
1983



50

III 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13. VIII. 1983

„Otwórz cie drzwi  
Od ku pi cie lo wi”
Trze cia piel grzym ka by ła o 1 dzień dłuż sza, wy ru szy ła z Kra-

ko wa 8 sierp nia 1983 ro ku. 

„Niech ta piel grzym ka łą czą ca trud fi zycz ny z in ten cja mi du cho-

wy mi bę dzie wy ra zem zdą ża nia na sze go na ro du ku od no wie niu 

i prze mie nie niu du cho we mu. Niech bę dzie wy ra zem na sze go zdą-

ża nia po nie zbęd ne ła ski” – tak mó wił Ks. Kar dy nał Fran ci szek 

Ma char ski na Wzgó rzu Wa wel skim ce le bru jąc Mszę Św. na roz po-

czę cie piel grzym ki. Na za wsze w pa mię ci po zo sta nie wspa nia ły 

prze marsz uli ca mi mia sta wśród dzie sią tek ty się cy kra ko wian zgro-

ma dzo nych wzdłuż piel grzym ko wej tra sy. rów nie cu dow ne przy-

ję cie to wa rzy szy ło piel grzy mom w Czę sto cho wie. Przej ście Ale ja mi 

NMP i mo dli twa w Ka pli cy Mat ki Bo żej to chwi le, któ rych nikt nie 

mo że czło wie ko wi ode brać. Te kil ka mi nut spo tka nia „twa rzą 

w twarz” ze Wspa nia łą Mat ką, prze mie ni ło nie jed no ser ce, nie jed-

no ludz kie ist nie nie w ży cie dla Bo ga i dla lu dzi. 

  

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

 sens piel grzy mo wa nia 

— ks. Jó zef Ja chim czak CM (Gie buł tów) 

 Ka to li cy pol scy a pon ty fi kat Ja na Paw ła II 

— red. Jó ze fa Hen ne lo wa (Oj ców) 

 Od siecz Wie deń ska — red. J. Koł łą taj (Pod chy bie) 

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 Danzi

 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 Św. Maksymilian 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 piel grzym ce wzię ło udział 5787 pątników (min. 43 księ ży, 

39 kle ry ków, 6 sióstr za kon nych), w tym: 120 Wło chów, 50 Niem-

ców z rFN, 1 Ir land czyk, 1 Nor weż ka, 5 Wę grów. 

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

Porządkowi: Krzysztof Jachimczak

   Józef Jachimczak

   Piotr Gramatyka 

   Zdzisław Kliś

Ba za, za opa trze nie, trans port: Te re sa Ko zak 

   Ka ta rzy na Woź niak

   Elżbieta Kalina

   stanisława skworzec 

   lucyna Karpińska 

   Barbara Irla 

   stanisław Górka 

   Ewa Pyrczak 

   Bożena siemieńska 

   lucyna i Bogdan Wąs 

   Michał starowicz

Kwa ter mistrz głów ny:  Te re sa Gratkowska 

   Elżbieta swoszowska 

   Anna Mroczek

służ ba tech nicz na: Ma rian Ga ga tek  

   Wła dy sław Go rycz ko

   stanisław lech 

   roman Janas 

służ ba zdro wia:  An na Bran dys 

   Ju lian Dut ka 

Piloci grup zagranicznych: Jolanta Pełka 

   luigi Crisanti
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Ks. Ta de usz Za le ski

W piel grzym ce uczest ni czy łem w la tach 1982–1990; 

naj pierw ja ko prze wod nik gru py 14 pw. bł. sa lo mei, a od 

1985 r. ja ko prze wod nik gru py 14’ pw. ks. Je rze go Po pie-

łusz ki. Do piel grzy mo wa nia wcią gnę ła mnie mo ja Ma ma 

oraz ks. An drzej Błaż kie wicz, obec nie mi sjo narz w Bra-

zy lii. Z ko lei ja sta ra łem się wcią gnąć in ne oso by, głów nie 

nie peł no spraw ne, któ ry mi opie ko wa łem się jesz cze ja ko 

kle ryk. Piel grzy mo wa li więc z na mi nie peł no spraw ni umy sło wo i fi zycz nie 

z two rzą cych się wów czas wspól not „Wia ra i Świa tło” i to nie tyl ko z Ar-

chi die ce zji Kra kow skiej, ale tak że uczest ni cy i współ pra cow ni cy Dusz pa-

ster stwa Osób Nie peł no spraw nych w Kra ko wie i Fun da cji im. Bra ta Al ber-

ta w ra dwa no wi cach. Choć uczest nic two tych osób na strę cza ło wie le 

pro ble mów tech nicz nych, głów nie z usta wicz nie psu ją cy mi się wóz ka mi 

in wa lidz ki mi, to jed nak da wa ło ono wie le du cho wych ko rzy ści tak nie peł-

no spraw nym, jak i peł no spraw nym. Pierw si z nich, na co dzień izo lo wa ni 

od spo łe czeń stwa (o in te gra cji nikt wów czas jesz cze na wet nie ma rzył)  

spo ty ka li się na piel grzym ce z wiel ką życz li wo ścią in nych oraz z ak cep ta-

cją ca łej wspól no ty. Dru dzy na to miast, po przez opie kę nad cho ry mi,  

od kry wa li ta jem ni cę cier pie nia i mi ło ści bliź nie go. By ło to dla nich wiel kie 

du cho we prze ży cie. Jed nym z piel grzy mów był śp. sta ni sław Pru szyń ski, 

in wa li da z cza sów woj ny, któ ry idąc o la sce gło sił do piel grzy mów kon fe-

ren cje o mi ło ści bliź nie go. To wła śnie na piel grzym ce na ro dził się w je go 

umy śle, a przede wszyst kim w ser cu, po mysł za ło że nia do mu dla upo śle-

dzo nych umy sło wo, któ ry na brał re al nych kształ tów po sta ci ist nie ją ce go 

do dziś schro ni ska dla Nie peł no spraw nych w ra dwa no wi cach.  

In ną gru pą obec ną w 14 by ły oso by zwią za ne z „so li dar no ścią”. Już w 1982 

r., a był to prze cież stan wo jen ny, szła spo ra gru pa in ter no wa nych, do pie-

ro co w lip cu wy pusz czo na z wię zień. W 1985 r. do na szej gru py  

do łą czy li uczest ni cy Dusz pa ster stwa lu dzi Pra cy z No wej Hu ty -M istrz e-

jowic z le gen dar nym już dziś śp. ks. Ka zi mie rzem Jan ca rzem. W 1988 r. 

w na szej gru pie nie sio ny był też ob raz Mat ki Bo żej, przed któ rym w ma ju 

ów cze sne go ro ku od pra wia ne by ły msze św. w cza sie straj ku w No wej 

Hu cie. Wszyst ko to po wo do wa ło, że po ja wia ły się też in ne pro ble my, ale 

jest to te mat na cał kiem in ne wspo mnie nie. 

Gi se la Ter ber ger

 (Niem cy) 

„szu ka nie po ko ju – w wę drów ce po Pol sce – na szą  

 wspól ną na dzie ją”

— Czy chce cie z na mi wy ru szyć w dro gę, skrom nie 

jeść, skrom nie spać, iść 30 km dzien nie pie cho tą, ra zem 

z in ny mi, któ rzy ma ją na dzie ję po ko ju? 

— Chce cie wy rwać się na kil ka dni z co dzien no ści, 

wę dru jąc, roz wa żać wę drów kę wa sze go ży cia, szu kać wy ja śnie nia waż nych 

spraw, mo dlić się o ich speł nie nie? 

— Czy pra gnie cie kon tak tu z Niem ca mi i Po la ka mi, któ rzy z ta ki mi sa-

my mi py ta nia mi uda ją się na Ja sną Gó rę? 

— Czy pra gnie cie spo tka nia z pol skim spo so bem ży cia, pol ską po boż-

no ścią, czy chce cie za kosz to wać pol skiej go ścin no ści? 

— Czy je ste ście go to wi dźwi gać pa mięć nie miec kie go na pa du na Pol skę 

w 1939 ro ku, pa mięć dru giej woj ny świa to wej i uści snąć bra ter ską dłoń 

pol skich chrze ści jan? 

Chodź cie za tem z na mi! 

To we zwa nie Ka to lic kiej Wspól no ty Ko biet Nie miec kich w Münster 

pod ję ły w la tach 1983 do 1993 ko bie ty, męż czyź ni, mło dzież i dzie ci w wie-

ku od 12 do 67 lat pry wat nie i w gru pach. Po za ła twie niu uciąż li wych  

for mal no ści wi zo wych i peł nej przy gód, 22-go dzin nej po dró ży po cią giem, 

ode bra ni póź nym wie czo rem z ciem ne go dwor ca w Kra ko wie przez  

nie zna nych jesz cze przy ja ciół, po tem tro skli wie i ser decz nie przy ję ci 

w do mu Ja na, ja ko nie zwy kli go ście, wzię ci w opie kę przez tłu macz kę –  

są siad kę Jo lę, z któ rych to kon tak tów po wsta ła dłu go let nia ser decz na 

przy jaźń z Ja nem i Jo lą, to jed na z wie lu cu dow nych hi sto rii, na któ re peł-

ni za dzi wie nia sta le na tra fia li śmy w Pol sce. 

Dwa dni w Kra ko wie na akli ma ty za cję i po zna nie: sta re mia sto z sza-

cow ny mi ko ścio ła mi, klasz to ra mi, dzie ła mi sztu ki, pięk ną ar chi tek tu rą, na-

stro jo wy mi ulicz ka mi i ka wiar nia mi, otwar to ścią lu dzi. Za mek Wa wel ski 

i Ka te dra, gdzie czu je się obec ność hi sto rii zwłasz cza przy gro bach kró lew-

skich i pol skich po etów, miej sce uko cha ne i strze żo ne przez Po la ków, ale 

i po cie sze nie w tam tym uci sku. Wzru sza ło nas to i da wa ło do my śle nia. 

Głę bo kie świa dec twa wia ry w No wej Hu cie, „mie ście, któ re mia ło być bez 

Bo ga”, bez ko ścio łów, ho spi cjum, bez ludz kich kon tak tów, bez so li dar no ści. 

Po Ka zi mie rzu, by łej dziel ni cy ży dow skiej (jesz cze przed re no wa cją!) opro-

wa dza nas Mie tek, nasz ży dow ski przy ja ciel, dziec ko Kra ko wa, je dy ny któ-

ry prze żył ze swo jej ro dzi ny. Woj tek za pra sza nas do swo ich ro dzi ców do 

szczaw ni cy i or ga ni zu je nam nie za po mnia ny spływ Du naj cem. 

Piel grzym ka roz po czy na się uro czy stą Mszą Świę tą w Ka te drze Wa wel-

skiej, tym je dy nym w swo im ro dza ju miej scu bę dą cym źró dłem na ro do wej 

si ły, kul tu ry i pol skiej toż sa mo ści. 

„Z daw na Pol ski Tyś Kró lo wą, Ma ry jo! ” Ta har mo nia jest dla nas czymś 

no wym, je ste śmy ogrom nie wzru sze ni, ja kiś star szy pan znaj du je w dzie-

się cio ty sięcz nym tłu mie sied mio ro Niem ców i każ de mu wrę cza kwiat 

gla dio li ze sło wa mi: „to dla Was Niem ców”. Po tem ru sza piel grzym ka przez 

mia sto, sta rym szla kiem kró lew skim, na chod ni kach, w oknach i na da chach 

Kra ko wia nie przy jaź nie po zdra wia ją cy piel grzy mów, klasz czą cy w dło nie, 

rzu ca ją cy kwia ty, nie któ rzy obo jęt ni, tu i tam mi li cjan ci kie ru ją cy ru chem. 

Cóż dzie je się w gło wach i ser cach tych lu dzi? 

Tak sa mo po tem pod czas wę drów ki przez wio ski, mia łam moż li wość 

wy mia ny krót kich spoj rzeń z ludź mi po zdra wia ją cy mi piel grzym kę, to 

by ły głę bo ko chwy ta ją ce za ser ce prze ży cia. 

Idą z na mi sta rzy i no wi przy ja cie le, po cą się w sierp nio wym skwa rze, 

roz ma wia ją, mil czą, mo dlą się, śpie wa ją: stu den ci i stu dent ki, go spo dy nie 

do mo we, ucznio wie, bab cie, i wnu ki, pro fe so ro wie, le ka rze, ro bot ni cy, 

ar ty ści, mło de pa ry, nie któ rzy bio rą ślub w dro dze. 

Nas ja ko Niem ców ude rza szcze gól nie po wszech na at mos fe ra mi ło ści 

i wza jem nej tro ski jed nych o dru gich. Uczeń z Kra ko wa po ma ga nieść 

ple cak na szej ko le żan ki z Münster i z oży wie niem roz ma wia z nią po nie-

miec ku! Po ra nio ne i ob tar te no gi Elż bie ty opa tru ją tro skli wie dwie nie-

miec kie mat ki z na szej gru py. Ali na stu diu je ger ma ni sty kę i ma za in te re-

so wa nia teo lo gicz ne: Nie je ste ście tu przy pad ko wo. Jak to do brze, że ja ko 

chrze ści ja nie mo że my się tu w at mos fe rze za ufa nia spo tkać! lu dzie star si 

są po cząt ko wo wo bec na szej ma łej nie miec kiej grup ki scep tycz ni i za cho-

wu ją re zer wę. Ire na prze ży ła Po wsta nie War szaw skie. A te raz piel grzy mu-

je cie ra zem z na mi... – za sta na wia się – Co my śli cie o na szej piel grzym ce? 

Gdy wi dzi, że je ste śmy na praw dę ocza ro wa ni, zni ka jej re zer wa. To do brze 

– Ire na mó wi do nas – Od wiedź cie mnie w Kra ko wie.  

Co się zmie ni ło w Ire nie? Dla nie któ rych, star szych Po la ków, by li śmy 

pierw szy mi Niem ca mi, któ rych spo tka li po woj nie. My ślę, że mo gli śmy się 

w ten spo sób przy czy nić do po jed na nia. 

An na zo sta ła wy pę dzo na z daw nych ziem wschod nich Pol ski. Wi dzi 

ona w nas po most pro wa dzą cy do Eu ro py Za chod niej i uwa ża na sze wspól-

ne kon tak ty za waż ne dla przy szło ści Pol ski i Eu ro py, w czym z ca łą pew-

no ścią ma ra cję. To na sza mi sja- po łą cze nie flag we wspól nym zwy cię stwie! 

Wie lu mło dych lu dzi szu ka kon tak tu z na szą gru pą. Oni nie py ta ją o prze-

szłość, py ta ją kry tycz nie o za chod nią te raź niej szość i chcą wie dzieć co 

o nich my śli my. Mó wią: Opo wiedz cie w Niem czech co tu prze ży li ście. 

Przy jedź cie zno wu i przy wieź cie ze so bą no we sio stry i no wych bra ci! 

Ca ły kraj piel grzy mu je do Czar nej Ma don ny. Ci, któ rzy nie mo gą pójść, 

roz da ją piel grzy mom kom pot, wo dę, jabł ka, zu pę, kwia ty, za pra sza ją na 

obiad, ofe ru ją kwa te rę: łóż ko, spa nie na pod ło dze, na sia nie, na sło mie. Od-

da nie dla piel grzym ki i go ścin ność zwy kłych ro dzin i wspól not za kon nych 

jest nie by wa ła. Nie za po mnia ne są kon wie kwa śne go mle ka, ser wo wa ne 

przez mle czar nie, wiel kie garn ki zu py w le śnio wie, ro dzin ne obia dy w ska-

le i Pi li cy, mięk kie łóż ka u sióstr Do bre go Pa ste rza w Czę sto cho wie,  
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głę bo kie przy droż ne stud nie z ochła dza ją cą wo dą, w głąb któ rych tak 

dźwięcz nie wy śpie wu je się „Dziec kiem Bo żym je stem ja... ”, nie sa mo wi ty 

deszcz w smar dzo wi cach, mo cze nie zmę czo nych stóp w stru my ku w strze-

go wej, po stój na obiad w Wol bro miu, ró że dla piel grzy mów, czy wresz cie 

wza jem ne dzie le nie się wszyst kim, a wiec pol ski mi cu kier ka mi, nie miec ką 

cze ko la dą, ma ścią do na cie ra nia nóg i pla stra mi na otar te sto py! 

Prze żyć szcze gól nych do star cza nam nie zwy kle uroz ma ico ny kra jo braz 

ma low ni czej tra sy Wy ży ny Kra kow sko -Cz ęs toc howskiej wzdłuż szla ku 

Or lich Gniazd. skocz ne, we so łe pie śni ocza ro wu ją nas i za pa da ją w ser ce, 

a mo dli tew ne ma sze ro wa nie sta je się ła twiej sze, prze cho dząc chwi la mi 

w mo dli tew ny ta niec. Pró bu je my tłu ma czyć pol skie tek sty na nie miec ki 

i na go rą co w dro dze po wsta je pol sko -ni emi ecki śpiew nik. Za szcze gól nie 

wiel kie skar by uzna je my Bo gu ro dzi cę i Go dzin ki. Co dzien ne uczest nic two 

we Mszy Świę tej, w cza sie któ rej śpie wa my nie miec kie pie śni oraz wy po-

wia da my po nie miec ku in ten cje wzmac nia na sze kon tak ty z in ny mi piel-

grzy ma mi. Wi dzi my tak że jak nie wie le ma my na szych pie śni, pro stych i nie 

prze ła do wa nych in te lek tu al nie. 

W cza sie co dzien nych kon fe ren cji na te ma ty re li gij ne, hi sto rycz ne 

i ak tu al ne zdo by wa my pod sta wo wą wie dzę o ro li Ko ścio ła w trud nych 

dla Pol ski cza sach, gdy strzegł on pol skiej toż sa mo ści na ro do wej i wol-

no ści jed nost ki. 

Co jesz cze wy war ło na nas wra że nie: za an ga żo wa nie wie lu na szych 

do bro wol nych tłu ma czy! Ogrom na cier pli wość na szych pol skich sióstr 

i bra ci w trud nych sy tu acjach. Jak wie le mo gli śmy się od nich na uczyć! 

Ci cha, głę bo ka mo dli twa mło dych lu dzi do Je zu sa w Eu cha ry stii po cięż kim 

piel grzym ko wym dniu. No i ten szcze gól ny mo ment piel grzym ki w Olsz-

ty nie na Gó rze Prze ba cze nia. Oso bi sta proś ba o prze ba cze nie, wzię cie 

w ra mio na bliź nie go z uczu ciem, któ re go nie spo sób opi sać i świa do mość 

peł nej cier pie nia prze szło ści obu na ro dów i ra dość z szan sy ja ką dla obu 

nie sie przy szłość i uczu cie wiel kiej wdzięcz no ści za go to wość Po la ków 

do wy ba cze nia nam. Msza Świę ta po jed na nia – te po ru sza ją ce pie śni i te 

ge sty jed no ści. Tu że gna my się i za ła twia my wszyst kie spra wy, na któ re 

w Czę sto cho wie nie bę dzie już cza su. 

I zno wu przy wej ściu do Czę sto cho wy: ty sią ce lu dzi na po bo czach 

dro gi, ma cha do nas w po czu ciu wspól no ty, prze ka zu je znak zwy cię stwa, 

ro dzi się wza jem na więź, no i te kwia ty: gla dio le bia łe i czer wo ne, ró że, 

ger be ry, goź dzi ki i wie le in nych let nich kwia tów, ga łąz ki ja rzę bi ny, wrzo-

su, wia nusz ki z li ści dę bo wych. Co raz bar dziej czu je się, jak wzma ga się 

we wnętrz na ener gia piel grzy mów. Ktoś in to nu je pieśń „Oj czy zna ma... ”, 

pieśń wol no ścio wą o cha rak te rze re li gij no -p o lit ycznym, z któ rej prze bi ja 

si ła wia ry i tę sk no ta za wol no ścią Po la ków. Zno wu pie śni ma ryj ne i peł na 

żar li wo ści „Czar na Ma don no... ”. Dla wie lu z nas nie zro zu mia łe jest to od-

da nie dla Mat ki Bo skiej, ale i nas opa no wu je ta nie zwy kła at mos fe ra po-

boż no ści wszyst kich bez wy jąt ku piel grzy mów. Ich bli skość i ser decz ność 

po ry wa i nas. To do świad cze nie by cia ra zem w dro dze ja ko piel grzym 

w skon den so wa nym, krót kim cza sie, w od da niu dla kon kret nych sym bo-

li: tu wśród piel grzy mów spo tka li śmy Chry stu sa. 

Wie lu z nas trud no zro zu mieć głę bię Świę to ści Ja snej Gó ry, ale po ru-

sze ni i wzru sze ni je ste śmy tym ostat nim eta pem piel grzym ki przy pa da ją-

cym w dniu 15 sierp nia, a więc Mat ki Bo skiej Ziel nej – świę cie dzięk czy-

nie nia za plo ny. Czu je my i ro zu mie my, że kon cen tru ją się tu oso bi ste, 

na ro do we i re li gij ne na dzie je ca łe go na ro du, któ ry cią gle po zba wia ny był 

toż sa mo ści i eg zy sten cji, aż do znisz cze nia ca łych warstw spo łecz nych. 

Je ste śmy w tej ta jem nej sto li cy Ma ryi, praw dzi wej Kró lo wej Pol ski. Czar na 

Ma don na z Czę sto cho wy to waż ny ele ment teo lo gii wol no ści przez stu le-

cia aż do dnia dzi siej sze go. 

W na szych gru pach piel grzym ko wych z lat 1983 do 1993 speł ni ło się 

pra gnie nie Wła dy sła wa Bar to szew skie go: „że Po la cy i Niem cy... mo gą być 

dla sie bie wza jem nie nor mal ny mi ludź mi, że my ślą i czy nią po dob nie i że 

tak mo że być na co dzień... W na szych kra jach ro śnie no we po ko le nie 

peł ne na dziei... To jest wła śnie pra ca dla po ko ju”. 

Gdzie je ste śmy dziś w ro ku 2002? Czy piel grzym ki do Czę sto cho wy 

ma ją przy szłość? Czy spo rzą dza nie do ku men ta cji świad czy o ich ry chłym 

koń cu? Mam na dzie ję, że nie! sy tu acja po li tycz na zmie ni ła się, lu dzie po-

dró żu ją ła twiej i czę ściej, wzro sła wy mia na go spo dar cza i kul tu ral na po-

przez dzia łal ność roz ma itych or ga ni za cji, związ ków, firm, osób pry wat nych 

i po li ty ków, któ rzy kon ty nu ują dzie ło za po cząt ko wa ne wła śnie na piel-

grzym kach. Jest jesz cze wie le do zro bie nia i do wy mo dle nia, aże by Niem-

cy i Po la cy do brze się po zna li, zro zu mie li i za ak cep to wa li. Piel grzym ka 

umoż li wia do ko na nie te go w bar dzo szcze gól ny spo sób, po nie waż szczę-

ście czło wie ka wy ni ka nie tyl ko z za spo ko je nia po trzeb go spo dar czych 

i kul tu ral nych, ale przede wszyst kim z na wią za nia wię zi du cho wych wy-

wie dzio nych z wspól nych ko rze ni chrze ści jań skiej wia ry i cy wi li za cji mi-

ło ści, któ rą też cią gle na no wo trze ba for mu ło wać.

(tłumaczenie – Jolanta Pełka) 

 

Bo że na Sie mień ska

Od 1981 ro ku mot tem mo je go ży cia sta ła się Pie sza 

Piel grzym ka Kra kow ska. By ła to nie za po mnia na, 

wspa nia ła wę drów ka z Ma ry ją, któ ra po głę bi ła mo ją 

wia rę i po mo gła mi po znać Bo ga w god no ści dru gie-

go czło wie ka. 

W krót kim cza sie piel grzym ka ro sła w si łę, przy by wa-

ło mnó stwo lu dzi, więc co raz czę ściej przy cho dzi łam 

do„Ba zy” na ul. Dier żyń skie go – obec nie J. lea – aby po móc w za pi sach, 

lub in nych pra cach or ga ni za cyj nych. I tak już zo sta ło. Przez kil ka lat z wiel-

kim za an ga żo wa niem i przy jem no ścią po świę ca łam każ dy wol ny czas na 

pra cę. PPK by ła naj pięk niej szą przy go dą w mo im ży ciu. Czas tam spę dzo-

ny pro cen to wał otrzy ma niem wie lu łask od Pa na Bo ga, po trzeb nych do 

co dzien ne go ży cia. Był to czas ra do ści i po go dy du cha. Piel grzym ka  

by ła dla mnie wiel kim sym bo lem, ży wą ma ni fe sta cją wier no ści Bo gu,  

Ko ścio ło wi i Oj czyź nie i tak jest do dnia dzi siej sze go. 

Po wie lu la tach po szłam pie szo na 20-tą Ju bi le uszo wą PPK, aby  

po dzię ko wać Pa nu Bo gu za otrzy ma ne ła ski. By ło o wie le trud niej niż 20 

lat te mu. Ale ta ogrom na ra dość pro mie nio wa ła nie zmien nie na każ dym 

ki lo me trze i po zo sta wa ła ta ka sa ma jak przed la ty... 

Lu cy na Kar piń ska – Bo brek

Piel grzym ka – re ko lek cje w dro dze, ra do sny czas 

wspól nej mo dli twy w co dzien nym zno ju wę dro wa nia, to 

ra dość by cia wspól no tą przez pa rę dni /osób star szych, 

mło dych, dzie ci, to czas za du my nad sen sem ży cia. Tak 

w nie skoń czo ność moż na okre ślać czas piel grzy mo wa nia. 

Uczest ni czy łam w trzech Pie szych Piel grzym kach  

Kra kow skich na Ja sną Gó rę (II – IV). Kie dy po dwu dzie-

stu dwóch la tach wra cam my śla mi do tych kil ku sierp nio wych dni spę dzo-

nych w dro dze ra zem z sio stra mi i brać mi z dusz pa ster stwa, to wi dzę oj ca 

– prze wod ni ka gru py, w sku pie niu pro wa dzą ce go re ko lek cje, sły szę je go 

cen ne uwa gi, wska zów ki, prze my śle nia na prze mi ja ją cy czas wiel kie go 

nie po ko ju, wiel kich prze mian w na szej oj czyź nie. Ja ko stu dent ka mo głam 

po ukła dać swo je pla ny ży cio we, co rocz nie na bie ra łam wia ry, opty mi zmu, 

chę ci do dal sze go ży cia. To umac nia ło mnie w wy bo rze dro gi ży cia z Bo-

giem, wia ry w zwy cię stwo do bra nad złem. 

Piel grzy mo wa nie – to nie tyl ko re ko lek cje w dro dze, to ra do sny śpiew, 

to pięk no ota cza ją cej nas przy ro dy, to zma ga nie się z ży wio ła mi, to za wie-

ra nie no wych przy jaź ni, któ re trwa ją do dzi siaj. Te raz nie uczest ni czę 

w piel grzym kach. skoń czy łam stu dia, za ło ży łam ro dzi nę, wy cho wu ję z mę-

żem sy nów i ra zem uczest ni czy my w ży ciu re li gij nym. My ślę, że zdro wie 

po zwo li mi jesz cze kie dyś uczest ni czyć z ca łą ro dzi ną w Pie szej Piel grzym-

ce na Ja sną Gó rę. 
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Sta ni sła wa Skwo rzec–St a rowic z 

W dniu 13 ma ja 1981 ro ku, bę dąc stu dent ką Po li tech-

ni ki Kra kow skiej, do ra bia jąc do sty pen dium my łam okna 

w aka de mi ku. Wte dy usły sza łam przez ra dio tę strasz ną 

in for ma cję o za ma chu na Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. 

Prze ra że nie, ocze ki wa nie na po twier dze nie in for ma cji, 

ko lej ne ko mu ni ka ty i mo dli twa o zdro wie dla naj więk-

sze go Po la ka sta ły się wy zwa niem w jed nej chwi li. Od-

wo ła no Ju we na lia a Bia ły Marsz na ryn ku w Kra ko wie zgro ma dził tłu my 

mło dych i sta rszych – wszyst kich, któ rych zda rze nie to do tknę ło. Za miar 

zor ga ni zo wa nia Pie szej Piel grzym ki Kra kow skiej z Wa we lu na Ja sną Gó rę 

w in ten cji Oj ca Świę te go i Oj czy zny po wstał tak spon ta nicz nie, że trud no 

by ło prze wi dzieć co bę dzie da lej. 

Za chę co na przez dusz pa ste rza aka de mic kie go DA „Na Mia stecz ku” 

księ dza Jó ze fa Ja chim cza ka, włą czy łam się do gro na osób za an ga żo wa nych 

w or ga ni zo wa nie pie szych piel grzy mek do Czar nej Ma don ny. Du że za in-

te re so wa nie ta ką mo dli tew ną for mą wspo ma ga nia Oj ca Świę te go w je go 

trud nych chwi lach po słu gi wa nia, po trze ba po dzię ko wa nia Mat ce Bo żej za 

oca le nie Je go ży cia, do dat ko wo zdo pin go wa ły mnie do peł ne go za an ga-

żo wa nia w to chlub ne dzie ło. Cięż ka pra ca w służ bie za opa trze nia piel-

grzym ki, oprócz si ły fi zycz nej wy ma ga ła wie le spry tu, cier pli wo ści i ogrom-

nej si ły du cha do po ko ny wa nia trud no ści zwią za nych nie tyl ko z nie po-

go dą, bra kiem pie czy wa, czy swo bod ne go do stę pu do wo dy pit nej. Du że, 

ale zdro we zmę cze nie, no wo po zna ni lu dzie, wspa nia łe roz mo wy, li tur gie 

mszal ne od pra wia ne w nie co dzien nych wa run kach, po god ne wie czo ry, 

noc ne czu wa nia sta no wi ły dla mnie si łę na pę do wą. Trze ba przy znać, że 

or ga ni za to rzy pierw szych piel grzy mek sta no wi li zgra ną eki pę od czu wa-

ją cą cią gły nie do syt, od waż nych, zdol nych do wy rze czeń, z du żym za pa sem 

ener gii i cią gle no wy mi po my sła mi na na stęp ne. Ko niec jed nej piel grzym-

ki był jed no cze śnie za czy nem na stęp nej, po pra wio nej o za uwa żo ne nie-

do cią gnię cia or ga ni za cyj ne po przed nich. Każ da piel grzym ka, mi mo po-

dob nej tra sy i spo so bu or ga ni zo wa nia mia ła in ny cha rak ter i po każ dej 

mia łam in ne do świad cze nia i po trzeb ne w dal szym ży ciu prze my śle nia. 

Po każ dym po wro cie do do mu mia łam jed nak po czu cie do brze speł nio-

ne go obo wiąz ku wo bec Bo ga i Oj czy zny. 

Ju lian Dut ka 

Wspo mnie nia i głę bo kie re flek sje uczest ni ków I Kra-

kow skiej Pie szej Piel grzym ki do Czę sto cho wy w 1981 r. 

za chę ci ły mnie do udzia łu w II Piel grzym ce. Od te go cza-

su piel grzym ka sta ła się dla mnie sta łym, co rocz nym 

wy da rze niem sierp nio wych dni, a si ła jej od dzia ły wa nia 

roz cią ga się na resz tę ty go dni i mie się cy każ de go upły-

wa ją ce go ro ku. Mo je do zna nia i do świad cze nia do ty czą 

du cho wej sfe ry ja ko piel grzy ma i ja ko le ka rza w trud nej służ bie me dycz nej 

piel grzym ki. Te dwa aspek ty udzia łu w piel grzym ce su mu ją się i po tę gu ją 

efekt jej od dzia ły wa nia oraz po zwa la ją mi zro zu mieć jej głę bo ki sens i do-

bro. Piel grzym ka – pąt ni czy szlak i re ko lek cje w dro dze, jest wiel ką oka zją 

i szan są po głę bie nia wia ry i du cha po przez trud fi zycz ny, nie wy go dę, wy-

rze cze nia, a tak że chwi lą re flek sji nad ży ciem. Piel grzym ko wy szlak jest 

na szym spraw dzia nem wraż li wo ści du cho wej i fi zycz nej na dru gie go obok 

nas po dą ża ją ce go nie zna ne go czło wie ka i go to wość słu że nia mu po mo cą, 

ra dą, a na wet współ czu ciem. 

Praw dzi wa ta jem ni ca i moc piel grzym ki w prze mia nie i od no wie na-

sze go du cho we go wnę trza jest trud na do prze ka za nia sło wa mi. Trze ba 

ko niecz nie ją prze żyć i do świad czyć nie ba cząc na złą po go dę, zmę cze nie, 

pot oraz ból pę che rzy i ran na sto pach. War tość współ cze sne go czło wie ka 

mie rzy się zdol no ścią do wy rze czeń i po ko ny wa nia tru dów do cze snych 

i ta kim spraw dzia nem tej de wi zy ży cio wej jest rów nież piel grzym ka. Do 

spo tka nia na piel grzym ko wym szla ku do na szej Mat ki i Kró lo wej – Czar nej 

Ma don ny. 

Zdzi sław Kliś

Czym by ła dla mnie piel grzym ka? 

Piel grzym ka? Naj pięk niej sza rzecz w ży ciu – piel grzy-

mo wać do Mat ki Bo żej! 

Lu igi Cri san ti

 (Wło chy – ruch Co mu nio ne e li be ra zio ne) 

Pierw szy raz by łem na piel grzym ce w 1982 ro ku. Dla 

mnie, po cho dzą ce go z kra ju bę dą cym w cał kiem in nej 

sy tu acji, wszyst ko by ło no we. Nie są dzi łem, że ta kie pój-

ście ra zem ku Ja snej Gó rze mo że ty le zmie nić w czło wie-

ku i po mię dzy ludź mi. Fak tycz nie, ktoś był tam obec ny 

i to dla mnie by ło zna czą ce.

 Tym, co naj bar dziej pa mię tam, to cał ko wi te za sko cze nie fak tem, że 

ży cie mo że tak wy glą dać, że przy by wa nie z ludź mi mo że tak wy glą dać. 

Dwa la ta póź niej wy bra łem Pol skę ja ko kraj za miesz ka nia i to, że Pol ska 

sta ła się fak tycz nie „mo im” kra jem za wdzię czam rów nież Piel grzym ce 

Kra kow skiej. Póź niej wie le ra zy wy bra łem się jesz cze na piel grzym kę,  

cza sa mi z waż ny mi dla sie bie in ten cja mi, któ re za wsze znaj do wa ły swo je 

po zy tyw ne speł nie nie pra wie za raz po za koń cze niu piel grzym ki.

 Je stem bar dzo wdzięcz ny Pa nu Bo gu i Mat ce Bo żej za to do świad cze-

nie, któ re po zwo li ło mi le piej zro zu mieć cha ry zmat ru chu Ko mu nia i Wy-

zwo le nie, do któ re go na le żę. Już nie je stem naj młod szy ale są dzę, że mo ja 

przy go da z piel grzym ką jesz cze się nie za koń czy ła. 

Piotr Gra ma ty ka

 

W pierw szej Pie szej Piel grzym ce Kra kow skiej w 1981 

ro ku sze dłem ja ko je den z oko ło ty sią ca ośmiu set zwy-

kłych piel grzy mów. W in ten cji przede wszyst kim dzięk-

czyn nej, za ura to wa nie ży cia Oj ca Świę te go, w ce lu spo-

tka nia z Ma ry ją obec ną w Cu dow nym Ja sno gór skim Wi-

ze run ku. Co mi ta pa mięt na piel grzym ka da ła? 

Otóż to, że przez na stęp ne dzie sięć lat, do 1991 ro ku 

nie cier pli wie ocze ki wa łem na dej ścia ko lej ne go sierp nia. Uczest ni czy łem 

w or ga ni zo wa niu ko lej nych ja ko je den z głów nych po rząd ko wych. Mi mo 

zmę cze nia, do dat ko wych ki lo me trów w no gach sta ła się czymś, o czym 

trud no opo wie dzieć, ale co ro zu mie ją Ci, któ rzy choć raz prze szli tra sę 

z Wa we lu na Ja sną Gó rę. Z re gu ły w skwa rze sierp nio we go słoń ca, ale 

cza sa mi rów nież w ulew nym desz czu.

 Za wsze jed nak w at mos fe rze ra do ści, bra ter stwa, mo dli twy. Ta at mos-

fe ra ukształ to wa ła w spo rej czę ści mo je póź niej sze ży cie. Wie le przy jaź ni 

za war tych wów czas trwa do dzi siaj. Po czu cie od po wie dzial no ści za to, aby 

do pro wa dzić bez piecz nie piel grzy mów na Ja sną Gó rę prze nio słem na 

swo je dal sze ży cie ro dzin ne i za wo do we. 

Kie dy mo je dzie ci do ro sną do te go mo men tu, aby od czuć at mos fe rę 

piel grzym ki, mam na dzie ję, że Je zus po zwo li na szej ro dzi nie w kom ple cie 

wy brać się w dro gę do Je go i na szej Mat ki. 


