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„Maryjo, Królowo Pokoju, 
módl się za nami”

I X
Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1989

W ro ku 1989, w któ rym przy pa da ła 50-ta rocz ni ca wy bu chu II 

Wo jny Świa to wej, piel grzym ka re ali zo wa ła pro gram du cho wy 

opra co wa ny przez ks. To ma sza Je lon ka, za war ty w sło wach z li-

ta nii lo re tań skiej: „Ma ry jo Kró lo wo Po ko ju, módl się za na mi”. 

Mszy Świę tej na Wzgó rzu Wa wel skim prze wod ni czy li: Ks. Kard. 

F. Ma char ski i Ks. Bp K. Nycz, któ ry od te go ro ku zo stał opie ku-

nem piel grzym ki. 

W tym też ro ku na stą pił dal szy po dział piel grzym ki na czte ry 

czło ny. Gru py z Biel ska –Bi ałej, Boch ni, Wa do wic, Trze me śni do-

cho dzi ły in dy wi du al nie do Kra ko wa, by stąd wspól nie z ca łą piel-

grzym ką wy ru szyć na Ja sną Gó rę. 

Pod czas dro gi piel grzy mów od wie dził Ks. Kar dy nał i w Bia łym 

Ko ście le od pra wił Mszę Świę tą. Go ść mi piel grzym ki by li rów nież 

księ ża bi sku pi: sta ni sław No wak, Al bin Ma ły siak, sta ni sław smo-

leń ski, któ rzy prze wod ni czy li li tur gii. 

Te mat  piel  grzym ki  re  a l i  zo wa ny był  po przez: 

  Kon fe ren cje ple nar ne: 

— red. Ha li na Bort now ska „Za da nia świec kich w świe tle na-

ucza nia spo łecz ne go Ja na Paw ła II”  

— X. Do mi ni que le brun „Ko ściół we Fran cji i Pol sce”

  po god ne wie czo ry z za pro szo ny mi go ść mi

  kon fe ren cje w dro dze

GrU Py,  PrZE WOD NI Cy

Prze wod nik głów ny pielgrzymki:  Ks. Józef Łucyszyn CM

CZŁON I – gru py 1–7’ 

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Fran ci szek Płon ka 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 1 Jan Pa weł II  Ks. Wi told Ku man Ms

 2 Św. Ka zi mierz  Ks. Jó zef Joń czyk 

 3 Bł. Ja dwi ga Królowa O. Bo le sław Ka nach OFM Cap

 3' Bł. O. Pio O. sła wo mir le śniew skiOFM Cap

 3'' Wę gry Św. ste fan Ks. Bajcz sy la jos

 4 Św. sta ni sław BM  Ks. Woj ciech Mo mot 

 4' Ks. Kard. s. Wy szyń ski  Ks. sta ni sław la sko 

 4'' Fran cja Św. Jo an na d'Arc Ks. ro ma in lumpp

 4''' Św. Woj ciech  Ks. Her bert – Pax Chri sti

 5 Św. Mi chał Ks. Wie sław Hus CsMA 

 5' Fran cja Św. Te re sa de li sieux  Ks. An drzej Cho rzem pa

 5' Nie po ka la ne ser ce NMP  Ks. K. strze li chow ski 

 6 Św. Jan Kan ty  Ks. Fran ci szek Płon ka 

 6' Fran cja Św. Ge nowefa  Ks. Gre go ire Ca dor

 7 Św. Fran ci szek  O. Fran ci szek sza jer OFM

 7' sł. Bo ży B. Aloj zy Ko si ba  O. lu dwik Ku row ski OFM

CZŁON II – gru py 8–10 

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Józef Łucyszyn CM

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 8 Św. Win cen ty a Pau lo  Ks. Ka zi mierz Mał żeń ski CM 

 8' Cssr Św. szcze pan Ks. ry szard Ku ba siak

 8'' Św. sta ni sław Kost ka  Ks. sta ni sław ro spond CM 

 9 Św. Ja cek  O. lu dwik Wi śniew ski OP 

 9' Św. Do mi nik  O. An drzej Ko nop ka OP 

 10 Św. Ka zi mierz  Ks. Krzysz tof Ko cot

 10' Św. An drzej Bo bo la Ks. Jan Ku dła cik

CZŁON III – gru py 11–17 

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. To masz Je lo nek

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 11  Bł. Brat Al bert   Ks. sta ni sław Ćwierz sI 

 12  Św. Mak sy mi lian Kol be  Ks. Ma rek Ban du ra 

 13  Bł. sa lo mea  Ks. Adam Pod bie ra 

 13' Bł. Ur szu la  Ks. To masz Je lo nek 

 14 Św. Jó zef Ka la san ty  Ks. Jó zef Jo niec schP 

 14'  Ks. Je rzy Po pie łusz ko  Ks. Ta de usz Za le ski 

 15 Św. Ka rol Bo ro me usz  O. Be ne dykt Jan kow ski OCD

 16 Św. Je rzy Ks. Adam Wy po rek 

 17 Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Wie sław No wak 

 17'  sł. Bo ża Anie la sa la wa Ks. Ja cek Fur tak

CZŁON IV – Bielsko–Biała, Andrychów 

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Jó zef Wa lu siak

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 15  Św. Jó zef  Ks. Jó zef Wa lu siak 

 15'  Św. Wa cław Ks. Ma riusz Fla nek 

 15''  Św. Anna Ks. Jan re czek
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Ks. Fran ci szek Płon ka 

(prze wod nik gru py 6

prze wod nik głów ny czło nu I w la tach: 1987–90)

My śla łem w 1982 ro ku – dru gi rok piel grzym ki z Kra-

ko wa na Ja sną Gó rę – że pój dę tyl ko raz. Prze cież to 

piel grzym ka głów nie aka de mic ka, a ja je stem dusz pa ste-

rzem. Wcią gnę ło mnie. W tym ro ku – jak Bóg po zwo li – 

pój dę już 21 raz (od 10 lat z Biel ska Bia łej). Wcią gnę ła 

mnie swo ją ła ską. Ła ska – po wie dział bym – „gim na sty ki re li gij nej”, wy ru-

sze nia, roz ru chu, wspa nia łe go po glą du i za pra wy, do świad cze nia, bo ży cie 

jest piel grzy mo wa niem do Do mu Oj ca – przez Ma ry ję. 

Te 6 dni, nie za wie le, ale wy star czy, że by wziąć w no gi, w rę ce, w mózg, 

w oczy, w uszy, w ca łe cia ło, w każ dą szcze li nę by tu i świa do mo ści, że 

„je śli ży je my, ży je my dla Pa na”..., że każ dy nasz od dech i spoj rze nie i ruch 

– ma sens w Nim, dla Nie go i do Nie go, a „przo du ją cą w tym piel grzy mo-

wa niu wia ry jest Ona, Ma ry ja”. 

Śpi my, ale to nie o spa nie cho dzi. Po si la my się, je my, pi je my, ale po 

to, że by iść. Od po czy wa my po dro dze, ale ni ko mu do gło wy nie przyj dzie, 

że by piel grzy mo wa nie za mie nić na po byt w le sie. Po dzi wia my Oj cow ski 

Park Na ro do wy i prze uro cze wi do ki Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej, ale 

się nie za trzy mu je my. A głów ną tre ścią jest On, Bóg Oj ciec, któ ry nas we-

zwał w swo im sy nu i pro wa dzi w Du chu Świę tym. A Ona, Ma ry ja, jest 

naj bliż szym „echem” we zwa nia Bo ga. W Nim dzień za czy na my, Nim się 

po si la my w Eu cha ry stii. W Nim idzie my – śpie wa jąc, roz wa ża jąc, od ma-

wia jąc ró ża niec, bio rąc ży cie na „ta pe tę” – by je wi dzieć oczy ma  

Bo ga, Chry stu sa, Ewan ge lii, Na uki Ko ścio ła – i by do te go ży cia wra cać 

bar dziej Bo ży mi. Ten roz ruch w Bo gu i ku Bo gu na dłu go po zo sta je. Ktoś 

z Wło chów po wie dział, że star cza na ca ły rok. 

I bar dzo waż ne: „nal la com pa gnia” – w kom pa nii (czy li w to wa rzy-

stwie). Tak się daw niej rów nież po pol sku mó wi ło o gru pie piel grzy mu-

ją cej. To wa rzy stwo, wspól no ta bra ci i sióstr. sam bym as fal tem nie  

po szedł. sam bym, zwłasz cza na pew nych od cin kach nie wy trzy mał. 

Ale z in ny mi, z bra ter ską ich obec no ścią i wspar ciem pój dę, wy trzy-

mam, doj dę. Ko lej na na uka ży cio wa: nie wol no przez ży cie iść sa me mu. 

Trze ba iść z in ny mi, trze ba in nych wspo ma gać i trze ba po zwo lić so bie 

po móc. Piel grzym ka jest wiel kim do świad cze niem wspól no ty, mi ło ści 

bliź nie go i wspa nia łą oka zją – w dro dze, na po sto jach, przy wy ła do wy wa-

niu ba ga ży, w szu ka niu noc le gu, na noc le gach i nie ustan nie – do za par cia 

sie bie, do do świad cze nia mi ło ści. A cóż po wie dzieć o do świad cza nej go-

ścin no ści ze stro ny lu dzi – z po czę stun kiem przy dro dze, na po sto jach 

i w otwar ciu serc i do mów na noc le gach. To prze mie nia, to czy ni in nym 

czło wie kiem. 

I jesz cze jed no (oczy wi ście, wor ka mi moż na by opo wia dać):  

ła ska prze mia ny. Za każ dym ra zem do świad czam te go sam. Czło wiek 

„prze ma glo wa ny” słoń cem, desz czem, po tem, wy sił kiem, zmę cze niem – 

do cho dzi ja kiś „skru szo ny” na Ja sną Gó rę. Nie ma ocho ty do ludz kiej 

du my, próż no ści, do świa to wych my śli, re ak cji, jak by mniej zdol ny do zła.  

Czu je uścisk Bo żej obec no ści i moc do Bo żych re ak cji. 

Ale wska żę też na in nych (przy pad ków bar dzo wie le). Za cy tu ję je den 

przy pa dek. Na ostat nim od cin ku jesz cze przed Ale ja mi NMP (wcho dzi li śmy 

po da le kim obej ściu, z dro gi od War sza wy) chy ba Duch Świę ty pod szep nął 

mi: po dejdź do te go czło wie ka (ra cjo nal nych po wo dów nie mia łem). szedł 

z ty łu, za gru pą, jesz cze da lej niż od by wa ła się spo wiedź, z cięż kim ple ca-

kiem na ple cach, w wie ku już stu denc kim. Czu łem, że jest smut ny, że coś 

w so bie gry zie. Py tam raz, dru gi, trze ci – co jest pro ble mem. Nic, nic – za-

pew niał. W koń cu „pęk nął” i mó wi: „ja was nie lu bię, ale ja za wa mi idę od 

Kra ko wa” (sam, z ty łu z tym wiel kim ple ca kiem). I w tym mo men cie otwo-

rzył się ze swym ży cio wym pro ble mem – dra ma tem, któ re go roz wią za nia 

aż do tąd nie wi dział. Nie mia łem wąt pli wo ści. Mat ka Bo ża wy słu cha ła je go 

nie me go piel grzy mo wa nia i tu, na ostat nim eta pie po sła ła mnie do nie go 

(on o to nie pro sił). Od by ła się roz mo wa i spo wiedź i po jed na ny i z na-

dzie ją co ro bić, cze go się trzy mać – wszedł na Ja sną Gó rę. 

Za tem: od wa gi wszyst kim na dal sze piel grzy mo wa nie, łącz nie z tru dem 

je go or ga ni zo wa nia.

 CZĘsĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III

FUNK CJA gr. 1–7' gr. 8–10 gr. 11–17

Po rząd ko wi 
główni: A. Bac P. Gra ma ty ka Z. Kliś

Po rząd ko wi: J.Chmie liń ski, 
 J. ró życ ki J. Wą sik – pi lot  A. Pru sak   
 l. ró życ ki  G. so szyń ski  Z. Mię ki nia  
 J. P. Ka zu bow ski W. Fa ber s. szym ko wiak
 Z. Kru zen stern  
 J. Walczewski 

 r. Ma słoń

Ba za: A. Kra jew ska  B. sie mień ska  E. Pyrczak 
 K. Ga łusz ka A. Ko czwa ra Z. Pą czek 

 M. so szyń ski Z. Je sią ka A. stań czyk  
 M. szu lew ska M. Ślę zak D. Wło dar czyk  
 M. Kotnis H. Dzie dzic Z. Ko wa lik 
    M. Tre la

służ ba J. Mi chal ski A. Ula now ska M. sta ro wicz

kwaterm.:   kl. H. Paw lak   A. Mroczek 

służ ba  r. Ja nas  s. lech  r. stań czyk 
tech nicz na: W. Go rycz ko  P. sie mień ski  J. szo stak 

 l. Ju rasz  r. Tre la s. Gór ka 

Zaopatrzenie: T. Kozak F. Windak B. Dulny 
 M. Ziółkowska J. Paluch Cz. Opalski 
 H. Paluch

służ ba zdrowia:  J. Dutka 

Piloci grup zagranicznych:
 Alicja samot, Ewa Ławnik, Barbara sadłos, Katarzyna Kiryk 
 stanisław Górecki, Jolanta Pełka

lICZEBNOŚĆ PIElGrZyMKI

W piel grzym ce wzię ło udział oko ło 13 000 pątników, w tym:

człon I –  ok. 4800

człon II – ok. 2500

człon III –  ok. 4000

człon IV –  ok. 1700

Pielgrzymowali również pątnicy z zagranicy:

Fran cja – 250, rFN – 12, Cssr – 140, Zssr –Podole – 50, Węgry – 105, 

Pax Christi International – 42, Wło chy, Ma ro ko, To go. 

Najmłodszy pielgrzym miał dwa miesiące (gr. 9) a najstarszy 82 lata 

(gr. 5). sakrament małżeństwa przyjęło 12 par.  

W pielgrzymce wzięło udział 96 księży, 126 kleryków i 23 siostry 

zakonne.

ZE sPóŁ Or GA NI ZA CyJ Ny

Ba za pielgrzymki:

Duszpasterstwo Akademickie XX. Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku”  

– Kra ków, ul. Mi sjo nar ska 37

Prze wod nik główny: Ks. Józef Łucyszyn CM

Prze wod nik or ga ni za cyj ny:  An drzej Bac

Za opa trze nie, transport:  Te re sa Ko zak

Baza:   Anna Krajewska 

  Bożena siemieńska 

  Ewa Pyrczak
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sce ty le lu dzi, szcze gól nie mło dych, piel grzy mu je z ta ką we wnętrz ną 

dys cy pli ną de mon stru jąc na ze wnątrz ogrom ną wia rę i si łę – gdy przez 

ca łe dnie czy w go rą cym słoń cu, czy w ulew nym desz czu by li oni za wsze 

zdol ni do mar szu. 

Po dzi wia li śmy ogrom ną licz bę mło dych (wśród nich mło dych księ ży 

i za kon ni ków, któ rzy dla nas na Wę grzech by li wów czas po sta cia mi rzad-

ko spo ty ka ny mi), da ją cych świa dec two swo jej wia ry sta no wią cej ich we-

wnętrz ny świat war to ści. Mło dzi za kon ni cy i księ ża od zwier cie dla li to tym, 

że w cza sie dłu gie go mar szu po zo sta wa li w swo ich ha bi tach, a in ni mło dzi 

nio sąc krzy że w rę kach lub zna ki piel grzym ko we na szyi, przyj mo wa li to 

za coś zu peł nie na tu ral ne go. U nas wia ra, szcze gól nie wśród mło dych, by ła 

spra wą ukry tą, lę kli wą a wręcz wsty dli wą. Po dzi wia li śmy ich czy ste oczy 

i twa rze, jak z otwar tym ser cem, mi ło ścią oraz go to wo ścią do po mo cy 

przyj mo wa li nas, dzie li li się z na mi wszyst kim co mie li. 

Po dzi wia li śmy ich śmia łość, z któ rą w naj trud niej szych, hi sto rycz nych 

chwi lach, jak np. "stan wo jen ny" śmia ło wy stę po wa li w obro nie swo jej 

wia ry i wol no ści. Tak że, gdy bar dzo na tu ral nie przyj mo wa li mię dzy so bą 

prze śla do wa nych przez mi li cję po li tycz nych ak ty wi stów, dzia ła czy "so li-

dar no ści", oraz tych, któ rzy by li bez wia ry, bądź jej po szu ki wa li. W tych 

po li tycz nie trud nych chwi lach ni gdy nie spo tka li śmy ich peł nych gnie wu, 

lek ce wa żą cych swo je go prze ciw ni ka. Wręcz prze ciw nie tam do sta li śmy 

pierw sze lek cje to le ran cji i mi ło ści do nie przy ja ciół. Po dzi wia li śmy ich 

przy wią za nie do war to ści wła snej hi sto rii, do pol skich, na ro do wych tra-

dy cji. Wy war ło to na mnie ta kie głę bo kie wra że nie, że kie dyś po wie dzia łem 

do jed ne go swo je go pol skie go przy ja cie la: "Je że li pew ne go dnia prze stał 

by eg zy sto wać na ród wę gier ski i ja prze żył bym tą chwi lę, to chciał bym 

zo stać Po la kiem". "Zo stań ty tyl ko Wę grem i zrób coś, że by na ród wę gier-

ski prze trwał" – od po wie dział mi przy ja ciel. 

Te sło wa do dzi siaj ma ją od dźwięk w mo jej du szy. Ze zdzi wie niem ale 

i z ra do ścią przyj mo wa li śmy, gdy wszę dzie nas okla ski wa no, wi ta no go-

rą co tyl ko dla te go, że je ste śmy Wę gra mi. Ni gdy do tąd nie my śla łem, że 

jest miej sce na świe cie, gdzie nas Wę grów tak mo gą ko chać. To by ło 

ogrom ne prze ży cie i szcze re, du cho we i hi sto rycz ne uzdro wie nie, że mo-

gli śmy do świad czyć ży wą tra dy cję po wie dze nia: "Po lak Wę gier dwa bra-

tan ki... ". 

Dzi siaj już wiem, że był bym uboż szy, gdy bym te go wszyst kie go nie 

prze żył, a do po wyż szych mo gę do dać tyl ko ty le w imie niu swo im oraz 

piel grzy mu ją cych wów czas ze mną przy ja ciół wę gier skich. Dzię ku je my 

wam pol scy bra tan ko wie, że prze cho wa li ście dla przy szło ści wspa nia łe, 

du cho we i na ro do we tra dy cje piel grzym ko we. Dzię ku ję, że ta przez 100-

le cia trwa ją ca tra dy cja ko ściel na po dob na jest do czy ste go źró dła, z któ-

re go ja też mo głem czer pać ga sząc swo je pra gnie nie du szy. Dzię ku ję, że 

cza sa mi mo że zmę czo ny na cie le, ale oży wio ny du cho wo, mo głem wró cić 

do do mu z no wo pod ję ty mi de cy zja mi, z no wą si łą. Dzię ku ję, że przez to 

ziar no po sia ne w na szych du szach, dzię ki ła skom pły ną cym z czę sto chow-

skich piel grzy mek wie le lu dzi na Wę grzech na wró ci ło się i za czą ło pa trzeć 

na świat zu peł nie z in nej per spek ty wy. 

Niech Bóg Was bło go sła wi za wszyst ko i niech Duch św. prze mie nia

Wasz na ród oraz piel grzy mu ją cy Ko ściół,,, znów" da ją cy świa dec two 

swo jej wia ry. 

Al do na i Ryszard Stań czyk

Piel grzym ka sta no wi ła dla nas tło waż nych 

wy da rzeń na sze go ży cia. Bia ły Marsz, ma tu ra, 

po czą tek stu diów, ko lej ne piel grzym ki – po cząw-

szy od III – okres stu diów, mał żeń stwo, na ro dzi-

ny Bart ka w 1990 – na sza ostat nia piel grzym ka. 

Nasz udział w piel grzym ce, oprócz cha rak te ru 

du cho we go, uczył nas ży cia z in ny mi, or ga ni za cji, 

od po wie dzial no ści za in nych, roz wią zy wa nia kon flik tów itp. Piel grzym ka 

by ła dla nas szko łą ży cia.

Im re Mol nar

 (Wę gry -Bu da peszt) 
 

"Owo ce pol skich piel grzy mek"

Dla nas Wę grów pol skie piel grzym ki zna czy ły bar dzo du żo. 

Ga si ły one w nas nie skoń czo ne pra gnie nie, ja kie prze ży wa li śmy 

in dy wi du al nie, bądź ko lek tyw nie w ostat nim okre sie trwa nia 

tzw. so cja li zmu. Do ba ta za bra ła od nas wszyst ko co by ło naj-

waż niej sze: ode rwa ła od ko ściel nej przy na leż no ści, okra dła 

z na ro do wej toż sa mo ści, za mknę ła przed na mi za chod ni świat wraz ze swo imi 

war to ścia mi de mo kra tycz ny mi i po zba wi ła nas sen su mo ral ne go prze ży wa nia 

praw dzi wych, wspól no to wych wra żeń. Uzdro wie niem dla na szych ran mię dzy 

in ny mi by ły pol skie piel grzym ki, na któ re po raz pierw szy przy wio dła nas zwy-

kła, ludz ka cie ka wość. One to w koń cu ob da ro wa ły nas praw dzi wy mi prze ży-

cia mi na wró ce nia. Dla nas Wę grów czymś wręcz nie do wia ry by ło to, że w Pol-


