BIAŁY MARSZ
17.05.1981

„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

Kilkaset tysięcy studentów, młodzieży i mieszkańców Krakowa

1981 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie – studenci Krakowa zor

modliło się w intencji cierpiącego Ojca Świętego, a także umiera

ganizowali w duchowej jedności z Ojcem Świętym „Biały Marsz”.

jącego w Warszawie Prymasa Polski Ks. Kardynała Stefana Wy

Przeszedł on 17 maja 1981 roku z Krakowskich Błoń – miejsca

szyńskiego.

Mszy Świętej odprawionej przez Jana Pawła II w czasie I Pielgrzym

Idea „Białego Marszu” doprowadziła do zorganizowania Pieszej

ki do Ojczyzny – do Rynku Głównego, gdzie Metropolita Krakow

Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu do Częstochowy na Jasną Gó

ski Ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił Mszę Świętą.

rę. Dlatego corocznie pielgrzymujemy w intencji Ojca Świętego
i Ojczyzny.
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BIAŁY MARSZ 17.05.1981

nego czasu, ze swego „małego komfortu”, czasem ze swego
zdrowia. Pierwsze pielgrzymki po stanie wojennym były napraw
dę wielkim ryzykiem, zarówno cielesnym jak i duchowym.
Pielgrzymowanie jest świadectwem wyboru określonych war
tości duchowych, religijnych – jest znakiem, że chce się tym war
tościom służyć i przemieniać wewnętrznie.
Przez pierwsze 10 lat – szliśmy, aby odzyskać utraconą wolność.
Krzepieni słowami „Solidarności”. Po stanie wojennym odczuwa
liśmy brak wolności, represje, liczne internowania, cenzurę słowa,
puste sklepy z butelkami octu i kompotu – kto o tym dzisiaj pa
Ks. Józef Jachimczak CM

mięta? Wiele trzeba było odwagi i męstwa, ponieważ zabraniano

(Główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej w latach 1981-84)

nam mówić o wolności, o prawdzie. Szli z nami ludzie, którym za
to płacono, abyśmy nie byli solidarni. W latach osiemdziesiątych
pielgrzymowanie było także sposobem wypowiedzenia „nie” sys
temowi. W obecnej fazie pielgrzymowania – tak sądzę – pielgrzym
ki się oczyściły. Nie idzie się z pobudek politycznych. Nie ma już

Sens pielgrzymowania
— kiedyś i dzisiaj

ludzi, którzy utrudniali organizację i przebieg pielgrzymek. Nie
potrzeba specjalnych zaświadczeń i dokumentów dla Przewodni
ków pielgrzymek.
I trzeba powiedzieć, że w tym ciężkim dla narodu czasie był
z nami Ojciec Święty. Przypomnę Jego słowa wypowiedziane do

Nie mogę oprzeć się wzruszeniu, bowiem upływa dwadzieścia
jeden lat od pierwszej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej szlakiem

Polaków w orędziu wigilijnym w grudniu 1981 roku – zaraz po
stanie wojennym:

„orlich gniazd”. Zrodziła się ona z bólu i przejęcia po zamachu na

„Solidarność – mówił – była i jest nadzieją milionów Polaków,

życie Ojca Świętego. Stało się to 13 maja 1981 r. Studenci krakow

nadzieją tym silniejszą im bardziej jest ona zespolona z Bogiem

skich uczelni żarliwie modlili się w kościele „Na Miasteczku”

przez modlitwę…Ziarno troski o dom ojczysty rzucane było wiele

o zdrowie i o cudowne ocalenie od śmierci.

razy w polską glebę, podlane krwią, łzami, cierpieniem i bólem

Zamach na Ojca Świętego odczytano jako „sekret fatimski” –

naszych sióstr i braci, którzy walczyli o wolność: w Powstaniu

który dzisiaj już jest dany do publicznej wiadomości. Cios w Pa

Styczniowym, na Warszawskiej Cytadeli, czy w Powstaniu War

pieża wymierzony w jego własnym domu w pobliżu Bazyliki św.

szawskim. Ludzie upominali się o prawo do wolności; wolności

Piotra był i pozostanie wyrazem głębokiego poruszenia. Ten tra

myślenia, sądów, studiów, wolności wyznania Boga i umiłowania

giczny zamach uderza w nas katolików i we wszystkich ludzi po

Ojczyzny…”

siadających poczucie człowieczeństwa. Wieczorne modlitwy w ko
ściele „Na Miasteczku” i nocne czuwanie poruszyło młodzież
akademicką.
Studenci przygotowali wspaniały „Biały Marsz”. Blisko 300 ty

W darze Bożej Opatrzności, dzięki Ojcu Świętemu i Solidarno
ści, otrzymaliśmy dar wolności. Od tego czasu minęło już 10 lat.
Dziesięć lat wędrujemy do naszej Matki Jasnogórskiej jako lu
dzie wolni. Ale mam obawę, że słowo „wolność” zaczęło być uży

sięcy wyruszyło z Błoń krakowskich pod kościół Mariacki – ubra

wane tak, jakby coś złego, coś, co człowiekowi szkodzi. Przez

ni na biało – aby sprzeciwić się przemocy i „cywilizacji śmierci”,

w o l n o ś ć mamy tylko same kłopoty – bezrobocie, biedę, prze

świadomi tego, że jedynie miłość może zwyciężyć nienawiść.

moc, zepsutą młodzież… Wolność „psuje”. Jeżeli na ulicach jest

Równocześnie młodzież inspirowana przez swoich duszpaste

mniej bezpiecznie, to dlatego, że zapanowała tam wolność. Jeżeli

rzy akademickich postanowiła, że odtąd pójdą pieszo do sanktu

ludzie są zdemoralizowani, to dlatego, że nic już ich nie powstrzy

arium Jasnogórskiej Pani dziękować Bogu za ocalenie. Półtora

muje przed demoralizacją; wolność zniosła wszelkie bariery. Je

tysiąca studentów wyruszyło w drogę. I idą, wciąż idą, wciąż po

żeli człowiek traci pracę, to dlatego, że gospodarką rządzi wolny

dejmują trudy pielgrzymowania i z roku na rok jest ich coraz wię

rynek. Przedtem było lepiej. Teraz przyszła wolność – i wszystko

cej, ze wszystkich środowisk społecznych, zawodowych, z miast

„zepsuła”.

i wiosek, z różnych pokoleń – choć młodzi są tu grupą dominują

Czy nam to nie przypomina tego narodu izraelskiego, który po

cą. Idą jakby wbrew potocznym wyobrażeniom o skłonnościach

400 latach niewoli egipskiej wyszedł na wolność, przeszedł przez

człowieka współczesnego do życia wygodnego, wypełnionego

Morze Czerwone, znalazł się na pustyni i narzekał na Mojżesza

troską o coraz wyższy standard materialny, w nikłym stopniu na

i Aarona szemrząc: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej,

stawionego na wartości moralne, duchowe. Idą, jakby dla zaprze

gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości:

czenia sądom, iż dali się bez reszty zawojować najgorszym prze

(Wj 16,3). Wyprowadziłeś nas na pustynię, abyśmy pomarli…”

jawom współczesnej cywilizacji: konsumpcyjnemu stylowi bycia,
praktycznemu materializmowi…
Idą dobrowolnie i świadomi pokonując trudy i uciążliwości
wędrowania, decydując się na ponoszenie ofiar – ze swego wol
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Człowiek, który ma takie wyobrażenie wolności, nie zrozumie
tego, co mówi św. Paweł. „Gdzie jest Duch Pański – tam wolność”.
Gdzie Duch tchnie, tam człowiekowi otwierają się oczy, z jego rąk
opadają kajdany.

Otóż nie pojmiemy właściwie wolności, którą ofiaruje Jezus

dego z nas. Pielgrzymowanie rozpoczyna się w chwili zawierzenia

Chrystus, jeżeli nie uporamy się ze zrozumieniem tej wolności,

Duchowi Świętemu, że właśnie teraz jestem i wyruszam na spo

jakiej doświadczamy w świecie.

tkan ie

Nie pozwólmy narzucić sobie fałszywego wyobrażenia wolno

z

Chrys tus em.

Zaw ier zen ie

tak ie

jest

wyb or em

i decyzją.

ści. Za fałszywym wyobrażeniem wolności idzie fałszywe wyobra

Pielgrzym to człowiek, który podejmuje się trudu wędrowania

żenie Boga. Chodzi o to, abyś tej wolności, którą Bóg ci daje,

i poszukiwania, a więc jest gotów, akceptując dotychczasową przy

której tak bardzo bronili nasi przodkowie i o nią walczyli nasi

godę z Bogiem, otworzyć się na nowe doświadczenie Boga w swo

pielgrzymi nie nazywał niewolą. Żebyś zrozumiał, że tak wybiera

im życiu. Ta nowość wielu fascynuje, ale i przeraża. Wielu chce

jąc, jak oni wybierali i za nią życie oddawali (Ks. Jerzy Popiełusz

pogłębić swoją wiarę. Podjęcie decyzji o wyruszeniu w drogę

ko, Św. Maksymilian Kolbe) – pozostali wolni.

otwiera nas na nadzieję, że wtedy staniemy się silniejsi niż nasz

Po przeszło dwudziestu latach pielgrzymowania – warto zrobić
sobie pątniczy rachunek sumienia – cośmy zrobili z wolnością…

niepokój i lęk przed nieznanym.
W drodze na Jasną Górę – są podawane liczne propozycje do

Idą z nami w pielgrzymce niewidzialni towarzysze, ludzie naszej

własnych przemyśleń, które można podjąć na osobistej modlitwie,

przeszłości, których dźwigamy w sobie, do których wrócimy, lub

dla zabieganych, dla chorych, dla wielu naszych rówieśników.

których nie zobaczymy już nigdy. I są bracia – pielgrzymi i siostry

Niezapomniane wrażenie robi przyjście do Sanktuarium Bazy

kochane – obok nas. Bo pielgrzymka może płynąć jak rzeka, w któ

liki Jasnogórskiej Pani, kiedy każdy złoży pokłon Naszej Czarnej

rej każdy jest sam obok innych i może się stać „ciałem”, społecznym

Madonnie i w ten sposób dopełni się cel Twojego osobistego wę

organizmem, wspólnotą przenikaną jednym prądem życia.

drowania. Cel Twoich intencji. Dochodząc do celu – w tym punk

Sens pielgrzymowania daje mi właściwy obraz tej rzeczywisto
ści, która mnie otacza.
Pielgrzymowanie może być drogą do odnowy duchowej. Mo
dlitwa pielgrzymia uderza szczególnie żywiołowością prośby

cie składa się dary, podnosi błaganie, wspomina tych co prosili
o błogosławieństwo. Tu także padają słowa, z którymi się odcho
dzi ku swoim.
Ale przede wszystkim będzie towarzyszyła Obecność i z niej

i dziękczynienia. Tak było od początku. Pielgrzym wyrusza w dro

płynąca cisza wewnętrzna, gdy przy całym zewnętrznym rozgwa

gę po to, aby dotrzeć do świętego miejsca, zarówno w sensie

rze, ciasnocie i pośpiechu powiesz: „Matko, jestem”!

zewnętrznym, jak również wewnętrznym, czyli pragnie dotrzeć
do świętości w sobie samym, w swojej rodzinie i szerzej – w życiu

					

Warszawa, 7.04.2002 r.

społecznym. Każdy człowiek winien odczytać swój styl pielgrzy
mowania. Swoje potrzeby duchowe i drogę do Boga, która jest
niekiedy niepowtarzalna. Moja własna. Decyzja o tym, czy podej
muję wędrówkę, czy pozostaję w postawie widza, zależy od każ
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Wawel, 9 sierpnia 1981 roku

1981

a co za tym idzie nie można było decydować się na przejścia polny
mi czy też wąskimi drogami, przez tereny podmokłe czy zbyt piasz
czyste, jak również ze względu na osoby niepełnosprawne i na
wózkach.
Na „przecieranie” trasy wyruszyła 4 osobowa grupa studentów
z Teresą Gratkowską jako przyszłym głównym kwatermistrzem
i Andrzejem Bac jako przyszłym głównym porządkowym na cze
le, która wstępowała na plebanie, by u proboszczów „poradzić
się”, którędy najwygodniej iść. W czasie tej dwudniowej wyprawy
została ustalona przypuszczalna trasa, którą jeszcze kilkakrotnie
należało przejść i przejechać, aby wyznaczyć miejsca postojów
oraz noclegów. Ksiądz Józef Jachimczak CM został wyposażony
w

nom in ac ję

–

„glejt”

od

Ks.

Kard yn ał a

Franc iszk a

Macharskiego stanowiącą go Głównym Przewodnikiem, by wraz

I

Piesza Pielgrzymka Krakowska
9-13.VIII.1981

z grupą studentów – pionierów wyruszyć „Szlakiem Orlich
Gniazd” prowadzącym z Krakowa do Częstochowy.
Czas przygotowań do pielgrzymki został drastycznie zakłóco
ny 13 maja 1981 roku wydarzeniem, które wstrząsnęło całym
światem, a szczególnie sercami Polaków – zamachem na życie
Ojca Świętego Jana Pawła II. Trudno zapomnieć te chwile pełne
smutku, zatroskania, gdy oczekiwano na komunikaty o stanie
Jego zdrowia, te godziny spędzone na modlitwie indywidualnej
i wspólnej w tylu zakątkach naszego kraju – w końcu Biały Marsz
17 maja 1981 roku młodzieży akademickiej Krakowa i Msza Świę

„Naród i wiara”

ła Franciszka Macharskiego i duszpasterzy akademi-ckich. Był to
moment, który bardzo wielu ludzi skłonił do podjęcia pielgrzy

Myśl zorganizowania Pieszej Pielgrzymki z Krakowa na Jasną

miego trudu, by u Jasnogórskiej Matki wybłagać zdrowie i siły

Górę zrodziła się w 1980 roku w czasie pielgrzymowania w Pie

dla ukochanego Papieża. Idea Białego Marszu spowodowała pod

szej Pielgrzymce Warszawskiej, w akademickiej 17–ce „Białej”,

jęcie pielgrzymowania w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Był

kiedy to ponad 300 osobowa grupa młodzieży z Krakowa wspól

to rok 1981, rok wielkiej nadziei Polaków płynącej z rodzącej się

nie z ks. Józefem Jończykiem i duszpasterzem akademickim

„Solidarności” i wolności kraju – wolności, tak niedługo potem

z „Miasteczka” ks. Józefem Jachimczakiem CM wyruszyła w sierp

drastycznie przerwanej.

niu z Warszawy do Częstochowy. Podczas tych 9–dniowych „re

Ze zdwojoną energią przystąpiliśmy do konkretnych działań

kolekcji w drodze”, urozmaiconych częstymi zmianami pogody,

organizacyjnych: malowania znaków pielgrzymkowych, projek

zawiązały się wśród „braci i sióstr” tak mocne więzy przyjaźni, że

towania znaczka, przygotowania informatorów i plakatów. Dzię

grupa postanowiła spotykać się także w czasie roku akademic

ki informacjom wzrastało zainteresowanie pielgrzymką w wielu

kiego. Od października 1980 roku w każdą czwartą sobotę mie

miastach Archidiecezji min. w Bochni, Okulicach, Wieliczce, Tar

siąca odbywały się spotkania popielgrzymkowe w Kościele Księ

nowie, Nowym Sączu, Zakopanem. Powstały grupy pielgrzymko

ży Misjonarzy, pod wezwaniem NMP z Lourdes w Krakowie w DA

we, z których każda miała swojego patrona i księdza przewodni

„Na Miasteczku”. Przyjeżdżała na nie młodzież z całej Archidie

ka. Od czerwca rozpoczęły się systematyczne zapisy pątników

cezji a z czasem zaczęli dołączać starsi i wszyscy Ci, którzy pra

do poszczególnych grup. Przy zapisie każdy otrzymywał znaczek

gnęli w przyszłości udać się pieszo na Jasną Górę. Podczas tych

pielgrzymkowy, informator i legitymację. Wydaliśmy niedużych

spotkań wypełnionych modlitwami, śpiewem oraz świadectwami

rozmiarów śpiewnik „Idziemy do Ciebie Matko”, w który można

pątników powstawała wizja ogólnokrakowskiej pieszej pielgrzym

się było zaopatrzyć przy zapisach.

ki. Wzorowaliśmy się głównie na formacji Pieszej Pielgrzymki

Powstawały wszystkie służby pielgrzymkowe. Grupa kwater

Warszawskiej, która miała ponad 2 wiekową tradycję. Organizacją

mistrzowska pod „wodzą” Teresy Gratkowskiej przygotowała

krakowskiej pielgrzymki kierował duszpasterz akademicki ks.

oznaczenia noclegów i pól namiotowych. Andrzej Bac jako głów

Józef Jachimczak CM.
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ta w Rynku Głównym koncelebrowana przez J. Em. Ks. Kardyna

ny porządkowy zajął się przygotowaniem oznaczeń dla służb,

Istotną sprawą było wyznaczenie trasy pielgrzymki tak, by nie

mapek trasy i zorganizowaniem służb w poszczególnych grupach.

była ona zbyt uciążliwa, a jednocześnie poprzez ukazanie piękna

Baza i zaopatrzenie na czele z Teresą Kozak, Katarzyną Woźniak

ziemi ojczystej wskazywała na Jej Stwórcę. Nie było to łatwe także

i Elżbietą Kaliną „skupowały” soki, kawę, herbatę, zamawiały chleb.

i z tego względu, że trudno było przewidzieć ilość pielgrzymów,

Z ogromnym trudem skompletowaliśmy sprzęt nagłaśniający dla

I Piesza Pielgrzymka Krakowska 1981

grup, którym opiekował się Marian Gagatek.
Przewodnik główny ks. Józef Jachimczak CM przygotowywał
tematykę konferencji, które miały być głoszone na trasie i na po
stojach. Myślą przewodnią rozważań były słowa „naród i wiara”.
Tematami niektórych konferencji były:

T r a s a P i e l g r z y m k i :
Dzień 1: 09.08.1981
Dzień 2: 10.08.1981
Dzień 3: 11.08.1981
Dzień 4: 12.08.1981
			
Dzień 5: 13.08.1981
			

Kraków – Skała – Zadroże (33 km)
Zadroże – Wolbrom – Strzegowa (22 km)
	Strzegowa – Pilica – Włodowice (27 km)
Włodowice – Leśniów – Przybynów
– Choroń (30 km)
Choroń – Las – „Przeprośne Źródełko”
– Jasna Góra (27 km)

Wiara jako fundament egzystencji narodowej
W cieniu zagrożeń – konsumpcyjny styl życia
Naród w odwiecznym planie Boga

G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Józef Jachimczak CM

Grupa

Przewodnik grupy

Wolność – dar i zadanie
Prawo naczelną normą życia społecznego i indywidualnego
	Sumienie prawe u podstaw życia narodowego
Największe nasilenie zapisów nastąpiło 6, 7, 8 sierpnia, kiedy
to zapisy trwały od 8 rano do 22, a nawet i dłużej.
Ranek 9 sierpnia 1981 roku był się słoneczny, zapowiadał się
piękny dzień. Od 6 rano pod Wawelem – przy ulicach Kanoniczej,

Patron grupy

1
Jan Paweł II
2
Św. Jan z Kęt
3
Bł. Jadwiga Królowa
			
4 Włochy Św. Stanisław BM
5 	
Bł. Kinga
		

Ks. Józef Jończyk
Ks. Józef Olejarski
O. Salezy Kafel OFMCap
(OO. Kapucyni)
Ks. Gianni Danzi
O. Mariusz Dębiński OFM
(OO. Franciszkanie)

Grodzkiej i Bernardyńskiej pielgrzymi nadawali swoje bagaże na
samochody ciężarowe. Punktualnie o godz. 7.00 w Katedrze Wa
welskiej Ks. Kardynał F. Macharski koncelebrował wspólnie
z księżmi przewodnikami grup Mszę Świętą. Liturgię przygoto
wali studenci z DA „Na Miasteczku”. Metropolita Krakowski skie
rował do pątników swoje słowo, w którym podkreślił łączność

L I C Z E B N O Ś Ć P I E LG R Z Y M K I
W pielgrzymce wzięło udział ponad 1800 pątników w 5 grupach. Naj
starszy uczestnik miał 75 lat, najmłodszy 2,5 roku. Szli z nami również
pielgrzymi z Włoch (około 80 osób), Niemiec, Słowacji, Węgier i Brazylii.

Krakowa – dawnej stolicy Polski, a zarazem stolicy Św. Stanisława
BM z Jasną Górą, gdzie od sześciu wieków króluje Czarna Ma
donna. Prosił o szczególną modlitwę za Ojca Świętego, za cały
Kościół i Ojczyznę, za sprawy każdego z nas.
Po dziękczynieniu został odczytany list do Ojca Świętego, który
Ks. Kardynał przekazał później do Watykanu. Następnie poświę
cił znaki pielgrzymkowe i pobłogosławił wszystkich pielgrzymów.
O godzinie 9.00 pielgrzymka wyruszyła z Wawelu, Drogą Kró
lewską, ulicą Grodzką na Rynek Główny i dalej ulicą Floriańską,
przez Plac Matejki, drogą na Zielonki i do Skały. Przy przejściu
przez miasto towarzyszyło nam wielu mieszkańców Krakowa.
Ksiądz Kardynał odwiedził pielgrzymów w przedostatnim
dniu pielgrzymki po wyjściu z Leśniowa, szedł z każdą grupą
i odprowadził nas do Przybynowa.
13 sierpnia na Jasnej Górze oczekiwał na nas Ks. Biskup Sta
nisław Smoleński. Niezapomnianym przeżyciem było przejście
i chwila modlitwy w Kaplicy przed Obrazem Czarnej Madonny.
Przeszło wszelkie zmęczenie, zapomnieliśmy o pęcherzach na

Z E S P Ó Ł O RG A N I Z A C Y J N Y
Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Ks. Józef Jachimczak CM
Porządkowy główny:
Andrzej Bac
Baza, transport:
Teresa Kozak
			
Katarzyna Woźniak
			
Elżbieta Kalina
			Stanisława Skworzec
			
Ewa Pyrczak
Kwatermistrz główny:
Teresa Gratkowska
Grupa muzyczna:
Barbara Irla		
Służba techniczna:
Marian Gagatek
Służba zdrowia:
Anna Brandys
			
Maria Jędo

obolałych nogach, o tym co było uciążliwe w drodze. Każde do
świadczenie zamieniało się w radość spotkania z Matką.
Z głębi serc wyrywała się modlitwa:
„Matko, nie pamiętaj naszych win,
ale spójrz na naszą wiarę,
na wołanie dzieci i młodzieży,
na troskę matek i ojców.
Usłysz nas Matko Boga
i bądź nam zwiastunką
jasnych, nowych, lepszych dni”
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O. Sal ez y Kaf el OFMC ap.

Ter es a Koz ak

Pokój i Dobro!
Z racji prowadzonego przy Klasztorze OO. Kapucy
nów w Krakowie Duszpasterstwa Akademickiego, za
które byłem odpowiedzialny, chętnie włączyliśmy się
w inicjatywę organizowania Pierwszej Pielgrzymki Kra
kowskiej na Jasną Górę. Do załatwienia pozwolenia władz
potrzeba było trzech księży organizatorów – to wraz z ks.
Józefem Jachimczakiem CM i ks. Józefem Jończykiem należałem do tej
trójki, co było uwidocznione na pierwszym afiszu zapraszającym na piel
grzymi „Szlak Orlich Gniazd”.
Nasza grupa 3 wybrała sobie na patronkę bł. Jadwigę Królową. Od
chwili podjęcia decyzji o udziale w pielgrzymce w cotygodniowych spo
tkaniach nasze DA współpracowało z młodzieżą z Krynicy, Bochni, Brzeska,
Kłaja, a także z naszych klasztorów z Sędziszowa Małopolskiego, Krosna,
Tenczyna, Krakowa-Olszanicy. Na wyróżnienie w przygotowaniu pielgrzy
mek i prac na trasie zasługują Stanisław Gurgul z Krynicy (obecnie domi
nikanin w Afryce), Stanisław Kuciel (obecnie pracownik naukowy Poli
techniki Krakowskiej), z Bochni: Piotr Włodarczyk wraz ze swym ojcem
i siostrami, państwo Michalscy i ich kuzyni z Brzeska, a także Marysia i jej
brat Władysław Goryczko z Kłaja, który do dnia dzisiejszego jest odpowie
dzialny za nagłośnienie. Na pewno było wiele innych osób bardzo zaan
gażowanych, których imiennie nie pamiętamy. Setki „Zapomnianych”
z całego serca przepraszamy prosząc Matkę Jasnogórską, aby wstawiała
się za Nimi.
Od samego początku w prace przygotowawcze i na szlaku pielgrzymim

Celem pielgrzymki związanej z tradycyjną Pielgrzym
ką Warszawską było przywrócenie jedności z Bogiem
i pojednanie z ludźmi w miłości i sprawiedliwości, a po
nadto złożenie Matce Bożej – Królowej Polski – hołdu,
zawierzenia i dziękczynienia oraz modlitw za Kościół
Święty i Ojczyznę. Zaniesienie próśb i podziękowań za
radości i sukcesy, za niepokoje i troski. Moje postano
wienie o udziale w pielgrzymce było dobrowolne i spontaniczne. Nie
widziałam jednak siebie jako osoby pielgrzymującej od etapu do etapu
w szeregu modlących się, śpiewających i słuchających konferencji reko
lekcyjnych w drodze. Zdecydowałam, że być może więcej dam z siebie
jako pielgrzym służący innym z życzliwością i miłością. Przyjęłam obowią
zek pracy w przygotowaniach przed pielgrzymką i odpowiedzialność za
zaopatrzenie i transport na bagaże – podczas trwania pielgrzymki, a po
zakończeniu rozliczenie finansowe. Ujmując ogólnie – taki był mój zakres
czynności przez 12 kolejnych lat. Był to ogrom pracy. Tym bardziej trudny
do wykonania, ponieważ sytuacja polityczno-społeczna (stan wojenny)
była trudna. Władze miejscowe na trasie niejednokrotnie utrudniały pracę
służbom pielgrzymkowym. Dzięki tylko ofiarnej i cierpliwej pracy zespo
łów pracujących tj. Baza, Kwatermistrzostwo, Zaopatrzenie, Porządkowi
można było w miarę możliwości zapewnić pielgrzymom noclegi, chleb,
wodę i opiekę lekarską. Nie było to proste i łatwe, biorąc pod uwagę fakt,
że z każdym rokiem liczba pielgrzymów wzrastała i doszła do kilkunastu
tysięcy. W tej sytuacji nie wszyscy pielgrzymi zawsze mogli mieć miejsca
noclegowe w domach i zabudowaniach prywatnych, a szkoły mające duże

był włączony diakon a później kapłan O. Bolesław Kanach. Jako samo
dzielny przewodnik prowadził grupę trzecią począwszy od piątej piel
grzymki, którą w roku 1989 podzielił ze względu na dużą ilość pielgrzymów
na grupę „bocheńską” Bł. Królowej Jadwigi (grupa 3) i grupę „trzecią prim”
pod znakiem Sł. Bożego Ojca Pio, którą prowadził O. Zdzisław Duma
OFMCap., a następnie O. Leon Łucyszyn OFMCap. Później trzecią grupę
Bł. Jadwigi przejęli kapłani bocheńscy z Parafii Św. Pawła a O. Bolesław
otaczał opieką duchową grupę trzecią i grupę „trzecią prim”, której prze
wodnikiem został ponownie w roku 1999 i jest nim do dnia dzisiejszego.
Spowiednikiem grupy był O. Klemens Blajda, kapucyn.
Wspominamy o tym wszystkim, ponieważ to stanowi część naszej pra
cy pielgrzymkowej. Na trasie głosiliśmy przewidziane konferencje i homi
lie, przekazywaliśmy uczestnikom dane ze spotkań przewodników. Szcze
gólnie troszczyliśmy się o religijno-moralny aspekt naszej grupy, a także
o wychowanie do odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. Bardzo cenne
były świadectwa internowanych i zwolnionych z pracy, dawane w progra
mie „mikrofon dla wszystkich”. Nasza grupa – głównie namiotowa – czu
wała nad „oczyszczaniem” podrzucanej propagandy antykościelnej i nad
syłanych konfidentów.
Z osobistych pragnień – refleksji prosimy kontynuować i rozwijać
pielgrzymkę tak, by się odbywała przez całe drugie tysiąclecie chrześci
jaństwa w Krakowie i w Polsce. Prosimy starać się o zachowanie modli
tewnego skupienia, radości i ożywiania pragnienia Ojca Świętego Jana
Pawła II, by bogactwo duchowe Wzgórza Wawelskiego trwało w łączności
z duchowym bogactwem Wzgórza Jasnogórskiego. Być może, dzięki i na
szym modlitwom patronowie naszej grupy zostali wyniesieni na ołtarze
do godności świętych. Głównym organizatorom i przewodnikom grup
życzymy wytrwałości w tej cennej pracy duszpasterskiej i nowych pomy
słów.

pomieszczenia były często zamknięte, ponieważ dyrektorzy mieli zakaz
wpuszczania pielgrzymów do budynku szkoły. Będąc przez cały czas trwa
nia pielgrzymki na tzw. „zapleczu” nie miałam możliwości pełnego ducho
wego przeżywania tego wydarzenia. Jednak każde przyjście i wyjście grup
na trasę, każda wspólna Msza Św. było przeżyciem dopełniającym moje
uczestnictwo w pielgrzymce. Wejście pielgrzymów do Częstochowy
i wspólna Msza Święta na Jasnej Górze powodowało ustąpienie zmęczenia
i opadał ciężar pracy tych kilku dni, a w serce wstępował spokój i pewność,
że ten sposób pielgrzymowania połączony z modlitwą wyjedna u Boga
– przez ręce Matki, Pani Jasnogórskiej łaski i prośby zawarte w mojej in
tencji pielgrzymkowej.

Barb ar a Irl a- Mal in ows ka
Moje pielgrzymowanie zaczęło się od „Białego Mar
szu” na Rynku Krakowskim. Od 1979 roku przez wiele lat
byłam związana z DA „Na Miasteczku” w czasach, kiedy
duszpasterzem był ks. Józef Jachimczak. W środowisku
akademickim zrodziła się myśl modlitwy za Ojca Święte
go poprzez pielgrzymowanie. Kilkuosobowa grupa stu
dentów przeszła wtedy po raz pierwszy trasę z Krakowa
na Jasną Górę. Każdy wtedy chciał iść na pielgrzymkę. Pielgrzymowałam
od początku przez siedem lat. Pomagałam w organizacji, przy zapisach
i informacji. Wraz ze „scholą” DA „Na Miasteczku” prowadziłam muzyczną
oprawę Mszy Św. na Wawelu i na Jasnej Górze oraz śpiew w grupie 1 na
trasie pielgrzymki. Często z zachrypniętym gardłem wchodziłam na Jasną
Górę. Dla mnie pielgrzymowanie to „kręgosłup” wiary. To zaplecze, z któ
rego czerpię siły przez całe życie. I może kiedyś, jeśli Bóg pozwoli wyruszę
jeszcze raz z moimi najbliższymi, z synem Wojtkiem i mężem podziękować
Czarnej Madonnie za wszystko. Szczególnie wspominam pierwszą piel
grzymkę, w której szły cztery grupy. Na postojach wszyscy śpiewali, tań
czyli, odpoczywali. Pamiętam też pielgrzymkę stanu wojennego. Pamiętam
tą ciszę przed murami Jasnej Góry. To zostaje na całe życie. Ci ludzie roz
modleni, ten entuzjazm, radość i skupienie – mimo, że bolały nogi.
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Ks. Józ ef Jońc zyk
Krakowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zrodzi
ła się we mnie jako potrzeba podzielenia się z Kościołem
Krakowskim moim doświadczeniem wiary wyniesionym
z Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z lat
1977-1980 w akademickiej grupie „17”.
Katecheza i modlitwa w drodze, we wspólnocie osób
doświadczających wiele własnych ograniczeń w surowo
ści napotkanych warunków życiowych, a zarazem mocy trwania w towa
rzystwie osób uważnych i otwartych na otoczenie, potwierdzały przeko
nanie, że Bóg jest rzeczywiście we wnętrzu tego towarzystwa. Nazwa
„bracia” i „siostry” nie była pustym pojęciem, ale odzwierciedlała wzajem
ne odniesienia. W zmaganiach z trudami marszu w słońcu czy deszczu,
znalezienia miejsca na nocleg, bólu zmęczonych nóg, znikały bariery po
zycji społecznych, wykształcenia, kultury. Byliśmy tylko ludźmi, doświad
czającymi własnej niemocy i potrzeby wzajemnej pomocy. Człowiek
w tęsknocie za chwilą spoczynku dla nóg, odrobiną cienia w spiekocie
dnia, ulgą w pragnieniu zeschłych warg, jest bardziej otwarty na łaskę, jest
bardziej świadom jej istnienia i bliskości. Jest człowiekiem próby, nawet
jeśli jej nie wypowiada słowami. Obecność Boga w dobrodziejskim towa
rzystwie bliźnich jest oczywista. Słowo Boże odkrywane jest jako związa
ne z życiem, opisujące je, czyniące je zrozumiałym. Msza Św. przeżywana
w plenerze pozwalała mi przeżyć rzecz znaną i świadomą, że my ludzie
zanurzeni jesteśmy w rzeczywistości Bożej, niezależnie od tego jakimi
jesteśmy, i że cały świat jest świątynią Boga. Tych doświadczeń potrzebo
wałem dla siebie i bardzo chciałem, aby były dostępne dla innych.
Jakkolwiek pierwsze pielgrzymki, szczególnie te z okresu „warszaw
skiego”, dostarczały mi wzruszeń patriotycznych, a to chyba ze względu
na okoliczności życia w kraju wszechwładnej kontroli jednostek i grup,
powszechnej cenzury dbającej o poprawność myśli i postaw oraz donio
słych wydarzeń zapowiadających początek wielkich zmian, to następne,
z okresu już „krakowskiego”oczarowały mnie doświadczeniem Kościoła,
jako pielgrzymującego ludu, który jest świadom siebie, punktu swego
wyjścia, drogi i celu. „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przycho
dzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).
Na krakowskiej pielgrzymce spotkałem ruch kościelny „Comunione e
Liberazione”, który stał się dla mnie jednym z najważniejszych doświad
czeń życiowych.
Dziwne są dzieje, które Pan Bóg pisze w ludzkiej historii. Nigdy wcze
śniej nie myślałem, że kiedykolwiek pójdę pieszo na Jasną Górę, nigdy nie
myślałem, że pójdę z pielgrzymką warszawską, która już miała swoją długą,
a nie znaną mi jeszcze historię, a tym bardziej nie marzyłem, że będzie mi
dane być od samego początku w krakowskiej pielgrzymce i doświadczyć
dzięki niej nowego bogactwa życia oświetlonego wiarą. W moją historię
15-krotnego pielgrzymowania niewątpliwie wpisał się pontyfikat Jana Paw
ła II i cud ocalenia Jego życia. One stały się impulsem pielgrzymowania,
dzięki któremu tyle otrzymałem i Bóg jedyny wie ile dałem.

Mar ian Gag at ek
Kied y w środ ow is ku stud enck im Krak ow a zrod ził a
się myśl zorg an iz ow an ia pies zej pielg rzymk i do Czę
stoc how y, a pom ysł nab ier ał cor az bard ziej rea ln ych
kształt ów, przyp adł mi w udzial e obow iąz ek przyg o
tow an ia sprzęt u do nag łoś nien ia dla pot rzeb piel
grzymk i. Czas y był y wted y trudn e. Brak ow ał o dos łow
nie wszystk ieg o. Trudn o był o kup ić tub y, kab el poł ą
czen iow y, czy choćb y bat er ie. To z dzis iejs zej pers pekt yw y niez roz u
miał e. Z teg o co udał o się zdob yć zmont ow ał em sprzęt nag łaś niaj ąc y,
któr y umożl iw iał głos zen ie rek ol ekc ji w drod ze, wspóln y śpiew i mo
dlit wę. W kol ejn ych lat ach część sprzęt u zos tał a zap roj ekt ow an a i wy
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kon an a we włas nym zak res ie, z uwzględn ien iem zdob yt ych doś wiad
czeń i spec yf iczn ych pot rzeb pielg rzymk i. Obs ług a techn iczn a nag ło
śnien ia, szczeg óln ie podc zas pierws zej pielg rzymk i był a trudn a, po
niew aż nie był o środk ów transp ort u, a wszelk ie usterk i zgłas zan e
podc zas węd rówk i trzeb a był o usuw ać jak najs zybc iej, bieg aj ąc od
grup y do grup y. Tak więc szlak I PPK przem ier zył em kilk ak rotn ie. Po
tem wiec zor am i kied y pielg rzym i odp oc zyw al i wym ien iał em bat er ie
i nap raw iał em uszkod zon y sprzęt. W kol ejn ych lat ach zwięks zał a się
liczb a uczestn ik ów. Rozr as tał a się też grup a obs ług i techn iczn ej, dys
pon ow ał a ona więks zym i środk am i techn iczn ym i i transp ort em, któr y
ułat wiał przem ieszc zan ie się międ zy grup am i pielg rzymk ow ym i i zor
gan iz ow an ie nag łoś nien ia podc zas pos toj ów.
Jednak te pierwsze pielgrzymki, tak bardzo forsowne fizycznie na
trwale zapisały się w pamięci, między innymi przez to, że idąc wraz z gru
pą uczestniczyłem głęboko w przeżyciach religijnych, które są udziałem
pielgrzymów. Służba na rzecz wspólnoty pielgrzymkowej dawała wiele
radości, a zapał i entuzjazm do niej czerpałem zbudowany postawą i świa
dectwem pielgrzymów, szczególnie tych posuniętych w latach lecz mło
dych duchem, którzy umieli „... mierzyć siły na zamiary”.

Kat ar zyn a Woźn iak
Kiedy sięgam pamięcią do początków Pieszej Piel
grzymki Krakowskiej mam przed oczami wszystkich
przyjaciół z DA „Na Miasteczku”, którzy stanowili grupę
organizacyjną całego przedsięwzięcia. A nie było to wów
czas takie łatwe.... Z każdej strony można się było spotkać
z odmową lub brakiem „zezwolenia”: czy to na przejście
określoną trasą, czy to na wygłaszanie prelekcji przez
niektórych zaproszonych Gości, czy to na drukowanie plakatów itp. Przez
te ponad 20 lat zatarły się w mojej pamięci „złe” wspomnienia, dlatego
pragnę opowiedzieć o tym, co było najbardziej wzruszające... Z pewnością
były dwa takie momenty: wyjście z Wawelu i słowa Ks. Kard. Franciszka
Macharskiego skierowane do pielgrzymów oraz wejście do Częstochowy
pod Szczyt Jasnej Góry i znów powitanie przez Księdza Kardynała, a także
Msza Św. dla pielgrzymów na Szczycie Jasnej Góry. Tych łez radości,
wdzięczności i wzruszenia nikt nawet nie próbował ukrywać.... Należy
przypomnieć, że w I pielgrzymce uczestniczyło ok. 2000 osób (5 grup po
ok. 400 pielgrzymów). Wiele braci i sióstr przez ten tydzień „rekolekcji
w drodze” zawarło przyjaźnie, które trwają do dziś...
Nie można zapomnieć siostry Teresy z Bazy, która tak wspaniale dba
ła o zaopatrzenie nas w chleb oraz gotowała na noclegach pyszne zupy.
Trzeba pamiętać o pracy braci i sióstr kwatermistrzów, którzy przecierali
„szlaki” i rezerwowali dla nas miejsca na nocleg (z siostrą Elą Dużą, Elą
Małą, siostrą Teresą i braćmi klerykami...). Wiele trudu włożyli w organi
zację bracia porządkowi, którzy czuwali nad nagłośnieniem, bezpieczeń
stwem na trasie i na postojach. Nie można pominąć służby zdrowia z sio
strą Anią na czele... A na końcu trzeba oddać hołd bratu księdzu Józefowi
Jachimczakowi i bratu Andrzejowi Bacowi – pomysłodawcom i głównym
organizatorom tego dzieła, które do dziś tak bardzo się rozrosło... Pamię
tam dobrze braci przewodników poszczególnych grup, którzy po całym
dniu wędrowania zbierali się w Bazie na odprawie, by wymienić uwagi
z trasy i przygotować program na następny pielgrzymkowy dzień. Z pew
nością niezapomniane pozostaną przeżycia z „przeprośnego źródełka”,
gdzie wszyscy wszystkich przepraszali, całowali się i ściskali, by do uko
chanej Matki Jasnogórskiej iść z sercem lekkim i radosnym bez brzemienia
winy i grzechu.... I jeszcze jedno, może niecodzienne wspomnienie – to
nocleg „Bazowiczów” w wiejskim kościółku na jednym z bocznych ołtarzy,
niestety nie pamiętam nazwy miejscowości.
Mam nad ziej ę, że za par ę lat, gdy mój syn podr oś nie wyb ior ę się
na pielg rzymk ow y szlak, tym raz em nie jak o org an iz at ork a lecz jak o
pielg rzym....

