
Pielgrzymka Roztocze 2018 

8-16 września 2018 r., 30 uczestników, 340 km rowerami 

 

Roztocze – ta fascynująca kraina – była celem naszej wrześniowej Pielgrzymki w 2018 r. 

Przemierzając roztoczańskie trasy rowerowe byliśmy pod wrażeniem napotkanych zabytków i historii, 

a także wspaniałych krajobrazów, których podziwianiu sprzyjała wyjątkowo łaskawa pogoda. Nazwa 

Roztocza, jak podają uczone wyjaśnienia, pochodzi od roztoki wód, które spływają z tej wyżyny 

do różnych rzek. Dla mnie jednak miało to oczywisty związek z roztaczającymi się urzekającymi 

widokami, które Roztocze roztaczało wokół nas, pielgrzymów rowerowych.  

Zamość przyjął nas na samym początku naszej Pielgrzymki. Najpierw zwiedziliśmy starówkę, wpisaną 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miejscowy przewodnik oprowadził nas po fortyfikacjach, 

pokazał nam trzy rynki i ratusz, a potem zaprowadził do katedry i pod pomnik założyciela miasta – 

hetmana Jana Zamojskiego. Skończywszy piesze zwiedzanie zabytków miasta, rozpoczęliśmy 

pielgrzymkę rowerową. Trasę tego dnia mieliśmy raczej krótką, co wyrafinowanym malkontentom 

i tak dało powód do narzekań, tym razem nietypowy: „za mało… kilometrów!” A że na Roztoczu były 

to nasze kilometry pierwsze, to nocleg wypadł nam w gościnnej miejscowości Łabuńki Pierwsze. 

I pierwszy raz podczas pielgrzymek rowerowych przytrafiło się tam coś takiego, że nasze rowery 

znalazły wreszcie odpowiednio godne miejsce dla siebie: otóż podczas gdy my nocowaliśmy 

w pokoikach tamtejszego Domu Misyjnego, to właśnie rowery zostały na noc umieszczone 

w prawdziwym pałacu. 

Następny dzień, niedzielę, rozpoczęliśmy Mszą św. i tańcami uwielbienia pod przewodnictwem 

tryskającej radością siostry animatorki. Po takiej entuzjastycznej rozgrzewce pokonywana trasa 

wydała nam się lekka, łatwa i przyjemna. Zwłaszcza że w południe, gdy już należało odpocząć i posilić 

się, trafiliśmy na parafialne dożynki w Klemensowie, gdzie zostaliśmy niespodziewanie ugoszczeni 

gorącymi kiełbaskami i nabraliśmy sił do dalszej drogi. Po południu dojechaliśmy do jedynego poza 

Włochami sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Znajduje się tam łaskami słynący wizerunek 

Świętego z Padwy, który umieszczono w ołtarzu głównym barokowej bazyliki objawień. 

Po sanktuarium i jego podziemiach oprowadził nas ksiądz – kapelan motocyklistów. A w pobliżu 

odwiedziliśmy jeszcze kapliczkę św. Antoniego „Na Wodzie” z cudownym źródełkiem nad stawem.  

Święty Antoni, powszechnie kojarzony z łaskami odzyskania czegoś zgubionego, tym razem stał się 

dla mnie przyczyną odnalezienia, lecz nie zguby, tylko długo niewidzianego kolegi. To właśnie 

w sanktuarium w Radecznicy św. Antoni zetknął mnie z moim dawnym znajomym, pracownikiem 

dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Choć było to moje osobiste spotkanie, 

miało jednak znaczenie również dla całej naszej Pielgrzymki, ponieważ ów znajomy, już następnego 

dnia podczas naszej wizyty w Zwierzyńcu, przygotował dla nas specjalną prelekcję na temat Roztocza. 

Byliśmy mu za to bardzo wdzięczni. 

Jeszcze tego samego dnia, zanim dojechaliśmy na nocleg, czekała nas ciężka przeprawa rowerowa, 

czyli podjazdy i zjazdy przez słynne roztoczańskie wąwozy lessowe. Mają one wiele uroku, nadają 

swoisty koloryt wyżynnemu krajobrazowi, natomiast dla mniej wprawnych rowerzystów stanowią 

wyzwanie nie lada. Stąd zapewne wzięło się (zmodyfikowane nieco) przysłowie obrazujące zmienne 

koleje losu, głoszące iż w życiu bywa się „raz na wozie, raz – w wąwozie…”. 

Szczebrzeszyn, do którego wreszcie dotarliśmy, słynie jak wiadomo brzmieniem swojego chrząszcza. 

Jego pomnik odnaleźliśmy na miejskim placu. I dobrze, że nie poprzestaliśmy jedynie na fotkach, 

tłocząc się „jako ta trzcina” wokół pokaźnej statuy owego owada, ponieważ Szczebrzeszyn ukazał 



nam o wiele więcej ze swojego bogactwa historyczno-kulturowego. Przykładem może być piękny 

kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w którym ksiądz proboszcz opowiadał nam niezwykłe historie. 

Zwiedziliśmy także cerkiew, do której klucze pożyczyliśmy w… tamtejszej synagodze! Takie rzeczy 

tylko w erze… szczebrzeszyńskiej, skoro tam nawet chrząszcz brzmi w trzcinie, której nigdzie nie było. 

Zwierzyniec, perełka Roztocza, przyjął nas piękną pogodą i czekającym nas spotkaniem z owym 

odnalezionym znajomym, który jako profesjonalista przyrodnik, a jednocześnie roztoczański pasjonat, 

ze swadą wprowadził nas w niezwykłości geografii, historii i kultury Roztocza. Zasłuchani, chłonęliśmy 

jego opowieści o walorach roztaczającego się wokół nas Roztocza i o jego najcenniejszej części – 

o Roztoczańskim Parku Narodowym. Nasyceni tyloma informacjami, zwiedziliśmy jeszcze sławny 

zwierzyniecki kościółek na wyspie i nacieszyliśmy się spacerowaniem wokół stawu w rozległym parku. 

Nic dziwnego, że to miejsce cieszy się takim powodzeniem wśród turystów.  

Jadąc pagórkowatymi trasami rowerowymi przez Roztoczański Park Narodowy, kierowaliśmy się 

do jednego z najsłynniejszych sanktuariów na Roztoczu. Znajduje się ono w miejscowości Górecko 

Kościelne, gdzie miało miejsce objawienie św. Stanisława biskupa i męczennika. Najcenniejszym 

zabytkiem jest tam modrzewiowy kościół z XVIII w., z wizerunkiem Świętego w ołtarzu głównym. 

W pobliżu nad rzeką Szum znajduje się kapliczka nad wodą i wiekowe dęby. Po zasłużonym 

odpoczynku udaliśmy się w dalszą drogę. Minąwszy Józefów, przemierzaliśmy malowniczy 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Na nocleg dotarliśmy długim łagodnym zjazdem – jak dobrze się 

tak jechało! 

Następnego dnia Krasnobród, w którym rano uczestniczyliśmy we Mszy św. w miejscowym 

sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej, pożegnał nas radośnie i słonecznie. Aż chciało się jechać 

dalej przed siebie, zanuciwszy „A może byśmy tak najmilsi wpadli na dzień do Tomaszowa…”, bo 

właśnie wtedy dojechaliśmy do Tomaszowa (Lubelskiego). W miasteczku mieliśmy czas wolny, który 

można było spożytkować na odpoczynek, spacer i zwiedzanie. W Tomaszowie na głównym placu 

warto było obejrzeć stylową drewniana czajnię, czyli dawną herbaciarnię, a także ratusz i odnawianą 

cerkiew oraz najcenniejszy zabytek – drewniany kościół z XVIII w. Stamtąd ruszyliśmy na nocleg, 

„zahaczywszy” jeszcze o rezerwat przyrody „Czartowe Pole” z tajemniczym przełomem rzeki Sopot. 

Naszą kolejną bazą noclegową był Susiec – jeden z najbardziej znanych ośrodków turystycznych 

Południowego Roztocza, który słynie z malowniczych krajobrazów i pomnika filmowych bohaterów 

Kargula i Pawlaka. Nas jednak najbardziej urzekł pobliski rezerwat przyrody „Szumy na Tanwi”, czyli 

kaskadowa dolina rzeki Tanew z licznymi niewielkimi progami skalnymi, nad którymi spędziliśmy 

dobry kawał czasu – tak nam się tam podobało! W dalszej drodze odwiedziliśmy Narol z rozległym 

parkiem i pałacem, a potem Bełżec – miejsce po hitlerowskim obozie zagłady.  

Zmierzając w kierunku granicy z Ukrainą, korzystaliśmy z tras rowerowych Green Velo. Omijając 

ruchliwą szosę tranzytu międzynarodowego, wybraliśmy jazdę bocznymi drogami – najpierw 

podążaliśmy asfaltem, potem drogami i dróżkami polnymi, aż wreszcie – leśnymi bezdrożami, które 

pokonaliśmy trochę jadąc, a trochę pchając rowery. Gdy wreszcie dotarliśmy znowu do drogi 

asfaltowej, pozostawialiśmy na uboczu Hrebenne i udaliśmy się już bez przeszkód na kolejny nocleg. 

Werchrata, ta niewielka miejscowość przy granicy polsko-ukraińskiej, przyjęła nas na dłużej, 

ponieważ była również naszym przystankiem na czas dwudniowego wyjazdu do Lwowa. 

Pozostawiliśmy tam rowery (tym razem w garażu), a także ekwipunek rowerowy i większość bagażu, 

a sami udaliśmy się autokarem na Ukrainę. Najpierw zatrzymaliśmy się w Żółkwi, pamiętającej 

hetmanów Zółkiewskiego i Sobieskiego, a potem dotarliśmy do Lwowa.  



Lwów i nasze wędrówki po tym znamienitym grodzie, zasługują na osobną opowieść. Dlatego tutaj, 

w ramach relacji z pielgrzymki rowerowej na Roztocze, można jedynie wspomnieć, niejako 

z „kronikarskiego obowiązku”, o naszych przeżyciach, o których należałoby raczej opowiedzieć 

w odrębnej gawędzie pełnej osobistych emocji. Bo jakże tu relacjonować spacery po tym sławetnym 

mieście – i nie przywołać śpiewnego lwowskiego akcentu? Jakże tu pisać o wiekach polskiej historii 

metropolii naszych dawnych Kresów i nie popaść w patos? Jakże nie ulec nostalgicznej nucie, 

wzmocnionej jeszcze baciarskimi szlagierami słuchanymi „na okrągło” w autokarze, tajoj!, aby 

podzielić się sentymentalnymi wrażeniami z pobytu we Lwowi? Stąd na potrzeby niniejszej relacji 

zaledwie wymienię, że weszliśmy na Górę Zamkową, zwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski i nekropolię 

Orląt Lwowskich, a potem godzinami wędrowaliśmy po zabytkach i uliczkach starego miasta, 

zaglądając do katedr łacińskiej i ormiańskiej, do kościołów, do cerkwi, do opery… Wśród 

odwiedzonych we Lwowie miejsc przesiąkniętych historią Polski nie zabrakło również tak 

symbolicznego pomnika, jak posąg Mickiewicza, u stóp którego zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.  

Po powrocie z Ukrainy został nam już tylko jeden dzień jazdy rowerami. Rozpoczęliśmy go 

od zwiedzania dawnej cerkwi, a obecnie kościoła w gościnnej Werchracie. Potem ruszyliśmy w drogę, 

która zawiodła nas do roztoczańskiego uzdrowiska Horyniec Zdrój, gdzie zwiedziliśmy miejscowy 

kościół i pospacerowaliśmy po parku zdrojowym. Następnym przystankiem na naszej trasie był 

Radruż – przygraniczna wieś, w której znajduje się zespół cerkiewny o charakterze obronnym. Należy 

on do najcenniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej w Polsce i zalicza się do 

światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzając tę świątynię, z uwagą wysłuchaliśmy opowieści pani 

przewodniczki nie tylko o zabytkach, ale również o trudnych i bolesnych relacjach polsko-ukraińskich. 

Dalsza trasa prowadziła nas wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej po dalszej części poznanego już 

poprzednio szlaku rowerowego Green Velo – tym razem lokalnymi asfaltówkami i porządnymi 

drogami leśnymi. Dlatego bez problemu dotarliśmy do miejscowości gminnej Wielkie Oczy. Nie 

zdziwiło nas to, że znajduje się tam zarówno sanktuarium maryjne, jak i zabytkowa cerkiew, a także 

dawna synagoga i cmentarz żydowski, ale dopiero prawdziwe wielkie oczy zrobiliśmy, gdy 

zobaczyliśmy, że przed miejscowym sklepem stoi złocisty posąg… egipski. 

Końcowy odcinek trasy rowerowej na ostatni już nocleg podczas Pielgrzymki Roztocze okazał się 

krótki i łatwy. Metą był Łukawiec. Następnego dnia rano uczestniczyliśmy we Mszy świętej 

odpustowej, ponieważ właśnie wtedy przypadało święto Matki Bożej Łukawieckiej. Tamtejsze 

sanktuarium, mające obecnie postać okazałej nowoczesnej świątyni, posiada siedemnastowieczny 

cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a od niedawna także kaplicę z relikwiami św. Jana 

Pawła II. Dawniej sanktuarium mieściło się w zachowanym do dzisiaj i wielokrotnie remontowanym 

modrzewiowym kościółku z XVIII w.  

Do Warszawy wróciliśmy na pokładzie naszego pielgrzymkowego autokaru, prowadzonego przez 

duet przesympatycznych kierowców Arka i Darka. Nasze dzielne rowery jechały razem z nami, 

starannie poumieszczane na specjalnej przyczepie. Już w drodze powrotnej snuliśmy plany kolejnych 

wyjazdów, co świadczyło o wspaniałej atmosferze panującej podczas Pielgrzymki Roztocze i o chęci 

przeżycia czegoś podobnego następnym razem. Cieszę się, że te wspólne dni były również i moim 

udziałem. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólne pielgrzymowanie! Czułem radość panującą w 

grupie. Każdy miał w tym swój indywidualny udział, choć rola Komandora Andrzeja była i tym razem 

nie do przecenienia, ponieważ nie dość, że nas prowadził wespół z Markiem i Irkiem, to jeszcze 

dokonywał takich ekwilibrystyk organizacyjnych, że przysłowiowa „jazda bez trzymanki” to przy jego 

umiejętnościach po prostu – fraszka. Szczęść Boże!      

                    Zbyszko Pisarski 


