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Pielgrzymowanie jest nieod³¹cznym elementem ludzkie-
go ¿ycia. Nasze ¿ycie to jedna, wielka nie koñcz¹ca siê piel-
grzymka, choæ ró¿ne s¹ cele naszych szlaków. W S³owniku
Nowego Testamentu pod has³em ‘pielgrzymka’ czytamy:
Wêdrówka  wiernych na miejsce uœwiêcone objawieniem siê
Boga lub obecnoœci¹ jakiegoœ mê¿a Bo¿ego, maj¹ca na celu
spotkanie siê z Panem. Czytamy, dalej, ¿e: Prawo, (...)
nak³ada³o na ka¿dego doros³ego ¯yda lub prozelitê, obo-
wi¹zek wstêpowania do Jerozolimy trzy razy w roku na spe-
cjalne modlitwy. Ta forma czci Boga nie jest obca i chrze-
œcijanom. Przez wieki  wyznawcy Jezusa Chrystusa wêdro-
wali do miejsc œwiêtych, by oddaæ czeœæ Bogu. Pielgrzymki
te mia³y ró¿norodny charakter – b³agalny, pokutny albo
dziêkczynny. Za ka¿d¹ z tych form kry³ siê cz³owiek oraz
intencja z jak¹ wêdrowa³ do sanktuarium. Wspó³czesny cz³o-
wiek nadal pielgrzymuje, by wielbiæ swego Stwórcê albo
przepraszaæ Go za pope³nione z³o.

M³odzi chrzeœcijanie tê formê pobo¿noœci dosyæ ³atwo
akceptuj¹, czynnie w niej uczestnicz¹c. Przyk³adem s¹ pie-
sze pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych w Polsce lub
liczne pielgrzymki rowerowe po Europie. W latach 1994
–2000 by³em wikariuszem parafii Chrystusa Odkupiciela
w Olsztynie, której proboszczem by³ ks. pra³. Andrzej Pluta.
Poza zwyk³ymi zajêciami, pe³ni³em tak¿e funkcjê asysten-
ta koœcielnego Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y
w Archidiecezji Warmiñskiej. Stowarzyszenie to zosta³o
powo³ane do istnienia w 1994 r. dekretem ks. arcybiskupa

Prolog
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Edmunda Piszcza. W tym doœæ trudnym okresie liczna gru-
pa m³odych ludzi, przede wszystkim studentów i pracuj¹-
cych, gromadzi³a siê wokó³ idei propagowanych przez to
Stowarzyszenie. M³odzie¿, oprócz spotkañ formacyjnych
i towarzyskich organizowa³a tak¿e inne formy poznawa-
nia siê czy wypoczynku wakacyjnego. Obok wielu sekcji,
jakie powsta³y w KSM-e AW, powo³ano tak¿e sekcjê piel-
grzymek rowerowych. Jej szefem zosta³ Bogdan Pijanow-
ski, a po pewnym czasie zast¹pi³ go Bohdan Puzyno,
honorowy cz³onek KSM-u. Oprócz sekcji pielgrzymek za-
granicznych powo³ano do istnienia tak¿e sekcjê wypraw
rowerowych po kraju, któr¹ kierowa³o m³ode ma³¿eñstwo
– Joanna i Piotr Targoñscy.

W latach 1996–99 odbyliœmy cztery wyprawy rowero-
we do miejsc œwiêtych w Europie. Pierwsza pielgrzymka
w 1996 r. prowadzi³a do Rzymu, druga, w roku nastêpnym
do Mariazell w Austrii, trzecia, w 1998 r. do Fatimy
w Portugalii i czwarta w 1999 r. do Syrakuz na Sycylii, we
W³oszech. W ka¿dej uczestniczy³o po kilkanaœcie osób,
najliczniej brali w nich udzia³ studenci olsztyñskich uczel-
ni, ale nie zabrak³o tak¿e osób ju¿ pracuj¹cych i ksiêdza,
bo pielgrzymka nie mo¿e siê odbyæ bez duchowego prze-
wodnika. Przecie¿ ka¿dej – czy to pieszej, czy autokaro-
wej, czy te¿ rowerowej – zawsze towarzysz¹ modlitwa,
codzienna Eucharystia i nawiedzanie œwi¹tyñ. Nie zabra-
k³o zatem tych wa¿nych elementów podczas tych czterech
pielgrzymek, tym bardziej ¿e wyprawy nie by³y ³atwe,
wymaga³y wielkiego zaanga¿owania od ka¿dego z uczest-
ników.

Zakoñczy³em swoje wyjazdy na pielgrzymki rowerowe
w 1999 r. poniewa¿ ks. arcybiskup Edmund Piszcz skiero-
wa³ mnie do prowadzenia Domu Rekolekcyjnego w Gietrz-
w³adzie. I choæ ja nie mog³em braæ w nich ju¿ udzia³u, wy-
jazdy pielgrzymkowe odbywa³y siê nadal. W 2000 roku gru-
pa m³odzie¿y z archidiecezji warmiñskiej pod kierownic-
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twem Bohdana Puzyno uda³a siê na pielgrzymkê do La Salet-
te we Francji, towarzyszy³ im ks. Józef Stroñski. W 2001 r.
m³odzie¿ pielgrzymowa³a do Santiago de Compostela w
Hiszpanii, a w 2002 roku pojecha³a rowerami na pielgrzym-
kê do ekumenicznej wspólnoty w Taizé we Francji.

Wróci³em na szlak pielgrzymkowy w 2003 roku, wy-
braliœmy siê rowerami do Awinionu we Francji, miasta,
w którym mieszkali antypapie¿e z XIV w. Poza Awinio-
nem odwiedziliœmy tak¿e Arles, Nimes i Orange. Prowan-
sja i Dolina Rodanu w jego po³udniowej czêœci Francji
robi¹ wra¿enie. PóŸniej jeszcze by³a wyprawa rowerowa
do Hiszpanii, w okolice delty Ebro, jedynego z dwóch
miejsc, gdzie w Europie uprawia siê ry¿. Zza szyb pêdz¹-
cego samochodu czy autokaru nie jest mo¿liwe poznanie
mijanych wiosek, miast czy nawet krajów, no i przede
wszystkim – ich mieszkañców. Umo¿liwia to tylko podró-
¿owanie rowerem, a w dodatku ma siê ogromn¹ frajdê.

Nie wspominam tu o mniejszych wyprawach po Pol-
sce, które te¿ by³y bardzo ciekawe i z pewnoœci¹ warte
utrwalenia. Jednak pielgrzymowanie rowerami, a tak¿e
turystyka rowerowa oprócz zalet stawiaj¹ cz³owiekowi kon-
kretne wymagania. Pierwszy warunek to zdrowie – bez nie-
go jazda w tak d³ugie trasy jest niemo¿liwa, nieraz bowiem
jazda rowerem wymaga od cz³owieka oprócz wysi³ku fi-
zycznego ogromnego samozaparcia, si³y woli i hartu du-
cha. Po drugie, takie wyprawy trzeba kochaæ.

Za pomoc w udostêpnieniu zdjêæ i materia³ów archi-
walnych sk³adam podziêkowanie panom: Bohdanowi Pu-
zyno, Kazimierzowi Barskiemu, Adamowi Narbutowi i To-
maszowi Koszelakowi. Za wszelkie sugestie w redagowa-
niu tekstu dziêkujê pani Alicji Bartosik.

Zapraszam do lektury, opisuj¹cej trud i radoœæ pielgrzy-
mowania rowerem po Europie.
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Rzym, kolebka chrzeœcijañstwa na kontynencie Euro-
pejskim, by³ celem pielgrzymki m³odych z Olsztyna w 1996
roku. Do grobu œw. Piotra pielgrzymowa³ tak¿e przed wie-
kami œw. Wojciech – patron naszej wyprawy rowerowej.
Trasê tê pokonywali wielokrotnie biskupi Koœcio³a war-
miñskiego, udaj¹c siê do Rzymu m.in., czy to na spotkania
z Ojcem œwiêtym, czy te¿ udaj¹c siê, jak kardyna³ Stani-
s³aw Hozjusz, na sobór Trydencki. Pod koniec XX w. trasa
ta sta³a siê szlakiem pielgrzymim dla m³odych Polaków
z archidiecezji warmiñskiej, którzy pokonywali tê trasê…
rowerami.

Przygotowania do pielgrzymki

Po powo³aniu sekcji rowerowo-pielgrzymkowej przez
zarz¹d KSM-u Archidiecezji Warmiñskiej na jej czele stan¹³
Bogdan Pijanowski, który odpowiedzialny by³ za organi-
zacjê wszystkich wyjazdów rowerowych. Pierwsza myœl
o zorganizowaniu wycieczki rowerowej pojawi³a siê na po-
cz¹tku wrzeœnia 1995 r. Impulsem do powo³ania rowero-
wej sekcji pielgrzymkowej by³o powstanie sekcji autoka-
rowej, która w ramach KSM-u organizowa³a pielgrzymki
autokarowe, przede wszystkim do Rzymu, ale tak¿e do
Fatimy, Lourdes, wyjazdy m³odzie¿y na Œwiatowe Dni
M³odzie¿owe, wyjazdy m³odych na Europejskie Spotka-

1000-LECIE MÊCZEÑSKIEJ ŒMIERCI
ŒW. WOJCIECHA W RZYMIE

I
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nia organizowane przez braci z Taizé i wiele innych piel-
grzymek krajowych lub zagranicznych.

Studenci, marz¹cy o rowerowej podró¿y po Europie,
zaczêli snuæ plany, dok¹d mo¿na pojechaæ. Pada³y nazwy
ró¿nych miejscowoœci, jednak kiedy wœród propozycji zna-
laz³ siê Rzym, nikt go nie zakwestionowa³. A poniewa¿
wszyscy byli zgodni, Bogdan podj¹³ siê zorganizowania
grupy wyjazdowej, która mia³a liczyæ kilkanaœcie osób. Do
wspó³pracy do³¹czy³ tak¿e Pawe³ Moczyñski, student olsz-
tyñskiej Akademii Rolniczo-Technicznej. Pierwsze trzy
osoby ju¿ by³y. Bogdan, Pawe³ i ja – ks. Krzysztof Bielaw-
ny. Rozpoczê³y siê spotkania, pocz¹tkowo raz w tygodniu,
a póŸniej nawet czêœciej, ka¿dy otrzymywa³ okreœlone prace
do wykonania. Wieœæ o wyjeŸdzie dosyæ szybko rozesz³a
siê wœród m³odzie¿y.

Na pocz¹tku paŸdziernika 1995 r. do naszego trzyosobo-
wego „sztabu” do³¹czy³o dwóch nastêpnych m³odzieñców:
Robert Or³owski i Tomasz Koszelak. Grupa z ka¿dym mie-
si¹cem siê powiêksza³a. Bogdan – jako kierownik wyprawy
rozdziela³ wszystkim zadania do wykonania. Pawe³ Moczyñ-
ski mia³ siê zaj¹æ przygotowaniem trasy wyjazdu – zosta³
pilotem wyprawy. Do niego nale¿a³ podzia³ ca³ej trasy na
etapy, przygotowanie dok³adnych map, dok³adne okreœle-
nie liczby kilometrów, które powinniœmy zrobiæ w ci¹gu
ka¿dego dnia. Wbrew pozorom, nie by³o to takie proste, do-
piero póŸniej okaza³o jednym z trudniejszych zadañ. Tomasz
Koszelak by³ odpowiedzialny za przygotowanie dok³adne-
go spisu potrzebnych produktów ¿ywnoœciowych, które za-
bieraliœmy ze sob¹ na pielgrzymkê. Mia³ to przygotowaæ
razem z  Robertem Or³owskim. Do przydzielonych zadañ
zabrali siê bardzo starannie i z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹,
a oceniaj¹c ich pracê z perspektywy czasu – zrobili to profe-
sjonalnie. Przygotowaniom towarzyszy³ wielki zapa³. Ka¿-
dy z uczestników  chcia³ wnieœæ swój wk³ad.

Termin wyjazdu zbli¿a³ siê szybko, a dni mija³y, tym-
czasem, aby wyprawa mog³a dojœæ do skutku, trzeba by³o
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zorganizowaæ wiêksz¹ grupê, czyli poszukaæ kolejnych
chêtnych. Na jednym ze spotkañ Bogdan zastanawia³ siê,
wed³ug jakich kryteriów dobieraæ kolejnych uczestników,
¿eby wyprawa siê uda³a? To by³ bardzo pal¹cy problem,
poniewa¿, i owszem, do wyjazdu zg³asza³o siê wielu chêt-
nych, ale – niestety – nie wszyscy siê nadawali. Podczas
rozmowy z kandydatami ju¿ na pierwszy rzut oka by³o
widaæ, ¿e to „niedzielni rowerzyœci”. A z „niedzielnymi”
rowerzystami  wyprawa w tak d³ug¹ trasê, to gwarantowa-
ne k³opoty. Po pierwszych kilkunastu kilometrach bez ma-
musi by siê nie oby³o. Tote¿, aby mieæ pe³niejszy przekrój
kandydatów, wpadliœmy na pomys³: og³osimy nasz wyjazd
na plakatach, które bêd¹ informowa³y mieszkañców Olsz-
tyna i najbli¿szych parafii olsztyñskich o pielgrzymce ro-
werowej do Rzymu. Szybko zabraliœmy siê do pracy
i wkrótce w licznych punktach parafii olsztyñskich wid-
nia³y doœæ du¿e plakaty wraz z krótk¹ informacj¹. Nie by³o
tak¿e trudnoœci z przekonaniem ksiê¿y, by podali informa-
cje wiernym, po odczytaniu og³oszeñ parafialnych. Ksiê¿a
w niedzielê czytali z ambon tylko krótk¹ informacjê, która
brzmia³a tak: Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Archi-
diecezji Warmiñskiej organizuje pielgrzymkê rowerow¹ do
Rzymu w lipcu 1996 r. Bli¿sze informacje na plakacie przed
koœcio³em.

Po niedzieli, kiedy informacja dotar³a do wiernych, roz-
dzwoni³y siê telefony. W ci¹gu najbli¿szych tygodni by³o
ich kilkaset. Zg³asza³y siê osoby w ró¿nym wieku: od kil-
kunastoletnich, do ponad osiemdziesiêcioletnich. Jedna
z nich by³a tak dalece zainteresowana wyjazdem, ¿e usi³o-
wa³a nas przekonaæ, i¿ pokona wszelkie bariery, które jej
postawimy. Mimo ogromnego zainteresowania, spoœród
wielu chêtnych zakwalifikowaliœmy tylko jedn¹ osobê.
Przygotowania do pielgrzymki nadal trwa³y, na spotkaniach
poza sprawami technicznymi i logistycznymi, których nie
brakowa³o, Bogdan k³ad³ nacisk, by ka¿dy z uczestników
dba³ o swoj¹ kondycjê fizyczn¹ – indywidualnie przygoto-
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wywa³ siê do wyjazdu, tzn. forsownie trenowa³ jazdê ro-
werem, a w czasie zimowym æwiczy³ np. na sali lub na
si³owni.

Poza informacjami odczytanymi w parafiach umieœcili-
œmy tak¿e anons w prasie lokalnej w „Gazecie Olsztyñskiej”.
Autor krótkiej notatki Lech Janka napisa³: „Czternastu olsz-
tyñskich studentów i dwóch ksiê¿y postanowi³o pokonaæ na
rowerach trasê 1700 km, aby spotkaæ siê z Janem Paw³em II
na wczeœniej umówionej audiencji”. I dalej: „Zrzeszeni
w KSM, dzia³aj¹cym w parafii Chrystusa Odkupiciela Cz³o-
wieka, s³uchacze ART. i WSP postanowili uczciæ pamiêæ
œwiêtego  Wojciecha rowerow¹ pielgrzymk¹ do W³och. (...)
Start tej oryginalnej pielgrzymki nast¹pi 30 czerwca. Jej
uczestnicy kilkanaœcie dni temu rozpoczêli sportowe przy-
gotowania. Na razie æwicz¹ w sali, ale jak tylko dopisze
pogoda, wsi¹d¹ na rowery”1. W dalszej czêœci notatki, kie-
rownik wyprawy zaapelowa³ do wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie finansowe pielgrzymki rowerowej, podaj¹c nu-
mer konta bankowego. Odzew by³ niewielki, a jeœli ju¿ – to
wiêcej by³o chêtnych na wyjazd, ni¿ do pomocy finanso-
wej, ale i oni siê wkrótce zg³osili.

Oprócz informacji w lokalnej prasie w pocz¹tkach lu-
tego 1996 r. wys³aliœmy pismo do ponad 80 firm w Olszty-
nie, prosz¹c o wsparcie finansowe naszej pielgrzymki.
Z kilku firm otrzymaliœmy pomoc, by³y to najczêœciej hur-
townie spo¿ywcze, które zaopatrzy³y nas w ¿ywnoœæ i na-
poje. Ka¿dy nawet najskromniejszy dar by³ mile widziany.
W liœcie do firm pisaliœmy: Zarz¹d Katolickiego Stowa-
rzyszenia M³odzie¿y Archidiecezji Warmiñskiej z siedzib¹
w Olsztynie, ul. Kard. Wyszyñskiego 11, zwraca siê z proœb¹
o wsparcie finansowe lub œrodkami medycznymi  rowero-
wego wyjazdu do Rzymu, który odbêdzie siê w dniach
30.06.–21 .07. 1996 r. (...) Koszt wyprawy jednej osoby

1 L. Janka, Rowerami do Rzymu, „Gazeta Olsztyñska”, 1996,
nr 21 z 30 stycznia.
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wynosiæ bêdzie 800 z³. WeŸmie w nim udzia³ piêtnastu m³o-
dych ludzi w wieku 18–25 lat”. I dalej: „(…) celem na-
szym jest propagowanie wœród m³odzie¿y turystyki rowe-
rowej, która jest wspania³ym sposobem spêdzenia wolne-
go czasu, pozwala przy tym rozwijaæ sprawnoœæ fizyczn¹,
obcowaæ z przyrod¹ i poznawaæ dorobek kultury. Celem
dodatkowym jest okazja do przypomnienia wa¿nego wy-
darzenia dla naszego regionu, jakim jest 1000-lecie œmierci
œw. Wojciecha. Podaliœmy tak¿e orientacyjn¹ trasê prze-
jazdu, pisz¹c: Trasa (...) wiedzie przez Alpy oraz miasta
s³yn¹ce z zabytków i bogatych zbiorów dzie³ sztuki, takie
jak: Bratys³awa, Wiedeñ, Wenecja, Asy¿, Rzym, Monte Cas-
sino, Florencja. List koñczyliœmy cytatem ze Statutu KSM:
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest aktywne uczest-
nictwo we wspólnocie i misji Koœcio³a przez upowszech-
nianie katolickich wartoœci i zasad we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia, zw³aszcza spo³ecznego i kulturalnego (...) or-
ganizowanie ¿ycia m³odzie¿owego, ró¿nych jego dziedzin.
Na nasz¹ proœbê odpowiedzia³o kilka firm2.

Patron pielgrzymki – œw. Wojciech

Na jednym ze spotkañ przygotowawczych Pawe³ Mo-
czyñski przybli¿y³ nam postaæ œw. Wojciecha, patrona na-
szej pielgrzymki. Referat wyg³osi³ na spotkaniu pod ko-
niec marca 1996 r., kiedy to ju¿  mieliœmy zamkniêt¹ listê
uczestników. Patron naszej wyprawy œw. Wojciech przy-
szed³ na œwiat oko³o roku 965, w czeskich Libicach jako
przedostatni z siedmiu synów mo¿nej rodziny S³awników.
Wykszta³cenie zdoby³ w Magdeburgu pod opiek¹ tamtej-
szego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci przyj¹³ imiê Adal-
berta, pod jakim jest zapisany w Martyrologium Rzymskim

2 Archiwum Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwa³dzie (dalej
ADR), Teczka pielgrzymki rowerowej do Rzymu, 1996 r.
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i znany jest na Zachodzie. Natomiast w œwiecie s³owiañ-
skim czczony jest pod swoim imieniem chrzestnym – Woj-
ciecha. Z Magdeburga wróci³ 25-letni Wojciech do Czech
jako subdiakon, przyj¹³ tam te¿ pozosta³e œwiêcenia. Sa-
krê biskupi¹ przyj¹³ 3 czerwca 983 r., a pod koniec tego
samego miesi¹ca zosta³ mianowany biskupem Pragi. W po-
s³udze swej by³ zatroskany o w³aœciwy poziom wykszta³-
cenia duchownych. Ponadto pomoc¹ otacza³ potrzebuj¹-
cych, ubogich i wiêŸniów, których sam czêsto odwiedza³.
Zabiega³ tak¿e o wykup niewolników – chrzeœcijan, któ-
rych ¯ydzi sprzedawali do krajów muzu³mañskich, a Pra-
ga le¿a³a na szlaku handlowym z Zachodu na Wschód.
Jeden spoœród biografów œwiêtego podaje, ¿e mia³ mu siê
ukazaæ we œnie Chrystus, który powiedzia³: Oto jestem zno-
wu sprzedany, a Ty œpisz! Scena ta jest umieszczona na
drzwiach gnieŸnieñskich.

Po kilku latach Wojciech zrezygnowa³ z zarz¹dzania die-
cezj¹ i uda³ siê do Rzymu. Po spotkaniu z papie¿em Janem
XV i za jego rad¹ – wst¹pi³ do klasztoru benedyktynów na
Awentynie. Kilka lat póŸniej powróci³ do Pragi. Pojawi³
siê tam wiosn¹ 992 r., by ponownie poœwiêciæ siê pos³u-
dze Koœcio³owi. Wraz z nim do Czech przyby³o kilkuna-
stu zakonników, razem za³o¿yli nowe opactwo pod Prag¹
w Brzewnowie. Stara³ siê te¿ powiêkszyæ sieæ parafialn¹
w swej diecezji, zamierza³, by tam, gdzie jest osada, po-
wsta³a te¿ œwi¹tynia. By zapewniæ sta³e dochody Koœcio³o-
wi oraz utrzymanie œwi¹tyñ, za zgod¹ ksiêcia wprowadzi³
dziesiêciny. Mimo wielu starañ nie odnalaz³ spokoju w Pra-
dze. Zatarg z Boles³awem II zmusi³ go do ponownego
opuszczenia kraju, uda³ siê wiêc do Rzymu, gdzie spotka³
cesarza Ottona III. Po spotkaniu, œw. Wojciech powzi¹³ myœl
poœwiêcenia siê pracy misyjnej. Na stolicê prask¹ ju¿ nie
wróci³. Po przyjeŸdzie póŸn¹ jesieni¹ 996 r. do Polski, wy-
bra³ siê za zgod¹ króla polskiego Boles³awa Chrobrego
z wypraw¹ misyjn¹ do Prus. Misjê rozpocz¹³ w eskorcie
30 wojowników, wczesn¹ wiosn¹ 997 r.
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Wis³¹ uda³ siê w kierunku Gdañska, tam kilka dni g³o-
si³ Pomorzanom Ewangeliê Chrystusow¹. Stamt¹d uda³ siê
a¿ do ujœcia Prego³y. Dalej towarzyszyli Œwiêtemu brat Ra-
dzimin Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusz. ¯o³nie-
rzy oddali³, co okaza³o siê zgubne. W czasie swej wypra-
wy nie zosta³ przyjêty przez Prusów. Mimo to stara³ siê
rozpocz¹æ pracê misyjn¹. Zabito go 23 kwietnia 997 r.
w pi¹tek. Do tej pory nie zosta³o zidentyfikowane miejsce
œmierci œw. Wojciecha. Odciêto mu g³owê i wbito na ¿erdŸ.
Dwaj towarzysze uratowali siê cudem. W GnieŸnie zdali
relacjê Boles³awowi Chrobremu. Ten wykupi³ cia³o i po-
chowa³ je z honorami. W 999 r. Wojciech zosta³ wpisany
w poczet œwiêtych. Rok póŸniej œw. Wojciech zosta³ patro-
nem nowo utworzonej metropolii w GnieŸnie. Z piel-
grzymk¹ do jego grobu przyby³ cesarz Otton III. W 1928 r.
na proœbê ówczesnego prymasa Polski, Augusta kard. Hlon-
da, relikwie z Rzymu przeniesiono do skarbca katedry
gnieŸnieñskiej. W 1980 r. diecezja warmiñska otrzyma³a
równie¿ relikwiarz œw. Wojciecha ufundowany przez ów-
czesnego biskupa warmiñskiego Józefa Glempa.

Dalsze przygotowania do pielgrzymki

Do wyjazdu przygotowywali siê wszyscy, praca sz³a
pe³n¹ par¹. Grupa pielgrzymów by³a ju¿ skompletowana
z koñcem marca 1996 r. Ale rowerzystom potrzebne by³o
zaplecze logistyczne, które by obs³ugiwa³o ich  w czasie
podró¿y.  Nie ³atwo by³o znaleŸæ osoby chêtne do wyjazdu
na tak d³ugi okres. Problemem by³y finanse i czas. Nie by³o
nas staæ na wynajêcie busa oraz samochodu osobowego
na nasz wyjazd. Zmuszeni byliœmy do szukania takich osób
w gronie znajomych. Poszukiwania trwa³y doœæ d³ugo. Jed-
nak, jak mówi³ Chrystus do swych uczniów, kto szuka, znaj-
duje, tak by³o tak¿e w naszym przypadku. Po intensyw-
nych poszukiwaniach znaleŸli siê chêtni na wyjazd do Rzy-
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mu i samochodem osobowym, i busem. Swoim samocho-
dem osobowym pojecha³ z nami Kazimierz Zarzeczny
z Bartoszyc, a busem – ca³a rodzina Nienartowiczów z M¹-
tek k.Olsztyna. Jak siê póŸniej okaza³o, pospieszyli z po-
moc¹ wspaniali ludzie, zaanga¿owani w nasz trud. Warto
tu kilka s³ów o ka¿dej z tych osób napisaæ. Kazimierza
Zarzecznego pozna³em w Bartoszycach, jeszcze w latach
1992–94, kiedy  pracowa³em jako wikariusz parafii œw.
Brunona.  Pozna³em wtedy ca³¹ rodzinê, ¿onê i dwójkê
dzieci. Kazimierz Zarzeczny, otrzymawszy tak¹ propozy-
cjê, nie zastanawia³ siê d³ugo. Ostateczn¹ odpowiedŸ da³
w po³owie marca 1996 r. Ponadto by³ naszym kamerzyst¹,
w czasie wyjazdu nakrêci³ film o pielgrzymce do Rzymu.
Busem jecha³a rodzina Nienartowiczów, którzy mimo wielu
zajêæ w gospodarstwie rolnym zdecydowali siê na ten wy-
jazd. Samochodem kierowa³ Ryszard Nienartowicz, który
by³ dusz¹ towarzystwa. W chwilach trudnych potrafi³ swo-
im dowcipem roz³adowaæ napiêcia i nieporozumienia. Po-
nadto Pan Ryszard okaza³ siê prawdziw¹ „z³ot¹ r¹czk¹”,
by³ bardzo pomocny, umia³ naprawiaæ wszystkie usterki,
które pojawia³y siê na trasie. W busie jecha³a tak¿e jego
¿ona – Ma³gosia i dwoje dzieci. Radek – szeœciolatek,
z którym mieliœmy doœæ sporo zabawy, nie potrafi³ wypo-
wiedzieæ litery „r”, a zamiast niej mówi³ „l”. M³odzie¿,
jak to m³odzie¿, wo³a³a go czêsto i prosi³a, by powiedzia³ :
rower, Radek pos³usznie odpowiada³ po swojemu: lowel.
Podobnych radosnych chwil by³o znacznie wiêcej. Moni-
ka, m³odsza siostra Radka, mia³a wówczas cztery latka,
pytana o wspomnienia z tej podró¿y, odpowiada, ¿e nic
a nic z tamtego czasu nie pamiêta.

W busie z Nienartowiczami jecha³a jeszcze jedna, bar-
dzo wa¿na, jeœli nie najwa¿niejsza osoba – nasz pielgrzym-
kowy kucharz – Ryszard Czasnojæ mieszkaniec £êgna ko³o
Dobrego Miasta. Zadaniem kucharza by³o przygotowanie
posi³ków, a szczególnie obiadu. Na przyje¿d¿aj¹c¹ rowera-
mi w porze obiadowej grupê – czeka³ ju¿ przygotowany.
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Zwykle by³y to dwa dania, a czasem jedno. Rysio, nasz po-
k³adowy kucharz, dopiero póŸniej siê przyzna³, ¿e wtedy
dopiero uczy³ siê gotowaæ. Ale dziêki Ma³gosi Nienartowicz
nie zorientowaliœmy siê, ¿e kucharz nie mia³ zielonego po-
jêcia o gotowaniu. To tyle o zapleczu logistycznym.

Po skompletowaniu ca³ej grupy pielgrzymkowej na jed-
nym ze spotkañ organizacyjnych zapad³a decyzja o wstêp-
nym objeŸdzie trasy rowerowej, która zosta³a ju¿ przygo-
towana przez Paw³a Moszczyñskiego, samochodem. Tak
te¿ siê sta³o. Po Wielaknocy wraz z Kazimierzem Zarzecz-
nym, wybraliœmy siê na objazd trasy, jego samochodem
osobowym seatem ibiz¹. Trwa³ prawie ca³y tydzieñ, od dru-
giego dnia Wielkanocy, a¿ do nastêpnej niedzieli. W tym
czasie uda³o nam siê za³atwiæ  noclegi prawie w 90%.
Pierwszy by³ zaplanowany w Cieszynie, a ostatni w Rzy-
mie na kempingu. Trasa wiod³a przez ca³¹ Polskê, Czechy,
S³owacjê, Austriê i W³ochy. Noclegi uda³o nam siê za³a-
twiæ w Czechach, na S³owacji nie potrzebowaliœmy ¿ad-
nego, w Austrii i we W³oszech – te¿. Wyjazd by³ udany
i owocny, tym bardziej, ¿e mimo dobrego przygotowania
trasy przez Paw³a, w czasie jazdy dokonaliœmy niewiel-
kich korekt. Powrót z objazdu nie oby³ siê bez niespodzia-
nek. Ju¿ w Polsce, tu¿ przed Czêstochow¹  rozszala³a siê
potê¿na œnie¿yca, musieliœmy j¹ przeczekaæ kilka godzin
w przydro¿nej restauracji. Do Olsztyna wróciliœmy dopie-
ro w niedzielê po po³udniu.

Pod koniec kwietnia 1996 r.  by³ ju¿ gotowy ramowy
regulamin pielgrzymki do Rzymu. Po kilku poprawkach,
ostatecznie zawiera³ 16 punktów, które regulowa³y zasady
uczestnictwa w wyjeŸdzie. Ka¿dy z uczestników podpisy-
wa³ go, zgadzaj¹c siê na warunki, jakie stawia³ organiza-
tor. A oto zawarte w nim warunki:

Podporz¹dkowanie siê poleceniom organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za stan
sprzêtu rowerowego (sprawdzenie roweru przed ka¿-
dym wyjazdem);

1.
1.2
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Praca na rzecz grupy (pomoc przy posi³kach i inne
czynnoœci);
Dostosowanie siê ka¿dego dnia do godzin wyjazdów;
Uczestnictwo we Mszy œw.;
Zachowanie dyscypliny w trakcie jazdy (zakaz od-
je¿d¿ania od grupy na w³asn¹ rêkê);
Wszelkie sprawy sporne i budz¹ce w¹tpliwoœci roz-
wi¹zujemy razem;
W przypadku niesprawnoœci roweru w danej chwili,
uczestnikowi do pomocy na trasie pozostaje jedna osoba;
Wszelkie niedyspozycje przed jazd¹ i w czasie jazdy
zg³osiæ do organizatora;
Uczestnik zobowi¹zany jest zaopatrzyæ siê w odpo-
wiedni sprzêt turystyczny (kask obowi¹zkowo w Au-
strii i W³oszech)
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
Utrzymanie porz¹dku w miejscu odpoczynku (cam-
ping, parafie);
Zwiedzanie odbywa siê ca³¹ grup¹;
Wszystkie p³atne wejœcia do obiektów zabytkowych
nie s¹ wliczone w koszt pielgrzymki;
Ka¿de niew³aœciwe zachowanie bêdzie rozpatrywa-
ne poprzez indywidualn¹ rozmowê;
Ka¿dy z uczestników jest zobowi¹zany do przestrze-
gania regulaminu.

Pod regulaminem ka¿dy z uczestników sk³ada³ czytelny
podpis, wpisuj¹c obok datê. Ten dokument by³ przecho-
wywany w teczce wyjazdowej. Prawie wszystkie zosta³y
podpisane 16 czerwca 1996 r. w Olsztynie3.

Maj i czerwiec przeznaczono na wspólne wyprawy ro-
werowe. By³o ich kilka, najczêœciej jeŸdziliœmy w sobot-
nie albo niedzielne popo³udnia. Podczas tych wyjazdów
ka¿dy mia³ ambicje, by jak najlepiej siê zaprezentowaæ.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

3 Tam¿e.
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Szczególnie jeden z kandydatów szalenie siê zawzi¹³, by
jak najlepiej wypaœæ – nie jecha³ w grupie, ale przed ni¹,
i to doœæ sporo j¹ wyprzedzaj¹c. Jak siê póŸniej okaza³o,
nie zawsze takie ambicje przydatne s¹ w d³ugich wypra-
wach. Wówczas, by³y to nasze pocz¹tki, dopiero siê uczy-
liœmy przebywania ze sob¹, po to, by potem, w czasie piel-
grzymki, móc na sobie polegaæ. To niezmiernie wa¿ne by³o
podczas pielgrzymki, która weryfikowa³a  wszystko – i cha-
raktery i wytrzyma³oœæ fizyczn¹.

W maju ostatecznie lista uczestników by³a ju¿ zamkniê-
ta. Oto oni: Pawe³ Moczyñski, zam. w Olsztynie, student,
l. 22; Robert Or³owski, zam. w Olsztynie, student, lat 22;
Bogdan Pijanowski, zam. w Olsztynie, pracownik Zak³a-
dów Energetycznych w Olsztynie a tak¿e student, lat 26;
Tomasz Koszelak, zam. w Olsztynie, pracownik Telekomu-
nikacji, lat 24; Tomasz Gajewski (pseudonim – „Kolarz”),
student, lat 22; Adam Szatkiewicz, zam. w Lubawie, stu-
dent, lat 21; Andrzej Gr¹cki, zam. w Olsztynie, student, lat
22; Wojciech Bogdan, zam. w Olsztynie, student, lat 21; ks.
Krzysztof Bielawny, zam. w Olsztynie, lat 29; Andrzej Ru-
dziñski, zam. w Olsztynie, student, lat 36; Adam Narbut,
zam. w Olsztynie, student, lat 19; Ma³gorzata Nienartowicz,
zam. w M¹tkach, lat 29;  Ryszard Nienartowicz, zam. w
M¹tkach, lat 36; Monika Nienartowicz, zam. w M¹tkach,
lat 4; Rados³aw Nienartowicz, zam. w M¹tkach, lat 6; Ry-
szard Czesnajæ, zam. w £êgnie, lat 35; Kazimierz Zarzecz-
ny, zam. w Bartoszycach (pseudonim – „Filmowiec”). Te
osoby podjê³y trud pielgrzymowania do Wiecznego Miasta.

W drugiej po³owie czerwca gromadziliœmy potrzebn¹
nam na pielgrzymkê ¿ywnoœæ. Zabraliœmy ze sob¹ konser-
wy, chleb paczkowany (a by³ to czas, w którym jeszcze
niewiele piekarñ pakowa³o chleb w foliê), zupy w prosz-
ku, przyprawy, napoje-koncentraty, artyku³y sanitarne, ap-
teczkê – a ta musia³a byæ nad wyraz porz¹dnie przygotowa-
na. Po zrobieniu zakupów nale¿a³o to wszystko dobrze za-
pakowaæ, by siê w drodze nie zepsu³o. Zw³aszcza trzeba by³o
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zabezpieczyæ ³atwo psuj¹ce siê artyku³y, np. konserwy. By
uchroniæ je przed upa³ami w³oskimi, ch³opcy wy³o¿yli styro-
pianem du¿e kartony, w które w³o¿ono konserwy, jak siê póŸ-
niej okaza³o – by³ to skuteczny sposób na przechowanie ¿yw-
noœci w gor¹ce dni. Mo¿e niezbyt umiejêtnie zaopatrzyliœmy
siê w konserwy, bo, np. za du¿o by³o golonki, która okaza³a
siê za t³usta i nikt jej nie chcia³ jeœæ, ale podczas wielkiego
g³odu i ona zosta³a wykorzystana do posi³ków przez naszego
doskona³ego kucharza – Rysia i jego „pomoc” – Ma³gosiê.
Na pierwsze dni kupiliœmy tak¿e karton bananów, aby po for-
sownych, d³ugich odcinkach pokonywanych na rowerze, uzu-
pe³niæ spalone kalorie. Banany nam wystarczy³y – owszem…
na pierwsze trzy dni. Jedliœmy je na ka¿dym postoju.

Pakowanie przed wyjazdem

Dzieñ przed wyjazdem, 30 czerwca 1996 r. pakowali-
œmy samochód – busa i przyczepê, w której umieœciliœmy
ca³y nasz dobytek: ¿ywnoœæ, plecaki, napoje, czêœci do ro-

Uczestnicy wyjazdu
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werów. Mimo doœæ sporej pojemnoœci samochodu, doœæ
du¿ej przyczepy, któr¹ ci¹gn¹³, i jednego osobowego auta,
okaza³o siê, ¿e brakuje miejsca na za³adowanie rowerów,
a nasza pielgrzymka rozpoczyna³a siê jazd¹ rowerami do-
piero od Cieszyna. Sta³o siê jasne, ¿e potrzebujemy jesz-
cze jednego samochodu, który by przewióz³ nasze rowery,
a¿ do granicy w Cieszynie. Zaczê³y siê wiêc gor¹czkowe
poszukiwania, i znowu zasada ewangeliczna, kto szuka,
znajduje siê sprawdzi³a. Rowery zawióz³ nam na przyczep-
ce za swoim nowym polonezem mieszkaniec Olsztyna pan
Malinowski. Najpierw odkrêciliœmy im  ko³a i dopiero
wtedy pojecha³y na przyczepce do Cieszyna.

Wyjazd z Olsztyna

Jak przed ka¿d¹ pielgrzymk¹, tak i przed naszym wy-
jazdem do Rzymu, zebraliœmy siê o godz. 8:30 na wspól-
nej mszy œw. w parafii Chrystusa Odkupiciela Cz³owieka
w Olsztynie, a ¿e by³a niedziela – koœció³ by³ wype³niony
po brzegi wiernymi. Pielgrzymi zajêli pierwsze ³awki przed
prezbiterium, kilku skorzysta³o z sakramentu pokuty. Na
zakoñczenie ofiarowaliœmy wszelkie nasze trudy i przygo-
dy Matce Jezusa Chrystusa, odmawiaj¹c wspólnie Pod
Twoj¹ obronê. Poprosi³em zebranych na mszy œw. o wspar-
cie modlitewne naszej grupy, byœmy mogli szczêœliwie
dojechaæ do Wiecznego Miasta i wróciæ. Jak siê póŸniej
okaza³o, doœæ du¿o osób wspiera³o nas modlitw¹ w tym
pielgrzymowaniu, za co by³em im g³êboko wdziêczny.
Z Olsztyna wyjechaliœmy w kierunku Cieszyna samocho-
dami oko³o godz. 11:15. Trasa wiod³a przez M³awê, War-
szawê oraz Czêstochowê. Oko³o godz. 18:00 dojechaliœmy
do Czêstochowy. Udaliœmy siê ca³¹ grup¹ na Jasn¹ Górê,
by jeszcze raz powierzyæ nasze pielgrzymowanie Królo-
wej Polski. Z Czêstochowy wyjechaliœmy oko³o godz. 19:00.
Dzieñ by³ paskudny, m¿y³o, ale mimo pochmurnego nieba
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wszystkim dopisywa³y humory. Do Cieszyna dotarliœmy
oko³o godz. 20:00. Nocowaliœmy w Oœrodku Doskonale-
nia Kadr. Noclegi mieliœmy zarezerwowane, tak¿e bez
wiêkszego problemu rozlokowaliœmy siê na nocleg. Wa-
runki by³y znoœne, spaliœmy w pokojach kilkuosobowych.
Noc minê³a bardzo szybko4.

Pielgrzymowanie rowerami

Dzieñ pierwszy – 1 lipca (poniedzia³ek)

Cieszyn – Dobra – Frydek-Mistek – Frydland n. Ostr.
– Celdna – Kuncice – Frenstat p. Radh. – Koprivnice
– Morkov – Valas. Mezirici – Branky (140 km)

Od poniedzia³ku 1 lipca 1996 r. rozpoczêliœmy nasz¹ piel-
grzymkê rowerami w kierunku Rzymu. Tego dnia wstali-
œmy o godz. 6:30. O godz. 7:10 rozpoczêliœmy dzieñ wspóln¹
porann¹ modlitw¹, ponownie prosz¹c o b³ogos³awieñstwo
Bo¿e na czas naszej drogi. Po modlitwach poch³onêliœmy
syte œniadanie przed wyjazdem. Dzieñ by³ znów pochmur-
ny, pada³ drobny deszcz, by³o doœæ ch³odno. Mimo ch³odu,
serca nasze by³y gor¹ce, a twarze uœmiechniête. Rozpako-
waliœmy z przyczepki rowery, ka¿dy uczestnik z³o¿y³ swój
pojazd i oko³o godz. 9 wyruszyliœmy w kierunku granicy
polsko-czeskiej. Tam dojechaliœmy na 10. Przekraczaj¹c gra-
nicê, po¿egnaliœmy Polskê. Nie mieliœmy ¿adnych proble-
mów ze strony celników.  Ruszyliœmy w drogê. Trasa wio-
d³a w kierunku Frydka-Mistka drog¹ nr  F 462. Ruch samo-
chodowy by³ du¿y, ale kierowcy okazali siê uprzejmi. Mo-
gliœmy swobodnie jechaæ dalej bez wiêkszych przeszkód.
Przed po³udniem s³oneczko wyjrza³o z za chmur, robi³o siê
coraz cieplej. Poranne swetry nie by³y ju¿ nam potrzebne.

4 ADR, Zeszyt pielgrzymki rowerowej, s. 1.
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Pielgrzymka rowerowa do Rzymu. Lipiec 1996 r.
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