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„Hołd i dziękczynienie  
za 600 lat obecności” 

II 

Piesza Pielgrzymka Krakowska 
9–13.VIII.1982

Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go w Pol sce 13 grud nia 1981 

ro ku wca le nie prze szko dzi ło nam w zor ga ni zo wa niu w 1982 ro ku 

II Piel grzym ki Krakowskiej na Ja sną Gó rę. Nie po wio dły się pró-

by jej li kwi da cji. Wszyst kie trud no ści jesz cze bar dziej mo bi li zo-

wa ły nas do licz niej sze go udzia łu. Idea piel grzy mo wa nia  

„w in ten cji Oj ca Św. i Oj czy zny” sta ła się bar dzo ży wa i ak tu al na 

w trud nej pró bie na sze go kra ju. Na piel grzym ko wy szlak  

za bra li śmy wie le – smut ki i łzy, ra do ści i dzięk czy nie nie, a co naj-

waż niej sze – ser ce, któ re mó wi za wszyst kich, za tych, któ rzy 

przy by li w piel grzym ce na spo tka nie Czar nej Ma don ny i za tych, 

któ rzy łą czy li się z na mi w my śli i w mo dli twie. szcze gól nej mo-

dli twie po le ca li śmy in ter no wa nych w sta nie wo jen nym, tych już 

zwol nio nych jak i tych, któ rzy jesz cze prze by wa li w wię zie niach 

i ośrod kach dla in ter no wa nych. 

KON FE rEN CJE PlE NAr NE, PO GOD NE WIE CZO ry

  ro la Ja snej Gó ry wo bec na ro dów Eu ro py Środ ko wo- Wscho-

dniej – o. sa le zy Ka fel OFM Cap 

  ro la Ja snej Gó ry w kształ to wa niu świa do mo ści na ro do wej 

w okre sie bez pań stwo we go ży cia na ro du  

– o. Ma riusz Dę biń ski OFM

  Ja sna Gó ra w hi sto rii i kul tu rze pol skiej 

– ks. Jó zef Ja chim czak CM

  Ta jem ni ca obec no ści Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej w ży ciu 

Ja na Paw ła II – ks. Fran ci szek Płon ka 

  sześć wie ków piel grzy mo wa nia na Ja sną Gó rę

 – o. Ole jar czyk

  Wia ra i mo dli twa – ks. An drzej Ma cho wicz

  Wia ra i na ród – ks. Ka zi mierz Jan carz

  W obro nie ży cia nie na ro dzo nych – dr Edward Ce giel ski

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. Woj ciech O. Jó zef Ole jar ski

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

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

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

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

 7 Św. Fran ci szek  O. ru fin

 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Piotr Kwie cień CM

 9 Św. Ja cek O. Jan An drzej Kło czow ski OP

 10 Św. Ka zi mierz Ks. Bo gu sław Chmiel

 11 Bł. sa lo mea Ks. Je rzy ser mak sI

 12 Bł. O. Mak sy mi lian Kol be Ks. An drzej Ma cho wicz

 13 Św. szcze pan Ks. Ka zi mierz Jan carz

 14 Św. Mi ko łaj Ks. Ta de usz Za le ski

lI  CZEB NOŚĆ PIEl GrZyM KI 

W ro ku 1981 piel grzy mo wa ło ok. 1800 pąt ni ków, a w ro ku 1982 już 

oko ło 4 ty się cy, nie tyl ko Kra ko wa, ale z ca łej Pol ski oraz z Fran cji,  

Włoch, rFN. 

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

Po rząd ko wi: Krzysz tof Ja chim czak

   Jó zef Ja chim czak 

   Piotr Gramatyka

Ba za, za opa trze nie, 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 

   lucyna Karpińska 

   Ewa Pyrczak 

   Bożena siemieńska

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

   Elżbieta swoszowska

Gru pa mu zycz na: Bar ba ra Ir la

służ ba tech nicz na: Ma rian Ga ga tek

   Wła dy sław Go rycz ko

służ ba zdro wia: An na Bran dys 

   Julian Dutka 

   Ma ria Ję do
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An na Bran dys

Pierw sza piel grzym ka, wy marsz po Mszy Św. z Wa-

we lu. Do niej naj czę ściej wra cam wspo mnie nia mi. Wte-

dy, gdy jesz cze nie szły ty sią ce lu dzi, jak w ko lej nych 

piel grzym kach, wszy scy czu li śmy się jak w jed nej wiel kiej 

ro dzi nie. Z dnia na dzień ser decz niej si dla sie bie, po zna-

li śmy się pra wie wszy scy. By ła mię dzy na mi praw dzi wa 

so li dar ność, do któ rej do łą cza li na po ty ka ni w mi ja nych 

po dro dze wio skach i mia stecz kach, ogrom nie życz li wi lu dzie. Dzie li li się 

z na mi czym mo gli, a go spo dy nie od da wa ły czę sto nam utru dzo nym naj-

lep sze po ko je. ser decz ne po wi ta nia na tra sie, po czę stun ki przy ko ścio łach 

i wspól ne mo dli twy. Nie któ rzy z miesz kań ców tak się z na mi za przy jaź-

ni li, że póź niej co ro ku cze ka li na „swo ich” piel grzy mów. Jak że wzru sza-

ła ta bez in te re sow na tro ska lu dzi, któ rzy mu sie li się ode rwać od pil nych 

prac po lo wych czy do mo wych i po da ro wa li nam swój cen ny czas oraz 

dach nad gło wą. Po mó dl cie się za nas, po kłoń cie się Ja sno gór skiej Pa ni 

od nas – pro si li. I mo dli li śmy się za nich, za na sze ro dzi ny, za to, że by 

szczę śli wie do trzeć do Czar nej Ma don ny. Pro si li śmy Bo ga w mo dli twie 

o ma łe i du że spra wy i dzię ko wa li śmy za wszyst ko. Idąc przez las, po lny-

mi dro ga mi czy uli ca mi po dzi wia li śmy kra jo bra zy. Dziw ne, ale nie prze-

szka dzał nam ani upał, ani deszcz. Nikt nie na rze kał, nikt nie li czył ki lo-

me trów w no gach, by le do ce lu – do trzeć do Mat ki Bo żej. Moż na by ło 

po dzi wiać star szych, sio stry i bra ci, jak dziel nie zno si li tru dy piel grzym ki. 

Nie wie lu z nich ko rzy sta ło z mo jej fa cho wej po mo cy le kar skiej. Na wet 

swo je nie do ma ga nia sta ra li się ofia ro wać Mat ce Bo żej, choć cza sem po-

moc by ła ko niecz na, a nie któ rych mu sie li śmy od wieźć do szpi ta la. Naj-

czę ściej do ku cza ły pę che rze na no gach i uczu le nia na as falt, ale nikt przez 

to nie prze rwał swo jej dro gi. I Czę sto cho wa i Ja sno gór ski Apel, któ ry po-

wta rza li śmy każ de go dnia na tra sie, jak że tu praw dzi wy: Je stem przy 

To bie, pa mię tam, czu wam. 

Krzysz tof Ja chim czak

 Ja ko mło dy chło pak na pierw szą piel grzym kę po sze-

dłem wraz z mo im bra tem Jó ze fem i ca łą dro gę uczest ni-

czy li śmy ja ko piel grzy mi. Na stęp ne osiem piel grzy mek 

już po ma ga li śmy przy go towy wać i or ga ni zo wać. To by ło 

wspa nia łe prze ży cie, a jed no cze śnie pra ca z in ny mi i dla 

in nych, aby umoż li wić wspól ną dro gę na Ja sną Gó rę. 

Po trzeb ny był je dy nie za pał i ener gia, któ ra mu sia ła wy-

star czyć na te kil ka dni i no cy. Gdy po dniu piel grzy mo wa nia uda ło się 

wszyst kich za kwa te ro wać, do pil no wać spraw po rząd ko wych i wszy scy 

kła dli się spać po rząd ko wi opra co wy wa li plan dnia na na stęp ny etap po-

dró ży. W cza sie trwa nia piel grzym ki by ło wie le wspa nia łych chwil, ale 

rów nież zda rza ły się mo men ty trud ne do prze wi dze nia, nie do mó wie nia, 

po tknię cia or ga ni za cyj ne, któ re jed nak szyb ko się za po mi na. Jed no wspo-

mi na się i pa mię ta bar dzo do brze, a mia no wi cie lud ność miej sco wo ści, 

przez któ re prze cho dzi ła piel grzym ka – by ła wspa niała. Wi ta li i przyj mo-

wa li nas z otwar ty mi ra mio na mi, dzie li li się nie tyl ko żyw no ścią ale i miej-

scem we wła snym do mu. W na stęp nych la tach oka za ło się, że piel grzym ka 

to rów nież spo tka nia w cią gu ro ku, wy jaz dy na tra sę piel grzym ki w ce lu 

usta le nia szla ku bez piecz ne go przej ścia piel grzy mów. Ogrom nym prze-

ży ciem był dla mnie wy jazd gru py or ga ni za to rów do Włoch, gdzie spo tka-

li śmy się z Oj cem Świę tym na pry wat nej au dien cji. Prze ży te piel grzym ki 

to wie lu po zna nych lu dzi, to wie le wy da rzeń, prze żyć, któ re do dziś bar-

dzo mi ło wspo mi nam i my ślę, że jesz cze nie raz bę dę mógł wy ru szyć na 

piel grzym ko wy szlak. 

An drzej Bac

Dla mnie piel grzym ka to „re ko lek cje w dro dze”, to 

czas szcze gól ny w cią gu ro ku prze po jo ny mo dli twą. 

Czym by ła piel grzym ka w la tach osiem dzie sią tych do brze 

wie dzą Ci, któ rzy w tych trud nych cza sach piel grzy mo-

wa li z na mi. Tam te piel grzym ki, oprócz swo je go du cho-

we go wy mia ru mia ły rów nież wy miar pa trio tycz ny. Po-

ka zy wa ły świa tu – jak mó wił śp. ks. Ka zi mierz Jan carz 

– że Pol ska ży je i żyć bę dzie. Na za wsze bę dę pa mię tał sło wa i łzy in ter-

no wa nych wy po wie dzia ne kil ka lat póź niej. W 1982 ro ku piel grzym ka 

prze cho dzi ła uli cą Mon te lu pich, w po bli żu aresz tu śled cze go w Kra ko wie, 

ze wspa nia ły mi śpie wa mi re li gij no -pa trio tycz ny mi. By li śmy pew ni, że to 

idzie wol ność, Pol ska – mó wi li po  latach in ter no wa ni i uwię zie ni. Dzi siaj, 

gdy lu dzie sta re go sys te mu wra ca ją i pró bu ją wie rzą cych i Ko ściół ze-

pchnąć na mar gi nes ży cia, za mknąć w mu rach do mów i świą tyń, gdy 

przed sta wi cie le elit rządzących ne gu ją sło wa Oj ca Świę te go, mu si my na 

no wo pod jąć mo dli twę i trud piel grzy mi. 

Elż bie ta Ka li na 

Mo ja przy go da z DA „Na Mia stecz ku” za czę ła 

się w 1979 ro ku. Miał to być tyl ko udział we Mszy 

Św., by śpie wa niem w scho lii stu denc kiej, raz -dwa 

ra zy w ty go dniu po dzię ko wać Bo gu za otrzy ma ne 

ła ski. sta ło się ina czej. W sal ce ty le się dzia ło: Jutrz-

nia, bi blio te ka, cy kle wy kła dów, dys ku sje, wy jaz dy 

mo dli tew ne... Ty lu lu dzi spo tka łam na swo jej dro-

dze! Trud no spa mię tać wszyst kie imio na, twa rze. Gdy w 1980 ro ku gru pa 

kra kow skich stu den tów z ks. Jó ze fem Ja chim cza kiem i ks. Jó ze fem Joń-

czy kiem piel grzy mo wa ła w Pie szej Piel grzym ce War szaw skiej nie przy-

pusz cza ła, że przy czy ni się do or ga ni za cji Piel grzym ki Kra kow skiej. Za mach 

na ży cie Oj ca Świę te go skło nił nas do pod ję cia piel grzy mie go tru du, by 

u stóp Ja sno gór skiej Pa ni pro sić o zdro wie i si ły dla Pa pie ża -Po la ka. I wte-

dy się za czę ło... Wszy scy, któ rzy przy cho dzi li do sal ki „Na Gór ce” włą czy-

li się do przy go to wań. A pra cy by ło wie le – sta ra nia o ze zwo le nie, usta le-

nie tra sy, noc le gów, miejsc po sto jo wych, pla ka ty, iden ty fi ka to ry, trans port, 

or ga ni za cja ba zy, kwa ter mi strzo stwo... Mia łam przy jem ność od pierw szej 

chwi li or ga ni zo wać Pie szą Piel grzym kę Kra kow ską. Nie ste ty, w pierw szej 

nie mo głam wę dro wać wraz z 1800 pąt ni ka mi. Ale już przez pięć na stęp-

nych lat włą cza łam się w pra ce kwa ter mi strzów i w ba zie. Z każ dym ro kiem 

przy by wa ło co raz wię cej grup, uczest ni ków, pra cy, kło po tów. Ale kto bę-

dzie pa mię tał o pro wo ka cjach ze stro ny ów cze snych służb bez pie czeń stwa, 

o nie prze spa nych już mie siąc wcze śniej no cach, o „za rwa nych” za ję ciach 

na uczel ni... li czy ła się tyl ko życz li wość lu dzi nas przyj mu ją cych, prze mia-

na we wnętrz na każ de go uczest ni ka piel grzym ki do ko na na w cza sie tych 

nie co dzien nych re ko lek cji w dro dze, mo dli twy, zwra ca nie się do sie bie 

„sio stro -bra cie”. A póź niej, w co mie sięcz nych spo tka niach po piel grzym-

ko wych, wspo mi na li śmy wszyst ko to, co spo tka ło nas na tra sie, a szcze-

gól nie wspa nia łych, życz li wych go spo da rzy i pro bosz czów. Kon tak ty 

z nie któ ry mi z nich prze trwa ły po dzień dzi siej szy. Gdy wcho dzi li śmy na 

Ja sną Gó rę za po mi na li śmy o tru dach, zmę cze niu, bo lą cych no gach, cza sem 

prze mok nię tym ubra niu.

Waż na by ła tyl ko Ona, na sza Mat ka, bo:

„Jest za ką tek na tej zie mi, gdzie po wra cać każ dy chce, 

gdzie kró lu je Jej ob li cze, na Nim cię te ry sy dwie. 

Wzrok ma smut ny, za tro ska ny, jak by chcia ła pro sić Cię, 

Byś w mat czy ną Jej opie kę od dał się”. 


