
W 2007 r. grupa miłośników 
turystyki rowerowej pojechała na 
pielgrzymkę do Częstochowy.   Trasa 
wiodła m.in. przez Kock, Jasieniec 
Solecki, Suchedniów i Krasocin. 
Pierwszy wyjazd był bardzo udany, 
postanowiono więc, że sierpniowe 
pielgrzymki będą organizowane co 
roku.  Proboszcz parafii, ks. Marian 
Daniluk, zainspirował parafian do 
wyjazdów na dawne Kresy Wschod-
nie. Sam darzy tamte tereny szcze-
gólną sympatią i ma tam licznych 
przyjaciół, więc jego pomoc przy 

organizacji wypraw, szczególnie przy 
wytyczaniu trasy i zapewnianiu noc-
legów, była nieoceniona. 

W 2008 r. nasi parafianie piel-
grzymowali na rowerach do Ostrej 
Bramy w Wilnie. Trasa wiodła przez 
Białoruś i obejmowała: Prużany (pąt-
nicy zostali mile przyjęci w tamtejszej 
szkole sportowej); Roś, gdzie bardzo 
serdecznie ugościł ich ksiądz Czesław 
Pawlukiewicz wraz z parafianami.  
W Grodnie mieszkali dwa dni (dzięki 
gościnności księdza Ernesta Budyna 
z parafii Miłosierdzia Bożego), co 

Pielgrzymki Rowerowe z parafii 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Białej Podlaskiej

2007 r. 
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dało im możliwość zwiedzenia tego 
pięknego miasta. Granicę z Lit-
wą przekroczyli w Druskielnikach  
a stąd droga wiodła już prosto do 
tronu Matki Miłosierdzia Bożego  
w Wilnie.

W 2009 r. rowerowi pątnicy 
jadąc do Sanktuarium Maryjnego  
w Ostrej Bramie odwiedzili Polaków 
mieszkających w białoruskich miej-
scowościach. Przejeżdżali podobnie 
jak przed rokiem przez Prużany; 
zatrzymali się w klasztorze sióstr 
Niepokalanek w Słonimiu, nocowali 
w Nowogrudku, miejscu związanym 
z naszym poetą  Adamem Mickiewi-

czem oraz skorzystali z gościnności 
księdza Stanisława Łabana z Bie-
niakoni, gdzie przekroczyli granicę   
a stamtąd udali się do Wilna.

2008 r. 

2009 r. 

2009 r. 
W 2010 r. celem pielgrzymki było 

również  Wilno. Pątnicy zostali ser-
decznie przyjęci przez mieszkańców 
Kobrynia. Zawitali do Baranowicz, 
gdzie ugościły ich Siostry Misjonarki 
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Świętej Rodziny. W drodze do No-
wogródka podziwiali piękne jezioro 
Świteź. Miłe chwile spędzili wraz  
z rodzinami, które przyjęły ich w Osz-
mianach. Po czym udali się w stronę 
granicy by po kilku godzinach drogi 
stanąć przed tronem Matki Bożej.

W 2011 r. po raz pierwszy po-
stanowiono pojechać na Ukrainę, do 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
we Lwowie. Od granicy polsko-

-ukraińskiej trasa prowadziła przez: 
Włodzimierz Wołyński, Zimno, 
Poryck (Pawliwka), Beresteczko, 
Krzemieniec, Poczajów, Brody, Ole-
sko i Brzuchowice. We Lwowie 
pielgrzymi wzięli udział we mszy św.  
w katedrze Wniebowięcia NMP, 
gdzie znajduje się cudowny obraz 
Matki Bożej Łaskawej, przed którym 
król Jan Kazimierz składał śluby, 
obierając Maryję na Królową Polski.

2010 r. 

2010 r. 
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Dzień pierwszy
Po kilku miesiącach jazdy trenin-

gowej po regionie, 30 pątników, w tym 
osiem kobiet, zebrało się w kościele 
parafialnym, by uczestniczyć we Mszy 
Świętej koncelebrowanej przez pro-
boszcza, ks. Mariana Daniluka oraz 
ks. Jarosława Rękawka, który również 
był uczestnikiem pielgrzymki. W wy-
głoszonym kazaniu ks. dziekan przy-
pomniał, że pielgrzymka to rekolekcje 
w drodze. To czas na zastanowienie 
się nad własnym życiem, nad jego 
zmianą i poprawą. Przestrzegł, by 
wyjazd ten nie stał się zwykłym raj-
dem, ale był błogosławinym czasem 
na refleksję, modlitwę, oderwanie się 
od codzienności. Bo pielgrzymujemy 
nie po to, by zmęczyć się fizycznie, 
lecz by wzrastać duchowo. Proboszcz 
przypomniał też, że pątnik to inaczej 
pokutnik, a więc nie może nastawiać 

się na wygody, a wszystkie poniesione 
trudy ofiarowuje Bogu. 

Po mszy św. pielgrzymi zostali 
pobłogosławieni na drogę. Następnie 
wspólne zdjęcie i podział na grupy. 
Jeszcze tylko upewnienie się, że ba-
gaże zostały zapakowane do autokaru, 
dokumenty zabrane z domu, że wszy-
scy mają kaski na głowę i kamizelki 
odblaskowe. 

W chłodny sobotni poranek 
grupa pielgrzymów wyruszyła na 
rowerach w stronę Wisznic. Pierw-

Biała Podlaska - Kamieniec Podolski 
11 - 17 sierpnia 2012 r. 
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szy etap na terenie Polski prowadził 
w kierunku Lubyczy Królewskiej. 
Na postoju przed zajazdem „Szeleś-
cianka” we wsi Szelest zapakowano 
rowery do specjalnej przyczepki, 
a uczestnicy wyprawy pojechali 
autokarem do Zamościa. W daw-
nym grodzie Zamojskich zwiedzili 
wielobarwną starówkę, a następnie 
pojechali do obozu zagłady w Bełżcu, 
by złożyć hołd pomordowanym tam 
ofiarom wojny. Stamtąd rowerami 
ruszyli na Roztocze. Przewodniczką 
po jego urokach była Joanna Stecko, 
dyrektor Zespołu Szkół w Lubyczy 
Królewskiej. 

Przemierzając urokliwe, leśne 
ścieżki podziwiali po drodze różne 
ciekawostki przyrodnicze, jak rezer-
wat skamieniałych drzew, a także 
przydrożne kapliczki. Zwiedzili 
też XVII- wieczną greckokatolicką 
cerkiew w Hrebennem. Z zainte-
resowaniem wysłuchali opowieści  
o zwyczajach wiernych tego obrządku. 
Na zakończenie dnia zwycięsko zmie-

rzyli się z pierwszą na tej wyprawie 
górą i dojechali na nocleg do Zespołu 
Szkół w Lubyczy Królewskiej. 

Przed udaniem się na spoczynek 
wspólna modlitwa różańcowa i od-
śpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

Dzień drugi
Pobudka skoro świt, poranna to-

aleta, modlitwa, śniadanie i w drogę. 
Tego dnia bialscy cykliści przekro-
czyli granicę polsko-ukraińską. I tu 
spotkała ich niespodzianka. Musieli 
zostawić w Polsce  przyczepkę auto-
karową, bo przepisy drogowe zabra-
niają poruszania się takimi pojazdami 
po ukraińskich drogach. Od tej pory 
skazani byli tylko na rowery, ale stało 
się to dla nich większą motywacją do 
pokonywania własnych słabości. Tę-
żyzna fizyczna na takich wyprawach 
jest bardzo ważna. Słabsi nie zostali 
jednak pozostawieni sami sobie, byli 
wspierani przez pozostałych i nawet 
jeśli zostawali trochę w tyle, to reszta 
czekała na nich na postojach.  

Ukraina przywitała bialczan 
niebywałą ulewą. Lało i lało, a oni 
desperacko pedałowali w kierunku 
Lwowa. Koleiny i wypełnione wodą 
dziury w drodze, rozmiękłe pobocza 
i coraz niższa temperatura nie napa-
wały optymizmem. Musieli mocno 
zacisnąć zęby i włożyć mnóstwo sił, 
żeby jednak dać sobie radę. Około 
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południa zatrzymali się na odpo-
czynek w Żółkwi. Chwilkę przerwy  
w deszczu wykorzystali na zwiedza-
nie wspaniałej barokowej kolegiaty  
z kryptą hetmana Żółkiewskiego 
oraz greckokatolickiego kościoła 
Bazylianów. Potem obejrzeli od-
restaurowany ryneczek i pojechali 
dalej. Deszcz wciąż siekł bezlitośnie, 
ale pątnicy ofiarowali ten trud Bogu.   
Wreszcie całym peletonem wjechali 
na koślawe lwowskie ulice. Jeszcze 
tylko kawałek i dotarli do domu piel-
grzyma w Seminarium Duchownym  
w Brzuchowicach. Tego dnia zrobili 
85 km. Zjedli ze smakiem to, co po-
dano. Ksiądz Jarosław odprawił w ka-
plicy mszę św. , z ważnym czytaniem 
z listu św. Pawła do mieszkańców 
Efezu, żeby wyrzucić z serca złość. 
A więc wyrzucili! I zaraz zrobiło się 
lżej na duszy i na świecie piękniej. 
Tego wieczoru pojechali jeszcze na 
godzinkę, by pospacerować uliczkami 
starego Lwowa i zaczerpnąć w płuca 
lwowskiego powietrza.

Dzień trzeci 
Pielgrzymi wypoczęci i w do-

brych nastrojach ruszyli w dalszą 
drogę. Ten dzień był najdłuższym 
i najcięższym etapem peregrynacji. 
Ponad jedenaście godzin zajęła po-
niedziałkowa podróż  prowadząca 
z Brzuchowic poprzez obwodnicę 
Lwowa do Brzeżan. To więcej niż 130 
km po trudnych drogach z długimi, 
ostrymi podjazdami i karkołomnymi 
zjazdami po coraz bardziej zdezelo-
wanych drogach i przy wciąż pada-
jącym deszczu. Ksiądz Jarosław za-
żartował nawet, że pątnicy mają taką 
pogodę, na jaką zasłużyli. Tak więc 
deszcz gonił mżawkę przeplataną 
ulewą. W trakcie jazdy na przemian 
mokli, marzli i naprawiali niezliczo-
ne awarie i defekty rowerów. Pękały 
dętki, zrywały się łańcuchy i zdzierały 
hamulce. Nikt jednak nie zostawał  
z problemem sam. Wszyscy sobie na-
wzajem pomagali i wspierali się, także 
psychicznie. Roman, którego poczucie 
humoru ratowało przed upadkiem 
ducha, żartował: „Ubieram wszystkie 
rzeczy mokre. Ubranie swoją chłon-
ność ma i jak raz porządnie namokło, 
to więcej wody nie nabierze”. Wszyscy 
śmiali się do rozpuku i pędzili dalej. 
Na krótko zatrzymali się w Roha-
tyniu, posilili się wiezionym ze sobą 
prowiantem, pomodlili się wspólnie  
i kontynuowali jazdę. 
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Prosto z drogi wjechali do odre-
staurowanego kościoła p.w. śś. Piotra  
i Pawła w Brzeżanach. W miejscowo-
ści tej urodziło się wielu znamienitych 
Polaków, m.in. Edward Rydz-Śmigły, 
naczelny wódz w wojnie obronnej 
w 1939 r. W miejscowym kościele 
jest tablica pamiątkowa poświęcona 
marszałkowi. 

Pielgrzymów przyjął ks. Andrzej 
Rzemieniec. Podczas wieczornej 
mszy św. dziękowali za szczęśliwie 
zakończony tak trudny dzień. Potem 
zostawili rowery w nawie głównej 
kościoła I udali się do pobliskiego 
Żukowa, gdzie czekała na nich pani 
Oksana Pasztelang, która   zorgani-
zowała miejsca noclegowe.     

Dzień czwarty
Rano z mocno nadwyrężonym 

optymizmem pozbierali się w miej-
scowym kościele. Pogoda nie zmieniła 
się na lepsze. Czwarty dzień ciągłego 
deszczu, a do tego gwałtowne po-
dmuchy wiatru. Ksiądz Jarosław od-

prawił mszę świętą i dobrym słowem 
zagrzewał wszystkich do drogi. Było 
to bardzo potrzebne, bo kilka osób 
miało już zostawić rowery i pojechać 
dalej autobusem. Kryzys jednak 
minął i wszyscy raźno wskoczyli 
na rowery. Wyjechali z miasteczka  
w strugach deszczu, wzbudzając tym 
w zdumienie mieszkańców. Dziwili 
się tak dużej grupie jadącej na rowe-
rach w deszczu. Wiatr wiał w plecy, co 
trochę ułatwiało jazdę, ale też mocno 
wyziębiało organizm. Zaraz na pod-
jeździe pod pierwszą górę z hukiem 
pękła opona w rowerze pątniczki 
Marty. Udało się go szybko naprawić  
i było to jedyna poważna awaria  
w tym dniu. A trasa była trudna,  
w całości składała się z wysokich pod-
jazdów i niebezpiecznych zjazdów. 
Coraz większym problemem stawały 
się zdarte do cna hamulce, a sklepów  
z częściami zamiennymi jak na lekar-
stwo. Kiedy zaleźli jeden, okazało się, 
że były tam tylko... dwa klocki ha-
mulcowe. Na Ukrainie to normalne, 
że w sklepach brakuje wielu rzeczy. 
To kraj kontrastów. Z jednej strony 
bogate, ładnie rozwinięte duże miasta, 
z drugiej bardzo biedne wsie i małe 
miasteczka, gdzie żyją ludzie trochę 
bezradni, nie znajdujący pomysłu na 
poprawę swego losu.

Rowerzyści odpoczywali na ryn-
ku w Buczaczu pod najpiękniejszym 
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na Podolu ratuszem. Wzmocnieni 
posiłkiem i podniesieni na duchu 
modlitwą oraz nieśmiałą poprawą 
pogody dojechali do Jazłowca. Tam 
zatrzymali się w zabytkowym klaszto-
rze sióstr Niepokalanek. Miłe siostry 
uraczyły ich obiadem, zakwaterowały 
w pokojach gościnnych i zapoznały 
z niezwykłą historią tego miejsca. 
Zwiedzili klasztor, ruiny zamku Ja-
złowieckich oraz cmentarz, na któ-
rym pochowana jest błogosławiona 
s. Marcelina Darowska, założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Papież Jan Paweł II 
beatyfikował ją w tym samym dniu 
co Męczenników Podlaskich. Wie-
czorem w klasztornej kaplicy, pątni-
cy wraz z mniszkami, wzięli udział  
w nabożeństwie przy łaskami słynącej 
figurze Matki Bożej Jazłowieckiej. 

Dzień piąty
Ranek bez deszczu, choć po-

chmurny, jakby dzień nie mógł się 
zdecydować, jaki chce być dla bialskich 

pielgrzymów. Wstali bardzo wcześ-
nie. Podczas mszy św., odprawionej 
przez ks. Jarosława, pamiętali, że to 
15 sierpnia, a więc uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Na Ukrainie jest to zwykły dzień pracy, 
ale katolicy pamiętają o uczczeniu tego 
święta, w miarę możliwości przybywa-
jąc na msze do pobliskich kościołów. 

Przed wyruszeniem w trasę 
nasi cykliści próbowali rozpaczli-
wie poprawić sprawność technicz-
ną hamulców, zdewastowanych na 
wczorajszych zjazdach. Nieocenioną 
pomoc nieśli tu, jak zwykle, Ryszard 
Tymiński, Zenon Aftaruk i Wiesław 
Bajena. Co się dało zrobić, zrobili 
i cała grupa wyruszyła w stronę 
Kamieńca Podolskiego. Tego dnia 
jechali pośród niezmierzonych pól 
pszenicy, słoneczników, soi, czy bu-
raków cukrowych, dziwiąc się tak 
wielkim uprawom. Na postojach 
niektórzy brali w ręce ziemię z pól, 
by przekonać się jaka jest czarna  
i żyzna. Nic dziwnego, że rodzą się 
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na niej tak wspaniałe plony. Pomimo 
tego żywność na Ukrainie jest droga, 
a zarobki mieszkańców niskie. 

Droga tego dnia była przyjem-
niejsza niż dotąd, bo nareszcie nie 
padało, co najwyżej odrobinę mżyło. 
Ucichł też wiatr, a co najważniejsze 
nie było awarii rowerów. Pielgrzymi 
w znakomitych nastrojach przekro-
czyli rzekę Zbrucz, niedaleko Skały 
Podolskiej, gdzie przed 1939 rokiem 
była granica II Rzeczypospolitej. Po 
pokonaniu około 85 km wydarzyła 
się groźnie wyglądająca kraksa, której 
ofiarami padło kilkoro uczestników 
wyprawy. Były otarcia, zadrapania  
i potłuczenia. Na szczęście wszyscy się 
jakoś pozbierali, rowery nie poniosły 
większego uszczerbku i mogli ruszyć 
dalej. Serca biły wszystkim szybciej, 
bo cel wyprawy był już blisko. I wresz-
cie jest: Kamieniec Podolski został 
zdobyty przez bialskich pielgrzymów. 
Gdy stanęli pod kamienieckim za-
mkiem dech ich zaparł ten wyczeki-
wany, a jednocześnie nieoczekiwany 
widok: stara, potężna twierdza, a po 
drugiej stronie rzeki Smotrycz prze-
piękna panorama miasta z wielkimi 
skałami, murami, budynkami świą-
tyń, wieżami, charakterystycznym 
minaretem przy katedrze. Stali tak 
długą chwilę wpatrzeni w to miejsce, 
dziękując Bogu za powodzenie całego 
przedsięwzięcia. 

Na nocleg przyjęły ich siostry 
ze Zgromadzenia Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego. Po zakwatero-
waniu się w domu pielgrzyma, pod 
przewodnictwem pana Aleksandra 
Mulara (pracownika kamienieckiego 
Caritasu) ruszyli zwiedzać zabytkową 
część miasta, kościół św. Mikołaja 
oraz katedrę p.w. śś. Piotra i Pawła. 
Jest to jedyna katolicka świątynia na 
świecie, przy której stoi muzułmań-
ski minaret, zapewne pozostałość po 
czasach, gdy miasto opanowali Turcy. 
Na szczycie tej budowli od 1699 r. 
stoi 4,5-metrowej wysokości figura 
Matki Bożej.

Dzień ten zakończył się dla 
pątników Apelem Jasnogórskim  
u stóp katedry. Modlitwę popro-
wadził gospodarz tego miejsca, ks. 
proboszcz Roman Twaróg. 

Dzień szósty
Kolejny dzień pielgrzymi roz-

poczęli mszą św. w kaplicy ormiań-
skiej, która jest częścią katedry  
w Kamieńcu. Na jednej ze ścian 
kaplicy widnieje wzruszający napis: 
„Pamięci katolików, którzy wierze 
swojej dali świadectwo, których imio-
na starto i wdeptano w ziemię, którzy 
konania bestii widzieć nie zdążyli”. 

Z dumą poprawili biało-czer-
wone chorągiewki przy rowerach  
i pojechali zwiedzać zamek w Ka-
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mieńcu. To tu zginął bohater „Trylogii” 
Michał Wołodyjowski. Ciekawostką 
jest, że Sienkiewicz tworząc tę postać 
wzorował się na prawdziwym puł-
kowniku Jerzym Wołodyjowskim, 
który rzeczywiście tu walczył i tu 
poniósł śmierć, a został pochowany  
w podziemiach kościoła franciszkanów.

Po obejrzeniu potężnej twierdzy 
rowerzyści udali się do Chocimia. 
Droga wyjątkowo nieciężka. Pogoda 
z godziny na godzinę coraz lepsza, 
słońce grzeje, deszcz się nie zapo-
wiada, a ciemne chmury straszą już 
tylko gdzieś daleko na horyzoncie. 
Wielkie wrażenie zrobiło na wszyst-
kich pierwsze spojrzenie na ogrom 
Dniestru. Przejechali przez most na 
rzece patrząc na wysokie, skaliste 
brzegi. No a po chwili stali już u pro-
gu potężnej twierdzy chocimskiej. 
Zwiedzanie zamku w Chocimiu to 
niezapomniana przygoda. Niebo-
tyczne mury, pasjonująca historia 
kolejnych bitew i ciekawe anegdotki 

opowiadane przez przewodnika 
Aleksandra, który towarzyszył pąt-
nikom również podczas tej wypra-
wy, sprawiają, że oglądający mają 
wrażenie, jakby dotykali prawdziwej 
polskiej glorii. 

Na ostudzenie patriotycznych za-
pałów obejrzeli zupełnie zrujnowane 
pozostałości Okopów Świętej Trójcy, 
miasteczka powstałego przed wieka-
mi po to, aby Polacy mogli kontrolo-
wać dostawy żywności dla walczących 
oddziałów. Dziś jest w opłakanym 
stanie. W centrum znajdują się resztki 
spalonego przez Sowietów kościoła. 
Powalone mury, wśród których rosną 
drzewa, ziele i leży stara słoma to 
przygnębiający widok, niestety nie 
ma komu tego odbudować. 

Bialczanie spotkali w miasteczku 
niezwykłą osobę, 87-letnią Anielę 
Biela, prawdopodobnie ostatnią 
mieszkającą tu Polkę. Kobieta przy-
szła z nimi porozmawiać i okazało 
się, że wciąż świetnie mówi po pol-
sku. Było to dla wszystkich ogromne 
wzruszenie, bo Polaków na Ukrainie 
jest coraz mniej.  Starsze pokolenie 
wymarło, młodsze przemieszało się 
z miejscowymi. Pocieszający jest fakt, 
że są miejsca, gdzie mieszkają więk-
sze grupy Polaków, którzy pamiętają  
o swoich korzeniach, umacniają 
patriotyzm i religię katolicką wśród 
swoich dzieci.
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Dzień siódmy
Ostatni dzień peregrynacji za-

częto od pakowania rowerów do wy-
najętego busa, który miał je zawieźć 
do granicy. Trzeba zaznaczyć tutaj 
ogromne zaangażowanie pana Mula-
ra, który pomógł im zorganizować ten 
transport. Pielgrzymi zaś autokarem 
udali się do Latyczowa, gdzie znaj-
duje się Sanktuarium Matki Bożej 
Latyczowskiej, Królowej Podola  
i Wołynia. To niezwykłe miejsce, na-
zywane często ukraińską Częstocho-
wą. Niemal z zupełnych ruin podniósł 
je w ciągu kilku lat charyzmatyczny 
ksiądz Adam Przywuski, związany 
niegdyś z Białą Podlaską. On to wraz 
z ks. Jarosławem odprawili ostatnią na 
tej pielgrzymce mszę świętą. Po obej-
rzeniu rozległego terenu sanktuarium 
i ofiarowaniu darów dla ubogich pa-
rafian z Latyczowa, bialczanie pożeg-
nali się serdecznie i ruszyli w stronę 
granicy. Dopiero jadąc autokarem  
w tak pogodny dzień, mogli ocenić, po 
jakich górach wcześniej pedałowali, 
jakie to były różnice wysokości, dłu-
gie podjazdy i strome, niebezpieczne 
zjazdy.  Po drodze zajrzeli jeszcze 
do Brzeżan, by pospacerować po 
miasteczku i zrobić ostatnie zakupy. 
Krótko przed granicą przesiedli się 
znów na siodełka rowerowe. Granicę 
przekraczali więc na rowerach, a na-
stępnie w głębokiej nocy jechali do 

Lubyczy Królewskiej. Tam ponownie 
załadowali swoje jednoślady do przy-
czepki i autokarem udali się do Białej 
Podlaskiej. 

Wszyscy uczestnicy potwier-
dzają, że pielgrzymka była wspa-
niałym czasem pięknej, wzajemnej 

życzliwości, serdeczności i wsparcia. 
Nie brakowało skupienia i mod-
litwy. Trasa wymagała ogromnego 
zaangażowania i niespożytych sił. 
Zdarzały się trudne chwile, jednak 
dominowały dobre nastroje wzmac-
niane nieocenionym optymizmem  
i poczuciem humoru. Każdy z rowe-
rowych pielgrzymów starał się też, 
aby wyprawa przyniosła oczekiwane 
duchowe owoce, w postaci poprawy 
życia i sposobu patrzenia na to, co  
w tym życiu najważniejsze.

Opracowali: Jacek Ciechanowski
                   Małgorzata Brodacka
Organizator pielgrzymek rowerowych:                    
                   Władysław Zaciura
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