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„Idźcie na cały świat  
i głoście Ewangelię”

XII 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
9-14.VIII.1992

Sło wa Zba wi cie la wy po wie dzia ne do apo sto łów ma ją cha rak ter 

na ka zu. Nie zna czy to jed nak, że ma ją oni au to ma tycz nie speł nić 

po le ce nie Mi strza. Każ dy czło wiek jest isto tą wol ną i mo że do ko-

ny wać wy bo ru. Apo sto ło wie idąc za Je zu sem do ko na li wy bo ru, 

dla te go te raz otrzy mu ją po le ce nie, któ re jest kon se kwen cją te go 

wy bo ru. 

Tak sa mo jest w ży ciu każ de go czło wie ka. Je śli w wol nym wy-

bo rze po dej mie po wo ła nie otrzy ma ne od Bo ga, to wraz z nim 

otrzy ma mi sję do speł nie nia. Po wo ła niem chrze ści ja ni na jest nie 

tyl ko wła sne zba wie nie, lecz tak że tro ska o zba wie nie in nych. 

Dla te go Chry stus mó wi: „Idź cie na ca ły świat i gło ście Ewan ge lię”, 

czy li wska zuj cie dro gę do zba wie nia. 

Dro ga ta pro wa dzi przez re ali za cję Bo żych Przy ka zań za pi sa-

nych na ta bli cy ludz kich su mień. Naj prost szą i naj bar dziej sku tecz-

ną for mą gło sze nia Ewan ge lii jest świa dec two wła sne go  

ży cia.

 Pro gram piel grzy mo wa nia nie tyl ko zwra cał uwa gę na ko niecz-

ność ta kiej dro gi, lecz tak że pod kre ślał, że nikt na tej dro dze nie 

jest sam. To wa rzysz ką dro gi jest Ma ry ja, któ ra ro zu mie czło wie ka 

i po ma ga mu za chę ca jąc do po słu szeń stwa Chry stu so wi. Wszy scy, 

któ rzy sta nę li pod Ja sno gór skim Szczy tem mo gli rów nież usły szeć 

Jej sło wa: „Uczyń cie, co wam mó wi Syn!”

Ma te ria ły dusz pa ster skie do pro wa dze nia piel grzym ki przy go-

to wał: ks. An drzej Zwo liń ski.

Od 1992 roku w strukturze Pielgrzymki Krakowskiej utrwalił 

się podział na 6 zasadniczych członów:

człon I  - „prądnicki”

człon II  - „śródmiejski”

człon III  - „podgórsko -prokocimski”

człon IV  - „chrzanowsko–trzebiński” 

     (przekształcony w człon VII w 1999r.)

człon V  - „gdowsko–myślenicko–niepołomicki”

człon VI  - „skawińsko-czernichowski”

GRU PY,  PRZE WOD NI CY

  Opie kun piel grzym ki: Ks. bp. Ka zi mierz Nycz

  Ko or dy na to rzy piel grzym ki: Ks. Sta ni sław Su doł, 

   Ks. Sta ni sław Mi ka

CZŁON I  „prąd nic  ki”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Woj ciech Mo mot 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 1 Jan Pa weł II Ks. An drzej Zon tek MS 

    / XX. Sal e ty ni

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

 2’ Włochy Św. Be ne dykt Ks. Mar co Ar to ni 

    (Co mu nio ne e Li be razio ne) 

 3 Bł. Ja dwi ga Kró lo wa Ks. Je rzy Gon dek / Boch nia

 3’ Bł. O. Pio O. Le on Błasz czy szyn OFM Cap     

   O. Bolesław Kanach OFM Cap 

    / OO. Ka pu cy ni 

 3’’ Wę gry Św. Ste fan  O. Ro bert

 4 Św. Sta ni sław BM Ks. Je rzy Mę drzak 

    / Św. Jan Chrzci ciel

      P. J. Do bry Pa sterz

 4’ Fran cja  Św. Jo an na d’Arc 

 4’’  Św. Woj ciech  O. Ra fał Kli mas OFMBern  

    / OO. Ber nar dy ni 

 5 Św. Mi chał Ks. An to ni Ob rzut CSMA  

    / XX. Mi cha eli ci   

 5’ Fran cja Św. Te re sa Li sieux 

 5’’  Nie po ka la ne Ser ce NMP Ks. Ro man Ciu pa ka

CZŁON II  „śród miej  ski” 

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Zdzi sław Ba lon 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 6  Św. Jan z Kęt Ks. Fran ci szek Płon ka  

    / DA „Św. An ny”  

 7  Św. Fran ci szek z Asy żu O. Ja nusz Wró bel OFM  

   / OO. Fran cisz ka nie Pro win cji  

      Mat ki Bo żej Aniel skiej 

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

   / XX. Mi sjo na rze  

     DA „Na Mia stecz ku”  

 11  Św. Brat Al bert  Ks. Sta ni sław Ćwierz SI  

    / XX. Je zu ici, DA „WAJ”  

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

   Ks. Jan Szcze pa niak 

   / Dusz pa ster stwo Mło dzie ży 

       Św. Ja n z Kęt (os. Wi dok) 
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 13’  Bł. Ur szu la Le dó chow ska  Ks. Lu cjan Bie las

    / Pa pie ska Aka de mia  

      Teo lo gicz na

 14  Św. Jó zef Ka la san cjusz Ks. Woj ciech Ka ła fut SchP 

    / XX. Pi ja rzy

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

   / „Dusz pa ster stwo Lu dzi Pra cy”

          Mi strze jo wi ce

15  Św. Jan Bo sko Ks. Bo le sław Roz mus SDB  

   / XX. Sa le zja nie,  

      Dusz pa ster stwo Mło dzie ży  

     „Gau dium”, DA „Spes”

CZŁON III  „pod gór ski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. An drzej Kott

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 17, 20 Św. Jó zef, Św. Rodzina Ks. Jan Gibała, Ks. Antoni Pitek 

   / Pod gó rze, Nowy Bieżanów 

 18 Św. Maksymilian Kolbe O. Kazimierz Pelczarski CSSR 

   / OO. Redemptoryści 

     Nowy Prokocim

 19 Św. Do mi nik Savio Ks. Piotr Pła wec ki 

   Ks. Mariusz Flanek 

    / Sta ry Bie ża nów

 21 Św. Kle mens Ks. Andrzej Wiktor 

   Dk. An drzej Do brzyń ski  

   / Wie licz ka, Bodzanów

 22, 23 Św. Ra fał Ka li now ski Ks. Andrzej Ślęczka 

  Św. Franciszek Ks. Jan Latowski 

   / Stru mia ny, Wieliczka

CZŁON IV „chrza  now sko - trz  eb iński”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Adam Ogieg ło

Miasta: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek 

Księża: ks. Bogusław Filipiak, ks. Wiesław Widuch,  

  ks. Stanisław Gutt, ks. Józef Palenica, ks. Stanisław Szklany,  

  ks. Marian Dziubas, ks. Adam Byrski,  

  ks. Stanisław Palichleb, ks. Dariusz Firszt 

Siostra: s. Katarzyna Małek (Służebniczka Starowiejska)

CZŁON V „gdow sko -m yś  le  ni  ck o -ni  ep ołomicki”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Jó zef Mi lan 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py / pa ra fia

 1  Św. Ja kub Ks. Krzysztof Kozioł  

   / My śle ni ce

 2  Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Alek san der Sa la mon  

   / Gdów

 3  Św. Fran ci szek z Asy żu Ks. Zbigniew Kaleciak  

   / Nie po ło mi ce

 4  Św. Mi chał Ar cha nioł Ks. An drzej Mu sza la 

   / Msza na Dol na

CZŁON VI „ska  wiń sko -cze r  nic  howski”

Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Władysław Salawa

Gru pa Patron grupy Prze wod nik gru py 

 1 Bł. Aniela Salawa Ks. Wojciech Lasak 

 2 Bł. Jadwiga Królowa Ks. Wiesław Popielarczyk 

 3 Św. Brat Albert Ks. Zbigniew Płachta 

Klerycy:  Artur Chrostek, Piotr Grotowski, Paweł Kurek, Przemysław  

  Mardyła, Piotr Studnicki, Waldemar Ćwik, Adam Garlacz,  

  Tadeusz Pawlica, Bolesław Żmuda 

LI  CZEB NOŚĆ PIEL GRZYM KI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7 300 pątników:

 Człon I  - ok. 2 100

Człon II  - ok. 1 900

Człon III  - ok. 1 200

Człon IV  - ok.    600

Człon V  - ok.    800

Człon VI  - ok.    700

       W tym grupy zagraniczne: Włochy (238), Węgry (102), Francja (141)

ZE SPÓŁ OR GA NI ZA CYJ NY

CZŁON I 

Prze wod nik głów ny:  Ks. Woj ciech Mo mot

Porządkowy główny: An drzej Bac

Po rząd ko wi: Ja ro sław P. Ka zu bow ski

    Ha li na Mar chut, Re na ta Imio ło 

   Jan Wal czew ski, Jó zef Woj da ła

   Ja cek Chmie liń ski, Robert Masłoń

 Ba za:  An na Kra jew ska 

   Do ro ta Ka zu bow ska

   Agniesz ka Wan das 

   Mar ta Ziół kow ska, Ewa Ogie la

   Le szek Ze mu ła

Kwa ter mistrz:  Ro bert Le śniak 

Służ ba tech nicz na: Wła dy sław Go rycz ko

   Zdzi sław Go rycz ko

   Jan Szo stak, Ro man Ja nas

   Stanisław Lech 

   Paweł Siemieński, J. Chu do ba 

Li tur gia:   Kl. Bo gu sław, Kl. To masz

Służ ba czy sto ści:  Mar cin Zmar lik, Jó zef Ły sek

   Grze gorz Ły sek 
Za opa trze nie:  Ilo na Wit kow ska

   Grze gorz Po pa diak

Służ ba zdro wia:  Ju lian Dut ka, Bo gu miła Gi za

Po moc mal tań ska:  Li dia Kna pik, Grze gorz Kna pik 

   Bo że na Nowak 

   Grze gorz Sza ra wa ra 

   Sta ni sław Wan das 

   oraz patrole w grupach

 Kie row cy:  Sta ni sław Chu dy ba 

   Wa cław Banaś, Cze sław Ko zio łek 

   Sta ni sław Gło wac ki 
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CZŁON II 

Prze wod nik czło nu: Ks. Zdzi sław Ba lon

Służ ba Li tur gicz na: Ma riusz Piotr Brzo zow ski

Kwa ter mistrz czło nu: Ma ciej Szmidt

Pi lot:  Kry sty na Sam so now ska

Po rząd ko wy głów ny:  Bog dan So la wa

Szef ba zy:  Be ata Bo żek

Służ ba in for ma cyj na:  Agniesz ka Ku duk 

   Grze gorz Re gul ski

Szef skle pu:  Ka ta rzy na Żu rek

Służ ba eko lo gicz na: Sta ni sław Fre indl

Służ ba tech nicz na: Je rzy Wię cek

Szef kuch ni:  Agniesz ka Stęp niak

Fo to graf:  An drzej Ma te ja

Służ ba zdrowia: Ry szard Ru dziń ski 

   oraz Pomoc Maltańska

CZŁON III 

Prze wod nik głów ny:  Ks. An drzej Kott 

Po rząd ko wy głów ny: Paweł Nosal,  Andrzej Szewczyk

Kwa ter mistrz czło nu: Maria Bukowiec 

Baza:   Krystyna Ibek, Dorota Zapart 

   Agnieszka Skałoń 

Służ ba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON IV 

Prze wod nik głów ny: Ks. Adam Ogie gło 

Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

CZŁON V 

Prze wod nik głów ny: Ks. Jó zef Mi lan 

Porządkowi: Piotr Kosela, Paweł Zastawniak 

Baza:  Małgorzata Miksa, Barbara Danek

   Robert Zawisza, Piotr Danek 

Kwatermistrz: Krzysztof Król 

Służ ba zdrowia: Pomoc Maltańska

CZŁON VI

Prze wod nik głów ny: Ks. Wła dy sław Sa la wa 

Wykaz zespołu organizacyjnego jest zamieszczony przy pielgrzymce XXI.

Koordynacja Pomocy Maltańskiej: Róża i Henryk Kubiakowie

Ks. Sta ni sław Su doł
 (ko or dy na tor piel grzym ki od 1991 ro ku) 

We współ cze snym świe cie, wbrew ogól nej ten den cji 
do se ku la ry za cji (ze świec cze nia), ob ser wu je się w ostat-
nim dwu dzie sto le ciu gwał tow ny roz wój piel grzy mo wa-
nia. W świe cie piel grzy mu je oko ło 220-240 mi lio nów 
osób rocz nie, z te go oko ło 60-70 % to chrze ści ja nie. Oce-
nia się, że w sa mej tyl ko Eu ro pie oko ło 30 mi lio nów 

chrze ści jan, głów nie ka to li ków, po świę ca swe urlo py w ca ło ści lub czę-
ścio wo na od by wa nie piel grzy mek. W ostat nich la tach, wzo rem Pol ski, 
za czę ły się po ja wiać w Eu ro pie Za chod niej piel grzym ki pie sze. 

W cza sach współ cze snych co rocz nie piel grzy mu je 5-7 mi lio nów  
Po la ków (a więc oko ło 15 % lud no ści kra ju uda je się na piel grzym kę).  
Sa mą Ja sną Gó rę od wie dza każ de go ro ku 4-5 mi lio nów osób. Ja sna  
Gó ra (ra zem z Lo ur des i Fa ti mą) od gry wa ro lę naj waż niej sze go w Eu ro pie, 
a do dat ko wo z Gwa de lu pe w Mek sy ku, rów nież w świe cie – miej sca kul tu 
ma ryj ne go. 

Fe no me nem są od by wa ją ce się co rocz nie piel grzym ki pie sze. Jed ną 
z naj licz niej szych w Pol sce jest Kra kow ska Pie sza Piel grzym ka do Czę sto-
cho wy. Ist nie je wie le spraw dzia nów na szej przy na leż no ści do Chry stu sa. 
Ja kie z nich są naj waż niej sze? Po czym moż na roz po znać chrze ści ja ni na 
dziś? Co zna czy być chrze ści ja ni nem na prze ło mie wie ków, na po cząt ku 
no we go ty siąc le cia, w kon kret nej pol skiej rze czy wi sto ści?

Jed nym ze spraw dzia nów jest piel grzym ka, jest prze ży cie re ko lek cji 
w dro dze. Każ da piel grzym ka ma uła twić zna le zie nie od po wie dzi na  
py ta nie o sens ży cia, sens by cia chrze ści ja ni nem dziś, po móc w roz po zna-
wa niu wła snej toż sa mo ści. Ce lem piel grzym ki jest za in te re so wa nie wszyst-
kich, a szcze gól nie mło dzie ży Pi smem św., na uką Ko ścio ła. Jak po ka za ły 
do tych cza so we do świad cze nia, udział w tej for mie „wa ka cji z Bo giem” 
kształ tu je mło dych lu dzi i wpły wa na ich ży cie oraz owo cu je za an ga żo wa-
niem w ży cie wspól not dzia ła ją cych przy pa ra fiach. Wie lu uczest ni ków 
pie szych piel grzy mek od na la zło praw dzi wą in spi ra cję do ży cia wia rą, na 
no wo za chwy ci ło się Chry stu sem i Je go na uką. 

Ży cie czło wie ka jest piel grzym ką... 

Ks. Sta ni sław Mi ka
(ko or dy na tor piel grzym ki – 1991–97) 

Z cza sów po słu gi w Pie szej Piel grzym ki Kra kow skiej 
wie le spraw po zo sta ło w mej pa mię ci. Piel grzym ka jest 
ja kimś nie za po mnia nym cza sem, ja kąś for mą ob ja wie nia 
się Ko ścio ła, ta jem ni cy wspól no ty i za wsze wy wie ra wiel-
kie wra że nie. Piel grzym ka na Wa we lu u po cząt ku swej 
dro gi i pod Szczy tem Ja sno gór skim. Piel grzym ka w dro-

dze i na po sto ju. Za wsze czu łem, że Piel grzym ka wzy wa, aby do łą czyć, aby 
pójść wspól nie. Do tych czas mo je obo wiąz ki tak się ukła da ły, że nie mia łem 
moż li wo ści pójść oso bi ście pie szo na Ja sną Gó rę. 

Co naj bar dziej utkwi ło mi w pa mię ci? W 1991 ro ku Oj ciec Świę ty Jan 
Pa weł II we zwał mło dzież na VI Świa to wy Dzień Mło dzie ży na Ja sną Gó rę. 
W ów cze snej sy tu acji po ja wi ła się po raz pierw szy moż li wość licz ne go 
przy jaz du mło dzie ży ze Wscho du: z Ro sji, Bia ło ru si i Ukra iny.

Chy ba dzień po wy ru sze niu Piel grzym ki Kra kow skiej bp Ka zi mierz 
Gór ny we zwał mnie i po in for mo wał, że w in ter na cie szko ły na Dęb ni kach 
w Kra ko wie znaj du je się gru pa oko ło 200 mło dych Ro sjan. Mło dzież ta 
spóź ni ła się z ja kiś przy czyn na piel grzym kę. Naj pew niej by ły to ja kieś 
ko mu ni ka cyj ne pro ble my. Być mo że prze trzy ma no ich na gra ni cy. Bi skup 
K. Gór ny po pro sił, abym zor ga ni zo wał ich do łą cze nie do piel grzym ki, do 
gru py 9, w któ rej szli Ro sja nie. Pod je cha łem do nich sa mo cho dem, zro bi-
łem ja kieś ze bra nie, pró bo wa łem się do ga dać, ale by li zmę cze ni, chy ba 
tro chę roz go ry cze ni. Wie lu z przy jezd nych wy szło na mia sto, zwie dza li 
Kra ków, chy ba też coś han dlo wa li. Nie chcie li do łą czyć do piel grzym ki, 
wo le li po byt w Kra ko wie. 

 Cał kiem bez rad ny, by łem prze cież sam, zde ner wo wa ny za żą da łem od 
nich pasz por tów, ze bra łem chy ba kil ka dzie siąt i wte dy za czę ła się  
in na gad ka. Za czę li mnie trak to wać jak wła dzę. Po pro si łem, aby jak naj-
wię cej ze bra ło się ich na go dzi nę 15.00, że po je dzie my do grup piel grzy-
mów z Ro sji, tro chę jesz cze coś na obie cy wa łem i po je cha łem za ła twiać 
au to bu sy. Dziś już nie pa mię tam czy to by ły dwa czy trzy po jaz dy. To za-
ję ło mi oko ło dwie go dzi ny, po tem wró ci łem do in ter na tu i ła pa łem tych 
Ro sjan. Je że li tyl ko wró cił ktoś z mia sta ro bi łem po waż ną, urzę do wą mi nę, 
ma cha łem ze bra ny mi już wcze śniej pasz por ta mi i pro si łem o od da nie na-
stęp ne go pasz por tu. Uda ło mi się ze brać więk szość pasz por tów do cza su 
przy jaz du au to bu sów. Gdy po ja wi ły się au to bu sy, zbie ram tych mło dych 
lu dzi i mó wię: Wsia da my i je dzie my. A oni w krzyk, że nie. Z go dzi nę trwa-
ła prze py cha nka słow na, ale w koń cu spa ko wa li się i wsie dli do au to bu sów. 
Wy ru szy li śmy. Po da ję kie row com tra sę, ale oni wie dzą le piej, no i na ło ży-
li śmy dro gi, za błą dzi li. Prze py cha my się ty mi au to bu sa mi wo kół ko lej nych 
grup piel grzy mów. Do py tu je my się, gdzie są gru py pro wa dzo ne przez 
OO. Do mi ni ka nów. Zno wu za wra ca my, ko ło nie któ rych grup piel grzy mów 
prze jeż dża li śmy chy ba trzy ra zy. W koń cu oko ło 20.00 czy 21.00 zna leź li-
śmy w Trzy cią żu wła ści wą gru pę. Su per mu sie li się czuć kwa ter mi strzo wie, 
gdy spa dło im z nie ba jesz cze po nad set ka go ści na noc leg. Ja po roz da wa-
łem pasz por ty i za raz po wyj ściu Ro sjan z au to bu sów na ka za łem od jazd, 
bo ba łem się, że się jesz cze roz my ślą i wró cą do Kra ko wa. Wró ci li śmy do 
Kra ko wa chy ba o pół no cy. 

Dla mnie po zo sta je otwar te py ta nie: ja ki ślad w mło dych ze Wscho du 
po zo sta wił ten VI Świa to wy Dzień Mło dzie ży? 
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Ks. Zdzi sław Ba lon
(prze wod nik głów ny czło nu II „śród miej skie go”  1992–94) 

Piel grzy mo wa łem wie le ra zy pie szo na Ja sną Gó rę 

ja ko ka płan, któ ry wta piał się w ja kąś gru pę – mo dli łem 

się wte dy ra zem z ludź mi, śpie wa łem, wy gła sza łem kon-

fe ren cje, a przede wszyst kim roz ma wia łem z piel grzy ma-

mi pod czas spra wo wa nia sa kra men tu po ku ty i po za nim. 

Nie sa mo wi ty to był czas po zna wa nia ży cia, zma ga nia się 

z ludz ki mi pro ble ma mi, słu cha nia, ro zu mie nia, współ czu cia, szu ka nia dróg 

wyj ścia. Bar dzo lu bi łem tę dro gę – ka wa łek ży cio wej dro gi prze by tej z dru-

gim czło wie kiem, za zwy czaj ob cym, ale jed no cze śnie bli skim, szli śmy 

prze cież tą sa mą dro gą, obok sie bie. 

W pierw szej po ło wie lat 90-tych mo ja ro la się zmie ni ła, tym ra zem  

by łem od po wie dzial ny za II człon piel grzym ki: Kra ków -Śró dm ieście. Trze-

ba by ło za pew nić bez piecz ne piel grzy mo wa nie, at mos fe rę mo dli twy i wie-

le pro za icz nych po trzeb dla oko ło 2,5 ty sią ca piel grzy mów. Zo ba czy łem 

wte dy, ile tru du mu si pod jąć wie lu lu dzi, by in ni mo gli spo koj nie otwie rać 

się na Bo ga. Spo tka łem ty le ofiar nych, wspa nia łych osób, któ re przed, 

w trak cie i po piel grzym ce da wa ły z sie bie wszyst ko dla in nych. Do ce ni łem 

na no wo, ja ko ksiądz, lu dzi świec kich i wa gę współ pra cy z ni mi. 

Piel grzym ka to mo dli twa i śpiew, siew Bo że go Sło wa, otwie ra nie się 

na Eu cha ry stię, ofiar na pra ca dusz pa ster ska ka pła nów, zmę czo ne no gi. 

Ale to rów nież w tam tych la tach wiel ki wy si łek zdo by cia wo dy do pi cia 

dla lu dzi, trud kwa ter mi strzów, służb me dycz nych, po rząd ko wych i in nych, 

życz li wość przyj mu ją cych nas go spo da rzy. Do pie ro to wszyst ko ra zem 

wzię te sta je się pięk nym da rem nie sio nym z wia rą i mi ło ścią Mat ce Bo żej 

na Ja sną Gó rę. 

Ks. Jó zef Mi lan
(prze wod nik głów ny czło nu V „gdow skie go” 1992–95) 

 

 W cią gu czte rech lat mo jej pra cy dusz pa ster skiej 

w Pa ra fii Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Gdo wie, 

mia łem oka zję or ga ni zo wać piel grzym kę do Czę sto cho wy 

dla V czło nu. Ja ko mło dy ksiądz bar dzo się prze ra zi łem 

te go za da nia – or ga ni za cji piel grzym ki z tak roz le głych 

te re nów, któ re obej mo wa ły ob szar od Msza ny Dol nej, 

Lub nia, Pci mia, My śle nic, Gdo wa, Ła pa no wa, Nie go wi ci, Nie po ło mic, na 

Waw rzeń czy cach koń cząc. Z Bo żą po mo cą i przy po mo cy wie lu za an ga-

żo wa nych księ ży, a tak że osób świec kich, to nie ła twe za da nie or ga ni za cji 

piel grzym ki by ło re ali zo wa ne od 1992 do 1995 ro ku. 

  Przez czte ry la ta mo jej or ga ni za cyj nej opie ki nad V czło nem, uczest-

ni czy ło w tych swo istych „re ko lek cjach w dro dze” oko ło 4 do 5 ty się cy 

piel grzy mów. W prze wa ża ją cej czę ści by li to lu dzie mło dzi, cho ciaż nie 

bra ko wa ło tak że wier nych w śred nim wie ku, czy star szych, dzię ki któ rym 

ła twiej by ło utrzy mać pew ną dys cy pli nę w gru pach. Każ dy dzień na piel-

grzy mim szla ku wy peł nio ny był mo dli twą, uczest ni cze niem w Eu cha ry stii, 

przy ję ciem Chry stu sa w Ko mu nii św., śpie wem, kon fe ren cja mi, któ re po-

głę bia ły wia rę, moż li wo ścią sko rzy sta nia z sa kra men tu po ku ty, czy roz mo-

wy z dusz pa ste rzem. Bar dzo wie lu lu dzi głę bo ko prze ży wa ło ten świę ty 

czas piel grzym ki. Jak sa mi czę sto da wa li świa dec twa, piel grzym ka i ode-

rwa nie się od co dzien nych za jęć, od ro dzi ny, naj bliż szych, trud po ko ny-

wa nia dro gi, a nie raz sa me go sie bie, by ło dla nich szcze gól ną oka zją do 

po głę bie nia swo jej wia ry, szu ka nia od po wie dzi na trud ne te ma ty zwią za-

ne z cza sem do ra sta nia, od kry wa niem ży cio wej dro gi i po wo ła nia. 

Piel grzym ka, jak mó wi ło wie lu z uczest ni ków, to dla nich czas prze ży-

wa nia bra ter skiej mi ło ści, ucze nia się jej w tru dzie każ de go dnia od tych, 

z któ ry mi się szło, a tak że od życz li wych lu dzi spo ty ka nych przy dro dze, 

czę stu ją cych owo ca mi, kom po tem. Piel grzym ka to wspa nia ła po sta wa  

go spo da rzy przyj mu ją cych piel grzy mów pod swój dach, uży cza ją cych im 

go ści ny i ser ca w za mian za mo dli twę i świa dec two wia ry przez trud  

pąt ni cze go ży cia. 

 Z do świad cze nia tych czte rech lat or ga ni zo wa nia piel grzym ki, z ra do-

ścią stwier dzam, że i dla mnie dusz pa ste rza był to szcze gól ny czas umac-

nia nia się wia rą i ra do ścią tych lu dzi, któ rych spo tka łem na piel grzy mim 

szla ku do Czę sto cho wy. Ich otwar tość, życz li wość, szcze re za an ga żo wa nie 

w roż ne po słu gi i pra ce or ga ni za cyj ne, do da wa ły mi od wa gi i za chę ca ły 

do or ga ni zo wa nia piel grzym ki w na stęp nym ro ku. 

Ostat ni dzień piel grzym ki był wy peł nio ny chwi la mi ra do ści i wzru sze-

nia. Kie dy w Po cze snej po ostat nim noc le gu na bo isku szkol nym prze ży-

wa li piel grzy mi na bo żeń stwo po jed na nia i prze ka za nia so bie zna ku po-

ko ju i wza jem nej jed no ści, po jed na ni z Pa nem Bo giem i mię dzy so bą, 

z ra do ścią w ser cu i na ustach, ze śpie wem wkra cza li na uli ce Czę sto cho-

wy. Tam u stóp Ja snej Gó ry wi ta ni przez Ks. Kar dy na ła Fran cisz ka Ma char-

skie go, ze wzru sze niem i czę sto ze łza mi w oczach, po prze szło 200 ki lo-

me trach piel grzy mie go tru du klę ka li przed Czar ną Ma don ną, aby przez 

Jej wsta wien nic two za no sić do Bo ga swo je dzięk czy nie nia i proś by ukry-

te w ser cach. 

 Kie dy ze wzru sze niem wspo mi nam ten czas mo je go piel grzy mo wa nia 

do Czę sto cho wy, wraz z ty mi, któ rym sta ra łem się po móc przez or ga ni za-

cję te go wspa nia łe go dzie ła- piel grzym ki, pra gnę po dzię ko wać Bo żej 

Opatrz no ści za opie kę. Mi mo wie lu trud no ści i nie bez pie czeństw pro wa-

dze nia ty lu lu dzi po dro gach, przez licz ne mia sta i wio ski, nie wy da rzył 

się ża den tra gicz ny wy pa dek. Wszy scy piel grzy mi szczę śli wie do tar li do 

ce lu na Ja sną Gó rę. 

Mo im wspo mnie niem pra gnę wy ra zić wiel ką wdzięcz ność wszyst kim 

ka pła nom, któ rzy w la tach 1992-1995 pod ję li się tru du dusz pa ster skie go 

pro wa dze nia po szcze gól nych grup. Dzię ku ję wszyst kim kle ry kom Kra-

kow skie go Se mi na rium, sio strom za kon nym. Swo je po dzię ko wa nie skła-

dam wszyst kim księ żom i ich pa ra fia nom, któ rzy przyj mo wa li piel grzy mów 

na szla ku pąt ni czej dro gi, ko men dan tom stra ży, dy rek to rom szkół, w któ-

rych no co wa li piel grzy mi. 

Ser decz ne Bóg za płać skła dam służ bie me dycz nej, spon so rom da ją cym 

za dar mo sa mo cho dy na prze wóz ba ga żu, mło dzie ży po ma ga ją cej przy 

or ga ni za cji piel grzym ki- ba zie, po rząd ko wym, nio są cym tu by, gru pom 

mu zycz nym i wszyst kim piel grzy mom, któ rych spo tka łem na piel grzy mim 

szla ku. 

Ks. Wie sław Wi duch 
(prze wod nik głów ny czło nu VII „chrza now skie go” 1998–01) 

Piel grzym ka Chrza now ska ma swój po czą tek od ro ku 

1992, kie dy to księ ża de ka na tu chrza now sko –l ib ią sko– 

trz ebi ńskiego pod prze wod nic twem Ks. Ada ma Ogie gło 

po sta no wi li, że po trzeb na jest kon ty nu acja pięk ne go 

świa to we go dnia mło dzie ży, któ ry od był się w sierp niu 

1991 r. w Czę sto cho wie. Pierw szym głów nym prze wod-

ni kiem i za ra zem or ga ni za to rem ca łej piel grzym ki zo stał ks. Adam Ogie gło. 

Piel grzym ka zo sta ła za re je stro wa na naj pierw ja ko IV człon Piel grzym ki 

Kra kow skiej. Księ ża, któ rzy by li współ pra cow ni ka mi w kon ty nu acji  

piel grzym ki to: ks. Sta ni sław Gutt, ks. Piotr Gro tow ski, ks. Ma riusz Dziuba, 

ks. Jó zef Pa le ni ca, ks. Ro man Ciu pa ka, ks. Le sław Mi rek. 

Obec nie jest to VII człon Piel grzym ki Kra kow skiej. 

Chrza now ska piel grzym ka po sia da od dziel ną tra sę, łą czy się z kra kow-

ską w Czę sto cho wie. Wy ru sza o je den dzień póź niej, gro ma dzi gru pę  

lu dzi róż ne go wie ku, w któ rej prze wa gę sta no wi mło dzież. Licz ba uczest-

ni ków wy no si od 600 do 750 i na prze strze ni lat za wsze wzra sta. Gru pa 

do 2001 ro ku za wsze piel grzy mo wa ła w ca ło ści. Piel grzym ka cie szy się 

ogrom ną po pu lar no ścią w ca łym re jo nie chrza now sko –l ib ią sko– trz-

ebińskim, o czym świad czy ilość osób z róż nych pa ra fii. Chęt ny udział 

księ ży i sióstr słu żeb ni czek, kle ry ków Kra kow skie go Se mi na rium Du chow-

ne go i Za ko nu Ka pu cy nów, pierw sza gru pa Po mo cy Mal tań skiej bar dzo 

do brze zor ga ni zo wa na i szko lą ca co ro ku no wy za stęp wo lon ta riu szy. 

Piel grzym ka ma za wsze cha rak ter mo dli tew ny, są to re ko lek cje w dro-

dze. Moż na się po mo dlić i na no wo od kryć Bo ga i sens wia ry, moż na się 

na uczyć za uwa żać bliź nich i wró cić umoc nio nym do swo ich ro dzin. 
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Re na ta Imio ło

Sier pień, piel grzym ka – te kil ka dni w ro ku... 

To czas, kie dy mo gę bar dziej po my śleć o mo im 

ży ciu, nie tyl ko du cho wym, ale i zwy kłym, 

co dzien nym. 

To czas, kie dy pra cu jąc w służ bie po rząd ko wej, 

czy też kwa ter mi strzow skiej słu żę in nym. 

To czas, kie dy prze la tu je mi przez gło wę mnó stwo

in ten cji, pro ble mów, prze my śleń. 

To czas, kie dy czło wiek sto jąc przed ob li czem Czar nej Ma don ny 

za po mi na o wszyst kim, z czym do Niej szedł. 

To czas wspól nej ra do ści i mo dli twy z przy ja ciół mi. 

To czas, któ re go nie da się ni czym in nym za stą pić. 

To czas, na któ ry cze kam ca ły rok. 

Sier pień, piel grzym ka – te kil ka waż nych dni w ro ku...

Jan Wal czew ski

Od kry cie Piel grzym ki

Nie zwy kle trud no jest za wrzeć isto tę Piel grzym ki 

w pa ru sło wach. Trud no przede wszyst kim ze wzglę du 

na Jej bo gac two. 

Piel grzym ka Kra kow ska to prze cież z jed nej stro ny 

wspól no ta lu dzi, a z dru giej Sa crum od kry te w nich  

i dzię ki nim. Piel grzym ka to tak że wę drów ka, któ rej cel był 

za wsze ja sno okre ślo ny. Dla mnie te trzy wza jem nie się uzu peł nia ją ce ele men-

ty: wę drów ka – czło wiek – Sa crum, sta no wi ły od kry cie i treść Piel grzym ki. 

Sta no wi ły Jej bo gac two i na ukę, któ rej nie spo sób za po mnieć. 

Ha li na Mar chut

Wspo mi na jąc pierw sze pie sze piel grzym ki, w któ rych 

uczest ni czy łam za wsze przed mo imi ocza mi po ja wia ją 

się fla gi, trans pa ren ty i wszyst ko to, co w la tach osiem-

dzie sią tych ko ja rzy ło się ze spo łecz nym nie za do wo le-

niem i ma ni fe sta cją po li tycz nych po glą dów. 

Dziś cza sy są już in ne. I in ne go cha rak te ru na bra ła 

tak że kra kow ska piel grzym ka. Piel grzy mów jak by mniej, 

ale za miast „Oj czy zno ma”, śpie wa my „Bóg ko cha mnie”. 

Dla te go też z ro ku na rok z co raz więk szą nie cier pli wo ścią ocze ku ję 

6 sierp nia, kie dy to przed szó stą ra no zja wiam się na ul. Ber nar dyń skiej, 

by roz po cząć piel grzy mo wa nie. 

Grze gorz Kwa śny

Czy to jest po trzeb ne piel grzy mom? 

Ta kie py ta nie za da no mi do wie dziaw szy się, że  

ro bię zdję cia pod czas piel grzym ki. Wła śnie aby ro bić 

zdję cia, pierw szy raz po sze dłem na piel grzym kę. To był 

po czą tek mo jej rze czy wi stej, świa do mej dro gi do Bo ga, 

zaś ko niec z tra dy cją, zwy cza jem cho dze nia do ko ścio ła. 

Idąc wśród piel grzy mów zro zu mia łem, że je stem 

wśród ta kich lu dzi, któ rych od daw na po szu ki wa łem. Oni szli do Czę sto-

cho wy, bo wie rzy li w Bo ga. Je śli więc ja, bę dąc mię dzy ni mi, po czu łem się 

szczę śli wy, to ozna cza ło to dla mnie, że od na la złem swo ją dro gę. 

I by ła to, jest i bę dzie, dro ga z Bo giem w wie rze, na dziei i mi ło ści. 

Mag da le na Re gul ska

Po raz pierw szy na Piel grzym ce zna la złam się 

dość przy pad ko wo. Po trze bo wa no osób do  

Ba zy i ja ko, że dość ak tyw nie dzia ła łam wte dy 

w Dusz pa ster stwie Aka de mic kim przy Ko le gia cie 

Św. An ny, za pro po no wa no mi służ bę piel grzym-

ko wą w tzw. „wo dzie”. 

Ni gdy przed tem nie mia łam sty ku z piel grzym-

ką i trud no by ło mi so bie wy obra zić, co to ta kie go. Nie ro zu mia łam też, 

dla cze go lu dzie piel grzy mu ją. Do pie ro w trak cie piel grzym ki, słu żąc in nym, 

za czę łam ro zu mieć, że dro ga, ja ką się po ko nu je nio sąc ofia ry i dzięk czy-

nie nia do Mat ki Bo żej, mo że mieć sens. 

Sto jąc w Czę sto cho wie przed Cu dow nym Ob ra zem, po pro si łam  

Ma ry ję o to, co by ło dla mnie wte dy naj waż niej sze – bym mo gła, je śli to 

zgod ne z wo lą Bo żą, spo tkać czło wie ka, któ ry bę dzie do brym mę żem.  

Oka za ło się, że Mat ka Bo ska szyb ko speł nia proś by. 

Dwa la ta póź niej słu ży łam na piel grzym ce wraz z mę żem, któ re go po-

zna łam w Ba zie w cza sie mo jej pierw szej Piel grzym ki. Je stem pew na, że 

to wła śnie po przez piel grzym kę w mo im ży ciu zda rzył się cud spo tka nia 

wspa nia łe go czło wie ka i ży cia z nim. Chwa ła Pa nu. 

Jan Wło dar czyk

Trud no jest w kil ku sło wach od po wie dzieć na py ta nie 

o mo ty wy mo je go piel grzy mo wa nia. Naj wła ściw szym 

sło wem jest chy ba „mi łość”, mi łość do Bo ga, Je go  

Mat ki, do ro dzi ny, Oj czy zny, pa ra fii. To ona by ła mo ty-

wem mo je go piel grzy mo wa nia. 

Ta mi łość, ta ka pro sta i nie udol na, jak mi się wy da je, 

zo sta ła od wza jem nio na, a ofia ra przy ję ta przez Bo ga. 

Piel grzy mu jąc mia łem oka zję po znać rów nież in ten cje w ja kich piel grzy-

mo wa li nie któ rzy bra cia i sio stry z na szej gru py. Wy mie nię te, któ re naj-

bar dziej po ru szy ły mo je ser ce. Ma ła dziew czyn ka idzie do Mat ki Naj święt-

szej i pro si „... za dzia dziem o je go na wró ce nie”. Mat ka piel grzy mu je 

w in ten cji bar dzo cho re go sy na. Obec nie syn jest zdro wy, pra cu je na od-

po wie dzial nym sta no wi sku i jest do brym czło wie kiem. Mło dy męż czy zna 

po dej rza ny przez ko le gów o zdra dę i do no si ciel stwo idzie, aby pro sić 

Mat kę Naj święt szą, by po zwo li ła mu udo wod nić swo ją nie win ność. Zo stał 

wy słu cha ny. Areszt, wy rok... Po tym okre sie mo je z nim spo tka nie, pod czas 

wy ko ny wa nia przez nie go cięż kiej pra cy fi zycz nej (przed aresz to wa niem 

był urzęd ni kiem), ra dość i uśmiech na je go twa rzy mó wi ły sa me za sie bie. 

Przy to czę też je den przy pa dek ne ga tyw ny. Po zna li się na piel grzym ce, 

za ufa li so bie. Póź niej mał żeń stwo, ro dzi na. Te raz ży ją od dziel nie. Wiem 

jed nak, że Mat ka Naj święt sza nie zo sta wi ich sa mych. Na sze mo dli twy 

w ich in ten cji do pro wa dzą do jed no ści te go mał żeń stwa. 

Piel grzym ka ro dzi ła się w trud nym dla na szej Oj czy zny okre sie.  

Wy zwa nia i za gro że nia by ły po waż ne, ale mo że wła śnie to mo bi li zo wa ło 

do dzia ła nia. Utrud nie nia by ły nie tyl ko ze stro ny przed sta wi cie li mi nio-

ne go sys te mu. Wy stę po wa ły tak że z miejsc naj mniej spo dzie wa nych. Pod 

płasz czem do bra, „zło” pró bo wa ło ze psuć to co przy no si mo dli twa, trud 

i umar twie nie wie lu osób po przez te 21 lat. 

Li czeb ność na szej gru py by ła róż na. W pierw szej piel grzym ce gru pa 

3 bo cheń ska li czy ła 118 osób, aby wzro snąć w czwar tej do 500. Obec nie 

usta bi li zo wa ła się w gra ni cach 250-300 osób. Wie le uspraw nień na by tych 

wraz z do świad cze niem w piel grzy mo wa niu, a tak że moż li wość za opa-

trze nia, nie po rów ny wal nie lep sza niż przed la ty, spra wia, że wię cej  

cza su mo że my po świę cić na po trze by du cho we. 

Tych po trzeb jest bar dzo du żo w gru pie bo cheń skiej. „Żni wo wpraw-

dzie wiel kie ale ro bot ni ków ma ło. Bę dzie my pro sić Pa na żni wa aby po słał 

wię cej ro bot ni ków do win ni cy... ” na szej 3 gru py bo cheń skiej.


