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Pielgrzymka – Litwa 2019 „Szlakiem św. Jana Pawła II” 
29 czerwca – 7 lipca 2019 r. 

40 uczestników, 340 km rowerami 
________________________________________________________ 

 

Litwo, ojczyzno… 

znamienitych przodków naszych i tyluż rodaków, którzy współcześnie 

trwają przy polskości. To z nimi spotykaliśmy się na Wileńszczyźnie. 

Ich wiara i patriotyzm zainspirowały nas do refleksji nad własnym 

stanem ducha. Pielgrzymka na Litwę była niezwykłym przeżyciem, 

bo mieliśmy możliwość znaleźć się w tak ważnych dla Polaków 

miejscach, jak Wilno i Kowno, jak dom św. Faustyny i Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego, jak Ponary i Góra Krzyży, jak Rossa i Ostra Brama, 

w której mogliśmy osobiście wyszeptać: 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! 

I. „Gospodarstwo”, czyli opisanie litewskiej krainy 

Patron duchowy Pielgrzymki – Poetycki przewodnik – Litewskie krajobrazy – 

Zachody słońca – Pogoda – Chmury 

Pielgrzymując po Litwie mieliśmy swojego duchowego Patrona. 

Był Nim Święty Jan Paweł II, ponieważ trasa naszej Pielgrzymki wiodła 

przez miejsca, które odwiedził. Nasze litewskie wędrówki, w moim 

mniemaniu, nawiązywały również do twórczości naszego Wieszcza, 

który stał się dla mnie naszym poetyckim przewodnikiem, bo miałem 

nieodparte wrażenie, jakby wszystko to, co widzieliśmy 

i przeżywaliśmy – już nam opisał i to tak, abyśmy mogli jak najpełniej 

zachwycić się jego ukochaną Litwą. Dlatego przypominając sobie 

litewską Pielgrzymkę, nasze przeżycia i spotkania, oglądane przez nas 

krajobrazy, użyję jego strof, bo aż chciałoby się za nim powtórzyć: 

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Śród takich pól 

…przyszło nam pielgrzymować po litewskiej ziemi. Pedałując, 

nieraz słyszeliśmy jak przez szum wiatru przebijał się  

Również głęboko w niebie schowany skowronek; 

Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary 

wznosił się i majestatycznie sunął ponad nieprzebytymi lasami. 

A to właśnie takie otaczały nas… 

Knieje! Pomniki nasze!  

Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, 

Aż do samego środka, do jądra gęstwiny? 

Zapuszczać się tam wcale nikt nawet nie próbował, choć na drodze 

upał męczył pielgrzymów rowerowych niemiłosiernie,  

A przecież wokoło nich ciągnęły się lasy 

Litewskie, tak poważne i tak pełne krasy! 

zwłaszcza w Dzukijskim Parku Narodowym, największym z litewskich 

parków, przez który wiodła trasa Pielgrzymki. 

Dopiero na postojach dało się odetchnąć, bywało że i nad jakimś 

cudnym jeziorem, tak jak na jednym z noclegów, który mieliśmy 

w pięknie położonym ośrodku, gdzie 
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Zaiste, okolica była malownicza! 

Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza… 

A po kolacji można było przejść się nad wodę, posłuchać 

czy doprawdy 

Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie, 

I aby podziwiać jak… 

Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, 

Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, 

Całe zaczerwienione…   

I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu, 

Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu. 

Wtem zapadło do głębi; jeszcze przez konary 

Błysnęło, jako świeca przez okiennic szpary, 

I zgasło. 

W innym ośrodku, również nad wodą, dokąd dojechaliśmy na nocleg 

po całym dniu wędrówki i zwiedzania, nieśpiesznie sobie 

spacerowaliśmy, obserwując jak  

Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy, 

Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, 

U góry błękitnawy, na zachód różany… 

Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło, 

I raz ciepłym powietrzem westchnąwszy — usnęło. 

 

Litewskie niebo dopełniało uroków krajobrazu, a do tego  

doświadczyło nas całą gamą swojego pogodowego arsenału. 

Po prostu „dało nam popalić”, bo z początku odczuwaliśmy 

niesamowity gorąc, a potem – przeżyliśmy gwałtowne ochłodzenie. 

Jechaliśmy i w spiekocie, i w ulewie, z trudem oddychaliśmy stojącym 

rozżarzonym powietrzem i zmagaliśmy się z zimnymi porywami 

wiatru. A gdy się wypogodziło – mogliśmy w zachwycie spojrzeć 

w górę, bo… 

U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków! 

Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków! 

Bo każda chmura inna: 

Patrzcie państwo, te białe chmurki, jak odmienne! 

Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi, 

A z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi: 

Ściskają się, grubieją, rosną — nowe dziwy! 

Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy, 

Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie 

Przelatują jak tabun rumaków po stepie: 

Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się… nagle 

Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle, 

Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie 

Cicho, z wolna po niebios błękitnej równinie! 

II. „Zaścianek”, czyli rzecz o umiłowaniu Boga i Ojczyzny 

Gościna w polskiej parafii – Dzisiejsze Soplicowo – Walka o polskość – 

Nauki o duszy i jej zbawieniu 

Podczas Pielgrzymki na Litwę z zaciekawieniem oglądaliśmy 

odwiedzane miejscowości, których nazwy brzmiały dla nas urokliwą 

kresową nutą, choćby taką: Ejszyszki, Zubiszki, Rumszyszki, lub taką: 

Soleczniki, Koleśniki, Druskienniki, albo w innej tonacji: Marcinkańce, 

Butrymańce, Widzieniańce…  
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Niekiedy mieliśmy okazję poznać ich mieszkańców, a kulminacją 

naszych kresowych spotkań była wizyta w polskiej parafii Butrymańce, 

którą można byłoby w przenośni nazwać – zaściankiem. Jej proboszcz, 

ks. Józef Aszkiełowicz, przyjął nas z iście soplicowską gościnnością, 

hołdując zacnej tradycji czym chata bogata. Poczuliśmy się u niego jak 

u siebie i rozgościliśmy gdzie tylko się dało. Nasz gwarny tłum wypełnił 

całą plebanię i jej skromną kuchnię, a kto tam trafił, mógł przyznać, że  

Takiej kawy, jak w Polszcze, nie ma w żadnym kraju: 

W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju. 

 

Oglądając zadbane otoczenie kościoła i zgromadzone przez księdza 

pamiątki, byliśmy pod wrażeniem jego przywiązania do Ojczyzny 

i kultywowania patriotycznych tradycji. Nasz gospodarz uczynił 

z polskości swój znak rozpoznawczy, w czym niewątpliwie 

przypominał ród z Soplicowa, a 

Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba, 

Że im oprócz ojczyzny nic się nie podoba. 

 

Ksiądz proboszcz z zaangażowaniem rozprawiał o współczesnych 

problemach Polaków, nie tylko na Wileńszczyźnie. Dawał świadectwo 

patriotyzmu, wyrażając się podobnie, jak to uczynił w jednym 

z wywiadów dla mediów, w którym zapewniał, że „Kochamy Polskę 

i każdego dnia o nią walczymy. Dla nas polskość jest świętością.” 

Ubolewał nad tym, że taka postawa bywa tępiona, podobnie jak 

dawniej, choć dziś niekoniecznie opresyjnie i nie zawsze obcą siłą, 

lecz częściej szyderczo i równie dotkliwie przez tych, co 

Mieszając tu i ówdzie, podróżnych zwyczajem, 

Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem. 

Tłumaczył nam, jak ważne jest zachowanie polskości i wiary. 

Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przypuszcza, 

Odbiera naprzód rozum od obywateli. 

I tak, mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli. 

Krzyczano na modnisiów, a brano z nich wzory; 

Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory. 

Uprzedzał, że jeśli kto otwarcie broni tradycyjnych wartości, to może 

narazić się na napiętnowanie, 

    że przeszkadza 

Kulturze, że tamuje progresy, że zdradza! 

 

W wywiadzie dla mediów ksiądz przekonywał, że „Język polski 

jest dla nas najważniejszy, dlatego walczymy o polskie szkoły 

na Wileńszczyźnie.” Zwracając się do nas, podkreślał również potrzebę 

wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowania 

praw Bożych, które kształtują prawidłowe życie społeczne:  

Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną, 

Z jego upadkiem domy i narody giną. 

Wskazywał na potrzebę budowania dobrych relacji we współczesnej – 

tak gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości: 

My na naukę młodzież do stolicy dajem; 

I nie przeczym, że nasi synowie i wnuki 

Mają od starych więcej książkowej nauki; 

Ale co dzień postrzegam, jak młodź cierpi na tem, 

Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem. 

Przestrzegał przed porzucaniem chrześcijańskiej i polskiej tradycji 

na rzecz bezkrytycznego przyjmowania zachodnich zlaicyzowanych 

wzorców, 
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Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi; 

A co Francuz wymyśli, to Polak polubi. 

 

Swoim kaznodziejskim zapałem, gorliwie apelując do naszych serc 

i umysłów, do naszych sumień i poczucia odpowiedzialności za nasze 

własne życie wieczne, ksiądz Aszkiełowicz chwilami przypominał 

postać Maćka Dobrzyńskiego (tego z dobrzyńskiego zaścianka), który 

nawoływał braci szlachtę do opamiętania, gdy:  

Zabrał głos, wymawiając z wolna każde słowo, 

Z przestankiem i przyciskiem: A głupi! a głupi! 

A głupi wy! 

Wprawdzie ksiądz Józef zwracał się do nas dobrotliwymi słowami, 

pełnymi ciepła i szacunku, ale ich wymowa mogła być i tak odebrana. 

Bo jakże inaczej rozumieć jego pouczenia, że ciało, choćby nawet 

najpiękniejsze: „…toż to dla duszy naszej – tylko opakowanie! A i tak 

go nas niechybnie pozbawią, nawet nie wiadomo kiedy, pozostawiając 

naszą duszę samiuteńką, taką jaką ją przez całe życie w sobie 

kształtowaliśmy. Więc czemuż to niektórzy tak nadmiernie zabiegają 

o to, aby jak najpiękniej wyglądać? Dbajcie raczej o piękno duszy waszej!” 

Dlatego jako podsumowanie nauki moralnej jaką głosił nam ten 

niezwykły ksiądz z butrymańskiego zaścianka można byłoby uznać 

sentencję widniejącą na tamtejszym kościele: 

„Ratuj duszę swoją. Drżyj o swoje zbawienie”. 

 

III. „Rok 1812”… dwieście lat później 

Rok 2019 – Przygody – Zwiedzanie – Specjały kuchni litewskiej 

Dwieście lat później po wydarzeniach opisanych w epopei narodowej 

odbyła się nasza Pielgrzymka rowerowa „Litwa 2019”. Nie mając 

(z pozoru) żadnego związku, ani nawet najmniejszego podobieństwa 

do mickiewiczowskiego dzieła, ani tym bardziej aż takiej doniosłości, 

była jednak dla nas wspaniałą przygodą! Przebyliśmy bowiem całą 

trasę rowerową – szczęśliwi i szczęśliwie, choć zdarzały się 

najróżniejsze awarie, psuły się przerzutki, dziurawiły się opony i dętki. 

Nie obyło się bez wywrotek, zranień, potłuczeń i siniaków. A jak to 

w życiu – bywały też nieporozumienia i drobne przykrości, tak jak 

z powodu kolacji, którą w jednym z ośrodków sportowo-turystycznych 

podano nam nieuprzejmie, więc chcąc nie chcąc  

     wszyscy siedli, 

I chołodziec litewski milczkiem żwawo jedli. 

Obiadowano ciszej, niż się zwykle zdarza; 

Nikt nie gadał, pomimo wezwań gospodarza. 

Nie pamiętano takiej posępnej wieczerzy… 

i rychło o niej zapomniano, ponieważ zwykle mieliśmy wiele radości 

ze wspólnych posiłków, które były okazją do dzielenia się i chlebem, 

i dobrym słowem, szczególnie wśród przyjmujących nas Polaków. 

A wszystkie nasze perypetie – wcześniej czy później – dobrze się 

kończyły, choćby tak jak „cudowne” odnalezienie zgubionych 

dokumentów, które stało się powodem do wspólnego świętowania.  

 

Podczas Pielgrzymki poznaliśmy również wiele zabytków Litwy. 

Zwiedziliśmy Wilno, Troki i Kowno oraz rozległy skansen 

w Rumszyszkach. Wrażenie zrobiły na nas Ponary – miejsce kaźni 

Polaków, a także Góra Krzyży, gdzie w skupieniu mogliśmy chłonąć 

niezwykłość tego miejsca. Natomiast w klasztorze w Pożajściu byliśmy 
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świadkami odnowienia zaślubin pary małżeńskiej z dwudziestoletnim 

stażem. Nie zabrakło również chwili na oddech, ponieważ jedno 

z letnich popołudni spędziliśmy w słynnych Druskiennikach.  

A niekiedy mogliśmy popróbować specjałów litewskiej kuchni, takich 

jak kartacze, kińdziuki, babki i kiszki ziemniaczane oraz wyjątkowe, 

spotykane tylko tam, karaimskie kibiny. 

 

Tym kulinarnym akcentem kończy się opowieść o naszej litewskiej 

Pielgrzymce. A zatem pozostaje mi już tylko powtórzyć za Wieszczem: 

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, 

A com wiedział i słyszał… 

Epilog 

O czymże dumać 

…jak nie o skutecznym sposobie, aby język giętki… 

Tymczasem – co to za „przepisana” relacja z Pielgrzymki? Zamiast 

własnym trudem opracowanego tekstu, pojawia się tu jakieś 

‘kopiuj-wklej’ z Pana Tadeusza? Zaiste! Albo, jak kto woli – dokładnie! 

A co z prawem do rozpowszechniania utworu autorskiego? 

Zachowane, a dzieło wykorzystane z woli samego Wieszcza, 

który przecież marzył o tym, aby jego strofy były nam znajome, 

kiedy to wprost nas do tego zachęcił: 

 O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy, 

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy… 

 

A może by tak pokusić się o własne „strofy”, skoro już niejeden 

próbował imitować mickiewiczowski trzynastozgłoskowiec? 

Wtedy wspomnienie rowerowej Pielgrzymki na Litwę mogłoby 

ukazać się naszym oczom w takim oto obrazie: 

Natenczas Irek chwycił na taśmie przypięty 

Czerwony lizak drogowy, który w górę wzięty 

Sygnalizował stan gotowości.  

   I wrzasnął. 

A oni ruszyli – ochoczo! Nie zasnął 

Z cyklistów ni jeden, rząd rowerów w te pędy  

Formując: długi, cętkowany, kręty 

Jak wąż boa, pełznący na wzgórek,  

Za którym zniknął. Lecz niebawem po wtóre 

Zjawił się gdzieś w oddali, hen tam, pod lasem. 

Ich szprych byś nie zliczył, tak pędzili, bo z czasem  

Było dość krucho. Kamizelkami błysnęli 

Jakby os rój złocisty, gdy przez wieś śmignęli –  

Przemknęli bez postoju. Wszystkim się zdawało, 

Że szum gum wciąż gra jeszcze, a to echo grało. 

Wystarczy, lepiej już powściągnąć swój zapęd pisarski, a zwrócić się 

ku spuściźnie, w której pozostawiono nam zawołanie: 

O Matko Polsko! 

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 

Święty i czysty jak pierwsze kochanie, 

bo właśnie pośród takich strof można odnaleźć najsubtelniejsze 

odzwierciedlenie tego, czego doświadczyliśmy podczas naszego 

‘ostatniego zajazdu na Litwie’. 

Do nieprzypadkowo wybranych cytatów z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza  
       ośmielił się dopisać Zbyszko Pisarski 


