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BIAŁY MARSZ 
17.05.1981

 „Wy ru szy BIA ŁY MARSZ  
— ta biel jest na szym krzy kiem, na szym 
pro te stem prze ciw za le wa ją cej świat 
ciem no ści... ”. 

Po za ma chu na ży cie Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II – 13 ma ja 

1981 ro ku na Pla cu Św. Pio tra w rzy mie – stu den ci Kra ko wa zor-

ga ni zo wa li w du cho wej jed no ści z Oj cem Świę tym „Bia ły Marsz”. 

Prze szedł on 17 ma ja 1981 ro ku z Kra kow skich Błoń – miej sca 

Mszy Świę tej od pra wio nej przez Ja na Paw ła II w cza sie I Piel grzym-

ki do Oj czy zny – do ryn ku Głów ne go, gdzie Me tro po li ta Kra kow-

ski Ks. Kar dy nał Fran ci szek Ma char ski od pra wił Mszę Świę tą. 

Kil ka set ty się cy stu den tów, mło dzie ży i miesz kań ców Kra ko wa 

mo dli ło się w in ten cji cier pią ce go Oj ca Świę te go, a tak że umie ra-

ją ce go w War sza wie Pry ma sa Pol ski Ks. Kar dy na ła ste fa na Wy-

szyń skie go. 

Idea „Bia łe go Mar szu” do pro wa dzi ła do zor ga ni zo wa nia Pie szej 

Piel grzym ki Kra kow skiej z Wa we lu do Czę sto cho wy na Ja sną Gó-

rę. Dla te go co rocz nie piel grzy mu je my w in ten cji Oj ca Świę te go 

i Oj czy zny.
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BIAŁy MArsZ  17.05.1981

Ks. Józef Jachimczak CM
(Główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej w latach 1981-84)

ne go cza su, ze swe go „ma łe go kom for tu”, cza sem ze swe go  

zdro wia. Pierw sze piel grzym ki po sta nie wo jen nym by ły na praw-

dę wiel kim ry zy kiem, za rów no cie le snym jak i du cho wym. 

Piel grzy mo wa nie jest świa dec twem wy bo ru okre ślo nych war-

to ści du cho wych, re li gij nych – jest zna kiem, że chce się tym war-

to ściom słu żyć i prze mie niać we wnętrz nie. 

Przez pierw sze 10 lat – szli śmy, aby od zy skać utra co ną wol ność. 

Krze pie ni sło wa mi „so li dar no ści”. Po sta nie wo jen nym od czu wa-

li śmy brak wol no ści, re pre sje, licz ne in ter no wa nia, cen zu rę sło wa, 

pu ste skle py z bu tel ka mi octu i kom po tu – kto o tym dzi siaj pa-

mię ta? Wie le trze ba by ło od wa gi i mę stwa, po nie waż za bra nia no 

nam mó wić o wol no ści, o praw dzie. szli z na mi lu dzie, któ rym za 

to pła co no, aby śmy nie by li so li dar ni. W la tach osiem dzie sią tych 

piel grzy mo wa nie by ło tak że spo so bem wy po wie dze nia „nie” sys-

te mo wi. W obec nej fa zie piel grzy mo wa nia – tak są dzę – piel grzym-

ki się oczy ści ły. Nie idzie się z po bu dek po li tycz nych. Nie ma już 

lu dzi, któ rzy utrud nia li or ga ni za cję i prze bieg piel grzy mek. Nie 

po trze ba spe cjal nych za świad czeń i do ku men tów dla Prze wod ni-

ków piel grzy mek. 

I trze ba po wie dzieć, że w tym cięż kim dla na ro du cza sie był 

z na mi Oj ciec Świę ty. Przy po mnę Je go sło wa wy po wie dzia ne do 

Po la ków w orę dziu wi gi lij nym w grud niu 1981 ro ku – za raz po 

sta nie wo jen nym: 

„so li dar ność – mó wił – by ła i jest na dzie ją mi lio nów Po la ków, 

na dzie ją tym sil niej szą im bar dziej jest ona ze spo lo na z Bo giem 

przez mo dli twę…Ziar no tro ski o dom oj czy sty rzu ca ne by ło wie le 

ra zy w pol ską gle bę, pod la ne krwią, łza mi, cier pie niem i bó lem 

na szych sióstr i bra ci, któ rzy wal czy li o wol ność: w Po wsta niu 

stycz nio wym, na War szaw skiej Cy ta de li, czy w Po wsta niu War-

szaw skim. lu dzie upo mi na li się o pra wo do wol no ści; wol no ści 

my śle nia, są dów, stu diów, wol no ści wy zna nia Bo ga i umi ło wa nia 

Oj czy zny…”

W da rze Bo żej Opatrz no ści, dzię ki Oj cu Świę te mu i so li dar no-

ści, otrzy ma li śmy dar wol no ści. Od te go cza su mi nę ło już 10 lat. 

Dzie sięć lat wę dru je my do na szej Mat ki Ja sno gór skiej ja ko lu-

dzie wol ni. Ale mam oba wę, że sło wo „wol ność” za czę ło być uży-

wa ne tak, jak by coś złe go, coś, co czło wie ko wi szko dzi. Przez  

w o l n o ś ć ma my tyl ko sa me kło po ty – bez ro bo cie, bie dę, prze-

moc, ze psu tą mło dzież… Wol ność „psu je”. Je że li na uli cach jest 

mniej bez piecz nie, to dla te go, że za pa no wa ła tam wol ność. Je że li 

lu dzie są zde mo ra li zo wa ni, to dla te go, że nic już ich nie po wstrzy-

mu je przed de mo ra li za cją; wol ność znio sła wszel kie ba rie ry. Je-

że li czło wiek tra ci pra cę, to dla te go, że go spo dar ką rzą dzi wol ny 

ry nek. Przed tem by ło le piej. Te raz przy szła wol ność – i wszyst ko 

„ze psu ła”. 

Czy nam to nie przy po mi na te go na ro du izra el skie go, któ ry po 

400 la tach nie wo li egip skiej wy szedł na wol ność, prze szedł przez 

Mo rze Czer wo ne, zna lazł się na pu sty ni i na rze kał na Mojżesza 

i Aaro na szem rząc: „Oby śmy po mar li z rę ki Pa na w zie mi egip skiej, 

gdzie śmy za sia da li przed garn ka mi mię sa i ja da li chleb do sy to ści: 

(Wj 16,3). Wy pro wa dzi łeś nas na pu sty nię, aby śmy po mar li…”

Czło wiek, któ ry ma ta kie wy obra że nie wol no ści, nie zro zu mie 

te go, co mó wi św. Pa weł. „Gdzie jest Duch Pań ski – tam wol ność”. 

Gdzie Duch tchnie, tam czło wie ko wi otwie ra ją się oczy, z je go rąk 

opa da ją kaj da ny. 

Sens piel grzy mo wa nia  
— kie dyś i dzi siaj
Nie mo gę oprzeć się wzru sze niu, bo wiem upły wa dwa dzie ścia 

je den lat od pierw szej Pie szej Piel grzym ki Kra kow skiej szla kiem 

„or lich gniazd”. Zro dzi ła się ona z bó lu i prze ję cia po za ma chu na 

ży cie Oj ca Świę te go. sta ło się to 13 ma ja 1981 r. stu den ci kra kow-

skich uczel ni żar li wie mo dli li się w ko ście le „Na Mia stecz ku” 

o zdro wie i o cu dow ne oca le nie od śmier ci. 

Za mach na Oj ca Świę te go od czy ta no ja ko „se kret fa tim ski” – 

któ ry dzi siaj już jest da ny do pu blicz nej wia do mo ści. Cios w Pa-

pie ża wy mie rzo ny w je go wła snym do mu w po bli żu Ba zy li ki św. 

Pio tra był i po zo sta nie wy ra zem głę bo kie go po ru sze nia. Ten tra-

gicz ny za mach ude rza w nas ka to li ków i we wszyst kich lu dzi po-

sia da ją cych po czu cie czło wie czeń stwa. Wie czor ne mo dli twy w ko-

ście le „Na Mia stecz ku” i noc ne czu wa nie po ru szy ło mło dzież 

aka de mic ką. 

stu den ci przy go to wa li wspa nia ły „Bia ły Marsz”. Bli sko 300 ty-

się cy wy ru szy ło z Błoń kra kow skich pod ko ściół Ma riac ki – ubra-

ni na bia ło – aby sprze ci wić się prze mo cy i „cy wi li za cji śmier ci”, 

świa do mi te go, że je dy nie mi łość mo że zwy cię żyć nie na wiść. 

rów no cze śnie mło dzież in spi ro wa na przez swo ich dusz pa ste-

rzy aka de mic kich po sta no wi ła, że od tąd pój dą pie szo do sank tu-

arium Ja sno gór skiej Pa ni dzię ko wać Bo gu za oca le nie. Pół to ra 

ty sią ca stu den tów wy ru szy ło w dro gę. I idą, wciąż idą, wciąż po-

dej mu ją tru dy piel grzy mo wa nia i z ro ku na rok jest ich co raz wię-

cej, ze wszyst kich śro do wisk spo łecz nych, za wo do wych, z miast 

i wio sek, z róż nych po ko leń – choć mło dzi są tu gru pą do mi nu ją-

cą. Idą jak by wbrew po tocz nym wy obra że niom o skłon no ściach 

czło wie ka współ cze sne go do ży cia wy god ne go, wy peł nio ne go 

tro ską o co raz wyż szy stan dard ma te rial ny, w ni kłym stop niu na-

sta wio ne go na war to ści mo ral ne, du cho we. Idą, jak by dla za prze-

cze nia są dom, iż da li się bez resz ty za wo jo wać naj gor szym prze-

ja wom współ cze snej cy wi li za cji: kon sump cyj ne mu sty lo wi by cia, 

prak tycz ne mu ma te ria li zmo wi…

Idą do bro wol nie i świa do mi po ko nu jąc tru dy i uciąż li wo ści 

wę dro wa nia, de cy du jąc się na po no sze nie ofiar – ze swe go wol-
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de go z nas. Piel grzy mo wa nie roz po czy na się w chwi li za wie rze nia 

Du cho wi Świę te mu, że wła śnie te raz je stem i wy ru szam na spo-

tka nie z Chry stu sem. Za wie rze nie ta kie jest wy bo rem  

i de cy zją. 

Piel grzym to czło wiek, któ ry po dej mu je się tru du wę dro wa nia 

i po szu ki wa nia, a więc jest go tów, ak cep tu jąc do tych cza so wą przy-

go dę z Bo giem, otwo rzyć się na no we do świad cze nie Bo ga w swo-

im ży ciu. Ta no wość wie lu fa scy nu je, ale i prze ra ża. Wie lu chce 

po głę bić swo ją wia rę. Pod ję cie de cy zji o wy ru sze niu w dro gę 

otwie ra nas na na dzie ję, że wte dy sta nie my się sil niej si niż nasz 

nie po kój i lęk przed nie zna nym. 

W dro dze na Ja sną Gó rę – są po da wa ne licz ne pro po zy cje do 

wła snych prze my śleń, któ re moż na pod jąć na oso bi stej mo dli twie, 

dla za bie ga nych, dla cho rych, dla wie lu na szych ró wie śni ków. 

Nie za po mnia ne wra że nie ro bi przyj ście do sank tu arium Ba zy-

li ki Ja sno gór skiej Pa ni, kie dy każ dy zło ży po kłon Na szej Czar nej 

Ma don nie i w ten spo sób do peł ni się cel Two je go oso bi ste go wę-

dro wa nia. Cel Two ich in ten cji. Do cho dząc do ce lu – w tym punk-

cie skła da się da ry, pod no si bła ga nie, wspo mi na tych co pro si li 

o bło go sła wień stwo. Tu tak że pa da ją sło wa, z któ ry mi się od cho-

dzi ku swo im. 

Ale przede wszyst kim bę dzie to wa rzy szy ła Obec ność i z niej 

pły ną ca ci sza we wnętrz na, gdy przy ca łym ze wnętrz nym roz gwa-

rze, cia sno cie i po śpie chu po wiesz: „Mat ko, je stem”! 

     War sza wa, 7.04.2002 r.

Otóż nie poj mie my wła ści wie wol no ści, któ rą ofia ru je Je zus 

Chry stus, je że li nie upo ra my się ze zro zu mie niem tej wol no ści, 

ja kiej do świad cza my w świe cie. 

Nie po zwól my na rzu cić so bie fał szy we go wy obra że nia wol no-

ści. Za fał szy wym wy obra że niem wol no ści idzie fał szy we wy obra-

że nie Bo ga. Cho dzi o to, abyś tej wol no ści, któ rą Bóg ci da je, 

któ rej tak bar dzo bro ni li na si przod ko wie i o nią wal czy li na si 

piel grzy mi nie na zy wał nie wo lą. Że byś zro zu miał, że tak wy bie ra-

jąc, jak oni wy bie ra li i za nią ży cie od da wa li (Ks. Je rzy Po pie łusz-

ko, Św. Mak sy mi lian Kol be) – po zo sta li wol ni. 

Po prze szło dwu dzie stu la tach piel grzy mo wa nia – war to zro bić 

so bie pąt ni czy ra chu nek su mie nia – co śmy zro bi li z wol no ścią… 

Idą z na mi w piel grzym ce nie wi dzial ni to wa rzy sze, lu dzie na szej 

prze szło ści, któ rych dźwi ga my w so bie, do któ rych wró ci my, lub 

któ rych nie zo ba czy my już ni gdy. I są bra cia – piel grzy mi i sio stry 

ko cha ne – obok nas. Bo piel grzym ka mo że pły nąć jak rze ka, w któ-

rej każ dy jest sam obok in nych i mo że się stać „cia łem”, spo łecz nym 

or ga ni zmem, wspól no tą prze ni ka ną jed nym prą dem ży cia. 

sens piel grzy mo wa nia da je mi wła ści wy ob raz tej rze czy wi sto-

ści, któ ra mnie ota cza. 

Piel grzy mo wa nie mo że być dro gą do od no wy du cho wej. Mo-

dli twa piel grzy mia ude rza szcze gól nie ży wio ło wo ścią proś by 

i dzięk czy nie nia. Tak by ło od po cząt ku. Piel grzym wy ru sza w dro-

gę po to, aby do trzeć do świę te go miej sca, za rów no w sen sie  

ze wnętrz nym, jak rów nież we wnętrz nym, czy li pra gnie do trzeć 

do świę to ści w so bie sa mym, w swo jej ro dzi nie i sze rzej – w ży ciu 

spo łecz nym. Każ dy czło wiek wi nien od czy tać swój styl piel grzy-

mo wa nia. swo je po trze by du cho we i dro gę do Bo ga, któ ra jest 

nie kie dy nie po wta rzal na. Mo ja wła sna. De cy zja o tym, czy po dej-

mu ję wę drów kę, czy po zo sta ję w po sta wie wi dza, za le ży od każ-



Wawel, 9 sierpnia 1981 roku
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„Naród i wiara” 

I 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
9-13.VIII.1981

Myśl zor ga ni zo wa nia Pie szej Piel grzym ki z Kra ko wa na Ja sną 

Gó rę zro dzi ła się w 1980 ro ku w cza sie piel grzy mo wa nia w Pie-

szej Piel grzym ce War szaw skiej, w aka de mic kiej 17–ce „Bia łej”, 

kie dy to po nad 300 oso bo wa gru pa mło dzie ży z Kra ko wa wspól-

nie z ks. Jó ze fem Joń czy kiem i dusz pa ste rzem aka de mic kim 

z „Mia stecz ka” ks. Jó ze fem Ja chim cza kiem CM wy ru szy ła w sierp-

niu z War sza wy do Czę sto cho wy. Pod czas tych 9–dnio wych „re-

ko lek cji w dro dze”, uroz ma ico nych czę sty mi zmia na mi po go dy, 

za wią za ły się wśród „bra ci i sióstr” tak moc ne wię zy przy jaź ni, że 

gru pa po sta no wi ła spo ty kać się tak że w cza sie ro ku aka de mic-

kie go. Od paź dzier ni ka 1980 ro ku w każ dą czwar tą so bo tę mie-

sią ca od by wa ły się spo tka nia po piel grzym ko we w Ko ście le Księ-

ży Mi sjo na rzy, pod we zwa niem NMP z lo ur des w Kra ko wie w DA 

„Na Mia stecz ku”. Przy jeż dża ła na nie mło dzież z ca łej Ar chi die-

ce zji a z cza sem za czę li do łą czać star si i wszy scy Ci, któ rzy pra-

gnę li w przy szło ści udać się pie szo na Ja sną Gó rę. Pod czas tych 

spo tkań wy peł nio nych mo dli twa mi, śpie wem oraz świa dec twa mi 

pąt ni ków po wsta wa ła wi zja ogól no kra kow skiej pie szej piel grzym-

ki. Wzo ro wa li śmy się głów nie na for ma cji Pie szej Piel grzym ki 

War szaw skiej, któ ra mia ła po nad 2 wie ko wą tra dy cję. Or ga ni za cją 

kra kow skiej piel grzym ki kie ro wał dusz pa sterz aka de mic ki ks. 

Jó zef Ja chim czak CM. 

Istot ną spra wą by ło wy zna cze nie tra sy piel grzym ki tak, by nie 

by ła ona zbyt uciąż li wa, a jed no cze śnie po przez uka za nie pięk na 

zie mi oj czy stej wska zy wa ła na Jej stwór cę. Nie by ło to ła twe tak że 

i z te go wzglę du, że trud no by ło prze wi dzieć ilość piel grzy mów, 

a co za tym idzie nie moż na by ło de cy do wać się na przej ścia po lny-

mi czy też wą ski mi dro ga mi, przez te re ny pod mo kłe czy zbyt piasz-

czy ste, jak również ze wzglę du na oso by nie peł no spraw ne i na 

wóz kach. 

Na „prze cie ra nie” tra sy wy ru szy ła 4 oso bo wa gru pa stu den tów 

z Te re są Grat kow ską ja ko przy szłym głów nym kwa ter mi strzem 

i An drze jem Bac ja ko przy szłym głów nym po rząd ko wym na cze-

le, któ ra wstę po wa ła na ple ba nie, by u pro bosz czów „po ra dzić 

się”, któ rę dy naj wy god niej iść. W cza sie tej dwu dnio wej wy pra wy 

zo sta ła usta lo na przy pusz czal na tra sa, któ rą jesz cze kil ka krot nie 

na le ża ło przejść i prze je chać, aby wy zna czyć miej sca po sto jów 

oraz noc le gów. Ksiądz Jó zef Ja chim czak CM zo stał wy po sa żo ny 

w no mi na cję – „glejt” od Ks. Kar dy na ła Fran cisz ka  

Ma char skie go sta no wią cą go Głów nym Prze wod ni kiem, by wraz 

z gru pą stu den tów – pio nie rów wy ru szyć „szla kiem Or lich 

Gniazd” pro wa dzą cym z Kra ko wa do Czę sto cho wy. 

Czas przy go to wań do piel grzym ki zo stał dra stycz nie za kłó co-

ny 13 ma ja 1981 ro ku wy da rze niem, któ re wstrzą snę ło ca łym 

świa tem, a szcze gól nie ser ca mi Po la ków – za ma chem na ży cie 

Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Trud no za po mnieć te chwi le peł ne 

smut ku, za tro ska nia, gdy ocze ki wa no na ko mu ni ka ty o sta nie 

Je go zdro wia, te go dzi ny spę dzo ne na mo dli twie in dy wi du al nej 

i wspól nej w ty lu za kąt kach na sze go kra ju – w koń cu Bia ły Marsz 

17 ma ja 1981 ro ku mło dzie ży aka de mic kiej Kra ko wa i Msza Świę-

ta w ryn ku Głów nym kon ce le bro wa na przez J. Em. Ks. Kar dy na-

ła Fran cisz ka Ma char skie go i dusz pa ste rzy aka de mi-c kich. Był to 

mo ment, któ ry bar dzo wie lu lu dzi skło nił do pod ję cia piel grzy-

mie go tru du, by u Ja sno gór skiej Mat ki wy bła gać zdro wie i si ły 

dla uko cha ne go Pa pie ża. Idea Bia łe go Mar szu spo wo do wa ła pod-

ję cie piel grzy mo wa nia w in ten cji Oj ca Świę te go i Oj czy zny. Był 

to rok 1981, rok wiel kiej na dziei Po la ków pły ną cej z ro dzą cej się 

„so li dar no ści” i wol no ści kra ju – wol no ści, tak nie dłu go po tem 

dra stycz nie prze rwa nej. 

Ze zdwo jo ną ener gią przy stą pi li śmy do kon kret nych dzia łań 

or ga ni za cyj nych: ma lo wa nia zna ków piel grzym ko wych, pro jek-

to wa nia znacz ka, przy go to wa nia in for ma to rów i pla ka tów. Dzię-

ki in for ma cjom wzra sta ło za in te re so wa nie piel grzym ką w wie lu 

mia stach Ar chi die ce zji min. w Boch ni, Oku li cach, Wie licz ce, Tar-

no wie, No wym są czu, Za ko pa nem. Po wsta ły gru py piel grzym ko-

we, z któ rych każ da mia ła swo je go pa tro na i księ dza prze wod ni-

ka. Od czerw ca roz po czę ły się sys te ma tycz ne za pi sy pąt ni ków 

do po szcze gól nych grup. Przy za pi sie każ dy otrzy my wał zna czek 

piel grzym ko wy, in for ma tor i le gi ty ma cję. Wy da li śmy nie du żych 

roz mia rów śpiew nik „Idzie my do Cie bie Mat ko”, w któ ry moż na 

się by ło za opa trzyć przy za pi sach. 

Po wsta wa ły wszyst kie służ by piel grzym ko we. Gru pa kwa ter-

mi strzow ska pod „wo dzą” Te re sy Grat kow skiej przy go to wa ła 

ozna cze nia noc le gów i pól na mio to wych. An drzej Bac ja ko głów-

ny po rząd ko wy za jął się przy go to wa niem ozna czeń dla służb, 

ma pek tra sy i zor ga ni zo wa niem służb w po szcze gól nych gru pach. 

Ba za i za opa trze nie na cze le z Te re są Ko zak, Ka ta rzy ną Woź niak 

 i Elż bie tą Ka li ną „sku po wa ły” so ki, ka wę, her ba tę, za ma wia ły chleb. 

Z ogrom nym tru dem skom ple to wa li śmy sprzęt na gła śnia ją cy dla 
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I Piesza Pielgrzymka Krakowska 1981 

grup, któ rym opie ko wał się Ma rian Ga ga tek. 

Prze wod nik głów ny ks. Jó zef Ja chim czak CM przy go to wy wał 

te ma ty kę kon fe ren cji, któ re mia ły być gło szo ne na tra sie i na po-

sto jach. My ślą prze wod nią roz wa żań by ły sło wa „na ród i wia ra”. 

Te ma ta mi nie któ rych kon fe ren cji by ły: 

  Wia ra ja ko fun da ment eg zy sten cji na ro do wej

  W cie niu za gro żeń – kon sump cyj ny styl ży cia

  Na ród w od wiecz nym pla nie Bo ga

  Wol ność – dar i za da nie 

  Pra wo na czel ną nor mą ży cia spo łecz ne go i in dy wi du al ne go

  su mie nie pra we u pod staw ży cia na ro do we go

Naj więk sze na si le nie za pi sów na stą pi ło 6, 7, 8 sierp nia, kiedy 

to za pi sy trwa ły od 8 ra no do 22, a na wet i dłu żej. 

ra nek 9 sierp nia 1981 ro ku był się sło necz ny, za po wia dał się 

pięk ny dzień. Od 6 ra no pod Wa we lem – przy uli cach Ka no ni czej, 

Grodz kiej i Ber nar dyń skiej piel grzy mi nada wa li swo je ba ga że na 

sa mo cho dy cię ża ro we. Punk tu al nie o godz. 7.00 w Ka te drze Wa-

wel skiej Ks. Kar dy nał F. Ma char ski kon ce le bro wał wspól nie 

z księżmi prze wod ni ka mi grup Mszę Świę tą. li tur gię przy go to-

wa li stu den ci z DA „Na Mia stecz ku”. Me tro po li ta Kra kow ski skie-

ro wał do pąt ni ków swo je sło wo, w któ rym pod kre ślił łącz ność 

Kra ko wa – daw nej sto li cy Pol ski, a za ra zem sto li cy Św. sta ni sła wa 

BM z Ja sną Gó rą, gdzie od sze ściu wie ków kró lu je Czar na Ma-

don na. Pro sił o szcze gól ną mo dli twę za Oj ca Świę te go, za ca ły 

Ko ściół i Oj czy znę, za spra wy każ de go z nas. 

Po dzięk czy nie niu zo stał od czy ta ny list do Oj ca Świę te go, który 

Ks. Kar dy nał prze ka zał póź niej do Wa ty ka nu. Na stęp nie po świę-

cił zna ki piel grzym ko we i po bło go sła wił wszyst kich piel grzy mów. 

O go dzi nie 9.00 piel grzym ka wy ru szy ła z Wa we lu, Dro gą Kró-

lew ską, uli cą Grodz ką na ry nek Głów ny i da lej uli cą Flo riań ską, 

przez Plac Ma tej ki, dro gą na Zie lon ki i do ska ły. Przy przej ściu 

przez mia sto to wa rzy szy ło nam wie lu miesz kań ców Kra ko wa. 

Ksiądz Kar dy nał od wie dził piel grzy mów w przed ostat nim 

dniu piel grzym ki po wyj ściu z le śnio wa, szedł z każ dą gru pą 

i od pro wa dził nas do Przy by no wa. 

13 sierp nia na Ja snej Gó rze ocze ki wał na nas Ks. Bi skup sta-

ni sław smo leń ski. Nie za po mnia nym prze ży ciem by ło przej ście 

i chwi la mo dli twy w Ka pli cy przed Ob ra zem Czar nej Ma don ny. 

Prze szło wszel kie zmę cze nie, za po mnie li śmy o pę cher zach na 

obo la łych no gach, o tym co by ło uciąż li we w dro dze. Każ de do-

świad cze nie za mie nia ło się w ra dość spo tka nia z Mat ką. 

Z głę bi serc wy ry wa ła się mo dli twa: 

„Mat ko, nie pa mię taj na szych win,  

ale spójrz na na szą wia rę,  

na wo ła nie dzie ci i mło dzie ży,  

na tro skę ma tek i oj ców.  

Usłysz nas Mat ko Bo ga 

i bądź nam zwia stun ką 

ja snych, no wych, lep szych dni”

Tra sa  Piel  grzym ki : 

Dzień 1: 09.08.1981  Kra ków – ska ła – Za dro że (33 km) 

Dzień 2:  10.08.1981  Za dro że – Wol brom – strze go wa (22 km)  

Dzień 3:  11.08.1981  strze go wa – Pi li ca – Wło do wi ce (27 km)  

Dzień 4:  12.08.1981  Wło do wi ce – le śniów – Przy by nów  

   – Cho roń (30 km) 

Dzień 5: 13.08.1981  Cho roń – las – „Prze pro śne Źró deł ko” 

   – Ja sna Gó ra (27 km) 

GrU Py,  PrZE WOD NI Cy

Prze wod nik głów ny pielgrzymki:  Ks. Jó zef Ja chim czak CM

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py 

 1 Jan Pa weł II Ks. Jó zef Joń czyk  

 2 Św. Jan z Kęt Ks. Jó zef Ole jar ski 

 3 Bł. Ja dwi ga Kró lo wa O. sa le zy Ka fel OFM Cap  

   (OO. Ka pu cy ni)  

 4 Wło chy Św. sta ni sław BM Ks. Gian ni Dan zi

 5  Bł. Kin ga O. Ma riusz Dę biń ski OFM

    (OO. Fran cisz ka nie) 

lI  CZEB NOŚĆ PIEl GrZyM KI 

W piel grzym ce wzię ło udział po nad 1800 pąt ni ków w 5 gru pach. Naj-

star szy uczest nik miał 75 lat, naj młod szy 2,5 ro ku. szli z na mi również 

piel grzy mi z Włoch (oko ło 80 osób), Nie miec, sło wa cji, Wę gier i Bra zy lii. 

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 głów ny:  Ks. Jó zef Ja chim czak CM

Po rząd ko wy głów ny:  An drzej Bac

Ba za, trans port: Te re sa Ko zak

   Ka ta rzy na Woź niak

   Elż bie ta Ka li na 

   sta ni sła wa skwo rzec 

   Ewa Pyrczak

Kwa ter mistrz głów ny: Te re sa Grat kow ska

Gru pa mu zycz na: Bar ba ra Ir la  

służ ba tech nicz na:  Ma rian Ga ga tek

służ ba zdro wia: An na Bran dys 

   Ma ria Ję do
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O. Sa le zy Ka fel OFM Cap. 

Po kój i Do bro! 

Z ra cji pro wa dzo ne go przy Klasz to rze OO. Ka pu cy-

nów w Kra ko wie Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go, za 

któ re by łem od po wie dzial ny, chęt nie włą czy li śmy się 

w ini cja ty wę or ga ni zo wa nia Pierw szej Piel grzym ki Kra-

kow skiej na Ja sną Gó rę. Do za ła twie nia po zwo le nia władz 

po trze ba by ło trzech księ ży or ga ni za to rów – to wraz z ks. 

Jó ze fem Ja chim cza kiem CM i ks. Jó ze fem Joń czy kiem na le ża łem do tej 

trój ki, co by ło uwi docz nio ne na pierw szym afi szu za pra sza ją cym na piel-

grzy mi „szlak Or lich Gniazd”. 

Na sza gru pa 3 wy bra ła so bie na pa tron kę bł. Ja dwi gę Kró lo wą. Od 

chwi li pod ję cia de cy zji o udzia le w piel grzym ce w co ty go dnio wych spo-

tka niach na sze DA współ pra co wa ło z mło dzie żą z Kry ni cy, Boch ni, Brze ska, 

Kła ja, a tak że z na szych klasz to rów z sę dzi szo wa Ma ło pol skie go, Kro sna, 

Ten czy na, Kra ko wa -Ol sza ni cy. Na wy róż nie nie w przy go to wa niu piel grzy-

mek i prac na tra sie za słu gu ją sta ni sław Gur gul z Kry ni cy (obec nie do mi-

ni ka nin w Afry ce), sta ni sław Ku ciel (obec nie pra cow nik na uko wy Po li-

tech ni ki Kra kow skiej), z Boch ni: Piotr Wło dar czyk wraz ze swym oj cem 

i sio stra mi, pań stwo Mi chal scy i ich ku zy ni z Brze ska, a tak że Ma ry sia i jej 

brat Wła dy sław Go rycz ko z Kła ja, któ ry do dnia dzi siej sze go jest od po wie-

dzial ny za na gło śnie nie. Na pew no by ło wie le in nych osób bar dzo za an-

ga żo wa nych, któ rych imien nie nie pa mię ta my. set ki „Za po mnia nych” 

z ca łe go ser ca prze pra sza my pro sząc Mat kę Ja sno gór ską, aby wsta wia ła 

się za Ni mi. 

Od sa me go po cząt ku w pra ce przy go to waw cze i na szla ku piel grzy mim 

był włą czo ny dia kon a póź niej ka płan O. Bo le sław Ka nach. Ja ko sa mo-

dziel ny prze wod nik pro wa dził gru pę trze cią po cząw szy od pią tej piel-

grzym ki, któ rą w ro ku 1989 po dzie lił ze wzglę du na du żą ilość piel grzy mów 

na gru pę „bo cheń ską” Bł. Kró lo wej Ja dwi gi (gru pa 3) i gru pę „trze cią prim” 

pod zna kiem sł. Bo że go Oj ca Pio, któ rą pro wa dził O. Zdzi sław Du ma 

OFM Cap., a na stęp nie O. le on Łu cy szyn OFM Cap. Póź niej trze cią gru pę 

Bł. Ja dwi gi prze ję li ka pła ni bo cheń scy z Pa ra fii Św. Paw ła a O. Bo le sław 

ota czał opie ką du cho wą gru pę trze cią i gru pę „trze cią prim”, któ rej prze-

wod ni kiem zo stał po now nie w ro ku 1999 i jest nim do dnia dzi siej sze go. 

spo wied ni kiem gru py był O. Kle mens Blaj da, ka pu cyn. 

Wspo mi na my o tym wszyst kim, po nie waż to sta no wi część na szej pra-

cy piel grzym ko wej. Na tra sie gło si li śmy prze wi dzia ne kon fe ren cje i ho mi-

lie, prze ka zy wa li śmy uczest ni kom da ne ze spo tkań prze wod ni ków. szcze-

gól nie trosz czy li śmy się o re li gij no -mo ral ny aspekt na szej gru py, a tak że 

o wy cho wa nie do od po wie dzial no ści za Ko ściół i Oj czy znę. Bar dzo cen ne 

by ły świa dec twa in ter no wa nych i zwol nio nych z pra cy, da wa ne w pro gra-

mie „mi kro fon dla wszyst kich”. Na sza gru pa – głów nie na mio to wa – czu-

wa ła nad „oczysz cza niem” pod rzu ca nej pro pa gan dy an ty ko ściel nej i nad-

sy ła nych kon fi den tów. 

Z oso bi stych pra gnień – re flek sji pro si my kon ty nu ować i roz wi jać 

piel grzym kę tak, by się od by wa ła przez ca łe dru gie ty siąc le cie chrze ści-

jań stwa w Kra ko wie i w Pol sce. Pro si my sta rać się o za cho wa nie mo dli-

tew ne go sku pie nia, ra do ści i oży wia nia pra gnie nia Oj ca Świę te go Ja na 

Paw ła II, by bo gac two du cho we Wzgó rza Wa wel skie go trwa ło w łącz no ści 

z du cho wym bo gac twem Wzgó rza Ja sno gór skie go. Być mo że, dzię ki i na-

szym mo dli twom pa tro no wie na szej gru py zo sta li wy nie sie ni na oł ta rze 

do god no ści świę tych. Głów nym or ga ni za to rom i prze wod ni kom grup 

ży czy my wy trwa ło ści w tej cen nej pra cy dusz pa ster skiej i no wych po my-

słów. 

Te re sa Ko zak

Ce lem piel grzym ki zwią za nej z tra dy cyj ną Piel grzym-

ką War szaw ską by ło przy wró ce nie jed no ści z Bo giem 

i po jed na nie z ludź mi w mi ło ści i spra wie dli wo ści, a po-

nad to zło że nie Mat ce Bo żej – Kró lo wej Pol ski – hoł du, 

za wie rze nia i dzięk czy nie nia oraz mo dlitw za Ko ściół 

Świę ty i Oj czy znę. Za nie sie nie próśb i po dzię ko wań za 

ra do ści i suk ce sy, za nie po ko je i tro ski. Mo je po sta no-

wie nie o udzia le w piel grzym ce by ło do bro wol ne i spon ta nicz ne. Nie 

wi dzia łam jed nak sie bie ja ko oso by piel grzy mu ją cej od eta pu do eta pu 

w sze re gu mo dlą cych się, śpie wa ją cych i słu cha ją cych kon fe ren cji re ko-

lek cyj nych w dro dze. Zde cy do wa łam, że być mo że wię cej dam z sie bie 

ja ko piel grzym słu żą cy in nym z życz li wo ścią i mi ło ścią. Przy ję łam obo wią-

zek pra cy w przy go to wa niach przed piel grzym ką i od po wie dzial ność za 

za opa trze nie i trans port na ba ga że – pod czas trwa nia piel grzym ki, a po 

za koń cze niu roz li cze nie fi nan so we. Uj mu jąc ogól nie – ta ki był mój za kres 

czyn no ści przez 12 ko lej nych lat. Był to ogrom pra cy. Tym bar dziej trud ny 

do wy ko na nia, po nie waż sy tu acja po li tycz no -spo łecz na (stan wo jen ny) 

by ła trud na. Wła dze miej sco we na tra sie nie jed no krot nie utrud nia ły pra cę 

służ bom piel grzym ko wym. Dzię ki tyl ko ofiar nej i cier pli wej pra cy ze spo-

łów pra cu ją cych tj. Ba za, Kwa ter mi strzo stwo, Za opa trze nie, Po rząd ko wi 

moż na by ło w mia rę moż li wo ści za pew nić piel grzy mom noc le gi, chleb, 

wo dę i opie kę le kar ską. Nie by ło to pro ste i ła twe, bio rąc pod uwa gę fakt, 

że z każ dym ro kiem licz ba piel grzy mów wzra sta ła i do szła do kil ku na stu 

ty się cy. W tej sy tu acji nie wszy scy piel grzy mi za wsze mo gli mieć miej sca 

noc le go we w do mach i za bu do wa niach pry wat nych, a szko ły ma ją ce du że 

po miesz cze nia by ły czę sto za mknię te, po nie waż dy rek to rzy mie li za kaz 

wpusz cza nia piel grzy mów do bu dyn ku szko ły. Bę dąc przez ca ły czas trwa-

nia piel grzym ki na tzw. „za ple czu” nie mia łam moż li wo ści peł ne go du cho-

we go prze ży wa nia te go wy da rze nia. Jed nak każ de przyj ście i wyj ście grup 

na tra sę, każ da wspól na Msza Św. by ło prze ży ciem do peł nia ją cym mo je 

uczest nic two w piel grzym ce. Wej ście piel grzy mów do Czę sto cho wy 

i wspól na Msza Świę ta na Ja snej Gó rze po wo do wa ło ustą pie nie zmę cze nia 

i opa dał cię żar pra cy tych kil ku dni, a w ser ce wstę po wał spo kój i pew ność, 

że ten spo sób piel grzy mo wa nia po łą czo ny z mo dli twą wy jed na u Bo ga 

– przez rę ce Mat ki, Pa ni Ja sno gór skiej ła ski i proś by za war te w mo jej in-

ten cji piel grzym ko wej. 

Bar ba ra Ir la -Ma li now ska

Mo je piel grzy mo wa nie za czę ło się od „Bia łe go Mar-

szu” na ryn ku Kra kow skim. Od 1979 ro ku przez wie le lat 

by łam zwią za na z DA „Na Mia stecz ku” w cza sach, kie dy 

dusz pa ste rzem był ks. Jó zef Ja chim czak. W śro do wi sku 

aka de mic kim zro dzi ła się myśl mo dli twy za Oj ca Świę te-

go po przez piel grzy mo wa nie. Kil ku oso bo wa gru pa stu-

den tów prze szła wte dy po raz pierw szy tra sę z Kra ko wa 

na Ja sną Gó rę. Każ dy wte dy chciał iść na piel grzym kę. Piel grzy mo wa łam 

od po cząt ku przez sie dem lat. Po ma ga łam w or ga ni za cji, przy za pi sach 

i in for ma cji. Wraz ze „scho lą” DA „Na Mia stecz ku” pro wa dzi łam mu zycz ną 

opra wę Mszy Św. na Wa we lu i na Ja snej Gó rze oraz śpiew w gru pie 1 na 

tra sie piel grzym ki. Czę sto z za chryp nię tym gar dłem wcho dzi łam na Ja sną 

Gó rę. Dla mnie piel grzy mo wa nie to „krę go słup” wia ry. To za ple cze, z któ-

re go czer pię si ły przez ca łe ży cie. I mo że kie dyś, je śli Bóg po zwo li wy ru szę 

jesz cze raz z mo imi naj bliż szy mi, z sy nem Wojt kiem i mę żem po dzię ko wać 

Czar nej Ma don nie za wszyst ko. szcze gól nie wspo mi nam pierw szą piel-

grzym kę, w któ rej szły czte ry gru py. Na po sto jach wszy scy śpie wa li, tań-

czy li, od po czy wa li. Pa mię tam też piel grzym kę sta nu wo jen ne go. Pa mię tam 

tą ci szę przed mu ra mi Ja snej Gó ry. To zo sta je na ca łe ży cie. Ci lu dzie roz-

mo dle ni, ten en tu zjazm, ra dość i sku pie nie – mi mo, że bo la ły no gi. 
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Ks. Jó zef Joń czyk 

Kra kow ska Pie sza Piel grzym ka na Ja sną Gó rę zro dzi-

ła się we mnie ja ko po trze ba po dzie le nia się z Ko ścio łem 

Kra kow skim mo im do świad cze niem wia ry wy nie sio nym 

z War szaw skiej Pie szej Piel grzym ki na Ja sną Gó rę z lat 

1977-1980 w aka de mic kiej gru pie „17”.

Ka te che za i mo dli twa w dro dze, we wspól no cie osób 

do świad cza ją cych wie le wła snych ogra ni czeń w su ro wo-

ści na po tka nych wa run ków ży cio wych, a za ra zem mo cy trwa nia w to wa-

rzy stwie osób uważ nych i otwar tych na oto cze nie, po twier dza ły prze ko-

na nie, że Bóg jest rze czy wi ście we wnę trzu te go to wa rzy stwa. Na zwa 

„bra cia” i „sio stry” nie by ła pu stym po ję ciem, ale od zwier cie dla ła wza jem-

ne od nie sie nia. W zma ga niach z tru da mi mar szu w słoń cu czy desz czu, 

zna le zie nia miej sca na noc leg, bó lu zmę czo nych nóg, zni ka ły ba rie ry po-

zy cji spo łecz nych, wy kształ ce nia, kul tu ry. By li śmy tyl ko ludź mi, do świad-

cza ją cy mi wła snej nie mo cy i po trze by wza jem nej po mo cy. Czło wiek 

w tę sk no cie za chwi lą spo czyn ku dla nóg, odro bi ną cie nia w spie ko cie 

dnia, ulgą w pra gnie niu ze schłych warg, jest bar dziej otwar ty na ła skę, jest 

bar dziej świa dom jej ist nie nia i bli sko ści. Jest czło wie kiem pró by, na wet 

je śli jej nie wy po wia da sło wa mi. Obec ność Bo ga w do bro dziej skim to wa-

rzy stwie bliź nich jest oczy wi sta. sło wo Bo że od kry wa ne jest ja ko zwią za-

ne z ży ciem, opi su ją ce je, czy nią ce je zro zu mia łym. Msza Św. prze ży wa na 

w ple ne rze po zwa la ła mi prze żyć rzecz zna ną i świa do mą, że my lu dzie 

za nu rze ni je ste śmy w rze czy wi sto ści Bo żej, nie za leż nie od te go ja ki mi 

je ste śmy, i że ca ły świat jest świą ty nią Bo ga. Tych do świad czeń po trze bo-

wa łem dla sie bie i bar dzo chcia łem, aby by ły do stęp ne dla in nych. 

Jak kol wiek pierw sze piel grzym ki, szcze gól nie te z okre su „war szaw-

skie go”, do star cza ły mi wzru szeń pa trio tycz nych, a to chy ba ze wzglę du 

na oko licz no ści ży cia w kra ju wszech wład nej kon tro li jed no stek i grup, 

po wszech nej cen zu ry dba ją cej o po praw ność my śli i po staw oraz do nio-

słych wy da rzeń za po wia da ją cych po czą tek wiel kich zmian, to na stęp ne, 

z okre su już „kra kow skie go”ocza ro wa ły mnie do świad cze niem Ko ścio ła, 

ja ko piel grzy mu ją ce go lu du, któ ry jest świa dom sie bie, punk tu swe go 

wyj ścia, dro gi i ce lu. „Ja je stem dro gą i praw dą i ży ciem. Nikt nie przy cho-

dzi do Oj ca ina czej jak tyl ko prze ze Mnie” (J 14,6).

Na kra kow skiej piel grzym ce spo tka łem ruch ko ściel ny „Co mu nio ne e 

li be ra zio ne”, któ ry stał się dla mnie jed nym z naj waż niej szych do świad-

czeń ży cio wych. 

Dziw ne są dzie je, któ re Pan Bóg pi sze w ludz kiej hi sto rii. Ni gdy wcze-

śniej nie my śla łem, że kie dy kol wiek pój dę pie szo na Ja sną Gó rę, ni gdy nie 

my śla łem, że pój dę z piel grzym ką war szaw ską, któ ra już mia ła swo ją dłu gą, 

a nie zna ną mi jesz cze hi sto rię, a tym bar dziej nie ma rzy łem, że bę dzie mi 

da ne być od sa me go po cząt ku w kra kow skiej piel grzym ce i do świad czyć 

dzię ki niej no we go bo gac twa ży cia oświe tlo ne go wia rą. W mo ją hi sto rię 

15-krot ne go piel grzy mo wa nia nie wąt pli wie wpi sał się pon ty fi kat Ja na Paw-

ła II i cud oca le nia Je go ży cia. One sta ły się im pul sem piel grzy mo wa nia, 

dzię ki któ re mu ty le otrzy ma łem i Bóg je dy ny wie ile da łem. 

Ma rian Ga ga tek 

Kie dy w śro do wi sku stu denc kim Kra ko wa zro dzi ła 

się myśl zor ga ni zo wa nia pie szej piel grzym ki do Czę-

sto cho wy, a po mysł na bie rał co raz bar dziej re al nych 

kształ tów, przy padł mi w udzia le obo wią zek przy go-

to wa nia sprzę tu do na gło śnie nia dla po trzeb piel-

grzym ki. Cza sy by ły wte dy trud ne. Bra ko wa ło do słow-

nie wszyst kie go. Trud no by ło ku pić tu by, ka bel po łą-

cze nio wy, czy choć by ba te rie. To z dzi siej szej per spek ty wy nie zro zu-

mia łe. Z te go co uda ło się zdo być zmon to wa łem sprzęt na gła śnia ją cy, 

któ ry umoż li wiał gło sze nie re ko lek cji w dro dze, wspól ny śpiew i mo-

dli twę. W ko lej nych la tach część sprzę tu zo sta ła za pro jek to wa na i wy-

ko na na we wła snym za kre sie, z uwzględ nie niem zdo by tych do świad-

czeń i spe cy ficz nych po trzeb piel grzym ki. Ob słu ga tech nicz na na gło-

śnie nia, szcze gól nie pod czas pierw szej piel grzym ki by ła trud na, po-

nie waż nie by ło środ ków trans por tu, a wszel kie uster ki zgła sza ne 

pod czas wę drów ki trze ba by ło usu wać jak naj szyb ciej, bie ga jąc od 

gru py do gru py. Tak więc szlak I PPK prze mie rzy łem kil ka krot nie. Po-

tem wie czo ra mi kie dy piel grzy mi od po czy wa li wy mie nia łem ba te rie 

i na pra wia łem uszko dzo ny sprzęt. W ko lej nych la tach zwięk sza ła się 

licz ba uczest ni ków. roz ra sta ła się też gru pa ob słu gi tech nicz nej, dys-

po no wa ła ona więk szy mi środ ka mi tech nicz ny mi i trans por tem, któ ry 

uła twiał prze miesz cza nie się mię dzy gru pa mi piel grzym ko wy mi i zor-

ga ni zo wa nie na gło śnie nia pod czas po sto jów. 

Jed nak te pierw sze piel grzym ki, tak bar dzo for sow ne fi zycz nie na 

trwa le za pi sa ły się w pa mię ci, mię dzy in ny mi przez to, że idąc wraz z gru-

pą uczest ni czy łem głę bo ko w prze ży ciach re li gij nych, któ re są udzia łem 

piel grzy mów. służ ba na rzecz wspól no ty piel grzym ko wej da wa ła wie le 

ra do ści, a za pał i en tu zjazm do niej czer pa łem zbu do wa ny po sta wą i świa-

dec twem piel grzy mów, szcze gól nie tych po su nię tych w la tach lecz mło-

dych du chem, któ rzy umie li „... mie rzyć si ły na za mia ry”. 

Ka ta rzy na Woź niak 

Kie dy się gam pa mię cią do po cząt ków Pie szej Piel-

grzym ki Kra kow skiej mam przed ocza mi wszyst kich 

przy ja ciół z DA „Na Mia stecz ku”, któ rzy sta no wi li gru pę 

or ga ni za cyj ną ca łe go przed się wzię cia. A nie by ło to wów-

czas ta kie ła twe.... Z każ dej stro ny moż na się by ło spo tkać 

z od mo wą lub bra kiem „ze zwo le nia”: czy to na przej ście 

okre ślo ną tra są, czy to na wy gła sza nie pre lek cji przez 

nie któ rych za pro szo nych Go ści, czy to na dru ko wa nie pla ka tów itp. Przez 

te po nad 20 lat za tar ły się w mo jej pa mię ci „złe” wspo mnie nia, dla te go 

pra gnę opo wie dzieć o tym, co by ło naj bar dziej wzru sza ją ce... Z pew no ścią 

by ły dwa ta kie mo men ty: wyj ście z Wa we lu i sło wa Ks. Kard. Fran cisz ka 

Ma char skie go skie ro wa ne do piel grzy mów oraz wej ście do Czę sto cho wy 

pod szczyt Ja snej Gó ry i znów po wi ta nie przez Księ dza Kar dy na ła, a tak że 

Msza Św. dla piel grzy mów na szczy cie Ja snej Gó ry. Tych łez ra do ści, 

wdzięcz no ści i wzru sze nia nikt na wet nie pró bo wał ukry wać.... Na le ży 

przy po mnieć, że w I piel grzym ce uczest ni czy ło ok. 2000 osób (5 grup po 

ok. 400 piel grzy mów). Wie le bra ci i sióstr przez ten ty dzień „re ko lek cji 

w dro dze” za war ło przy jaź nie, któ re trwa ją do dziś... 

 Nie moż na za po mnieć sio stry Te re sy z Ba zy, któ ra tak wspa nia le dba-

ła o za opa trze nie nas w chleb oraz go to wa ła na noc le gach pysz ne zu py. 

Trze ba pa mię tać o pra cy bra ci i sióstr kwa ter mi strzów, któ rzy prze cie ra li 

„szla ki” i re zer wo wa li dla nas miej sca na noc leg (z sio strą Elą Du żą, Elą 

Ma łą, sio strą Te re są i brać mi kle ry ka mi...). Wie le tru du wło ży li w or ga ni-

za cję bra cia po rząd ko wi, któ rzy czu wa li nad na gło śnie niem, bez pie czeń-

stwem na tra sie i na po sto jach. Nie moż na po mi nąć służ by zdro wia z sio-

strą Anią na cze le... A na koń cu trze ba od dać hołd bra tu księ dzu Jó ze fo wi 

Ja chim cza ko wi i bra tu An drze jo wi Ba co wi – po my sło daw com i głów nym 

or ga ni za to rom te go dzie ła, któ re do dziś tak bar dzo się roz ro sło... Pa mię-

tam do brze bra ci prze wod ni ków po szcze gól nych grup, któ rzy po ca łym 

dniu wę dro wa nia zbie ra li się w Ba zie na od pra wie, by wy mie nić uwa gi 

z tra sy i przy go to wać pro gram na na stęp ny piel grzym ko wy dzień. Z pew-

no ścią nie za po mnia ne po zo sta ną prze ży cia z „prze pro śne go źró deł ka”, 

gdzie wszy scy wszyst kich prze pra sza li, ca ło wa li się i ści ska li, by do uko-

cha nej Mat ki Ja sno gór skiej iść z ser cem lek kim i ra do snym bez brze mie nia 

wi ny i grze chu.... I jesz cze jed no, mo że nie co dzien ne wspo mnie nie – to 

noc leg „Ba zo wi czów” w wiej skim ko ściół ku na jed nym z bocz nych oł ta rzy, 

nie ste ty nie pa mię tam na zwy miej sco wo ści. 

Mam na dzie ję, że za pa rę lat, gdy mój syn pod ro śnie wy bio rę się 

na piel grzym ko wy szlak, tym ra zem nie ja ko or ga ni za tor ka lecz ja ko 

piel grzym.... 


