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 „Ku Cy wi li za cji Mi ło ści”

IV
Piesza Pielgrzymka Krakowska
8-13. VIII. 1984

Po mi mo wie lu pro ble mów po raz czwar ty piel grzym ka prze szła 
na Ja sną Gó rę w dniach 8-13 sierp nia 1984 ro ku. Po raz ostat ni 
prze wod ni kiem głów nym był ks. Jó zef Ja chim czak CM (otrzy mał 
spe cjal ne po zwo le nie od swo ich prze ło żo nych, gdyż od 3 lip ca 
1984 ro ku został pro bosz czem Pa ra fii Św. Krzy ża w War sza wie). 
Dzień po za koń cze niu piel grzym ki 14 sierp nia or ga ni za to rzy pod-
czas Mszy Św. w Ka pli cy sióstr Mi ło sier dzia po dzię ko wa li Ks. Jó-
ze fo wi Ja chim cza ko wi CM za czte ro let nie prze wod nic two do 
Czar nej Ma don ny. Z księ dzem Jó ze fem jesz cze wie le ra zy spo ty-
ka li śmy się na piel grzym ko wym szla ku. 

Jednym z owoców pielgrzymki jest „ruch Ku Cywilizacji 
Miłości”, którego głównym animatorem był stanisław Pruszyński. 

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

  Teo lo gicz ny sens piel grzy mo wa nia 
– ks. Jó zef Ja chim czak CM (Kra ków) 

  Ko ściół piel grzy mu ją cy – red. Ma rek skwar nic ki (Oj ców) 

  Mi łość w ru chu Cy wi li za cji Mi ło ści 
– sta ni sław Pru szyń ski (Pod chy bie) 

Kon fe ren cje w gru pach: 

  Cy wi li za cja Mi ło ści w za wo dzie: 
  Oświa ta  – Ze non Ury ga
  Twór cy   – Ma ria Cze ka j- Oste rwa
  służ ba Zdro wia – ra fał Mich nik
  Urzęd ni cy  – lech Dzier ża now ski
  ro bot ni cy  – Wła dy sław Za wi ślak

  Czy Bóg jest bli sko? – o. ra fał ski biń ski OP

  Idee i my śli ks. Bro ni sła wa Mar kie wi cza w we wnętrz nej 
od no wie na ro du – ks. Je rzy se r mak sI

  Pięk no – arch. An drzej Ba si sta

  40–ta rocz ni ca Po wsta nia War szaw skie go 
– red. ry szard Ma dej

  Udział Kra ko wa w Po wsta niu War szaw skim 
– Do ro ta Fra na szek

  Kru cja ta Wy zwo le nia Czło wie ka 
– Jo lan ta Wę grzec ka, Piotr Gra ma ty ka

  Mi łość od po wie dzial na – s. Mał go rza ta Ma ru szew ska

  Mi łość Oj czy zny – ks. Jó zef Ja chim czak CM

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. stanisław rospond CM
 1Wło chy Św. Benedykt  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  Św. sta ni sław BM Ks. Jan seremak
 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
   O. ludwik Kurowski OFM 
 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Piotr Kwie cień CM 
 9 Św. Ja cek O. rafał skibiński 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 Błażkiewicz
 13 Św. szcze pan Ks. Adam Podbiera 
 14 Św. Mi ko łaj Ks. Ta de usz Za le ski

 15 Św. Józef Ks. Józef Walusiak 

lI  CZEB NOŚĆ PIEl GrZyM KI

W piel grzym ce wzię ło udział ok. 10500 pątników.  Naj młod szy uczest-
nik – 8 mie sięcz ne bliź nia ki z Biel ska Bia łej.  Naj star szy – Pan Ka zimierz 
– 92 la ta. 

Gru py za gra nicz ne:

Wło si – 150 osób, Fran cu zi – 120 osób, Niem cy – 80 osób, 8 Wę grów, 
5 Cze chów, 2 An gli ków, 1 Nor weż ka. 

W piel grzym ce wzię ło udział 150 ka pła nów, 60 kle ry ków i 5 sióstr za kon-
nych, a na tra sie sa kra ment Mał żeń stwa za war ło 6 par (1 w strze go wej, 5 we 
Wło do wi cach), służ ba me dycz na li czy ła 70 le ka rzy i pie lę gnia rek. 

ZEsPóŁ OrGANIZACyJNy: 

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, Elżbieta Kalina 
   Ka ta rzy na Woź niak
   Ewa Pyrczak, Magdalena Kotnis 
   Bożena siemieńska 
   lucyna i Bogdan Wąs  
   Michał starowicz
   stanisława skworzec
   lucyna Karpińska 
   Barbara Irla, renata serafin
   stanisław Górka
Kwa ter mistrz głów ny:  Te re sa Gratkowska 
   Elżbieta swoszowska 
   Anna Mroczek
służ ba tech nicz na: Ma rian Ga ga tek , stanisław lech 
   Wła dy sław Go rycz ko 
   roman Janas, ryszard stańczyk
służ ba zdro wia:  An na Bran dys, Ju lian Dut ka 
Piloci grup zagranicznych: Jolanta Pełka, luigi Crisanti 
   Kl. Antoni Pyznar
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Ks. Adam Pod bie ra

W 1984 ro ku ja ko neo pre zbi ter za stę pu jąc ks. Wa cła-

wa Ko zic kie go prze wod ni ka gru py 13, któ ry te go ro ku, 

iść nie mógł, roz po czą łem mo ją przy go dę co rocz ne go 

piel grzy mo wa nia z Kra ko wa na Ja sną Gó rę. Ta „przy go da” 

trwa nie prze rwa nie do dziś. Pi szę „przy go da” – choć pew-

nie sło wo to nie od da ni gdy te go co prze ży wa piel grzym, 

i to spe cy ficz ny, bo prze wod nik gru py. 

Jak dziec ko oglą da (któ ryś raz z ko lei) tę sa mą już wy tar tą przez czas, 

ksią żecz kę z baj ka mi lub do znu dze nia pro si ro dzi ców o opo wie dze nie 

(po  raz set ny) tej sa mej baj ki ni gdy się nie nu dząc, znaj du je pew nie coś 

no we go, fan ta stycz ne go, przy ku wa ją ce go uwa gę, tak co rocz ne piel grzy-

mo wa nie jest dla mnie każ de in ne, nie po wta rzal ne, zdu mie wa ją ce, przy-

no szą ce no we doświad cze nia. Dla cze go tak się dzie je? 

Po pierw sze: Bóg, z któ rym się wę dru je udzie la się w swo im nie skoń-

czo nym bo gac twie wciąż na no wo. Po dru gie: lu dzie się zmie nia ją (choć 

są i ta cy, któ rych od lat co ro ku spo ty kam) i to oni wno szą ze so bą ca łe 

do świad cze nie ży cia, z któ rym chcą się dzie lić z in ny mi. Po trze cie: cza sy 

się zmie nia ją (np. na po cząt ku piel grzym ka mia ła wy miar bar dziej po kut-

ny, po tem w la tach 80-tych da ło się od czuć na chy le nie „Bo go -Oj czyź nia ne” 

wśród piel grzy mów, a dziś chy ba głę biej re li gij ne choć moc no mło dzie-

żo we, ra do śnie roz śpie wa ne) przy no sząc no we wy zwa nia, no wy spo sób 

my śle nia i dzia ła nia, no we dro gi po szu ki wa nia Bo ga. 

Je śli więc raz na tę „Dro gę” wsze dłem przed la ty to t rud no z niej zejść, 

bo tak jak by się utra ci ło pew ną moż li wość roz wo ju, ubo ga ce nia, ra do sne-

go wzra sta nia. Wciąż pa mię tam sło wa C. K. Nor wi da: 

Nad sta na mi jest i sta nów – stan,  

Ja ko wie ża nad pła skie do my 

ster czą ca, w chmu ry...     

  Wy my śli cie, że ja nie Pan, 

  Dla te go, że dom mój ru cho my

  Z wiel błą dziej skó ry... 

Prze cież ja – aż w nie ba ło nie trwam, 

Gdy ono du szę mą po ry wa, 

Jak pi ra mi dę! 

  Prze cież i ja – zie mi ty le mam, 

  Ile jej sto pa ma po kry wa, 

  Do po kąd idę!... 

Trud no z te go „sta nu” zre zy gno wać, dla te go wciąż „idę”.

Sta ni sław Lech

Or ga ni za cją piel grzy mek od stro ny tech nicz nej zaj-

mu ję się od po cząt ku, cho ciaż nie mo głem oso bi ście 

uczest ni czyć w dwóch pierwszych piel grzym kach. 

skąd bra ła się ener gia i co sta no wi ło si łę na pę do wą 

do na sze go dzia ła nia? Nie je stem w sta nie od po wie dzieć 

na to py ta nie w peł ny spo sób. Na po cząt ku en tu zjazm 

i ra dość za po ży czy łem so bie od prze wod ni ka głów ne go 

ks. Jó ze fa Ja chim cza ka. ry chło prze ko na łem się, że jest coś da le ko więk-

sze go w tym dzie le, coś co dzia ła we mnie i na peł nia mnie ra do ścią. To 

coś po zwa la zu peł nie nie zwra cać uwa gi na utru dze nie i nie wy go dy, a ob-

da rza nie sły cha ną sa tys fak cją i ra do ścią z wy ko na nej pra cy. Z cza sem 

na wet te nie wy go dy sta wa ły się do dat ko wym po wo dem do tej bli żej nie-

okre ślo nej ra do ści. Oprócz tech nicz nych prac by ło jesz cze wie le in nych 

prze żyć, któ rych war tość nie spo sób okre ślić. By ły to ogrom ne ilo ści spo-

tkań z róż ny mi przy ja zny mi so bie ludź mi, zwłasz cza na pierw szych piel-

grzym kach, gdy z na szą wol no ścią we wnętrz ną mo gli śmy „ob no sić” się 

po dro gach i mia stach. Z tych spo tkań za wią za ły się bar dzo cen ne i trwa-

łe przy jaź nie. Trze ba wspo mnieć wie le bar dzo cen nych spo tkań ta kich jak 

z o. le onem Kna bi tem czy księ dzem ku sto szem ze smar dzo wic, licz ny mi 

pre le gen ta mi, ze spo ła mi mu zycz ny mi a na ko niec z wie lo ma na szy mi bi-

sku pa mi, na cze le z na szym ks. kar dy na łem. Nad ty mi na szy mi dzia ła nia mi 

dys kret nie czu wał ksiądz prze wod nik. Na po cząt ku by ła to opie ka i cha-

ry zma ks. Jó ze fa Ja chim cza ka. Póź niej by li in ni, w szcze gól no ści dla mnie 

bar dzo cen ni księ ża: Józef Łu cy szyn i obec ny Jó zef Gu ba ła. Ich to po sta wa 

bar dzo mi im po no wa ła i wzbu dza ła głę bo ki sza cu nek. są jed nak spra wy, 

któ rych nie spo sób ubrać w sło wa. Trze ba by być ar ty stą, by wy ma lo wać 

te smar dzo wic kie po ran ne Eu cha ry stie, któ re tak pięk nie by ły prze świe-

tlo ne „li po wym słoń cem”. A jak wy ra zić wie czo ry pro wa dzo ne przez księ-

ży Mi cha eli tów, któ rych śpie wem moż na się tak za chwy cić? są jesz cze in ne 

sub tel ne od czu cia pra wie ba nal ne, ta kie jak wi dok po ran ne go po wie trza, 

za pach chłod ne go sa mo cho du peł ne go sprzę tu, smak droż dżów ki, ka pu-

śnia ku ofia ro wa ne go prze sio stry w Wol bro miu, jak i wie le in nych bła hych 

spraw ota cza ją cych nas w cza sie dro gi. Trud no by tu je wy li czyć. Na de 

wszyst ko by cie we wspól no cie wy ra żo nej wspól ną pra cą, by ciem ze so bą, 

czy wspól nym po sił kiem – to jest to, czym się na peł nia my w dro dze. Po 

wie lu dniach tro ski, cza sem na wet chwi lach ner wo wych, nad cho dzi ten 

ostat ni. „Prze pro śna Gór ka”, któ ra zwy kle wi ta nas swo ją ro są, sło necz nym 

po ran kiem i gro ma dzi nas wszyst kich. Uści ski i ser decz ne po ca łun ki wraz 

ze sło wa mi prze pro sin po wo du ją, iż tak jak ta ro sa zni ka z nas ura za 

a wszy scy sku pia my się nad tym, co jest przed na mi de cy du ją ce. Póź niej 

jesz cze na krót ko przed na mi zgiełk ulicz ny i po kłon przed Cu dow nym 

Ob ra zem. Tej chwi li nie da się opi sać w spo sób peł ny. Ca łe utru dze nie 

po przed nich dni zni ka zu peł nie. Wresz cie mo że my zło żyć na sze tro ski, 

na sze in ten cje i nas sa mych w tym upra gnio nym miej scu. skła da my je 

jak by na ca ły rok. Chcia ło by się pod jąć znów te sa me obo wiąz ki, je że li 

Opatrz ność po zwo li, aby znów mieć moż li wość uklęk nię cia przed Ma don-

ną. To są te spra wy, któ re nas tak bar dzo przy cią ga ją do piel grzym ki, ka żą 

my śleć o niej i pla no wać swój czas. 

Ewa Pyr czak 

Bia ły Marsz i pierw sze sło wa Oj ca Świę te go skie ro-

wa ne do nas na ryn ku po zo sta ły na za wsze w mo jej 

pa mię ci. Dla te go po mysł „prze dłu że nia” Mar szu w pie szą 

piel grzym kę na Ja sną Gó rę po wi ta łam z ra do ścią. Jed nak 

kiep skie zdro wie nie po zwa la ło mi spro stać tru dom piel-

grzy mo wa nia, nie prze szła bym wte dy pla no wa nych od-

cin ków tra sy. Wy bra łam więc uczest ni cze nie w piel-

grzym ce po śred nio czy li po ma ga jąc in nym. Oni tak jak by szli za mnie a ja 

im to ro wa łam dro gę. To tak tro chę jak gra w „cur ling”, aby ka mień do tarł 

do ce lu po trze ba kil ku osób z mio teł ka mi, któ re usu wa ją prze szko dy. Ja 

„bie ga łam z mio tłą”. Ni gdy nie prze szłam ca łej tra sy ale wie lo krot nie ją 

po ko na łam przed lub w cza sie trwa nia piel grzym ki. Cza sem na wet uda-

wa ło mi się do łą czyć do gru py. A w krót kich prze rwach mie dzy obo wiąz-

ka mi wspa nia le by ło pa trzyć na piel grzy mów, mo że dzię ki mo jej pra cy 

ko muś by ło trosz kę ła twiej? 

Ewa i Wła dy sław Go rycz ko wie

Piel grzym ka to na sze re ko lek cje w dro dze, 

du cho we na tchnie nie i od skocz nia od zła ja kie 

jest na świe cie. Po ma ga nam prze trwać trud ne 

chwi le ja kie spo ty ka my w na szym ży ciu. Mo bi li-

zu je nas do mo dli twy, re flek sji i wy ci sze nia. Jest 

to rów nież czas wspól nej dro gi ra zem z brać mi 

i sio stra mi, któ rzy już wie lo krot nie piel grzy mo-

wa li, i z ty mi, któ rzy idą po raz pierw szy. Do dat ko wym bodź cem do piel-

grzy mo wa nia i mo dli twy jest pięk no przy ro dy, któ rą spo ty ka my na na szym 

szla ku. Głów nym ce lem jest sta nąć przed Ob li czem Na szej Mat ki i po dzię-

ko wać za wszyst ko co otrzy ma li śmy i pro sić o dal sze czu wa nie nad na mi. 


