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Pielgrzymka Pomorze Zachodnie 2017 

30 kwietnia – 3 maja 2017 r. 

 

 

Rowerem, na Pielgrzymkę? Po co? Po_morze! 

Mieliśmy tego morza na Pomorzu do syta: napawaliśmy się bezkresem horyzontu, odczuliśmy słonawy 

morski zapach i szum spienionych bałtyckich fal, wchłonęliśmy mnóstwo jodu i nabraliśmy pozytywnej 

energii. Z Bożą pomocą pokonaliśmy i przejmujący chłód, i porywisty wiatr, i wyznaczony nam dystans. 

A niejednokrotnie – własną słabość. Nieprzewidziane okoliczności. Drobne awarie. Nawet upadki. 

Nic to. Wszyscy dotarliśmy do celu, przejeżdżając trasę od Świnoujścia aż po Koszalin i Górę Chełmską. 

 

Przybywając nad morze  

należało się z nim jak najprędzej zetknąć – również dosłownie. Dlatego też zaraz po przyjeździe, przy 

pierwszej okazji na plaży, najodważniejsi (a raczej – najodważniejsze!), choć panował przenikliwy ziąb, 

zdjęły obuwie i zamoczyły stopy w polskim morzu. To jednak nic w porównaniu z dokonaniem Darka, 

który o świcie ostatniego dnia wyjazdu bohatersko oddał się morskim falom, zażywając mroźnej kąpieli. 

O ile ten pierwszy wyczyn odbył się na oczach całej Pielgrzymki i zamar(z)ł na naszych fotkach, o tyle 

ten drugi odbył się bez świadków. 

 

Trasa 

naszej Pielgrzymki wiodła od Świnoujścia, z kilkugodzinnym wjazdem do Niemiec, przez Woliński Park 

Narodowy, Międzyzdroje, Wisełkę i Dziwnówek do Kamienia Pomorskiego, skąd do Trzęsacza i Rewala, 

a dalej przez dawny poligon do Mrzeżyna, potem przez Dźwirzyno do Kołobrzegu i Ustronia Morskiego, 

a stamtąd przez Gąski, Sarbinowo, Mielno i Unieście do Koszalina i na Górę Chełmską. Długość trasy 

wyniosła 235 – 250 km, w zależności od tego, czy wjechało się z częścią grupy na Wyspę Chrząszczewską 

koło Kamienia Pomorskiego oraz czy zaliczono wjazd na Górę Chełmską. Z Koszalina większość wróciła 

pociągiem do Warszawy, a kilkoro zapaleńców udało się jeszcze w dalszą drogę rowerami aż na Hel – 

szacunek! 

 

Program Pielgrzymki 

mieliśmy przebogaty. Oczywiście nie zabrakło Mszy św. Pierwsza z nich, również w naszej intencji, 

odbyła się na rozpoczęcie Pielgrzymki w Świnoujściu w kościele NMP Gwiazdy Morza. To tam w nawie 

głównej zwisał ogromny model żaglowca. Natomiast ostatniego dnia Pielgrzymki uczestniczyliśmy 

we Mszy św. w Ustroniu Morskim, gdzie otrzymaliśmy specjalne błogosławieństwo na dalszą drogę. 

Podobnie pobłogosławił naszą grupę ksiądz biskup, z którym spotkaliśmy się w Święto Maryjne 3 Maja 

na Górze Chełmskiej. 

Podczas Pielgrzymki było wiele okazji do poznawania walorów Pomorza. Obeszliśmy pieszo niemal całe 

Świnoujście i zwiedziliśmy Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Koszalin. Odwiedziliśmy niemieckie kąpielisko 

Ahlbeck i słynne polskie Międzyzdroje. Obejrzeliśmy ruiny kościoła w Trzęsaczu. Część z nas wybrała 

się zobaczyć Głaz Królewski u brzegów Wyspy Chrząszczewskiej. Mieliśmy możliwość podziwiania 

panoram roztaczających się z wież widokowych w Świnoujściu i na Górze Chełmskiej oraz z latarni 

morskiej w Gąskach. Wykorzystaliśmy dany nam czas spacerując po pięknych nadmorskich 

miejscowościach, tłumnie odwiedzanych latem, a w te majowe dni jeszcze nie tak bardzo zatłoczonych. 

Mogliśmy również poznać historyczne obiekty militarne regionu. Wśród nich znalazły się fortyfikacje 

twierdzy w Świnoujściu i tajna przystań dla u-bootów, forty w Kołobrzegu oraz inne mijane po drodze 

umocnienia i bunkry. Przemierzyliśmy dawny poligon koło Mrzeżyna, a w pobliżu Reska i Bagicza 

objechaliśmy dawne lotniska wojskowe. Na poznanie innych militariów już nie wystarczyło nam czasu, 

choć można byłoby jeszcze odwiedzić niejedno ciekawe miejsce. 
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W świecie katedr  

znaleźliśmy się trzykrotnie: w Kamieniu Pomorskim drugiego dnia Pielgrzymki, następnie – w połowie 

trasy w Kołobrzegu i jeszcze na zakończenie – w Koszalinie. Najstarsza z tych trzech katedr – kamieńska, 

posiada jedyny w Polsce wirydarz przykatedralny. Jest to uroczy i nieco tajemniczy zakątek, oddzielony 

od zewnętrznego zgiełku, a przez to cichy, przeznaczony do kontemplacji i robiący – przynajmniej 

na mnie – niesamowite wrażenie. Podobnie silnym, choć zupełnie innym przeżyciem, było wysłuchanie 

koncertu słynnych organów katedry, który odbył się akurat podczas pobytu naszej Pielgrzymki 

w Kamieniu Pomorskim. Zagrano takie utwory jak Ave Maria Schuberta i Hallelujah Cohena. 

A na zakończenie zabrzmiała niezrównana bachowska Toccata d-moll. To było coś fantastycznego! 

Można było przekonać się, dlaczego te organy są takie sławne. Natomiast w kołobrzeskiej katedrze 

mogliśmy podziwiać przeogromny świecznik, ocalony cudem ze złomowiska – jak widać to, co jedni 

odrzucają, inni cenią nadzwyczaj i wręcz – stawiają na świeczniku! 

 

Wędrowaliśmy przez krainę bielika 

który widnieje w godle Wolińskiego Parku Narodowego, ponieważ jest to jedna z jego największych 

ostoi w naszym kraju. Dlatego nic dziwnego, że taką właśnie nazwę nosił prom w Świnoujściu, na który 

przesiedliśmy się wprost z pociągu z Warszawy. Imieniem bielika został również nazwany ośrodek, 

w którym nocowaliśmy w Wisełce. Dla mnie jednak najważniejszym spotkaniem z bielikiem było 

ujrzenie jego majestatycznej sylwetki, podczas gdy krążył na błękitnym niebie ponad naszymi głowami, 

wznosząc się wyżej i wyżej... 

 

Krajobrazy 

jakimi obdarzyło nas Pomorze, były niezwykle atrakcyjne dla nas przybyszów ze stolicy, spragnionych 

wiejskich plenerów i nadmorskich widoków. Lasy, pola, łąki, przybrzeżne jeziora i wyspy, a przede 

wszystkim – nadbałtyckie plaże, ciągnące się kilometrami, uraczyły nas swoją kojącą przestrzenią. 

A najbardziej zachwycający widok, jaki dane nam było podziwiać podczas tej Pielgrzymki, roztaczał się 

z wysokiego klifu w Wolińskim Parku Narodowym. Przyjechaliśmy tam pod wieczór i podeszliśmy 

nad urwisko opadające niemal stumetrowym obrywem na wąską plażę. Niezwykłe miejsce, 

fantastyczny punkt widokowy o nazwie Gosań. 

 

Drogi 

którymi jechaliśmy, były bardzo urozmaicone i miały zróżnicowaną nawierzchnię. Częściowo 

pedałowaliśmy po szosach, niekiedy nawet głównych, jak np. droga nr 102. Niekiedy podążaliśmy 

bocznymi asfaltówkami, albo drogami gruntowymi. Poruszaliśmy się też drogami leśnymi, którymi 

wyznaczono szlaki rowerowe, m.in. wiodący dookoła Bałtyku międzynarodowy szlak rowerowy R-10. 

Z racji swoich trudnych warunków terenowych, takich jak miejscami błoto, a kiedy indziej – piachy, 

szlak ten dał nam wyraźnie odczuć, że zgodnie ze swoją nazwą, można nim jechać nie więcej 

niż… 10 km/godz. Najbardziej natomiast wytrzęsło nas nie w Trzęsaczu i nie na lokalnych wybojach 

czy płytach betonowych, ale w okolicach Mrzeżyna na dawnej poligonowej drodze z kostki granitowej, 

przystosowanej do znacznie masywniejszego tonażu niż nasza rowerowa Pielgrzymka. Po granicie 

przejechaliśmy się jeszcze w Sarbinowie, tym razem jednak po gładziutkich granitowych płytach, 

którymi wyłożono tamtejszą wymuskaną promenadę. 

 

Ścieżki rowerowe 

gruntowe, z kostki betonowej, a także z asfaltu stanowiły ważny element w całej koncepcji trasy 

Pielgrzymki, ponieważ nimi jechało się najprzyjemniej. Miejscami bywały one bardzo uczęszczane, 

zwłaszcza w miejscowościach nadmorskich, bo poza nimi już wcale nie. Niektóre ścieżki prowadziły 
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wzdłuż ruchliwych szos, natomiast inne – były od nich oddalone i te wspomina się najlepiej. Mnie 

najbardziej podobała się asfaltowa ścieżka poprowadzona wzdłuż torów kolejowych z Niechorza 

do Pogorzelicy. A widokowo niezrównaną była ścieżka, którą podążaliśmy z Kołobrzegu jadąc dalej 

koło brzegu morza i podziwiając rozfalowany Bałtyk. 

 

Pogoda 

jako nieodłączny lub wręcz główny temat relacji z niemal wszystkich wyjazdów – i tym razem pokazała 

co potrafi, skutecznie odstraszając niektórych (niedoszłych) uczestników. Przeważnie było bardzo 

zimno, a któregoś poranka powitał nas nawet szron – akurat wtedy, gdy w naszym ośrodku 

nie mieliśmy stałego ogrzewania. Na początku naszego wyjazdu, gdy dojeżdżaliśmy pociągiem 

do Świnoujścia, było pochmurno i mokro, trochę jeszcze popadywało. Widząc to wszystko pomyślałem, 

że nazwanie tej Pielgrzymki hasłem „autostrada słoneczna”, co zostało zapisane w jej programie, 

mogło być wymyślone tylko w ponure zimowe wieczory, jako przejaw tęsknoty za ciepłem i słońcem, 

podczas gdy w dzień naszego przyjazdu pogoda zapowiadała się zdecydowanie nieciekawa, 

wymagająca raczej noszenia ciepłych kurtek, czapek i rękawiczek. A jednak powinienem był sobie 

wtedy powiedzieć: „Więcej wiary, bracie!” – używając słów brata Piotra, skierowanych do mnie 

któregoś dnia w innym miejscu tej Pielgrzymki, czym przywołał mnie do większej ufności w dobry los. 

I tak też się stało! Od kiedy ruszyliśmy rowerami na szlak – rozbłysło słońce i świeciło nam 

aż do ostatnich chwil Pielgrzymki. Było jednak okropnie zimno, tym bardziej, że chłód był znacznie 

potęgowany przez silny wiatr, który wiał niekiedy z boku, a najczęściej – uporczywie wprost w nas. 

Można więc stwierdzić, że dzięki temu… nieźle się przewietrzyliśmy! Nie każdy jednak potrafił 

to docenić, ponieważ ktoś narzekając na ten uciążliwy wiatr zarzucał organizatorom Pielgrzymki, 

że w Warszawie powiedziano nam, że „będziemy jechać z wiatrem”. A na Pomorzu okazało się, że wiatr 

o tym nie wiedział…  

 

Gościnność i serdeczność 

na Pielgrzymce wydają się naturalne. Jednak tym razem przeżyliśmy coś szczególnego, gdy po drodze 

zatrzymaliśmy się w miejscowości letniskowej o pieszczotliwej nazwie Mielenko. Żeby dopasować się 

do tego zdrobniałego stylu, to dalej należałoby opowiedzieć tak: w Mielenku była działeczka ogrodzona 

płoteczkiem, a na tej działeczce stał sobie domeczek z niewielkim ogródeczkiem. I do takiego 

oto spokojniutkiego miejsca „zwaliła się” cała nasza zdyszana Pielgrzymka. Przyprowadził nas tam 

jeden z uczestników – Andrzej, którego brat i bratowa, przebywając w tym swoim letniskowym azylu, 

zaprosili nas w odwiedziny – wszystkich na raz, i to z rowerami! Trzeba było zobaczyć ten najazd 

pielgrzymów i jednocześnie odczuć, jak serdecznie tych dwoje ludzi przyjęło całą naszą grupę. Czasu 

jednak mieliśmy niewiele – tylko tyle, żeby zamienić kilka ciepłych słów z przemiłymi gospodarzami, 

wypić naprędce herbatę i skorzystać z toalety, bo jak wiadomo – na pielgrzymce niekiedy właśnie 

to jest najbardziej oblegane miejsce. Dlatego w tym pośpiechu mogło nam umknąć niesamowite 

spotkanie, które zaaranżował Andrzej, sprawca tego całego sympatycznego „zamieszania” – zetknął 

ze sobą gospodarza, czyli swojego brata i jeszcze jednego Andrzeja z naszej grupy, którzy chodzili razem 

do szkoły a nie widzieli się od… pięćdziesięciu lat! Czyż dla takich chwil nie warto pojechać 

na Pielgrzymkę aż na drugi koniec Polski? 

 

Ludzie 

na Pielgrzymce tworzą jej niepowtarzalną atmosferę, bo każdy ma w tym jakiś swój osobisty udział. 

Stąd pielgrzymowanie, poprzez trud wspólnej wędrówki, staje się spotkaniem z bliźnimi. Dlatego 

w relacji z Pielgrzymki chcę najwięcej miejsca poświęcić ludziom, którzy razem podążali rowerami 

przez Pomorze Zachodnie. 
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Pielgrzymkę prowadził Andrzej, który niezwykle skrupulatnie dopracował cały program i czuwał 

nad jego właściwą realizacją. Podczas wyjazdu byliśmy pod wrażeniem jego ogromnego 

zaangażowania. Andrzej nie tylko pilotował nas, ale i wielokrotnie dzielił się z nami swoją wiedzą, 

pełniąc rolę przewodnika i znawcy militariów, z pasją opowiadającego o historii i o przeróżnych 

ciekawostkach na temat odwiedzanych miejsc.  

Jako Komandor naszej Pielgrzymki Andrzej zadbał o właściwe wsparcie, mając do pomocy dwóch 

fantastycznych przewodników: Irka i Jurka, którzy uzupełniali się swoimi funkcjami i charakterami. 

Podczas gdy Jurek – o którym żartobliwie można powiedzieć „równy gość”, bo jak nas prowadził 

nadając peletonowi właściwe tempo, to jechał tak równo jak chronometr – imponował nam spokojem, 

opanowaniem i życzliwością, to z kolei Irek – mknął jak strzała, śmigając raz z przodu, raz z tyłu, 

zabezpieczał nas w ruchu drogowym i swoim niespożytym temperamentem mobilizował opieszałych. 

Dodatkowo Andrzej zadbał o mobilne zaplecze w postaci wozu technicznego, którym jechali dwaj 

pomocni młodzi ludzie.  

Nie tylko o przewodnikach, ale i o wszystkich pielgrzymach warto byłoby opowiedzieć, bo każdy wniósł 

do grupy coś niezwykłego. Jednak nie sposób tego uczynić w niniejszej relacji, dlatego wybaczcie, 

że wspomnę zaledwie niektórych. Zacznę od Adama, naszego nestora, którego tak jak wszyscy darzę 

ogromnym szacunkiem i sympatią, postrzegając w nim najdzielniejsze serce wśród pielgrzymkowych 

rowerzystów. Wspomnę również o Mirce, która aby rankiem w Świnoujściu na starcie dołączyć 

do naszej grupy „tłukła się” sama po nocy pociągiem przez pół Polski. Uważam, że dobrze byłoby, żeby 

zapamiętać jeszcze i to, jak kontuzjowany Sławek przejechał całą trasę Pielgrzymki z kulą przytroczoną 

do ramy swojego roweru. Choć mnie nawet bardziej zaimponował tym, jak nie mogąc samemu 

sprawnie chodzić, poprosił kolegę, aby mu nabrał do butelki wody morskiej, którą chciał zawieźć 

dla swojego niepełnosprawnego sąsiada, który nigdy nie był nad morzem, a pragnął przekonać się 

czy ta woda jest naprawdę słona.  

Wspominając o pielgrzymach, chcę jeszcze zwrócić uwagę na małżeństwa, które uczestniczyły w naszej 

Pielgrzymce rowerowej, ponieważ dały nam wszystkim przykład pielgrzymowania we dwoje. Wydaje 

się, że być może niekiedy łatwiej jest wybrać się w trasę – samemu, to jednak o ileż większa jest 

wspólna radość i satysfakcja małżonków z przebytej trasy razem: przynajmniej podwójna, prawda? 

 

Na zakończenie 

relacji z Pielgrzymki wyjaśnię, że aby dowiedzieć o jej owocach duchowych wśród pielgrzymów należy 

raczej ich o to zapytać. Mnie trudno o tym pisać, bo to przeżycia zbyt głębokie i zbyt osobiste. Dlatego 

mogę zaświadczyć jedynie o tym, co dawało się zaobserwować na zewnątrz jako wyraz przeżyć 

uczestników. Na Pielgrzymce często można było zauważyć jak ktoś dyskretnie zatroszczył się o kogoś 

innego, albo rozweselił, pomógł lub życzliwie zagadał. Aż chce się o tym pamiętać, i jak Bóg pozwoli – 

przeżyć kiedyś znowu, na wspólnym pątniczym szlaku. Rozumieją to ci wszyscy, którzy już tęsknią 

za następną Pielgrzymką, a którym z serca dziękuję za wspólne rowerowanie przez Pomorze Zachodnie. 

Szczęść Boże! 

 

          Zbyszko Pisarski 


