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Udział Krakowa w Powstaniu Warszawskim
– Dorota Franaszek
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
– Jolanta Węgrzecka, Piotr Gramatyka
Miłość odpowiedzialna – s. Małgorzata Maruszewska
Miłość Ojczyzny – ks. Józef Jachimczak CM
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Piesza Pielgrzymka Krakowska
8-13. VIII. 1984

„Ku Cywilizacji Miłości”
Pomimo wielu problemów po raz czwarty pielgrzymka przeszła
na Jasną Górę w dniach 8-13 sierpnia 1984 roku. Po raz ostatni
przewodnikiem głównym był ks. Józef Jachimczak CM (otrzymał
specjalne pozwolenie od swoich przełożonych, gdyż od 3 lipca
1984 roku został proboszczem Parafii Św. Krzyża w Warszawie).
Dzień po zakończeniu pielgrzymki 14 sierpnia organizatorzy pod
czas Mszy Św. w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia podziękowali Ks. Jó
zefowi Jachimczakowi CM za czteroletnie przewodnictwo do
Czarnej Madonny. Z księdzem Józefem jeszcze wiele razy spoty
kaliśmy się na pielgrzymkowym szlaku.
Jednym z owoców pielgrzymki jest „Ruch Ku Cywilizacji
Miłości”, którego głównym animatorem był Stanisław Pruszyński.

KONF ERENC JE PLEN ARNE, POG ODN E WIEC ZORY
Teologiczny sens pielgrzymowania
– ks. Józef Jachimczak CM (Kraków)
Kościół pielgrzymujący – red. Marek Skwarnicki (Ojców)
Miłość w ruchu Cywilizacji Miłości
– Stanisław Pruszyński (Podchybie)
Konferencje w grupach:
Cywilizacja Miłości w zawodzie:
Oświata
– Zenon Uryga
Twórcy 		
– Maria Czekaj-Osterwa
	Służba Zdrowia – Rafał Michnik
Urzędnicy
– Lech Dzierżanowski
	Robotnicy
– Władysław Zawiślak
Czy Bóg jest blisko? – o. Rafał Skibiński OP
Idee i myśli ks. Bronisława Markiewicza w wewnętrznej
odnowie narodu – ks. Jerzy Sermak SI
Piękno – arch. Andrzej Basista
40–ta rocznica Powstania Warszawskiego
– red. Ryszard Madej
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Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Józef Jachimczak CM

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

1
Jan Paweł II
1Włochy Św. Benedykt
2
Św. Wojciech
3
Bł. Jadwiga Królowa
4 	
Św. Stanisław BM
5
Bł. Kinga
6
Św. Jan Kanty
7
Św. Franciszek
			
8
Św. Wincenty a Paulo
9
Św. Jacek
10
Św. Kazimierz
11
Bł. Salomea
12
Św. Maksymilian Kolbe
13
Św. Szczepan
14
Św. Mikołaj
Św. Józef
15

Ks. Stanisław Rospond CM
Ks. Józef Jończyk
O. Józef Olejarski
O. Salezy Kafel OFMCap
Ks. Jan Seremak
O. Mariusz Dębiński OFM
Ks. Franciszek Płonka
O. Rufin
O. Ludwik Kurowski OFM
Ks. Piotr Kwiecień CM
O. Rafał Skibiński OP
Ks. Bogusław Chmiel
Ks. Jerzy Sermak SI
Ks. Andrzej Błażkiewicz
Ks. Adam Podbiera
Ks. Tadeusz Zaleski
Ks. Józef Walusiak

L I C Z E B N O Ś Ć P I E LG R Z Y M K I
W pielgrzymce wzięło udział ok. 10500 pątników. Najmłodszy uczest
nik – 8 miesięczne bliźniaki z Bielska Białej. Najstarszy – Pan Kazimierz
– 92 lata.
Grupy zagraniczne:
Włosi – 150 osób, Francuzi – 120 osób, Niemcy – 80 osób, 8 Węgrów,
5 Czechów, 2 Anglików, 1 Norweżka.
W pielgrzymce wzięło udział 150 kapłanów, 60 kleryków i 5 sióstr zakon
nych, a na trasie Sakrament Małżeństwa zawarło 6 par (1 w Strzegowej, 5 we
Włodowicach), służba medyczna liczyła 70 lekarzy i pielęgniarek.

Z e s p ó Ł o r ganizac y jn y :
Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Ks. Józef Jachimczak CM
Porządkowy główny:
Andrzej Bac
Porządkowi:		
Krzysztof Jachimczak
			
Józef Jachimczak
			
Piotr Gramatyka, Zdzisław Kliś
Baza, zaopatrzenie, transport:
Teresa Kozak, Elżbieta Kalina
			
Katarzyna Woźniak
			
Ewa Pyrczak, Magdalena Kotnis
			
Bożena Siemieńska
			Lucyna i Bogdan Wąs
			
Michał Starowicz
			Stanisława Skworzec
			Lucyna Karpińska
			
Barbara Irla, Renata Serafin
			Stanisław Górka
Kwatermistrz główny:
Teresa Gratkowska
			
Elżbieta Swoszowska
			
Anna Mroczek
Służba techniczna:
Marian Gagatek , Stanisław Lech
			
Władysław Goryczko
			Roman Janas, Ryszard Stańczyk
Służba zdrowia:
Anna Brandys, Julian Dutka
Piloci grup zagranicznych:
Jolanta Pełka, Luigi Crisanti
			
Kl. Antoni Pyznar
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Ks. Adam Podb ier a
W 1984 roku jako neoprezbiter zastępując ks. Wacła
wa Kozickiego przewodnika grupy 13, który tego roku,
iść nie mógł, rozpocząłem moją przygodę corocznego
pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę. Ta „przygoda”
trwa nieprzerwanie do dziś. Piszę „przygoda” – choć pew
nie słowo to nie odda nigdy tego co przeżywa pielgrzym,
i to specyficzny, bo przewodnik grupy.
Jak dziecko ogląda (któryś raz z kolei) tę samą już wytartą przez czas,
książeczkę z bajkami lub do znudzenia prosi rodziców o opowiedzenie
(po raz setny) tej samej bajki nigdy się nie nudząc, znajduje pewnie coś
nowego, fantastycznego, przykuwającego uwagę, tak coroczne pielgrzy
mowanie jest dla mnie każde inne, niepowtarzalne, zdumiewające, przy
noszące nowe doświadczenia. Dlaczego tak się dzieje?
Po pierwsze: Bóg, z którym się wędruje udziela się w swoim nieskoń
czonym bogactwie wciąż na nowo. Po drugie: ludzie się zmieniają (choć
są i tacy, których od lat co roku spotykam) i to oni wnoszą ze sobą całe
doświadczenie życia, z którym chcą się dzielić z innymi. Po trzecie: czasy
się zmieniają (np. na początku pielgrzymka miała wymiar bardziej pokut
ny, potem w latach 80-tych dało się odczuć nachylenie „Bogo-Ojczyźniane”
wśród pielgrzymów, a dziś chyba głębiej religijne choć mocno młodzie
żowe, radośnie rozśpiewane) przynosząc nowe wyzwania, nowy sposób
myślenia i działania, nowe drogi poszukiwania Boga.
Jeśli więc raz na tę „Drogę” wszedłem przed laty to trudno z niej zejść,
bo tak jak by się utraciło pewną możliwość rozwoju, ubogacenia, radosne
go wzrastania. Wciąż pamiętam słowa C. K. Norwida:
Nad stanami jest i stanów – stan,
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca, w chmury... 		
		
Wy myślicie, że ja nie Pan,
		
Dlatego, że dom mój ruchomy
		
Z wielbłądziej skóry...
Przecież ja – aż w nieba łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!
		
Przecież i ja – ziemi tyle mam,
		
Ile jej stopa ma pokrywa,
		
Dopokąd idę!...
Trudno z tego „stanu” zrezygnować, dlatego wciąż „idę”.
Stan is ław Lech
Organizacją pielgrzymek od strony technicznej zaj
muję się od początku, chociaż nie mogłem osobiście
uczestniczyć w dwóch pierwszych pielgrzymkach.
Skąd brała się energia i co stanowiło siłę napędową
do naszego działania? Nie jestem w stanie odpowiedzieć
na to pytanie w pełny sposób. Na początku entuzjazm
i radość zapożyczyłem sobie od przewodnika głównego
ks. Józefa Jachimczaka. Rychło przekonałem się, że jest coś daleko więk
szego w tym dziele, coś co działa we mnie i napełnia mnie radością. To
coś pozwala zupełnie nie zwracać uwagi na utrudzenie i niewygody, a ob
darza niesłychaną satysfakcją i radością z wykonanej pracy. Z czasem
nawet te niewygody stawały się dodatkowym powodem do tej bliżej nie
określonej radości. Oprócz technicznych prac było jeszcze wiele innych
przeżyć, których wartość nie sposób określić. Były to ogromne ilości spo
tkań z różnymi przyjaznymi sobie ludźmi, zwłaszcza na pierwszych piel
grzymkach, gdy z naszą wolnością wewnętrzną mogliśmy „obnosić” się
po drogach i miastach. Z tych spotkań zawiązały się bardzo cenne i trwa
łe przyjaźnie. Trzeba wspomnieć wiele bardzo cennych spotkań takich jak
z o. Leonem Knabitem czy księdzem kustoszem ze Smardzowic, licznymi
prelegentami, zespołami muzycznymi a na koniec z wieloma naszymi bi
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skupami, na czele z naszym ks. kardynałem. Nad tymi naszymi działaniami
dyskretnie czuwał ksiądz przewodnik. Na początku była to opieka i cha
ryzma ks. Józefa Jachimczaka. Później byli inni, w szczególności dla mnie
bardzo cenni księża: Józef Łucyszyn i obecny Józef Gubała. Ich to postawa
bardzo mi imponowała i wzbudzała głęboki szacunek. Są jednak sprawy,
których nie sposób ubrać w słowa. Trzeba by być artystą, by wymalować
te smardzowickie poranne Eucharystie, które tak pięknie były prześwie
tlone „lipowym słońcem”. A jak wyrazić wieczory prowadzone przez księ
ży Michaelitów, których śpiewem można się tak zachwycić? Są jeszcze inne
subtelne odczucia prawie banalne, takie jak widok porannego powietrza,
zapach chłodnego samochodu pełnego sprzętu, smak drożdżówki, kapu
śniaku ofiarowanego prze Siostry w Wolbromiu, jak i wiele innych błahych
spraw otaczających nas w czasie drogi. Trudno by tu je wyliczyć. Nade
wszystko bycie we wspólnocie wyrażonej wspólną pracą, byciem ze sobą,
czy wspólnym posiłkiem – to jest to, czym się napełniamy w drodze. Po
wielu dniach troski, czasem nawet chwilach nerwowych, nadchodzi ten
ostatni. „Przeprośna Górka”, która zwykle wita nas swoją rosą, słonecznym
porankiem i gromadzi nas wszystkich. Uściski i serdeczne pocałunki wraz
ze słowami przeprosin powodują, iż tak jak ta rosa znika z nas uraza
a wszyscy skupiamy się nad tym, co jest przed nami decydujące. Później
jeszcze na krótko przed nami zgiełk uliczny i pokłon przed Cudownym
Obrazem. Tej chwili nie da się opisać w sposób pełny. Całe utrudzenie
poprzednich dni znika zupełnie. Wreszcie możemy złożyć nasze troski,
nasze intencje i nas samych w tym upragnionym miejscu. Składamy je
jakby na cały rok. Chciałoby się podjąć znów te same obowiązki, jeżeli
Opatrzność pozwoli, aby znów mieć możliwość uklęknięcia przed Madon
ną. To są te sprawy, które nas tak bardzo przyciągają do pielgrzymki, każą
myśleć o niej i planować swój czas.
Ewa Pyrc zak
Biały Marsz i pierwsze słowa Ojca Świętego skiero
wane do nas na Rynku pozostały na zawsze w mojej
pamięci. Dlatego pomysł „przedłużenia” Marszu w pieszą
pielgrzymkę na Jasną Górę powitałam z radością. Jednak
kiepskie zdrowie nie pozwalało mi sprostać trudom piel
grzymowania, nie przeszłabym wtedy planowanych od
cinków trasy. Wybrałam więc uczestniczenie w piel
grzymce pośrednio czyli pomagając innym. Oni tak jakby szli za mnie a ja
im torowałam drogę. To tak trochę jak gra w „curling”, aby kamień dotarł
do celu potrzeba kilku osób z miotełkami, które usuwają przeszkody. Ja
„biegałam z miotłą”. Nigdy nie przeszłam całej trasy ale wielokrotnie ją
pokonałam przed lub w czasie trwania pielgrzymki. Czasem nawet uda
wało mi się dołączyć do grupy. A w krótkich przerwach miedzy obowiąz
kami wspaniale było patrzyć na pielgrzymów, może dzięki mojej pracy
komuś było troszkę łatwiej?
Ewa i Wład ys ław Gor yczk ow ie
Pielgrzymka to nasze rekolekcje w drodze,
duchowe natchnienie i odskocznia od zła jakie
jest na świecie. Pomaga nam przetrwać trudne
chwile jakie spotykamy w naszym życiu. Mobili
zuje nas do modlitwy, refleksji i wyciszenia. Jest
to również czas wspólnej drogi razem z braćmi
i siostrami, którzy już wielokrotnie pielgrzymo
wali, i z tymi, którzy idą po raz pierwszy. Dodatkowym bodźcem do piel
grzymowania i modlitwy jest piękno przyrody, którą spotykamy na naszym
szlaku. Głównym celem jest stanąć przed Obliczem Naszej Matki i podzię
kować za wszystko co otrzymaliśmy i prosić o dalsze czuwanie nad nami.

