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„Odnowienie  
w pokucie i ojednaniu”

VI 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1986

GrU Py,  PrZE WOD NI Cy

Prze wod nik głów ny pielgrzymki:  Ks. sta ni sław ro spond CM

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 1  Jan Paweł II Ks. Andrzej szklarski Ms

 2   Św. Wojciech Ks. Józef Jończyk

 2’ Włochy Św. Benedykt  Ks. Mauro Inzoli 

 3 Bł. Jadwiga Królowa            O. Bolesław Kanach OFMCap 

 4 Św. stanisław BM Ks. Marek Chachlowski 

 5 Bł. Kinga Ks. Andrzej Chorzempa 

 6 Św. Jan Kanty Ks. Franciszek Płonka

 6’ Francja Św. Jan Kanty O. raymond lafarque 

 7 Św. Franciszek O. Mikołaj lechwar OFM 

 8 Św. Wincenty a Paulo Ks. Józef Łucyszyn CM 

 8’ Św. Wincenty a Paulo Ks. stanisław Koller CM 

 9 Św. Jacek O. rafał skibiński OP 

 9’  Św. Jacek O. Andrzej Konopka OP 

 10 Św. Kazimierz Ks. Bogusław Chmiel 

 10’ Św. Kazimierz Ks. Piotr Świder 

 11 Bł. Brat Albert Ks. stanisław Obirek sI 

 12 Św. Maksymilian Kolbe Ks. Andrzej Błażkiewicz 

 13 Bł. salomea Ks. Adam Podbiera 

 14 Bł. rafał Kalinowski   Ks. Kazimierz Wójciak schP

 14’  Bł. rafał Kalinowski Ks. Tadeusz Zaleski 

 15 Św. Józef Ks. Józef Walusiak 

 15’ Św. Wacław Ks. Wacław Kozicki 

 15’’ Św. Karol Boromeusz Ks. Zdzisław Balon 

 16 Św. Jerzy  Ks. Adam spólnik 

lI  CZEB NOŚĆ PIEl GrZyM KI

W piel grzym ce wzię ło udział 10 600 pąt ni ków, w tym oko ło 400 piel grzy-

mów z za gra ni cy. 

Grupy zagraniczne :

Grupa 1  — rFN — 14 (Gisela Terberger), szwecja — 12

Grupa 2’  — Włochy — 88 (ks. Mauro Inzoli)

Grupa 4  — Francja : laval 25 (Antoinette Beadrop), lyon (23), 

Cambray 9 (ks. Hérve le Minez),  

Węgry — 26 (Anna Horvath)

Grupa 5  — Francja — Dunkierka — 49 (ks. Jerzy Chorzempa)

Grupa 6  — Francja — Paryż — 51 (Isabelle laüt), szwajcaria — 1, Csrr — 2

Grupa 8  — Francja — reims — 3

Grupa 9  — Francja — Montpellier 30 (Jean Pierre Barral)

Grupa 14  — 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  

ZEsPóŁ OrGANIZACyJNy:

Ba za pielgrzymki:

Duszpasterstwo Akademickie XX. Mi sjo na rzy „Na Mia stecz ku”  

– Kra ków, ul. Mi sjo nar ska 37

Przewodnik główny: Ks. stanisław rospond  CM

Porządkowy główny: Andrzej Bac  

Transport, zaopatrzenie: Teresa Kozak 

służba zdrowia: Anna Brandys

Pro gram du cho wy piel grzym ki zo stał opra co wa ny po now nie 

przez ks. Fran cisz ka Płon kę przy współ pra cy red. ste fa na Wil ka-

no wi cza (Znak). 

W związ ku ze sta łym wzro stem licz by piel grzy mów na stą pił 

po dział piel grzym ki na trzy czło ny: człon 1 (gru py 1–7), 

człon 2 (gru py 8–10) oraz człon 3 (gru py 11–16). Każ da część 

piel grzym ki mia ła zor ga ni zo wa ne od ręb ne służ by piel grzym ko we, 

a po wyj ściu z Wa we lu szła osob ną tra są, by po sześciu dniach 

spo tkać się na „Prze pro śnej Gór ce” pod ru ina mi zam ku w Olsz ty-

nie, a stąd wspól nie przejść na Ja sną Gó rę. 

Tra dy cyj nie już Ks. Kar dy nał Franciszek Macharski po Mszy 

Św. na Wzgó rzu Wa wel skim od pro wa dził piel grzy mów „Dro gą 

Kró lew ską” do ryn ku Głów ne go. 

KON FE rEN CJE PlE NAr NE, POGODNE WIECZOry: 

  Kra ków 

 – „sens piel grzy mo wa nia” – ks. sta ni sław ro spond CM

– „Historia i organizacja pielgrzymki” – Andrzej Bac 

  Oj ców 

– En cy kli ka Ja na Paw ła II „Do mi num et Vi vi fi can tem”  

– o. sta ni sław Mu siał sI

  Jan grot, Pod chy bie 

– „Świec cy w ko ście le” – red. ste fan Wil ka no wicz
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Ks. Do mi ni que Le brun

(Francja – Paryż)

Z sa int D enis do Czę sto cho wy prze jeż dża jąc 

przez Kra ków: szko ła wia ry. 

W ży ciu każ de go czło wie ka są wy da rze nia fun da-

men tal ne... Piel grzym ka Czę sto chow ska by ła tym dla 

mnie. Ja ko se mi na rzy sta, dia kon, póź niej ksiądz, sze dłem z War sza wy, a po tem 

z Kra ko wa do Czę sto cho wy na Jasną Górę od 1979 do 1991 ro ku: 12 ra zy. 

Fun da ment wia ry, któ ra usu wa gra ni ce. Nie znam ję zy ka pol skie go. 

Do wie dzia łem się, że ist nie je że la zna kur ty na, któ rej nic nie mo że znisz-

czyć. Opatrz ność spra wi ła, że przy łą czy łem się do „Bia łe go Mar szu”, sym-

bo lu wia ry, któ ra prze no si gó ry i zwy cię ża to ta li ta ryzm. Ta wia ra prze kro-

czy ła gra ni ce, aby utkać wię zi z An drze jem, An ną, Ka ta rzy ną, Bar ba rą, Ewą, 

Ali ną i in ny mi, wię zi, któ rych nic nie mo że roz wią zać. Ja kąż ra do ścią  

by ło spo ty ka nie się każ de go ro ku! 

Fun da ment mi ło ści Ko ścio ła od gło wy do stóp! Od Ja na Paw ła II do 

każ de go z na szych ko ścio łów: sa int -D enis – mo jej die ce zji i Kra ko wa – 

die ce zji Pa pie ża, Fran cji – mo je go kra ju i Pol ski – Je go kra ju. Wy peł nia jąc 

funk cję przed sta wi cie la bi sku pów Fran cji do spraw ko or dy na cji piel grzy-

mów fran cu skich wraz z księ dzem Pas ca lem Gol l ni schem i Fr Philippe 

Kloeckner na uczy łem się ko chać na sze dwa ko ścio ły: ko ściół pol ski da ją-

cy świa dec two o tym, że hi sto ria lu dzi i na ro dów nie jest ni czym in nym 

niż hi sto rią zba wie nia i ko ściół fran cu ski, któ ry od po wia da na apel so bo-

ru, bę dąc eks per tem w kwe stiach na tu ry ludz kiej, bied nym i słu żą cym tej 

ludz kiej na tu rze. 

Fun da ment bra ter stwa ka płań skie go w dzia ła niu. Pierw sza współ pra ca, 

pierw sze spo wie dzi, pierw sze dni „pa ste rzo wa nia”. Czy moż na by ło bar-

dziej so bie wy ma rzyć zbli że nie się do mi sji, któ rą Chry stus po wie rzył 

swo im apo sto łom, niż to pro wa dze nie ty się cy piel grzy mów, któ rzy rzu ca-

ją wszyst ko.... aby iść z Ma ry ją, przez Ma ry ję i do Ma ryi! Ja kąż ra do ścią by ło 

kon ce le bro wa nie każ de go dnia Mszy Świę tej, roz da wa nie Chle ba Ży cia, 

Chle ba na szej dro gi! Ja ką ra do ścią by ło no sze nie na su tan nie stu ły  

ka płań skiej i go to wość w każ dej chwi li do po jed na nia z Bo giem piel grzy-

ma „ku le ją ce go na swej du szy”! Ja ką ra do ścią by ły spo tka nia na ple ba niach 

pod czas po sto jów, gdy wspól nie na bie ra li śmy sił! 

Fun da men ty i kształ to wa nie sie bie. Piel grzym ka by ła szko łą, szko łą 

ży cia ka płań skie go i ży cia chrze ści jań skie go. Iść ra zem, to do łą czać na sze 

kro ki do kro ków lu du Bo że go, któ ry wy szedł z Egip tu i jest w dro dze do 

Zie mi Obie ca nej. Ileż po kus na pu sty ni: na rze ka nie, znie chę ce nie, bał wo-

chwal stwo..... Ileż pięk nych spo tkań z i po przez ten lud na rze ka ją cy, ła two 

znie chę ca ją cy się, cza sa mi bał wo chwal czy! spo tka nia z na szym Bo giem, 

któ ry nie re zy gnu je z oka zy wa nia nam swo jej czu ło ści gdzieś po środ ku 

wy ma gań! spo tka nia z na szym Bo giem, któ ry wraz z przy ka za nia mi da je 

nam man nę! Ileż wspól nych po sił ków, po le ceń otrzy my wa nych i da wa nych 

by ło ob ra zem te go cen trum ży cia chrze ści jań skie go: przy ka za nie mi ło ści 

jest tym, któ re się spraw dza! 

Jak nie wspo mi nać ze wzru sze niem tych uśmie chów i cza sem łez, któ-

re mó wi ły o mi ło ści do Bo ga, Je go si le i czu ło ści bar dziej niż wszyst ko, 

cze go na uczy łem się z ksią żek teo lo gicz nych. 

Jak nie dzię ko wać ko ścio ło wi w Pol sce i je go pa ste rzom – Ja no wi 

Paw ło wi II, kar dy na łom Glem po wi i Ma char skie mu, jak rów nież wszyst kim 

od da nym idei Bia łe go Mar szu, or ga ni za to rom i zwy kłym piel grzy mom. Jak 

nie dzię ko wać Bo gu i nie pro sić Go, aby bło go sła wił Pol skę i jej  

sy nów wciąż mo dlą cych się do swo jej Kró lo wej, któ rej ob raz ty le ra zy był 

za bie ra ny do Fran cji jak wiel kie tro feum? 

(tłumaczenie – Alicja samot)

Zespół I

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 

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  

Zespół III

Porządkowi: Zdzisław Kliś, kl. Józef rusnarczyk

 Kwatermistrz: Ireneusz Kania

   Aldona Ulanowska 

   Anna Mroczek 

Baza:  Ewa Pyrczak, Aldona Baranowska

   Jolanta Czul, Ewa szewczyk

   kl. Michał Ciurej  

Zaopatrzenie: Barbara Dulny, Anna Górka  

   Marta Przybyła, stanisław Górka

   Jan Piasecki, Józef stopa     

Krzysztof stopa 

służba techniczna: Marian Gagatek, ryszard stańczyk

   Bolesław stępień

służba zdrowia: Anna Brandys

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.
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Jo lan ta Peł ka 

Kie dy Jaś Bu dzia szek za py tał mnie, czy mo gła bym 

za jąć się gru pą nie miec kich piel grzy mów, któ rzy wła śnie 

przy je cha li do Kra ko wa, by za kil ka dni ru szyć pie szo do 

Czę sto cho wy, przy po mnia łam mu – mo je mu naj bliż sze-

mu są sia do wi – że mam tro je ma łych dzie ci. A cza sy by ły 

cięż kie, pierw sza po ło wa lat osiem dzie sią tych, kart ki, 

ko lej ki, bie da. Jed nak kie dy wie czo rem na stęp ne go dnia, 

po ma ga łam przy za kwa te ro wa niu nie miec kiej gru py, tłu ma czy łam pierw-

sze roz mo wy, po zna łam lu dzi, któ rzy z bar dzo bo ga te go kra ju przy je cha-

li do Pol ski dzie lić z na mi i smu tek i na dzie ję, uzna łam, że wspól ne piel-

grzy mo wa nie bę dzie tak że bar dzo waż ne dla mnie. By ła to do bra, szczę-

śli wa de cy zja. rok po ro ku, w sierp nio we dni bra łam udział w czymś 

nie zwy kłym, idąc ra zem z ty sią ca mi ro da ków i set ka mi piel grzy mów z ca-

łej Eu ro py wspa nia łym przy rod ni czo i du cho wo szla kiem z Wa we lu na 

Ja sną Gó rę. Opie ko wa łam się piel grzy ma mi z Nie miec, dla któ rych by łam 

czę sto pierw szym źró dłem wie dzy o Pol sce, o na szej hi sto rii, kul tu rze, 

re li gij no ści. By li to wspa nia li lu dzie, nie któ rzy przy jeż dża li przez wie le lat 

z rzę du, z więk szo ścią z nich utrzy mu ję do dziś nie zwy kle ser decz ne, przy-

ja ciel skie kon tak ty. Czas piel grzy mo wa nia i oni i ja wspo mi na my ja ko 

wy da rze nie o wiel kim wpły wie na na sze ży cie. Kil ku mo ich nie miec kich 

przy ja ciół or ga ni zu jąc pa rę lat póź niej wiel ką ak cję cha ry ta tyw ną dla 

miesz kań ców naj bied niej szych re gio nów ru mu ni przy zna ło, że praw dzi-

wej so li dar no ści z ludź mi po trze bu ją cy mi uczy li się pod czas kra kow skich 

piel grzy mek do Czę sto cho wy. 

An na i Sta ni sław Gór ka

Na sze wspól ne piel grzy mo wa nie na 

Ja sną Gó rę przy pa dło na pierw sze 10 lat 

piel grzym ki. Za an ga żo wa nie oraz pra ca 

w służ bach za opa trze nia, kwa ter mi strzow-

skiej i tech nicz nej, nie po zwa la ły na peł ne 

ko rzy sta nie z tych „re ko lek cji po dro dze”, 

na to miast uczy ły nas po świę ce nia i służ by 

in nym. At mos fe ra wza jem nej życz li wo ści piel grzy mów oraz spo tka nych 

w dro dze lu dzi by ła czymś cha rak te ry stycz nym dla trud nych lat 80-tych. 

Dla nas piel grzym ka to prze dłu że nie pra cy w Dusz pa ster stwie Aka de mic-

kim „Na Mia stecz ku” oraz po most do dal szej dzia łal no ści w Ko ście le. 

Prze ży cia te po zo sta wi ły ży we wspo mnie nia do dnia dzi siej sze go. 

Al do na Ula now ska–Stad nic ka

Kil ka lat, w cza sie któ rych by łam zwią za na z Kra kow-

ską Piel grzym ką na Ja sną Gó rę to okres szcze gól ny 

w mo im ży ciu. Wie le wzru sza ją cych, pięk nych, waż nych  

i bli skich ser cu wspo mnień wią że się z tym okre sem,  

dla te go czę sto wra cam do nich pa mię cią. 

Bar ba ra Sa dłos

Świę to każ de go dnia roz po czy na ją ce go się Mszą Świę-

tą, od po czy nek po zmę cze niu, wy marsz o wscho dzie 

słoń ca, „Prze pro śna Gór ka”, do broć i życz li wość lu dzi 

i chwi le sku pie nia, ci szy, mo dli twy, śpiew i ra do ści, wi dok 

wieży Ja snej Gó ry, żal – że to już ko niec, ra dość  

i sa tys fak cja, że mo gę być po moc na swo ją zna jo mo ścią  

ję zy ka i wie le jesz cze pięk nych wspo mnień łą czy się ze 

sło wa mi: Piesza Piel grzym ka Kra kow ska. 

An na Mro czek

„Ty le już ra zem kwa te ru je my, 

a no wych sto dół cią gle pra gnie my, 

To my, to my, to my kwa ter mi strzo wie”. 

To re fren „hym nu kwa ter mi strzów” kil ku piel grzy mek 

z lat 80-tych. Z ro ku na rok wzra sta ją ca licz ba piel grzy-

mów, co raz mniej sto dół i co raz mniej sło my, sia na – czy-

li te go o czym każ de go dnia ra no ma rzy kwa ter mistrz 

piel grzym ko wy. Ko lej ny noc leg, ko lej ny re jon, dom po do mu, te sa me 

py ta nia, rzut okiem i sza cu nek – tu taj zmie ści się 30-tu bra ci, tu moż na 

po ło żyć dwa dzie ścia sióstr. Je śli uda się wszyst kim za pew nić noc leg moż-

na wy je chać na tra sę piel grzym ki. By ło i tak, że deszcz lał przez dwa dni, 

pil śnio we ta bli ce słu żą ce do ozna cze nia noc le gu po 15-tu mi nu tach wa ży-

ły „sto” ki lo. Nie by ło żad nych szans na roz bi cie na mio tów, piel grzy mi 

cał ko wi cie prze mok nię ci, zde ner wo wa ni, bo łą ka, na któ rej sta li zmie ni ła 

się w staw, a dro ga w rwą cy po tok. I do brzy lu dzie, któ rzy w nie wy koń-

czo nym jesz cze do mu uru cha mia ją ogrze wa nie, by moż na by ło wy su szyć 

ubra nie. 

Moż na za po mnieć na zwi ska, na zwy miej sco wo ści, na wet twa rze, ale 

ni gdy nie za po mni się po ran nej Mszy świę tej i wie czor ne go Ape lu, choć-

by te go pro wa dzo ne go przez śp. ks. Ada ma spól ni ka z pięk nie wy ko na ną 

pie śnią Edy ty Ge pert „Ty Pa nie ty le cza su masz... ja mam na gło wie mnó-

stwo spraw i na to wszyst ko jed no ży cie...” 

Wie rzę, wiem, że owo ce tam tych dni zbie ram do dziś i tyl ko po zo sta-

je nie zre ali zo wa ne do tąd ma rze nie, aby na tra sę piel grzym ki wró cić  

z mo imi dzieć mi. Mam na dzie ję, że wkrót ce. 

Lu cy na i Bog dan Wąs

By li śmy wte dy mło dzi i peł ni za pa łu. Pa no wał 

w nas wiel ki en tu zjazm i duch wia ry. Ży li śmy peł nią 

ży cia. Udział i pra ca w or ga ni za cji piel grzym ki 

w pierw szych la tach jej po wsta nia by ły dla nas wy-

zwa niem. Czu li śmy w so bie chęć dzia ła nia. Był to 

okres, w któ rym do ko na ło się wie le. Wy bór Oj ca 

Świętego, za mach na Je go ży cie i wresz cie cu dow ne 

Je go oca le nie. Chcie li śmy wraz ze wszyst ki mi piel grzy ma mi ofia ro wać 

Mat ce Bo żej swój trud, zmę cze nie, mo dli twę za Oj ca Świętego, spra wy 

Oj czy zny, a tak że swo je wła sne, pry wat ne. Piel grzym ka by ła dla nas wiel-

ką lek cją mi ło ści, przy jaź ni, bra ter stwa, po świę ca nia się dla in nych, umoc-

nie nia na szej wia ry. Ła do wa ła na sze we wnętrz ne aku mu la to ry na ca ły rok. 

Wspo mnie nie i wró ce nie pa mię cią do tych chwil jest dla nas bar dzo mi łe, 

po zwa la nam przy po mnieć oso by, któ re współ two rzy ły ten kli mat. 

 

Mag da le na Kot ni s-K al ino wska

Ma ry ja dla mnie za wsze by ła i jest wzo rem, jak na le ży 

słu żyć Chry stu so wi. Piel grzy mu jąc i po dej mu jąc tru dy 

dro gi, oraz wkła da jąc ma leń ką cząst kę mo jej pra cy przy 

or ga ni za cji piel grzym ki, chcia łam oka zy wać Ma ryi uf ność 

i wdzięcz ność za to, że pro wa dzi nas do swe go sy na Je-

zu sa Chry stu sa. U Jej stóp każ de go ro ku wszy scy skła da-

li śmy sie bie sa mych i wszyst ko, co uf nie nie śli śmy przez 

ca łą dro gę. Ma ry ja pa trzą ca w na sze twa rze, oczy, ser ca i su mie nia do da-

wa ła nam mo cy i w nie jed nym ser cu ro dzi ły się po sta no wie nia:  

„w na stęp nym ro ku też spró bu ję pod jąć ten trud”. Od te go mo men tu roz-

po czy nał się okres ocze ki wa nia na na stęp ną piel grzym kę.


