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XXII 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
6 -11.VIII.2002

„Będziecie moimi świadkami” (Dz.1,8)

Myślą przewodnią XXII Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wa-
welu na Jasną Górę były słowa: „Będziecie moimi świadkami” 
(Dz.1,8), zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. W Orędziu na XVII 
Światowe Dni Młodzieży w Toronto Jan Paweł II napisał: „Osobiste 
spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem, wpro-
wadza nas na właściwą drogę i zobowiązuje nas, abyśmy byli Jego 
świadkami. Pochodzący od Niego nowy sposób patrzenia na świat 
i na ludzi przenika nas dogłębnie w tajemnicy wiary, która nie 
jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia 
przez rozum, lecz pewnym doświadczeniem do przyswojenia, 
prawdą, którą trzeba żyć, solą i światłem całej rzeczywistości”. 

Pielgrzymka ma być okazją do uczenia i pogłębienia postaw, które 
będą czytelnym świadectwem przynależności do Chrystusa. Pomocą 
w tych rozważaniach są postacie świętych i błogosławionych oraz 
postać Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty. Stałą intencją pielgrzym-
ki była modlitwa za Ojca Świętego i Ojczyznę. Intencje pielgrzym-
kowe nabrały w tym roku szczególnej aktualności wobec przygoto-
wania na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Krakowie 
oraz przeżytych Światowych Dni Młodzieży w Toronto.

Materiały duszpasterskie pielgrzymki przygotował ks. Andrzej Jeleń.

„... Dziękuję Ci, Jezu – któryś
wpierw wypił ten kielich goryczy,

nim mnie złagodzony podałeś.
Oto przyłożyłam usta

do tego kielicha woli Twojej świętej,
niech mi się stanie według upodobań Twoich,

niechaj się stanie ze mną to,
co zakreśliła mądrość Twoja.

Pragnę wysączyć kielich przeznaczeń
aż do ostatniej kropelki.

W Tobie Panie wszystko dobre jest,
co daje Twoje Ojcowskie serce ...”.

św. Faustyna

KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY

  Kraków, Dworek Białoprądnicki: konferencja 
– ks. bp Kazimierz Nycz – „Pielgrzymując”

 Zielonki: konferencja – ks. Tomasz Łach SDB

  Biały Kościół: „Wieczór franciszkański” 
– o. Tomasz Kupczakiewicz OFM

  Ojców: konferencja – ks. Paweł Kubani – „Jan Paweł II 
w Toronto”

  Skała: koncert – Piotr Piecha

  Podchybie: konferencja – o. Bolesław Kanach OFMCap 
– „Postać św. O. Pio”

  Podchybie: konferencja– p. Teresa Król

  Smoleń, Sułoszowa: konferencja – ks. prof. Grzegorz Ryś

  Pilica: konferencja – p. Wiesław Dzieża

  Troks: konferencja – ks. Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak

  Rudniki: konferencja – ks. Antoni Miciak CM

  Żarki Letnisko: „Popołudniowe spotkanie misyjne” 
– ks. Tomasz Łach SDB

  Kosmolów: koncert „Twórcza zabawa” – DA św. Anny 

  Choroń: „Złoty Sandał 2002” – konkurs na najlepszą 
prezentację grupy

Nabożeństwa:

  Skała – Nabożeństwo przed ołtarzem bł. Salomei

  Leśniów, Sanktuarium MB Leśniowskiej – Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego

  Olsztyn, Brzeziny – „Przeprośna Górka” – Nabożeństwo 
Pojednania

W czasie pielgrzymki:

Godz. 20.00   – „Pogodne wieczory”

Godz. 21.00   – Apel Jasnogórski   

Godz. 21.15 - 22.00  – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

ORGANIZACJA PIELGRZYMKI

Przewodnik główny ks. kard. Franciszek Macharski
Przewodnik duchowy ks. bp Kazimierz Nycz
Koordynatorzy pielgrzymki  ks. Stanisław Sudoł
  ks. Adam Ogiegło
Obsługa prasowa pielgrzymki ks. Jan Przybocki

GRUPY, PRZEWODNICY

CZŁON I /prądnicki/ 

Przewodnik główny członu ks. Józef Gubała

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

1   Jan Paweł II  ks. Paweł Ostrowski MS
    ks. Piotr Ciepłak MS / XX. Saletyni
2   św. Brat Albert  ks. Jan Karlak
     ks. Stanisław Kracik
     ks. Piotr Wiktor
     ks. Tomasz Tomczyk
3   św. Jadwiga Królowa  ks. Janusz Czajka
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     o. Leon Błaszczyszyn OFMCap 
     / Bochnia
3’   św. O. Pio  o. Bolesław Kanach OFMCap
     br. Paweł Orłowski OFMCap
    / OO. Kapucyni
3’’ Węgry  św. Stefan
4   św. Stanisław BM  ks. Jacek Piszczek
     ks. Zygmunt Kosowski
5   św. Michał Archanioł  ks. Marek Posełkiewicz CSMA
    ks. Antoni Obrzut CSMA
    kl. Piotr Bulanda CSMA
    kl. Adam Motyka CSMA 
    kl. Maciej Ciamaga CSMA
    kl. Krzysztof Konopka CSMA
    kl. Dominik Kornas CSMA
    kl. Grzegorz Kosakowski CSMA
    / XX. Michalici
5’ Mołdawia 

CZŁON II /śródmiejski/

Przewodnik główny ks. Piotr Iwanek 

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

6  św. Jan Kanty  ks. Grzegorz Ryś
    ks. Tomasz Cisowski
    / gr. DA św. Anny w Krakowie 
7   św. Franciszek z Asyżu  o. Tomasz Kupczakiewicz OFM
    o. Ariel Krzywda OFM
    o. Klaudiusz Bartos OFM
   / OO. Franciszkanie
8   św. Wincenty a Paulo  ks. Antoni Miciak CM
    ks. Lesław Juszczyszyn CM
    / XX. Misjonarze
9  św. Cyryl i św. Metody  ks. Sławomir Sułowski
    / gr. z Czech
11  św. Franciszek Ksawery  o. Wojciech Ziółek SI
     o. Marek Wójtowicz SI
     / OO. Jezuici
13  bł. Salomea  ks. Adam Podbiera
     ks. Jan Szczepaniak
     / gr. autorska
13'  św. Jozafat Kuncewicz  ks. Krzysztof Mikołajczyk
     / gr. z Białorusi
14  św. Józef Kalasancjusz  o. Andrzej Tupek SchP 
     o. Stanisław Krzuś SchP
     / OO. Pijarzy
15  św. Jan Bosko  ks. Tomasz Łach SDB
     ks. Tomasz Kijowski SDB
     / XX. Salezjanie

CZŁON III /prokocimsko-podgórski/

Przewodnik główny ks. Krzysztof Winiarski

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

17  św. Kinga  ks. Bogusław Seweryn 
     ks. Piotr Grochowski 
   / Podgórze
18  św. Maksymilian Maria Kolbe 
   ks. Marek Kasperkiewicz
   / Prokocim Nowy
20  Najświętsza Rodzina  ks. Józef Jakubiec 
   / Bieżanów Nowy
21  św. Klemens  / Wieliczka

CZŁON IV /nowohucki/

Przewodnik główny ks. Roman Ciupaka

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

24  św. Maksymilian ks. Krzysztof Polewka 
    Maria Kolbe / Mistrzejowice
25  św. Józef  ks. Jarosław Nowak
     / gr. młodzieżowa
26  Święty Krzyż  o. Ireneusz Siwek OCist
     / Mogiła
27  św. Wincenty Pallotti  ks. Jacek Wróbel SAC
     / XX. Pallotyni
28  NMP Królowa Polski  ks. Franciszek Gruszka
     / Bieńczyce
29  św. Brat Albert  ks. Janusz Moskała
     / parafia św. Br. Alberta

Księża w grupach

o. Benignus Deptuła OCist, o. Benedykt Jerzy Faryj OCist, dk. Janusz 
Skorupa

Klerycy

kl. Ryszard Gacek, kl. Mariusz Gorazd, br. Bartłomiej Rodziewicz, 
kl. Adam Kraszewski, br. Augustyn Spasowicz OCist

Siostry zakonne

s. Beata Słaby, s. Lucyna Wąs, s. Grażyna Mróz, s. Ines Szałajko, s. Łucja 
Dziech, s. Lucyna Wójtowicz

CZŁON V /gdowsko-niepołomicki/

Przewodnik główny ks. Andrzej Kott

Grupa   Przewodnik grupy

Myślenice   ks. Marek Wcisło
Gdów   ks. Włodzimierz Kurek
Niepołomice  ks. Jerzy Rokita 
   ks. Wiesław Grzechynia
Mszana Dolna  ks. Krzysztof Bakalarz

CZŁON VI /skawińsko-czernichowski/ 

Przewodnik główny ks. Wiesław Widuch

Grupa Patron grupy Przewodnik grupy

I żółta  św. Faustyna  ks. Bogdan Sarniak 
    ks. Piotr Studnicki
    ks. Jan Bednarz
    kl. Robert Młynarczyk / parafia  
   Miłosierdzia Bożego – Skawina 
II czerwona  św. Jadwiga  ks. Grzegorz Odrzywołek 
    s. Krystyna Czarny
    / parafia św. Apostołów Szymona 
   i Judy Tadeusza – Skawina   
III niebieska  św. Brat Albert  ks. Zbigniew Sala
     ks. Tomasz Szarliński
     / parafia św. Mikołaja – Liszki

CZŁON VII /trzebińsko-chrzanowski/

Przewodnik główny ks. Grzegorz Pieróg

Grupa  Przewodnik grupy

I – chrzanowska ks. Zbigniew Medoń
     ks. Dariusz Chromy
II – libiąska  ks. Marek Holota
     ks. Rafał Kluska
III – spytkowicka  ks. Zbigniew Piwowar
     ks. Aleksander Kasprzyk
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   Piotr Michalik
   Andrzej Michalik
   Michał Suliński
   Kazimierz Gajda
   Artur Szpond
Baza   Agnieszka Kałka
   Anna Kielska
   Bogusław Jarominek
   Dorota Miśtal
   Renata Spyrka
   Iwona Płygawko
   Natasza Hebda
   Joanna Żurek
   Agnieszka Kurylak
   Sławomir Kasper (foto)
Kwatermistrz główny  Dominik Popek
Służba techniczna  Aleksander Płygawko 
   Tymoteusz Piątek
   Mariusz Skowron
   Zbigniew Choroba
   Paweł Zając
Liturgia   br. Beniamin Książek
   br. Rafał Rudziński
Służba czystości  Robert Pęgiel
   Andrzej Płachetko
   Marcin Kierczak
Zaopatrzenie – woda  Robert Dubel
Zaopatrzenie – kuchnia  Ewelina Wyderka
   Damian Wyderka
   Bogusława Wyderka
Zaopatrzenie – sklep  Paweł Gwóźdź
   Krzysztof Dubel
   Urszula Mazelanik
   Małgorzata Ciarach
   Katarzyna Żurek
   Iza Sulińska
   Waldemar Sajdak
   Barbara Miśtal
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna lek. Ryszard Rudziński
   lek. Józef Wilk
   Peter Nolte
   Klaus Yeggle
   Manuel Redder

CZŁON III

Przewodnik główny  ks. Krzysztof Winiarski
Porządkowy główny  Filip Banaś
Pilot    Mariusz Szpakowski
     Oskar
Baza    Kinga Gwóźdź
     Matylda Pernal
Kwatermistrz główny  Piotr Gruca
     Adam Pietrzykowski
Służba techniczna  Magdalena Wilkosz
     Krzysztof Piątek
Transport    Marek Mosór
     Jacek Aksamit
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna  lek. Dariusz Giza
   Agnieszka Biel

CZŁON IV

Przewodnik główny  ks. Roman Ciupaka
Przewodnik porządkowy  Dariusz Szymaczek
Porządkowy główny  Marek Niedzielak
    Sławomir Spasiewicz
    Robert Ogonek 
Pilot   Tomasz Mazanek
Baza   Renata Stępińska
    Magdalena Konturek
    Joanna Baster
    Agnieszka Konturek

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7190 pątników, w tym 70 księży, 
45 diakonów i kleryków, 25 sióstr zakonnych.
Uczestniczyli także pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Białorusi, Węgier, 
Mołdawii i USA.
Człon I  – ok.1450 
Człon II  – ok. 2300 
Człon III  – ok. 600 
Człon IV  – ok. 1120 
Człon V  – ok. 500 
Człon VI  – ok. 550 
Człon VII  – ok. 670

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

CZŁON I

Przewodnik główny  ks. Józef Gubała
Porządkowy główny  Andrzej Bac
     Halina Marchut
   Paweł Czernek
     Robert Leśniak
     Krzysztof Woźniak
     Jarosław Leśniak /koordynacja gr.3/
     Jaromir Malina /koordynacja gr.3/
     Andrzej Siwiec /koordynacja gr.3’/
Baza   Anna Krajewska
   Dorota Kazubowska
   Beata Gorączko
   Anna Mroczek
   Joanna Wierzbicka-Zmarlik
   Marta Drewniak
   Krystyna Piekarska
Kwatermistrz główny  Renata Imioło
   Grzegorz Szarawara
Służba techniczna  Władysław Goryczka
   Stanisław Lech
   Roman Janas
Liturgia   dk. Jacek Kuczmier
   dk. Janusz
   kl. Piotr Nagel
Służba czystości  Marcin Zmarlik
   Marcin Czernek
Zaopatrzenie  Marcin Chytry
   Janusz Zybura
   Janusz Michura 
   Robert Imioło
Transport   Zdzisław Polkowski
   Stanisław Głowacki
   Czesław Koziołek
     Józef Bielecki
     Stanisław Kosydar
     Tadeusz Wojton
Służba zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna  lek. Julian Dutka
     Eugenia Dudek
    Julia Polkowska
    Monika Tota
   Beata Kowalczyk
    Sebastian Rusnarczyk
    Mieczysław Kasznik
    Zbigniew Witek

CZŁON II

Przewodnik główny  ks. Piotr Iwanek
Koordynator członu Bogdan Solawa
Służba specjalna Bogdan Orządała
Porządkowy główny  Dariusz Gorajczyk
   Robert Marzecki
   Ireneusz Sułek
   Mirosław Sułek
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    Karolina Kozaczka
    Karolina Głąb
    Teresa Raś
    Maria Małysa
Kwatermistrz główny  Jan Kowalik
Liturgia   dk. Janusz Skorupa
    kl. Ryszard Gacek 
    kl. Mariusz Gorazd
Zaopatrzenie  Marta Wrześniak
    Małgorzata Ziomek
    Agnieszka Nawrot
    Agnieszka Utrata
    Aneta Dudzińska
    Joanna Kwiecień
    Marcin Michalec
Służba techniczna  Wojciech Wittich
    Piotr Jaros
Służba czystości  Krzysztof Kwiatkowski
Fotograf   Piotr Czub
Kronika Video  Mirosław Rutkowski
Transport:  Adrian Wysowski, Stanisław Raś, Kazimierz Wójcik, Józef Siudek,
  Marek Kopciński, Marian Hejnold, Tadeusz Fima, Artur Mendel, 
  Bonifacy Pluta, Krzysztof Franczak, Marek Piekara, Piotr Kawa, 
  Ryszard Kotliński, Zygmunt Zbanuch, Sylwester Gałat, 
  Zbigniew Pagór
Służba Zdrowia lek. Roman Drążek
/ Maltańska Służba Medyczna Grzegorz Chorązki
     Tomasz Lenart
     Joanna Tabor
     Michał Harańczyk

CZŁON V

Przewodnik główny  ks. Andrzej Kott
Porządkowy główny  Wojciech Badura
   Jacek Michalec
Kwatermistrz główny  Marek Domagała
Baza   Piotr Danek
    Paweł Grabka
    Katarzyna Kołodziej
    Beata Matras
    Agata Kołodziej
Służba Zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna  Katarzyna Opydo

CZŁON VI

Przewodnik główny  ks. Wiesław Widuch 
Porządkowy główny  Piotr Ćwik
     Marcin Maj
     Krzysztof Abramski
     Mariusz Król 
Pilot pielgrzymki  Karol Papież
     Piotr Romanowski
Służba Zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna  lek. Róża Karłowska
     Mateusz Paszta

CZŁON VII

Przewodnik główny  ks. Grzegorz Pieróg
Porządkowy główny Rafał Cichy
   Tomasz Nowosad
Baza  Katarzyna Markiewicz
   Gabriela Brodacka
   Monika Wojtaczka
Kwatermistrz główny Patrycja Potejko
Służba techniczna Piotr Pastuszka 
Transport  Piotr Lepka
Służba Zdrowia 
/ Maltańska Służba Medyczna  lek. Piotr Brodzicki
    Stanisław Paluch
    Magdalena Kula
    Agnieszka Dudek

KOORDYNACJA MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ

   dr Róża Kubiak
     prof. Henryk Kubiak

 Ks. Stanisław Sudoł
/koordynator pielgrzymki w latach 1991–2005/

We współczesnym świecie wbrew ogólnej ten-
dencji do sekularyzacji (zeświecczenia) obserwuje 
się w ostatnim dwudziestoleciu gwałtowny rozwój 
pielgrzymowania. W świecie pielgrzymuje około 220-
240 milionów osób rocznie, z tego około 60-70 % to 
chrześcijanie. Ocenia się, że w samej tylko Europie 

około 30 milionów chrześcijan, głównie katolików, poświęca swe urlopy 
w całości lub częściowo na odbywanie pielgrzymek. W ostatnich latach, 
wzorem Polski, zaczęły się pojawiać w Europie Zachodniej pielgrzymki 
piesze. 

W czasach współczesnych corocznie pielgrzymuje 5–7 milionów Pola-
ków (a więc około 15 % ludności kraju udaje się na pielgrzymkę). Samą 
Jasną Górę odwiedza każdego roku 4 – 5 milionów osób. Jasna Góra (razem 
z Lourdes i Fatimą) odgrywa rolę najważniejszego w Europie, a dodatkowo 
Gwadelupe w Meksyku, również w świecie – miejsca kultu Maryjnego. 

Fenomenem są odbywające się corocznie pielgrzymki z najliczniejszych 
miejsc w Polsce, jedną z nich jest Krakowska Piesza Pielgrzymka do Czę-
stochowy. Istnieje wiele sprawdzianów naszej przynależności do Chrystusa. 
Jakie z nich są najważniejsze? Po czym można rozpoznać chrześcijanina 
dziś? Co znaczy być chrześcijaninem na przełomie wieków, na początku 
nowego tysiąclecia, w konkretnej polskiej rzeczywistości? 

Jednym ze sprawdzianów jest pielgrzymka, jest przeżycie rekolekcji 
w drodze. Każda pielgrzymka ma ułatwić znalezienie odpowiedzi na pyta-
nie o sens życia, sens bycia chrześcijaninem dziś, pomóc w rozpoznawaniu 
własnej tożsamości. Celem pielgrzymki jest zainteresowanie wszystkich, 
a szczególnie dzieci i młodzieży Pismem Św., nauką Kościoła. 

Jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, udział w tej formie „wa-
kacji z Bogiem” kształtuje młodych ludzi i wpływa na ich życie oraz owocuje 
zaangażowaniem w życie wspólnot działających przy parafiach. Wielu 
uczestników pieszych pielgrzymek odnalazło prawdziwą inspirację do 
życia wiarą, na nowo zachwyciło się Chrystusem i Jego nauką. 

Życie człowieka jest pielgrzymką... 

 Ks. Józef Gubała 
/przewodnik główny członu I – prądnickiego
w latach 1998 -2005/ 

Pielgrzymka… 
Wspominam każdą pieszą pielgrzymkę do Czę-

stochowy. Był to czas umacniania ducha i ciała. Pa-
miętam te pierwsze pielgrzymki: lęk, obawa, a wtedy 
większe zaufanie Panu Bogu. Potem już działanie 
i współpraca ze wspaniałymi ludźmi mocno zaanga-
żowanymi w tę wielką sprawę.

Każdy kolejny rok przynosił nowe doświadczenia. Pan stawiał na mojej 
drodze nowych ludzi. Uczył współpracy, zaufania… To wszystko było 
potrzebne. 

Teraz z perspektywy czasu – widzę w tym Boży Palec.
Pielgrzymka – to także i przede wszystkim strona duchowa. Tysiące 

ludzi, którzy szukają czegoś więcej: odkrycia prawdy o sobie w obliczu 
Boga. Mamy ich przez tydzień. Tak wiele można dla nich zrobić. Tyle kon-
ferencji, Eucharystii, modlitwy, przemierzonych kilometrów, medytacji…

To wspaniałe rekolekcje, które pozwalały odkryć siebie w obliczu Boga, 
umocnić wiarę, stać się mocniejszym. Takiego doświadczenia życzę każ-
demu. Dlatego wybierz się na wspaniały pielgrzymkowy szlak…
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} 

 
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI 
 
6.08. godz. 6.00-6.45 - nadawanie bagaży 
                                          Wawel, ul. Bernardyńska 
 
6.08. KRAKÓW - SMARDZOWICE   ( 24 km ) 
Wawel - godz. 7.00  - Msza Św. - Ks. Kard. F. Macharski 
Biały Prądnik – Dworek (6 km)   - konferencja wspólna 
Zielonki                            (5 km) 
Korzkiew                         (8 km)   - odpoczynek (60 min) 
Maszyce, Smardzowice (5 km)   - nocleg   
 

7.08.  SMARDZOWICE - ZADROŻE   ( 20 km ) 
godz. 6.00-pobudka,  godz. 7.00 - Msza Św. 
Ojców                    (6 km)   - konferencja wspólna 
Skała                      (5 km)   - odpoczynek (60 min) 
Zadroże                 (9 km)   - nocleg   
 
8.08. ZADROŻE - STRZEGOWA   ( 22 km ) 
godz. 6.00 - pobudka,  godz. 7.00 - Msza Św. 
Podchybie              (6 km)    - konferencja wspólna 
Wolbrom                (8 km)    - odpoczynek (60 min) 
Strzegowa              (8 km)    - nocleg 
 
9.08. STRZEGOWA - WŁODOWICE   ( 25 km ) 
godz. 6.00 - pobudka i wyjście grupami 
Smoleń                  (3 km)    - Msza Św. - godz. 8.00 
Pilica                      (3 km) 
Giebło                   (6  km)    - odpoczynek (60 min) 
Skarżyce                (8 km)    - odpoczynek (60 min) 
Parkoszowice, Włodowice  (5 km)   - nocleg 
 
10.08. WŁODOWICE - PRZYBYNÓW   ( 29 km) 
godz. 6.00 - pobudka,  godz. 7.00 - Msza Św. 
Mirów                   (8 km)      - odpoczynek (45 min) 
Leśniów                (10 km)   - odpoczynek (60 min) 
Przybynów           (8 km)    - nocleg 
Zaborze                 (3 km)    - nocleg 
 
11.08. PRZYBYNÓW - JASNA GÓRA   ( 32 km ) 
godz. 4.00 – pobudka, godz. 5.00 -  wyjście grupami 
Olsztyn               (13 km)   - „Przeprośna Górka” 
Las                       (10 km)   -  odpoczynek (45 min) 
Jasna Góra         ( 9 km)  - przejście przed Obrazem MB  
Odbiór bagaży – k/Domu Pielgrzyma : 17.15-18.15 
 
Godz. 19.00 - Msza Św. na zakończenie Pielgrzymki 
 
W czasie Pielgrzymki : 
godz. 20.00               - „Pogodny Wieczór” (przy Kościele) 
godz. 21.00               -  Modlitwa i Apel Jasnogórski   
godz. 21.15-22.00  - Adoracja Najświętszego Sakramentu  
 

 
 „Szlak Orlich Gniazd łączy Kraków, dawną stolicę Polski,  
a zarazem stolicę Św. Stanisława B.M., a następnie stolicę 
Ojca Świętego Jana Pawła II, jako Biskupa Krakowskiego,  
z Jasną Górą, skąd Matka Boża roztacza opiekę nad naszą 
Ojczyzną jako Królowa Polski ... Wszyscy, którzy pójdziemy 
tym szlakiem, zaniesiemy  Matce Bożej nasz hołd, nasze 
dziękczynienie i zawierzenie, nasze modlitwy za Kościół  
i Ojczyznę, za sprawy każdego z nas, nasze radości i sukcesy, 
nasze niepokoje i troski...” 
 
                                Ks. Franciszek Kardynał Macharski 
                                            Arcybiskup Metropolita Krakowski 
 
 

*** 
 
 
„Wyruszy BIAŁY MARSZ - ta biel jest naszym krzykiem, 

naszym protestem przeciw zalewającej świat ciemności...”. 

     

Po zamachu na życie Ojca Świętego Jana  Pawła II - 13 maja 

1981 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie - studenci Krakowa 

jako wyraz protestu przeciw złu na świecie, zorganizowali w 

Krakowie, w duchowej jedności z Ojcem Świętym „Biały 

Marsz”.  

Przeszedł on 17 maja 1981 roku z Krakowskich Błoń (miejsca 

Mszy Świętej odprawionej przez Jana Pawła II w czasie I 

Pielgrzymki do Ojczyzny) do Rynku Głównego, gdzie 

Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski 

odprawił Mszę Świętą.  

Kilkaset tysięcy studentów, młodzieży i mieszkańców 

Krakowa modliło się w intencji cierpiącego Ojca Świętego a 

także umierającego w Warszawie Prymasa Polski Ks. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Idea „Białego Marszu” 

doprowadziła do zorganizowania Pieszej Pielgrzymki 

Krakowskiej z Wawelu do Częstochowy na Jasną Górę.  

 

Dlatego corocznie pielgrzymujemy  

w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. 

                                 
                                                

              
 
 
 
 

 
 

na wspaniały pielgrzymkowy szlak 

to na Jasnej Górze w Jej  obliczu 

jeśli będziesz szedł wytrwale 

...Wybierz się razem z nami 

ujrzysz Boga znak ... 

 
 

 
 
 

        JASNA GÓRA 
                                                . 
                                               . 
                                             .        Olsztyn 
                                               .                                            
                                             . 
            Przybynów           . 
                                               .      Leśniów 
                                              . 
                                              .  Włodowice                                                            
                          Pilica        .  
                                           .  
         Strzegowa           . 
                                     . 
                                   .      Wolbrom 
           
                                  . 
                                  .    Zadroże                                                       
                                  . 
 
      Smardzowice   . 
                                      .                                                             
                                   .  
                                    .  
                                    . 
       KRAKÓW       .                                                

                                           
 

Nasza  postawa  
 
Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynnym  
i pokutnym. Pragniemy, aby zasługiwała  na miano „rekolekcji  
w drodze”. Dlatego każdy pielgrzym powinien uczestniczyć we 
Mszy Świętej,  Komunii, rozważaniach, modlitwach, 
konferencjach itp.. Obowiązuje skromny  i godny strój. Podczas 
marszu i na postojach będzie możliwy kontakt z duszpasterzem.  
Wszyscy księża noszą sutanny a idący na końcu grupy w stułach 
pełnią funkcję spowiedników. Wskazane jest, aby do Sakramentu 
Pokuty przystąpić przed wyruszeniem na pielgrzymkę. 

 
W Pielgrzymce uczestniczy każdy, kto : 
 akceptuje ściśle religijny charakter pielgrzymki, 
 pragnie pogłębiać swoją chrześcijańską formację lub 

szczerym sercem poszukuje Boga, 
 zachowa w czasie pielgrzymki wstrzemięźliwość  od picia 

napojów alkoholowych i palenia tytoniu, 
 jest fizycznie przygotowany do przejścia codziennie około 

30 kilometrów, 
 dokona zapisu, posiada legitymację pielgrzymkową  

i przypięty znaczek pielgrzymkowy, 
 będzie przestrzegał zaleceń księży przewodników i służb 

pielgrzymkowych. 
 
ZAPISY :  
 1.06 -30.07.2002  - u Księży Przewodników Grup 
 1.08 -  5.08.2002  - w Bazie PPK, godz. 15.00-18.00 
 
BAZA I :  
Parafia Św. Jana Chrzciciela w Krakowie,   
ul. Dobrego Pasterza 117a,  tel. (0-12) 412-58-50 
Przewodnikiem Głównym Części I PPK (grupy 1-5’) jest 
ks. JÓZEF  GUBAŁA, tel. 0 603 598 520. 
Do Pielgrzymki można  się dołączyć na jej trasie, po zgłoszeniu 
się w Bazie na miejscu noclegowym. 
 
Organizacja marszu 
Organizacją Pielgrzymki  kieruje Wydział Duszpasterstwa Kurii 
Metropolitalnej, Kraków, ul. Franciszkańska 3. Na czele 
Pielgrzymki stoi Przewodnik Główny wyznaczony przez Księdza 
Kardynała. Cała Pielgrzymka jest podzielona na grupy 
prowadzone przez Księży Przewodników. Idziemy prawą stroną 
drogi w grupach za znakami grup. Prosimy nie zmieniać grup  
w trakcie trwania naszej Pieszej Pielgrzymki. 

 
Będąc dla siebie bliscy, zwracamy się do siebie „SIOSTRO”, 

„BRACIE” i wspomagamy się wzajemnie. 
 

 
 
Noclegi 
Przewidywane są w stodołach lub we własnych namiotach. 
Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym 
pomieszczeniu (wyjątek stanowią małżeństwa i rodziny). 
Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc nocle-
gowych - na teren noclegu nie wolno przychodzić przed 
przybyciem grupy. Pątnicy powinni zaopatrzyć się w materace, 
śpiwory lub grube koce. Na każdym noclegu dbamy o pozosta-
wienie po sobie porządku. 
 
Wyżywienie 
Należy zaopatrzyć się w trwałe produkty spożywcze i napoje na 
całą Pielgrzymkę. Zapewniamy na trasie możliwość zakupu 
chleba, napojów i wody mineralnej. Bezinteresowna gościnność 
gospodarzy musi być traktowana ze szczególną wdzięcznością. 
 
Transport bagaży 
Każda grupa posiada do dyspozycji samochód przewożący bagaże 
na miejsca noclegowe. Każda sztuka bagażu musi być oznaczona 
„naszywką” zawierającą nazwisko, imię, adres, numer grupy i 
pątnika. Do odbioru bagażu na noclegu i po Pielgrzymce 
upoważnia legitymacja pielgrzymkowa. 
 
Opieka lekarska 
W Pielgrzymce biorą udział lekarze, pielęgniarki, „Służba 
Maltańska” udzielający koniecznej pomocy medycznej. Na 
noclegu będą czynne punkty medyczne. 
 
Osobiste wyposażenie pielgrzyma 
 różaniec, modlitewnik, śpiewnik, 
 wygodne, skromne ubrania, wygodne buty, ciepły sweter, 

nakrycie głowy, coś od deszczu, 
 konieczne osobiste leki i środki opatrunkowe, 
 plecak albo torba na ramię na żywność, pojemnik na napoje, 

nóż, łyżka, kubek. 
 
Prawo miłości 
Wobec siebie zachowujemy otwartą postawę chrześcijańską. 
Dzielimy się wzajemnie dobrym słowem, w razie potrzeby 
chlebem, wspieramy pomocą potrzebujących. Unikamy mocnych 
słów, kłótni, szczególnie po przyjściu na miejsce noclegowe. Po 
godzinie 22.00 zachowujemy ciszę nocną. Okazujemy 
wdzięczność gospodarzom udzielającym nam gościny.  

 
W duchu pokuty i miłości należy nastawić się na liczne 

niewygody, brak wody do mycia itp. 
 
 
 
 
 

} 

RAMOWY PROGRAM CZŁONU I – PRĄDNICKIEGO, Z ROKU 2002.



13

XXII Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002



14



15

XXII Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002



16



17

XXII Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002



18



19

XXII Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002



20



21

XXII Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002



22



23

XXII Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002



24

Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz
/wieloletni opiekun duchowy pielgrzymki krakowskiej/

Będąc dzieckiem chodziłem w sierpniowe dni na pielgrzymkę do Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Do Częstochowy jeździłem pociągiem po Pier wszej Komunii 

Św., po Bierzmowaniu. Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę była więc, 

moją pierwszą pieszą. Wróciłem właśnie ze studiów doktoranckich w Lubli-

nie. Rozpocząłem pracę w ku rii, gdzie przy organizacji pielgrzymki poma-

gałem ks. infułatowi Stanisławowi Małysiakowi w Wydziale Duszpasterstwa 

Kurii Metropolitarnej w Krakowie. To był rok majowego zamachu. Do brze 

to pamiętam. Również ten Biały Marsz. Był w tym jakiś smu tek przemieniony 

w modlitwę za pa pieża Jana Pawła II. To była jakaś spontaniczna re akcja. 

Nikt nie sądził, że w dwa mie siące po tragicznych wydarzeniach uda się 

zorganizować pielgrzymkę. Udało się, ale to nie było pojedyncze wydarzenie, 

fajerwerk. Dowodem są kolejne pielgrzymki. Początek był trudny, ale wszyscy 

to dzielnie znosili. Kolejne pielgrzymki by ły już inne. Zmieniały się czasy 

i ludzie byli inni. Druga i trzecia piel grzymka naznaczone były piętnem sta nu 

wojennego. Kolejne – miały już nieco inny charakter. Do 1989 r. wielu ludzi 

chodziło w ramach protestu przeciwko sytuacji społeczno politycznej w Pol-

sce. Taka była potrzeba chwili. Szuka no religijnego oparcia, a może popar cia 

dla działań społecznych. Ale potem to się zmieniło. Po roku 1990 pielgrzymka 

się odmłodziła. Pojawiło się pokolenie ludzi bardzo młodych. 

Ze względu na obowiązki duszpasterskie nie byłem w stanie przejść całej 

drogi z jedną grupą od po czątku do końca. Codziennie jednak spotykałem 

się z pielgrzymami na tra sie. Każdą z ośmiu wspólnot krakow skiej pielgrzymki 

starałem się odwiedzić dwa razy. 

Dlaczego ludzie idą na pielgrzymkę? To przecież żadne ła twe wakacje. 

Codziennie ok. 30 kilometrów w upale albo deszczu, niewygodne spa nie, 

modlitwy, konferencje, różańce, Msze Św. Na pewno jest w tym jakiś motyw 

wspólnotowy. Pielgrzymując chcą być razem. Jeśli chce się znaleźć odpowiedź 

na pytanie, dlaczego idą, trze ba sięgnąć po wymiar religijny. Bez te go wy-

miaru nie da się zrozumieć tego nowego zjawiska w Kościele w polskim. 

Fenomen krakowskiej pielgrzymki zrodzonej po Białym Marszu nie 

słabnie. Co roku do Częstochowy idzie od 8 do 10 tys. ludzi, ale to nie fa-

natyzm ich pcha. Trzon pielgrzymki to ludzie mocno zaangażowani religijnie. 

Reszta to ludzie, którzy dopiero szuka ją swojego miejsca w Kościele. Trochę 

bar dzo zaangażowanych ludzi ze wspólnot parafialnych i ruchów kościelnych. 

Dalej to uczestnicy normalnego życia parafialnego, ale także ci z obrzeży 

Koś cioła. I oni pod czas pielgrzymki weryfikują, czy to już jest coś, na co 

czekają, czy jeszcze nie. Stąd te dyskusje pomiędzy pielgrzyma mi. I stąd 

pytania, jakimi są zasypywani księża. Pielgrzymi pytają księży o sprawy po-

zornie niezwią zane z religią. Zdarza się, że poddają ocenie świadectwo księży. 

Powtarzają się pytania o sens życia i oczywiście o sprawy związane z czysto-

ścią, anty koncepcją, małżeństwem. Osobiście ubolewam, że mało pytań 

dotyczy mo ralności pracy, uczciwości i solidności. 
Hasłem pielgrzymki w 2002 roku były słowa: „Będziecie moimi świadka-

mi” (Dz.1,8), ale też sporo czasu poświęcono miłosierdziu w jego różnych 
wymiarach. Miło sierdzie Boże, dzięki któremu człowiek żyje, ma swoje prze-
łożenie na miłosierdzie człowieka do czło wieka, dzięki któremu żyje wspól-
nota rodziny, grono kolegów, ludzie potrze bujący. Pielgrzymka to dobry 
moment na takie świadectwo. Wiem, że młodzież lubi konkret. I dlatego na 
pielgrzymce jest konkret nie. Pielgrzymowanie w 2002 roku było też refleksją 
nad słowami, które papież Jan Paweł II skierował do młodzieży w czasie 
Światowych Dni Młodzieży w Kanadzie oraz naszym bezpośrednim przygo-
towaniem do spotkania z Ojcem Świętym w Łagiewnikach. 

Wypowiedzi wysłuchał ks. Jan Przybocki
(tekst nieautoryzowany)
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nie podejmuje takie decyzje bez wahania. W 1982 r. od dwóch lat byłem 
już uczestnikiem Ruchu Światło – Życie, więc w naturalny sposób udział 
w kolejnych rekolekcjach tyle, że nieco specyficznych, bo „w drodze”, był 
dla mnie oczywistym sposobem spędzenia części wakacji. Nie byłem wtedy 
świadomy jak to się wszystko odbędzie, nie wiedziałem, że będą grupy, 
porządkowi, kwatermistrzowie, zaopatrzenie. Po prostu zapisałem się na 
listę w parafii, odebrałem znaczek i ulotkę informującą o wydarzeniu, w tym 
o kwestiach organizacyjnych i to w zasadzie wszystko. W kolejnych latach 
pielgrzymowania zacząłem stopniowo angażować się w przygotowanie 
i prowadzenie pielgrzymki, najpierw na poziomie grupy – zapisy w parafii, 
udział w służbie porządkowej w czasie drogi, itd. W 1992 r. pierwszy raz 
miałem okazję uczestniczyć w przygotowaniach i pielgrzymować z jednym 
z członów wyodrębnionych z całości pielgrzymki. I tak, dzięki Bogu, aż do 
dzisiaj. Kilka lat temu, przed Mszą Świętą na Wawelu tradycyjnie inaugu-
rującą marsz do Częstochowy, spotkałem jednego z organizatorów tych 
pierwszych, pamiętnych pielgrzymek, zainicjowanych „Białym Marszem”. 
Angażował się w organizację tego przedsięwzięcia w czasach, gdy takie 
działanie było traktowane przez komunistyczny reżim, jako – najdelikatniej 
mówiąc – niewygodne dla systemu. A teraz zapytał mnie z widocznym 
zdziwieniem: „Ty się jeszcze w to bawisz?”. Mimowolnie chyba, dotknął 
w zasadzie sedna problemu, bo jeżeli pielgrzymowanie to tylko zabawa, 
to rzeczywiście w pewnym wieku człowiek powinien „z tego” wyrosnąć. 
O czym świadczy pielgrzymowanie „dorosłych”? O ich niedojrzałości emo-
cjonalnej czy o ludyczności ich wiary? Czy „poważni” kapłani, pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Papieskiego, teologowie, biegający za piłką po 
boisku, przy którym odpoczywają pielgrzymi, gorąco kibicujący „swoim”, 
„diecezjalnym” albo „zakonnym”, tylko się bawią? Chrystus powiedział do 
swoich uczniów – „jeżeli nie będziecie jak dzieci nie wejdziecie do Króle-
stwa Niebieskiego”. Piesza Pielgrzymka Krakowska to jedna z dróg prowa-
dzących do Chrystusa, przez Jego i naszą Matkę. Wszyscy jesteśmy Jej 
dziećmi i na pewno na nas wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy stan 
cywilny, tak samo z miłością czeka na Jasnej Górze. I na pewno z radością 
powita tam każdego, bez względu na to czy idzie do Niej jako pielgrzym, 
czy organizator, czy wyrusza po raz 30 czy po raz pierwszy, po dwu– czy 
po dwudziestoletniej przerwie w pielgrzymowaniu. 

 Wojciech Badura

/człon V – gdowsko-niepołomicki/

Moja przygoda z pielgrzymowaniem rozpoczęła się 
w1991r. podczas odbywających się w Polsce Światowych 
Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Jana 
Pawła II.

Ówczesny katecheta ks. Wiesław Nowak, który został mianowany głów-
nym przewodnikiem nowo powstałego członu V gorąco zachęcał nas 
młodych do podjęcia wyzwania jakim było wyruszenie na pielgrzymi szlak. 
Nikt z moich znajomych podobnie zresztą jak i ja, nie przypuszczał, że to 
wyzwanie jakim jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę wpisze się już na 
stałe w kalendarz naszego życia. W 1992 r. trafiłem pod skrzydła ks. Józefa 
Milana, z którym to pragnienie uczestnictwa w pokonywaniu drogi do 
Boga przemieniło się w coś więcej, a konkretnie w możliwość niesienia 
pomocy przy organizacji pielgrzymki. 

Trafiłem do grupy porządkowej, gdzie przez kolejne lata nabierałem 
doświadczenia w tym, jak bezpiecznie doprowadzić pielgrzymów do wyzna-
czonego miejsca i celu. Pochłonięty pasją przydzielonego mi zadania i funkcji, 
w 1995 r. przyjąłem nominację na stanowisko głównego porządkowego 
naszego członu i piastuję to stanowisko z pomocą Boga i ludzi do dziś. Wie-
loletnie doświadczenie sprawiło, że powierzono mi odpowiedzialność 
wprowadzenia do Częstochowy czterech podkrakowskich wspólnot. 

Podczas pielgrzymowania nasuwa mi się wiele doznań i refleksji. Dając 
świadectwo swojej posługi przeżywam głęboko ten czas, bo jest to dla mnie 
„czas święty”. Jest to czas oderwania się od problemów dnia codziennego, 

 
 O. Bolesław Kanach OFMCap

/przewodnik gr. 3’ OO. Kapucynów – człon I, 
prądnicki/

„Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas, 
chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc. Uczyńcie, 
co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn. Niech się 
Słowo Boże stanie ciałem w każdym z nas”.

 Te słowa piosenki pielgrzymkowej są wezwaniem każdego roku, aby-
śmy wsłuchali się w Matczyne pragnienie serca, które woła do swego Syna, 
aby uczynił cud przemiany tych serc, które Jezusa obrały za Pasterza, i po-
prowadził na wieczne pastwiska.

 Dziękuję Jasnogórskiej Pani, że od początku krakowskiej pielgrzymki 
mogę pielgrzymować i służyć pielgrzymom jako kapłan zakonny, przewod-
nik i ojciec duchowy – Chrystusową miłością, dobrocią i miłosierdziem, 
które spływa na nich w sakramencie pojednania. Nie myślałem, że przygoda 
pielgrzymkowa zatrzyma mnie do dzisiaj na szlaku Orlich Gniazd. Z każdym 
rokiem odczytywałem nowe wyzwania, które stawiał mi Odwieczny Piel-
grzym. Mimo pracy w naszych Zakonnych Wspólnotach od Gdańska aż po 
Krosno, także chorób, gdy przychodził czas Krakowskiej Pielgrzymki, 
stawałem z grupą 3 – św. Jadwigi, a potem grupą 3`– św. O. Pio na Wawel-
skim Szczycie, aby realizować pragnienie połączenia Stolicy św. Stanisława 
z Jasnogórskim Szczytem, gdzie od sześciu wieków odbiera cześć Czarna 
Madonna.

 Nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego i podziękować za to 
dobro, które się zrodziło. Mogę tylko przywołać słowa psalmisty: „Gdy 
patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty 
utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym – syn człowieczy, 
że się nim zajmujesz?”

 Przed oczyma przesuwają się obrazy rozmodlonych i rozśpiewanych 
sióstr i braci, przepiękne krajobrazy Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 
„cuda natury” zbudowanych zamków, jak gniazd orlich na białych, niedo-
stępnych skałach i dobrego ludu czekającego z gorącym kubkiem strawy 
i dobrego napoju, ze łzami w oczach proszących o modlitwę na Jasnej 
Górze. To wszystko pomagało, nie zważając na dolegliwości w jeszcze 
większej ofierze i zbrataniu w miłości.

 Na zakończenie jeszcze raz przywołam psalmistę; „Pan jest moim pa-
sterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć; orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Cho-
ciażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. 

 Bogdan Solawa 

/człon II – śródmiejski/

Kiedy pierwszy raz usłyszałem o możliwości pielgrzy-
mowania pieszo z Krakowa na Jasną Górę nie zastana-
wiałem się długo. W wieku …nastu lat człowiek przeważ-
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bolączki i trudy pokonanej drogi – obolałe nogi, niewyspanie, zmęczenie 
i już wtedy każdy z nas wie, że za rok 11 sierpnia ponownie spotka się 
z Panią Jasnogórską. 

Jestem wdzięczna Bogu za dar pielgrzymowania, za to, że pokierował 
moim życiem tak, abym mogła zakosztować „smaku” tego szczególnego czasu.

Jest jeszcze inny, poza duchowym, wymiar pielgrzymki – ludzie, których 
tam poznajemy, nasi przyjaciele. Za nich Bogu i Pani Jasnogórskiej szcze-
gólnie dziękuję.

 Andrzej Siwiec

/człon I – prądnicki/

Dla mnie pielgrzymka jest czymś na co czekam każ-
dego roku. Jest to przeżywanie „rekolekcji w drodze” na 
Jasną Górę. Owszem rekolekcje mamy w parafii zawsze, 
ale to nie jest to samo. Z utęsknieniem czekam na sier-

pień, aby po raz kolejny pójść trasą pieszej pielgrzymki do Częstochowy 
i tak już od kilkudziesięciu lat. Ktoś może powiedzieć: są wakacje, wczasy, 
odpoczynek, a Ty wybierasz się na pielgrzymkę?. Tak wybieram się, bo dla 
mnie te parę dni spędzonych w drodze jest pewnego rodzaju „naładowa-
niem się” na cały kolejny rok. Przez te dwadzieścia kilka lat mogę powie-
dzieć: przeszedłem wszystkie „stopnie”, byłem pielgrzymem, porządkowym, 
a teraz jestem jednym z organizatorów naszej grupy 3’– OO. Kapucynów. 
Na pielgrzymim szlaku spotykam wspaniałych ludzi, z którymi można się 
modlić, ale też wspólnie radować. Ja zachęcam wszystkich, bo naprawdę 
warto. Wybierając się pierwszy raz nie wiedziałem, że będę chodził co roku. 
Teraz każde wakacje to także tydzień uczestnictwa w pielgrzymce. Zresztą 
już swoje dzieci „zaszczepiam” pielgrzymowaniem i polecam innym. 
Wspólnie z rodziną są to niezapomniane chwile i wspaniałe przeżycia. 
Pozdrawiam i zapraszam wszystkich na pielgrzymi szlak.

 Adrian Wysowski

/człon IV – nowohucki/

Moja przygoda z pielgrzymką rozpoczęła się dla mnie 
w 2000 roku, kiedy to, za namową mojego przyjaciela 
księdza Romana Ciupaki zostałem kierowcą przewodnika 
głównego członu nowohuckiego. Każdego roku, te 6 dni, 
które poświęcam na pracę w służbach organizacyjnych 

pielgrzymki są dla mnie czasem wyciszenia, modlitwy i odkrywania na 
nowo wielkiej Bożej Miłości.

czas pogłębiania własnej wiary, czas odpowiedzi na trudne pytania, i wresz-
cie czas odnajdywania własnej drogi w życiu i własnego „ja”. Dla mnie jest 
to również czas przyjacielskiej miłości we wspólnym tworzeniu dobra, by 
przez własny pielgrzymi trud umożliwić innym bezpieczną drogę do Matki 
Bożej. Kiedy ze wzruszeniem wspominam czas mojego pielgrzymowania 
na Jasną Górę wraz z tymi, którym starałem się pomóc w tworzeniu wspa-
niałego dzieła, pragnę podziękować Bogu za opaczność i bezgraniczną 
opiekę nade mną i nad tymi, których prowadzę. Na swojej drodze spotka-
łem wspaniałych głównych przewodników tj. ks. Zbigniewa Piwowara, 
ks. Andrzeja Kotta, wielu wspaniałych ludzi i przyjaciół, z którymi wspól-
nymi siłami osiągnęliśmy wyznaczone cele – za to właśnie tu pragnę im 

gorąco podziękować.
Pragnę podziękować za wiarę we mnie, za wiarę w to co razem robimy 

i to, że byli, są i będą ze mną w tworzeniu tej pielgrzymkowej wspólnoty. 
Nie sposób policzyć ile tysięcy osób przez te wszystkie lata doprowadziłem 
do Matki Bożej. Warto jednak zapamiętać ich radość, uśmiech i szczęście 
wyrysowane na ich twarzach, kiedy tam razem ze mną dotarli. Pozostaje 
więc na sam koniec powiedzieć wszystkim jeszcze jedno: „do zobaczenia 
na szlaku za rok”. 

 Katarzyna Opydo 

/człon V – gdowsko-niepołomicki/

Po raz pierwszy na Jasną Górę Maltańska Służba Me-
dyczna – Myślenice uczestniczyła już w 1994 roku. Wów-
czas wyruszyli z pielgrzymami jako wolontariusze – 
Krzysztof Kania i Bartłomiej Listkiewicz – nasi założyciele. 

Właśnie dzięki nim rozpoczęła się nasza przygoda z członem V – mszańsko-
myślenicko-gdowsko-niepołomickim. Od tamtej pory co roku przybywało 
wolontariuszy chcących udzielać pierwszej pomocy medycznej pielgrzy-
mom. Od 1996 roku wspierali nas również Kawalerzy Maltańscy z Niemiec, 
którzy na czas pielgrzymki użyczali nam karetki oraz oferowali swoją 
pomoc. Z roku na rok Maltańska Służba Medyczna rosła w siłę. Od ostatnich 
6-8 lat w naszej wspólnocie brało udział ok. 20-25 Maltańczyków rocznie; 
pomagali, wspierali, bawili się i modlili z pielgrzymami w 8-dniowej drodze 
na Jasną Górę. W ostatnich 8 latach szefowałam naszej wspólnocie z ra-
mienia MSM. W ciągu tylu lat pomagało nam również wielu lekarzy, pielę-
gniarek i ratowników medycznych. Dla wielu pielgrzymka to czas, na jaki 
czekamy cały rok. Tam zawiązaliśmy przyjaźnie, poznaliśmy wielu wspa-
niałych ludzi. Najlepszym dowodem, że pielgrzymka i Maltańczycy to jedna 
wielka rodzina jest fakt, że rok rocznie od kilku lat uczestniczą w niej ci 
sami Maltańczycy. 

 Beata Gorączko 

 /człon I – prądnicki/

Często słyszałam od moich przyjaciół o pielgrzymce, 
o atmosferze jaka tam panuje, gdzie mimo braku wygód 
życia codziennego zawsze na twarzy pielgrzyma jest 
uśmiech, gdzie każdy może liczyć na pomoc bliźniego, 

zwanego na tym szlaku „ludzkich próśb, podziękowań, duchowych rozte-
rek” bratem lub siostrą, gdzie zawiązują się przyjaźnie na całe życie, gdzie 
Pan Bóg łączy serca bliskich sobie osób. I przyszedł za ich namową taki 
dzień, w którym ja również zdecydowałam się wybrać wspólnie z nimi na 
ten pielgrzymi szlak...i tak trwa to już 18 lat. Pielgrzymka to takie „uzależ-
nienie” – jeśli ktoś raz wybrał się na ten szlak, to do końca życia będzie 
z nim związany. Te sześć dni w drodze to czas wzruszeń, wspomnień, 
bliskich sercu chwil, tych radosnych i tych z łezką. To czas zatrzymania się 
w wirze życia i refleksji nad samym sobą. Chwila, kiedy dopełniając piel-
grzymki możemy pokłonić się Czarnej Madonnie wynagradza wszystkie 


