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P I E L G R Z Y M K A    R O W E R O W A 

D I E C E Z J I   P Ł O C K I E J 

 

Parafia pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą – Częstochowa 

10 – 14 sierpnia 2021 r.  

R E G U L A M I N 

 

Zasady   ogólne: 
 

1. ”VII Pielgrzymka Rowerowa” organizowana jest przez Parafię pw. św. Katarzyny               

w Dobrzyniu nad Drwęcą, kierownikiem pielgrzymi jest ks. Tomasz Kaszanek – wikariusz tejże 

parafii. 

2. Zaproszenie do uczestnictwa kierujemy szczególnie do mieszkańców naszej Parafii. Przed 

wyruszeniem na trasę – w NIEDZIELĘ 8 sierpnia o godz. 19.00 w Auli Domu 

parafialnego, odbędzie się OBOWIĄZKOWA ODPRAWA organizacyjna dla 

wszystkich ZAPISANYCH uczestników pielgrzymki! 

3. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 10 – 14 sierpnia 2021 roku. Trasa przejazdu tj. około 360 km  

i (zaplanowane czasowo) dystanse wymagają wcześniejszego przygotowania kondycyjnego. 

4. Pielgrzymkę Rowerową tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy: 

wspólne pielgrzymowanie do „ukochanej Matki”, kryzysy i trud - ofiarowane       

w konkretnych intencjach, niedogodności kilkudniowego podróżowania na rowerze, 

częsta wspólna modlitwa (jak przystało na pielgrzymów), niewygody związane z 

warunkami noclegowymi i higieniczno-toaletowymi oraz sympatia do „jednośladów”. 

5. Na pielgrzymce jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro”. Dzielimy się 

uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotykanymi 

ludźmi. Swoją postawą pielgrzymi tworzą klimat tej wspólnoty. 

6. W pielgrzymce może wziąć udział każdy kto zaakceptuje jej religijny charakter i 

regulamin oraz jest na tyle wytrzymały kondycyjnie, że da radę kilka dni z rzędu 

pokonać trasę około 80 kilometrów!!!  Bardzo ważna jest także opinia lekarska! 

7. Pomocą dla pielgrzymów jest pojazd techniczny (poruszający się zazwyczaj za ostatnią grupą) 

oraz auta towarzyszące pielgrzymce [odpowiednio oznakowane] i jadące w nich służby. 

8. Mechanik dokonuje tylko tych napraw, które są konieczne do pokonania przez pątnika 

wyznaczonego etapu trasy pielgrzymki. Za ewentualnie wymienione części - koszty pokrywa 
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uczestnik. Praca mechanika jest gratisowa. Usterki rowerowe usuwane są na postojach     

i miejscach noclegu, a nie w czasie jazdy! 

9. Nasze bagaże (przez wszystkie dni pielgrzymki) będą transportowane samochodem towarzyszącym. 

10.  Przez cały czas pielgrzymki dostępna jest fachowa pomoc medyczna! 

11.  Noclegi mają charakter wybitnie pielgrzymkowy i ascetyczny: w szkołach lub przy-

parafialnych domach pielgrzyma - z ograniczonym dostępem czasowym do nielicznych                 

i (zazwyczaj) skromnych toalet (na grupę prawie 60 osób) 

12.  Program pielgrzymi będzie realizowany niezależnie od panujących warunków pogodowych! 

13. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki rowerowej będą podzieleni na grupy, w których to poruszają się na 

trasie (bez możliwości wymieniania sobie grup podczas trwania jazdy) 

14.  Nie może być tak, że grupy podzielono i wystartowały, a po kilku etapach jedna grupa ma 7 

osób a kolejna 22 osoby – bo ktoś wymyślił sobie, że spędzi czas jadąc teraz z innymi !!! 

15.  Ze względów logistycznych i prawidłowego (sprawiedliwego) funkcjonowania naszej pielgrzymki, 

każdego dnia inna z grup pątniczych będzie odpowiedzialna przez cały dzień za 

przygotowanie: śniadań, obiadokolacji i przywrócenia poprzednio (zastanego) porządku po 

zakończeniu posiłków. 

16.  Pierwszeństwo korzystania z wieczornych toalet posiada grupa porządkowa – pełniąca dyżur! 

 

Wymagania    techniczne: 

 

1. Uczestnik pielgrzymki rowerowej powinien posiadać technicznie sprawny, bezpieczny rower, 

wcześniej sprawdzony u mechanika, wyposażony obowiązkowo w hamulce, światła i odblaski! 

2. Pielgrzym: musi posiadać KASK rowerowy (odpowiednio dopasowany) oraz kamizelkę 

odblaskową – otrzymaną od ks. przewodnika pielgrzymki;  

3. Fizycznie i kondycyjnie jest przygotowany by pokonać dziennie na rowerze ok. 80 km. 

4. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w pielgrzymce wyłączenie pod stałym nadzorem 

opiekunów prawnych wyznaczonych przez rodziców w odpowiedniej deklaracji! 

5. Każdy z pielgrzymów powinien posiadać także śpiwór i karimatę. 

6. Pielgrzym zobowiązuje się do punktualności i sumienności w realizowaniu planu trasy               

i przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki oraz obowiązkowej obecności na 

wspólnych modlitwach! 

7. Pielgrzym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na 

drodze. Poruszamy się i wyprzedzamy się wyłącznie w naszych grupach z zachowaniem pełnej 

ostrożności i przepisów o ruchu drogowym! 

8. Pielgrzym posiada zapasowe 2 dętki  (oczywiście dopasowane) do własnego modelu roweru 

(mamy je ze sobą zawsze podczas jazdy  np. w sakwie). 
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Reguły   poruszania   się: 

 

1. W czasie jazdy każdy uczestnik ma obowiązkowo założoną (na wierzchnim ubraniu) kamizelkę 

odblaskową, którą przed wyruszeniem pielgrzymki dostarcza mu organizator. 

2. Pątnicy rowerowi – słuchają BEZWZGLĘDNIE poleceń ks. przewodnika i drużynowych        

(z  krótkofalówkami) oraz naszych służb technicznych, kierujących ruchem na skrzyżowaniach    

i miejscach niebezpiecznych - którzy odpowiadają za zapewnienie nam 

BEZPIECZEŃSTWA!!! 

3. Uczestnicy będą poruszać się w grupach 15 – osobowych, w jednorzędowej kolumnie               

(tzn. „gęsiego”) pod kierownictwem przewodników grup tzw. drużynowych (prowadzącego, 

zamykającego), których wcześniej wyznacza organizator! 

4. UWAGA!!! Podczas startu pielgrzymki przed naszym kościołem lub podczas 

dojeżdżania do miast gdzie prowadzi nas POLICJA – wszystkie grupy zbijają się w 

jeden peleton (i z zachowaniem szczególnej ostrożności) tworzą TRÓJKI jadące zbitą 

grupą za radiowozem lub motocyklem uprzywilejowanym!!! Służby mundurowe mają 

nam pomóc w sprawnym przedostaniu się przez ruchliwe miasto, skrzyżowania z sygnalizacją 

świetlną lub napotkane ronda i wiadukty!!!  

5. Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie (ok. 15/16 km) i ustalonym 

porządku. W czasie jazdy odstępy pomiędzy rowerami w grupie powinny być większe 

niż 1m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 100m. – tak by 

umożliwić miejsce do schowania się dla aut wyprzedzających poszczególne grupy 

pielgrzymkowe. Za trzymanie tych odległości między grupami i „narzucanie stałej prędkości” 

odpowiadają drużynowi jadący na początku każdej grupy! 

6. Dlatego też będą wyciągane poważne KONSEKWENCJE  KARNE  - dla każdego, kto 

samowolnie wyprzedza swoich drużynowych lub też nie stosuje się do ich poleceń!!! 

7. O miejscu i czasie trwania odpoczynku pomiędzy poszczególnymi etapami - decyduje 

KIEROWNIK  PIELGRZYMKI. 

8. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie swej grupy, bez powiadomienia o tym jej 

drużynowego! 

9. Przejazd odbywa się po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby porządkowej. 

10.  W razie nagłej awarii roweru - należy natychmiast powiadomić o tym (drużynowego 

jadącego na przedzie danej grupy lub tego, który zamyka daną grupę)  i zjechać na prawe 
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pobocze drogi, by bezpiecznie zaczekać na zamykający pielgrzymkę samochód 

techniczny. On zabierze ze sobą uszkodzony sprzęt i pielgrzyma.  

11.  UWAGA!!!!   Naprawa roweru następuje wyłącznie na postojach!   Bracia ze służby technicznej 

muszą być stale do dyspozycji jadących pielgrzymów – zwłaszcza przy zabezpieczeniu skrzyżowań 

lub niebezpiecznych miejsc! 

12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie 

pielgrzymki - należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy – za 

pomocą drużynowych z krótkofalówkami. 

13.  Zabrania się jazdy „bez trzymanki”, „na jednym kółku” używania w czasie jazdy telefonów 

komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. 

Koszt  uczestnictwa  w  pielgrzymce  wynosi:  około 270 zł  od  osoby!  

Koszty pielgrzymki:  W ubiegłym roku przy zapisie wpłacaliśmy składkę wysokości 270 zł od osoby. 

Obecnie może się okazać, że będzie ona sukcesywnie większa.  [Wielu zapyta czy nie jest zbyt wygórowana - 

ale patrząc na obecnie wywindowane rachunki, które płaci każdy z nas, odpowiedź nasunie się sama...] 

* Zebrana kwota pomoże ORGANIZATOROM przygotować i zabezpieczyć: trasę pielgrzymki oraz punkty 

postoju dla całej grupy, a przede wszystkim miejsca noclegowe; zapewnić odpowiednie ubezpieczenie OC/NW 

wszystkich pielgrzymów; kamizelki odblaskowe; żółte tablice informacyjne na auta dla towarzyszących służb; 

emblematy reklamowe (kubek, długopis, itp.) do wręczania: dla goszczących nas u siebie gospodarzy, dla 

życzliwych nam duszpasterzy parafii, w których się zatrzymujemy oraz dla pomagających nam w bezpiecznym 

pielgrzymowaniu policjantów; Pomoże nam również wystarczająco wyposażyć zaplecze logistyczne 

dobrzyńskiej pielgrzymki rowerowej: zakupienie wody, gastronomia "małego pielgrzyma"; transport bagaży 

pątników; auto ciężarowe konieczne do przetransportowania tak wielu naszych rowerów z Częstochowy do 

Golubia-Dobrzynia; autokar powrotny dla pątników rowerowych.  

Zakończenie ”VII Pielgrzymi Rowerowej” nastąpi dopiero 14 sierpnia br. podczas Apelu 

Jasnogórskiego w naszym kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu nad 

Drwęcą w godzinach wieczornych tj. około 21:30-22:00 !!! 

Pielgrzymi Duchowi naszej parafii - od 6 do 14 sierpnia uczestniczą pobożnie w apelach jasnogórskich 

o godzinie 20.30 modląc się za nas. Z chrześcijańską radością (i czystą ciekawością zobaczenia nas 

osobiście oraz posłuchania tego jak nam poszło) chcą się spotkać z utrudzonymi pielgrzymami po ich 

powrocie do Golubia-Dobrzynia (zarówno z pątnikami pieszymi jak i rowerowymi), za których przez tyle 

dni gorliwie się modlili.   

ks.   Tomasz   Kaszanek  

– przewodnik  grupy  pielgrzymów  rowerowych  

w  Dobrzyniu  nad  Drwęcą 


