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Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1986

„Odnowienie
w pokucie i ojednaniu”

Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Stanisław Rospond CM

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

1
2
2’ Włochy
3
4
5
6
6’ Francja
7
8
8’
9
9’
10
10’
11
12
13
14
14’
15
15’
15’’
16

Jan Paweł II
Św. Wojciech
Św. Benedykt
Bł. Jadwiga Królowa
Św. Stanisław BM
Bł. Kinga
Św. Jan Kanty
Św. Jan Kanty
Św. Franciszek
Św. Wincenty a Paulo
Św. Wincenty a Paulo
Św. Jacek
Św. Jacek
Św. Kazimierz
Św. Kazimierz
Bł. Brat Albert
Św. Maksymilian Kolbe
Bł. Salomea
Bł. Rafał Kalinowski
Bł. Rafał Kalinowski
Św. Józef
Św. Wacław
Św. Karol Boromeusz
Św. Jerzy

Ks. Andrzej Szklarski MS
Ks. Józef Jończyk
Ks. Mauro Inzoli
O. Bolesław Kanach OFMCap
Ks. Marek Chachlowski
Ks. Andrzej Chorzempa
Ks. Franciszek Płonka
O. Raymond Lafarque
O. Mikołaj Lechwar OFM
Ks. Józef Łucyszyn CM
Ks. Stanisław Koller CM
O. Rafał Skibiński OP
O. Andrzej Konopka OP
Ks. Bogusław Chmiel
Ks. Piotr Świder
Ks. Stanisław Obirek SI
Ks. Andrzej Błażkiewicz
Ks. Adam Podbiera
Ks. Kazimierz Wójciak SchP
Ks. Tadeusz Zaleski
Ks. Józef Walusiak
Ks. Wacław Kozicki
Ks. Zdzisław Balon
Ks. Adam Spólnik

L I C Z E B N O Ś Ć P I E LG R Z Y M K I

Program duchowy pielgrzymki został opracowany ponownie
przez ks. Franciszka Płonkę przy współpracy red. Stefana Wilka

W pielgrzymce wzięło udział 10 600 pątników, w tym około 400 pielgrzy

nowicza (Znak).

mów z zagranicy.

W związku ze stałym wzrostem liczby pielgrzymów nastąpił
podział pielgrzymki na trzy człony: człon 1 (grupy 1–7),
człon 2 (grupy 8–10) oraz człon 3 (grupy 11–16). Każda część
pielgrzymki miała zorganizowane odrębne służby pielgrzymkowe,
a po wyjściu z Wawelu szła osobną trasą, by po sześciu dniach

Grupy zagraniczne :
Grupa 1
Grupa 2’
Grupa 4

spotkać się na „Przeprośnej Górce” pod ruinami zamku w Olszty
nie, a stąd wspólnie przejść na Jasną Górę.
Tradycyjnie już Ks. Kardynał Franciszek Macharski po Mszy
Św. na Wzgórzu Wawelskim odprowadził pielgrzymów „Drogą
Królewską” do Rynku Głównego.

Konferencje plenarne, POGODNE WIECZORY:
Kraków
– „Sens pielgrzymowania” – ks. Stanisław Rospond CM
– „Historia i organizacja pielgrzymki” – Andrzej Bac
Ojców
– Encyklika Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem”
– o. Stanisław Musiał SI
Jangrot, Podchybie
– „Świeccy w kościele” – red. Stefan Wilkanowicz

Grupa 5
Grupa 6
Grupa 8
Grupa 9
Grupa 14

— RFN — 14 (Gisela Terberger), Szwecja — 12
— Włochy — 88 (ks. Mauro Inzoli)
— Francja : Laval 25 (Antoinette Beadrop), Lyon (23),
Cambray 9 (ks. Hérve le Minez),
Węgry — 26 (Anna Horvath)
— Francja — Dunkierka — 49 (ks. Jerzy Chorzempa)
— Francja — Paryż — 51 (Isabelle Laüt), Szwajcaria — 1, CSRR — 2
— Francja — Reims — 3
— Francja — Montpellier 30 (Jean Pierre Barral)
— Francja — Scout de France — 51

Razem — 409 osób w tym :
Francja — 241, Włochy — 88, Węgry — 26, RFN — 14 , Szwecja —12,
Wlk. Brytania — 3, Benin — 1, Kanada — 1, Szwajcaria — 1, CSRR — 2

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:
Porządkowy główny:
Transport, zaopatrzenie:
Służba zdrowia:
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Ks. Stanisław Rospond CM
Andrzej Bac
Teresa Kozak
Anna Brandys
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Zespół I

Zespół III

Porządkowi:
Andrzej Bac, Artur Prusak
			
Jarosław P. Kazubowski
			
Krzysztof Jachimczak
Kwatermistrz:
kl. Tadeusz Maciejewski
			
kl. Rafał Kopystyński
Baza:		
Magdalena Kotnis
			
Anna Krajewska
			Lucyna Wąs, Bogdan Wąs
Zaopatrzenie: 	Stanisława Skworzec
			
Michał Starowicz
Służba techniczna:
Władysław Goryczko		
			
Zdzisław Goryczko
Służba zdrowia:
Julian Dutka

Porządkowi:
Kwatermistrz:
			
			
Baza:		
			
			
Zaopatrzenie:
			
			
Krzysztof Stopa
Służba techniczna:
			
Służba zdrowia:

Zdzisław Kliś, kl. Józef Rusnarczyk
Ireneusz Kania
Aldona Ulanowska
Anna Mroczek
Ewa Pyrczak, Aldona Baranowska
Jolanta Czul, Ewa Szewczyk
kl. Michał Ciurej
Barbara Dulny, Anna Górka
Marta Przybyła, Stanisław Górka
Jan Piasecki, Józef Stopa 				
Marian Gagatek, Ryszard Stańczyk
Bolesław Stępień
Anna Brandys

Zespół II
Porządkowi:	Stanisław Szymkowiak
			
Piotr Gramatyka		
Kwatermistrz:
kl. Mariusz Żołądź
			
kl. Tadeusz Ristau
Baza:		
Agata Koczwara, Dorota Sulik
			Renata Serafin
			
Bożena Siemieńska
Zaopatrzenie:	Lucyna Karpińska
			
Henryk Dziedzic
Służba techniczna:	Roman Janas, Stanisław Lech

Ks. Dom in iq ue Leb run

(Francja – Paryż)
Z Saint Denis do Częstochowy przejeżdżając
przez Kraków: szkoła wiary.
W życiu każdego człowieka są wydarzenia funda
mentalne... Pielgrzymka Częstochowska była tym dla
mnie. Jako seminarzysta, diakon, później ksiądz, szedłem z Warszawy, a potem
z Krakowa do Częstochowy na Jasną Górę od 1979 do 1991 roku: 12 razy.
Fundament wiary, która usuwa granice. Nie znam języka polskiego.
Dowiedziałem się, że istnieje żelazna kurtyna, której nic nie może znisz
czyć. Opatrzność sprawiła, że przyłączyłem się do „Białego Marszu”, sym
bolu wiary, która przenosi góry i zwycięża totalitaryzm. Ta wiara przekro
czyła granice, aby utkać więzi z Andrzejem, Anną, Katarzyną, Barbarą, Ewą,
Aliną i innymi, więzi, których nic nie może rozwiązać. Jakąż radością
było spotykanie się każdego roku!
Fundament miłości Kościoła od głowy do stóp! Od Jana Pawła II do
każdego z naszych kościołów: Saint-Denis – mojej diecezji i Krakowa –
diecezji Papieża, Francji – mojego kraju i Polski – Jego kraju. Wypełniając
funkcję przedstawiciela biskupów Francji do spraw koordynacji pielgrzy
mów francuskich wraz z księdzem Pascalem Gollnischem i Fr Philippe
Kloeckner nauczyłem się kochać nasze dwa kościoły: kościół polski dają
cy świadectwo o tym, że historia ludzi i narodów nie jest niczym innym
niż historią zbawienia i kościół francuski, który odpowiada na apel Sobo
ru, będąc ekspertem w kwestiach natury ludzkiej, biednym i służącym tej
ludzkiej naturze.
Fundament braterstwa kapłańskiego w działaniu. Pierwsza współpraca,

Piloci grup zagranicznych:
Jolanta Pełka, Stanisław Górecki, Katarzyna Kiryk, Alicja Samot
Barbara Sadłos, Alina Bac, Ewa Ławnik, Joanna Klimek, Imre Molnar
Koordynacja grup francuskich od roku 1986 – ks. Dominique Lebrun.

swoim apostołom, niż to prowadzenie tysięcy pielgrzymów, którzy rzuca
ją wszystko.... aby iść z Maryją, przez Maryję i do Maryi! Jakąż radością było
koncelebrowanie każdego dnia Mszy Świętej, rozdawanie Chleba Życia,
Chleba naszej drogi! Jaką radością było noszenie na sutannie stuły
kapłańskiej i gotowość w każdej chwili do pojednania z Bogiem pielgrzy
ma „kulejącego na swej duszy”! Jaką radością były spotkania na plebaniach
podczas postojów, gdy wspólnie nabieraliśmy sił!
Fundamenty i kształtowanie siebie. Pielgrzymka była szkołą, szkołą
życia kapłańskiego i życia chrześcijańskiego. Iść razem, to dołączać nasze
kroki do kroków Ludu Bożego, który wyszedł z Egiptu i jest w drodze do
Ziemi Obiecanej. Ileż pokus na pustyni: narzekanie, zniechęcenie, bałwo
chwalstwo..... Ileż pięknych spotkań z i poprzez ten lud narzekający, łatwo
zniechęcający się, czasami bałwochwalczy! Spotkania z naszym Bogiem,
który nie rezygnuje z okazywania nam swojej czułości gdzieś pośrodku
wymagań! Spotkania z naszym Bogiem, który wraz z przykazaniami daje
nam mannę! Ileż wspólnych posiłków, poleceń otrzymywanych i dawanych
było obrazem tego centrum życia chrześcijańskiego: przykazanie miłości
jest tym, które się sprawdza!
Jak nie wspominać ze wzruszeniem tych uśmiechów i czasem łez, któ
re mówiły o miłości do Boga, Jego sile i czułości bardziej niż wszystko,
czego nauczyłem się z książek teologicznych.
Jak nie dziękować kościołowi w Polsce i jego pasterzom – Janowi
Pawłowi II, kardynałom Glempowi i Macharskiemu, jak również wszystkim
oddanym idei Białego Marszu, organizatorom i zwykłym pielgrzymom. Jak
nie dziękować Bogu i nie prosić Go, aby błogosławił Polskę i jej
synów wciąż modlących się do swojej Królowej, której obraz tyle razy był
zabierany do Francji jak wielkie trofeum?
(tłumaczenie – Alicja Samot)

pierwsze spowiedzi, pierwsze dni „pasterzowania”. Czy można było bar
dziej sobie wymarzyć zbliżenie się do misji, którą Chrystus powierzył
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Jol ant a Pełk a
Kiedy Jaś Budziaszek zapytał mnie, czy mogłabym
zająć się grupą niemieckich pielgrzymów, którzy właśnie
przyjechali do Krakowa, by za kilka dni ruszyć pieszo do
Częstochowy, przypomniałam mu – mojemu najbliższe
mu sąsiadowi – że mam troje małych dzieci. A czasy były
ciężkie, pierwsza połowa lat osiemdziesiątych, kartki,
kolejki, bieda. Jednak kiedy wieczorem następnego dnia,
pomagałam przy zakwaterowaniu niemieckiej grupy, tłumaczyłam pierw
sze rozmowy, poznałam ludzi, którzy z bardzo bogatego kraju przyjecha
li do Polski dzielić z nami i smutek i nadzieję, uznałam, że wspólne piel
grzymowanie będzie także bardzo ważne dla mnie. Była to dobra, szczę
śliwa decyzja. Rok po roku, w sierpniowe dni brałam udział w czymś
niezwykłym, idąc razem z tysiącami rodaków i setkami pielgrzymów z ca
łej Europy wspaniałym przyrodniczo i duchowo szlakiem z Wawelu na
Jasną Górę. Opiekowałam się pielgrzymami z Niemiec, dla których byłam
często pierwszym źródłem wiedzy o Polsce, o naszej historii, kulturze,
religijności. Byli to wspaniali ludzie, niektórzy przyjeżdżali przez wiele lat
z rzędu, z większością z nich utrzymuję do dziś niezwykle serdeczne, przy
jacielskie kontakty. Czas pielgrzymowania i oni i ja wspominamy jako
wydarzenie o wielkim wpływie na nasze życie. Kilku moich niemieckich
przyjaciół organizując parę lat później wielką akcję charytatywną dla
mieszkańców najbiedniejszych regionów Rumuni przyznało, że prawdzi
wej solidarności z ludźmi potrzebującymi uczyli się podczas krakowskich
pielgrzymek do Częstochowy.

Ann a Mroc zek
„Tyle już razem kwaterujemy,
a nowych stodół ciągle pragniemy,
To my, to my, to my kwatermistrzowie”.
To refren „hymnu kwatermistrzów” kilku pielgrzymek
z lat 80-tych. Z roku na rok wzrastająca liczba pielgrzy
mów, coraz mniej stodół i coraz mniej słomy, siana – czy
li tego o czym każdego dnia rano marzy kwatermistrz
pielgrzymkowy. Kolejny nocleg, kolejny rejon, dom po domu, te same
pytania, rzut okiem i szacunek – tutaj zmieści się 30-tu braci, tu można
położyć dwadzieścia sióstr. Jeśli uda się wszystkim zapewnić nocleg moż
na wyjechać na trasę pielgrzymki. Było i tak, że deszcz lał przez dwa dni,
pilśniowe tablice służące do oznaczenia noclegu po 15-tu minutach waży
ły „sto” kilo. Nie było żadnych szans na rozbicie namiotów, pielgrzymi
całkowicie przemoknięci, zdenerwowani, bo łąka, na której stali zmieniła
się w staw, a droga w rwący potok. I dobrzy ludzie, którzy w niewykoń
czonym jeszcze domu uruchamiają ogrzewanie, by można było wysuszyć
ubranie.
Można zapomnieć nazwiska, nazwy miejscowości, nawet twarze, ale
nigdy nie zapomni się porannej Mszy świętej i wieczornego Apelu, choć
by tego prowadzonego przez śp. ks. Adama Spólnika z pięknie wykonaną
pieśnią Edyty Gepert „Ty Panie tyle czasu masz... ja mam na głowie mnó
stwo spraw i na to wszystko jedno życie...”
Wierzę, wiem, że owoce tamtych dni zbieram do dziś i tylko pozosta
je niezrealizowane dotąd marzenie, aby na trasę pielgrzymki wrócić
z moimi dziećmi. Mam nadzieję, że wkrótce.

Ann a i Stan is ław Górk a
Nasze wspólne pielgrzymowanie na
Jasną Górę przypadło na pierwsze 10 lat
pielgrzymki. Zaangażowanie oraz praca
w służbach zaopatrzenia, kwatermistrzow
skiej i technicznej, nie pozwalały na pełne
korzystanie z tych „rekolekcji po drodze”,
natomiast uczyły nas poświęcenia i służby
innym. Atmosfera wzajemnej życzliwości pielgrzymów oraz spotkanych
w drodze ludzi była czymś charakterystycznym dla trudnych lat 80-tych.
Dla nas pielgrzymka to przedłużenie pracy w Duszpasterstwie Akademic
kim „Na Miasteczku” oraz pomost do dalszej działalności w Kościele.
Przeżycia te pozostawiły żywe wspomnienia do dnia dzisiejszego.

Ald on a Ulan ows ka–Stadn ick a
Kilka lat, w czasie których byłam związana z Krakow
ską Pielgrzymką na Jasną Górę to okres szczególny
w moim życiu. Wiele wzruszających, pięknych, ważnych
i bliskich sercu wspomnień wiąże się z tym okresem,
dlatego często wracam do nich pamięcią.

Barb ar a Sad łos
Święto każdego dnia rozpoczynającego się Mszą Świę
tą, odpoczynek po zmęczeniu, wymarsz o wschodzie
słońca, „Przeprośna Górka”, dobroć i życzliwość ludzi
i chwile skupienia, ciszy, modlitwy, śpiew i radości, widok
wieży Jasnej Góry, żal – że to już koniec, radość
i satysfakcja, że mogę być pomocna swoją znajomością
języka i wiele jeszcze pięknych wspomnień łączy się ze
słowami: Piesza Pielgrzymka Krakowska.
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Luc yn a i Bogd an Wąs
Byliśmy wtedy młodzi i pełni zapału. Panował
w nas wielki entuzjazm i duch wiary. Żyliśmy pełnią
życia. Udział i praca w organizacji pielgrzymki
w pierwszych latach jej powstania były dla nas wy
zwaniem. Czuliśmy w sobie chęć działania. Był to
okres, w którym dokonało się wiele. Wybór Ojca
Świętego, zamach na Jego życie i wreszcie cudowne
Jego ocalenie. Chcieliśmy wraz ze wszystkimi pielgrzymami ofiarować
Matce Bożej swój trud, zmęczenie, modlitwę za Ojca Świętego, sprawy
Ojczyzny, a także swoje własne, prywatne. Pielgrzymka była dla nas wiel
ką lekcją miłości, przyjaźni, braterstwa, poświęcania się dla innych, umoc
nienia naszej wiary. Ładowała nasze wewnętrzne akumulatory na cały rok.
Wspomnienie i wrócenie pamięcią do tych chwil jest dla nas bardzo miłe,
pozwala nam przypomnieć osoby, które współtworzyły ten klimat.

Magd al en a Kotn is -Ka li now ska
Maryja dla mnie zawsze była i jest wzorem, jak należy
służyć Chrystusowi. Pielgrzymując i podejmując trudy
drogi, oraz wkładając maleńką cząstkę mojej pracy przy
organizacji pielgrzymki, chciałam okazywać Maryi ufność
i wdzięczność za to, że prowadzi nas do swego Syna Je
zusa Chrystusa. U Jej stóp każdego roku wszyscy składa
liśmy siebie samych i wszystko, co ufnie nieśliśmy przez
całą drogę. Maryja patrząca w nasze twarze, oczy, serca i sumienia doda
wała nam mocy i w niejednym sercu rodziły się postanowienia:
„w następnym roku też spróbuję podjąć ten trud”. Od tego momentu roz
poczynał się okres oczekiwania na następną pielgrzymkę.

