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„Maryjo, jestem przy Tobie, 
pamiętam, czuwam”

VIII 

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1988

W „ro ku Ma ryj nym” Piel grzym ka Kra kow ska prze szła „szla kiem 

Or lich Gniazd” re ali zu jąc pro gram du cho wy za war ty w sło wach 

Ape lu Ja sno gór skie go: „Ma ry jo, Kró lo wo Pol ski, je stem przy To bie, 

pa mię tam o To bie, czu wam”. 

Kon fe ren cje pro gra mu du cho we go opra co wał ks. Fran ci szek 

Płon ka. 

Mszy Świętej na roz po czę cie piel grzym ki na Wzgó rzu Wa wel-

skim prze wod ni czył Me tro po li ta Kra ko wa Ks. Kard. F. Ma char ski. 

Po Mszy Św. Ks. Kar dy nał od pro wa dził jak co ro ku piel grzy mów 

na ry nek Głów ny, a 13 sierp nia po wi tał na Ja snej Gó rze. 

  Piel  grzym kę w cza s ie  dro gi  od wie dzi  l i : 

 Ks. bp sta ni sław No wak, któ ry wy gło sił ho mi lię pod czas Mszy 

Św. we Wło do wi cach oraz od wie dził piel grzy mów w Gó rze 

Wło dow skiej i Mrzy gło dzie 

 Ks. bp Ka zi mierz Nycz, któ ry prze wod ni czył „Na bo żeń stwu 

Po jed na nia i ra do ści” pod ru ina mi zam ku w Olsz ty nie na 

„Prze pro śnej Gór ce”

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

  Kra ków, Zie lon ki  

– „Piel grzy mu je my" – red. Jó ze fa He nnelo wa 

 – „Piel grzym ka” – red. ste fan Wil ka no wicz (konf. dla grup fr.) 

 Oj ców, rze plin 

 – „En cy kli ka spo łecz na J. P. II” – red. An drzej Wie lo wiej ski 

 – „Ma ry ja w ży ciu czło wie ka” – ks. F. Płon ka (konf. dla grup fr.) 

 Trzy ciąż, Klu cze 

 – „En cy kli ka Ma ryj na J. P. II” – ks. red. stanisław Mu siał sI

 1000–le cie Chrztu ru si

 - prof. T. Chrza now ski – „Związ ki kul tu ro we Pol ski i ru si”

 - prof. r. Łuż ny – „Dla cze go ma my pa mię tać o 1000–le ciu 

Chrztu ru si”

 - dr An na raź ny – „sa crum w li te ra tu rze ro syj skiej”

 - red. J. Braun – „re la cja z ob cho dów 1000–le cia Chrztu ru si”

 Klub Eko lo gicz ny

- dr A. Gu ła, dr Wło dar czyk, dr H. Kra sno wol ski

 ruch Obro ny Ży cia

 red. M. Ko złow ski – „Tygodnik Powszechny, ZNAK 

– hi sto ria i dzień dzi siej szy” 

 „Śpiewam Panu” 

- Ta de usz Krok – lau re at „stu denc kie go Fe sti wa lu Pio sen ki”

   GrU Py,  PrZE WOD NI Cy

Prze wod nik głów ny pielgrzymki: Ks. Józef Łucyszyn CM

CZŁON I – gru py 1–7’ 

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Fran ci szek Płon ka 

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 1  Jan Pa weł II Ks. An drzej so chac ki Ms

 2  Św. Woj ciech Ks. Jó zef Joń czyk 

 2’ Wło chy Św. Be ne dykt  

 3 Bł.. Ja dwi ga Kró lo wa O. Bo le sław Ka nach OFM Cap 

 3’ Wę gry Św. ste fan  

 4 Św. sta ni sław BM Ks. Ma rek Cha chlow ski 

 4’ Fran cja Św. Jo an na d’Arc Ks. Phi lip pe Bar ba rin 

 5 Bł. Kin ga Ks. sta ni sław Za wi ła CsMA 

 5’ Fran cja Św. Te re sa de li sieux Ks. An drzej Cho rzem pa 

 6 Św. Jan Kan ty Ks. Fran ci szek Płon ka 

 6’ Fran cja Św. Ge no we fa Ks. ro ma in 

 7 Św. Fran ci szek O. Ire ne usz Waw rysz czuk OFM 

 7’ sł. Bo ży Br. Aloj zy Ko si ba O. lu dwik Ku row ski OFM

CZŁON II – gru py 8–10’ 

 Prze wod nik głów ny czło nu: Ks. Jó zef Łu cy szyn CM

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 8 Św. Win cen ty a Pau lo Ks. Ka zi mierz Mał żeń ski CM 

 8’ Św. sta ni sław Kost ka  Ks. sta ni sław Kol ler CM 

 9 Św. Ja cek O. An drzej Ko nop ka OP 

 10 Św. Ka zi mierz  Ks. Piotr Świ der
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Ks. Jó zef Wa lu siak

(prze wod nik głów ny czło nu – 1984-90) 

Od ro ku 1984 by łem prze wod ni kiem głów nym III 

czło nu piel grzym ki, któ ry wy ru szał z Biel ska –Bia łej, przez  

Kra ków do Czę sto cho wy. Pierw sza gru pa pąt ni ków  

z Zie mi Be skidz kiej – gru pa 15 li czy ła 240 pąt ni ków. 

Z każ dym ro kiem gru pa li czeb nie się roz ra sta ła, tak, 

że ko niecz nym był po dział na 3 mniej sze gru py, gdyż licz-

ba pąt ni ków do cho dzi ła do 1600 osób. Piel grzy mi po cho dzi li głów nie 

z Biel ska -Bia łej, a z cza sem do łą czy li rów nież pąt ni cy z Żyw ca, Kęt, An dry-

cho wa i Cie szy na. 

Tra sa do Kra ko wa – trzy dnio wa – by ła bar dzo uroz ma ico na, szcze gól-

nie wiel kim prze ży ciem by ło spo tka nie w sank tu arium Je zu sa Bo le sne go 

w Bie la nach ko ło Kęt. Do zna li śmy rów nież wie le życz li wo ści od miesz-

kań ców Kra ko wa, gdzie był za wsze ostat ni nasz noc leg. Nie za po mnia ny mi 

by ły wspa nia łe Msze Świę te na Wa we lu, roz po czy na ją ce piel grzym kę kra-

kow ską. 

Ostat nio roz ma wia łem z 20-let nim chłop cem, któ ry wte dy piel grzy mo-

wał z mat ką ma jąc trzy la ta, cho ciaż był wte dy dziec kiem pa mię ta prze pra-

wę przez Wi słę ko ło Za to ra, a tak że wyj ście piel grzym ki z Kra ko wa. 

Kie dy po wsta ła Die ce zja Biel sko -Ży wiec ka mo głem bez więk szych 

trud no ści or ga ni zo wać tu tej szą piel grzym kę, gdyż na by te w piel grzym ce  

kra kow skiej do świad cze nia oka za ły się dla mnie nie zwy kle cen ne. 

Je stem głę bo ko wdzięcz ny Bo gu i Ja sno gór skiej Pa ni za tam te la ta  

wę dro wa nia z Bie ska -Bia łej, przez Kra ków do Czę sto cho wy.

służ ba  W. Go rycz ko s. lech M. Ga ga tek

tech nicz na: l. Ju rasz P. sie mień ski r. Tre la

 r. Ja nas  Z. Go rycz ko

   J. szo stak

Zaopatrzenie: J. Pa luch H. Dzie dzic Z. Pie kul ski

 T. Ko zak  B. Dul ny

 J. Ły sek  W. Wier cioch

służba czystości: F. Win dak  J. Te bień

Pi lo ci grup za gra nicz nych: 

Gru py fran cu skie:  Ali cja sa mot, Bar ba ra sa dłos 

  Ewa Ław nik, Ali na Bac 

  Bar ba ra Pie trzyk, Ka ta rzy na Ki ryk

  Cze sła wa Za wrot niak 

  Ce za ry Ko zak, ry szard Wra żeń 

  Agniesz ka Ko wal ska

Od po wie dzial ny  

za gru py fran cu skie:  Ks. Do mi ni que le brun

Gru py nie miec kie:  Jo lan ta Peł ka  

  Dk. Piotr Mar kie low ski 

  Ja cek Wy go da

Gru py wło skie:   Kl. An to ni Py znar

Gru py wę gier skie:  Akós stri lich 

  Imre Molnar

CZŁON III – gru py 11–16 

 Prze wod nik głów ny czło nu:  Ks. Jó zef Wa lu siak

Gru pa Pa tron gru py Prze wod nik gru py

 11 Bł. Brat Al bert Ks. Ja kub roz two row ski sI 

 11’ Fran cja  Ks. Gre go ire 

 12 Św. Mak sy mi lianKolbe Ks. An drzej Błaż kie wicz 

 13 Bł. sa lo mea Ks. Adam Pod bie ra 

 13’ Bł. Ur szu la Ks. To masz Je lo nek 

 14 Bł. Jó zef Ka la san ty Ks. Ka zi mierz Wój ciak sChP 

  14’  Ks. Je rzy Po pie łusz ko Ks. Ta de usz Za le ski 

 15 Św. Jó zef Ks. Jó zef Wa lu siak 

 15’’ Św. Ka rol Bo ro me usz O. Be ne dykt Jankowski OCD 

 16 Św. Je rzy  Ks. Adam spól nik 

 17 Bł. Ka ro li na Kóz ka Ks. Wie sław No wak

  lI  CZEB NOŚĆ PIEl GrZyM KI : 

W piel grzym ce wzię ło udział oko ło 12 500 pątników, w tym 837 piel-

grzy mów z za gra ni cy:

Fran cja - 388, Wło chy - 300, rFN - 13, Wę gry - 91, Cssr - 35, Zssr - 4 

Ir lan dia - 3, UsA - 1, Ka na da - 1, Ma ro ko -1,Bel gia - 3

  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 Łu cy szyn CM

Prze wod nik or ga ni za cyj ny:  An drzej Bac 

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

służ ba zdro wia:   An na Bran dys,  Ju lian Dut ka 

 CZĘsĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III

FUNK CJA gr. 1–7' gr. 8–10 gr. 11–17

Po rząd ko wi 

główni: A. Bac P. Gra ma ty ka Z. Kliś

Po rząd ko wi: K. Ja chim czak J. Wą sik A. Pru sak

 J. ró życ ki s. szym ko wiak Z. Mię ki nia

 J. Chmie liń ski  W. Fa ber

 J. P. Ka zu bow ski  W. Pa lo nek

Ba za: A. Kra jew ska B. sie mień ska E. Pyr czak

 M. Ziół kow ska A. Ko czwa ra A. stań czyk

 K. Nę dzow ska M. Kotnis D. Wło dar czyk

 M. so szyń ski Z. Je sią ka Z. Ko wa lik

 B. ró życ ka J. Ko nias P. Ki ta  

 H. Ja strzęb ska M. slę zak A. Ko tlę ga

służ ba zdro wia: J. Dut ka r. ru dziń ski B. Gi za

 A. Brandys  M. De reń

   A. ro ści szew ska

   G. Ko wal ska

służ ba kwa ter- J. Mi chal ski A. Ula now ska A. Mro czek 

mi strzow ska:  kl. H. Paw lak  Z. Pączek  

 J. sto larz   
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Jean Dupuis

(Francja - Maurepas)

W ro ku 1981 na wią zał się kon takt mię dzy mia stem Wał brzych na Ślą-

sku, a Mau re pas w re gio nie Ile de Fran ce. Od tej chwi li za czę to or ga ni zo-

wać trans por ty z po mo cą cha ry ta tyw ną, świad czą cą o so li dar no ści Fran-

cu zów wo bec ich pol skich przy ja ciół, któ rzy do świad czy li w tym cza sie 

po waż nych trud no ści w co dzien nym ży ciu. 

Ze swo jej stro ny, na si pol scy przy ja cie le przy by wa ją cy do sank tu ariów 

fran cu skich po świę co nych Ma ryi koń czy li swo ją po dróż dłu gim od po-

czyn kiem w Mau re pas. W ten spo sób po wsta ły nie ro ze rwal ne wię zi bra-

ter stwa. Kie dy, aby za de mon stro wać swo je przy wią za nie do Oj ca Świę te-

go, po za ma chu, któ re go padł ofia rą, ale rów nież, aby za ma ni fe sto wać 

swo bod nie wia rę w kra ju bę dą cym wciąż pod re żi mem dyk ta tu ry, zor ga-

ni zo wa na zo sta ła piel grzym ka na Ja sną Gó rę, bar dzo szyb ko przed sta wi-

cie le Mau re pas do łą czy li do niej i re gu lar nie po ko ny wa li tra sę z Kra ko wa 

do Czę sto cho wy w gru pach pro wa dzo nych przez Oj ców Do mi ni ka nów. 

I tak mło dzi i star si prze mie rza li pol skie dro gi za rów no w słoń cu, jak 

i w desz czu i ku rzu. Za le ża ło nam za wsze na tym, aby być czę ścią grup 

zło żo nych w więk szo ści z Po la ków. Piel grzy mi za gra nicz ni jak Fran cu zi, 

Wło si, Niem cy wciąż co raz bar dziej licz ni, two rzy li wła sne gru py. Dla nas 

istot nym by ło nie po ka zy wa nie róż nic, ale wspól ne prze ży wa nie tej przy-

jaź ni, któ ra na ro dzi ła się wie le lat wcze śniej. Uda ło nam się po znać ca łe 

bo gac two tej dro gi bez wspól ne go ję zy ka aby się po ro zu mieć, ale za to 

na zna czo nej in ny mi sym bo la mi jed no ści: dzie lo ną wo dą, wy mie nia ny mi 

uśmie cha mi, po moc ną dło nią w chwi lach zmę cze nia, go ścin no ścią miesz-

kań ców, któ rzy nas przyj mo wa li mi mo swo ich skrom nych wa run ków, 

mo dli twą słów i ci szy. 

Gdy przed na szym wej ściem do sank tu arium, Oj co wie Do mi ni ka nie 

pro si li nas o ze bra nie się na „Prze pro śnej Gór ce”, by ło to nad zwy czaj ne 

spo tka nie, być mo że naj moc niej szy punkt ca łej piel grzym ki. Bra ter stwo 

i ra dość by ły tu obec ne, a w każ dym ro dzi ła się na dzie ja. 

Cza sy się zmie ni ły. Po wsta ły in ne for my spo tkań i wy mia ny. Dla tych 

wszyst kich, któ rzy w ten czy in ny spo sób uczest ni czy li w tam tych spo tka-

niach, po zo sta ły wspo mnie nia. Dziś po mi mo prze mo cy i ry wa li za cji mię-

dzy na ro da mi, nic nie mo że w nas za trzeć zna cze nia ostat nie go dnia, gdy 

do cho dząc do sank tu arium, po da wa li śmy dłoń męż czyź nie czy ko bie cie, 

któ rych nie zna li śmy, ale któ rzy po przez dzie lo ne zmę cze nie i wy ra ża ną 

wia rę by li na praw dę na szy mi brać mi i sio stra mi. 

Na dzie ja na ro dzo na w wol no ści, umac nia na w tam tych dniach, trwa. 

 (tłu ma cze nie – Ali cja sa mot) 

Ro bert Le śniak

Był rok 1981, kie dy Piotr Wło dar czyk ów cze sny stu-

dent AGH ro ze słał wie ści, że z Kra ko wa na Ja sną Gó rę 

wy ru sza pie sza piel grzym ka. I tak z Boch ni od stóp cu-

dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Bo cheń skiej wy ru szy ła  

gru pa ok. 50 osób na Pierw szą Pie szą Piel grzym kę  

Kra kow ską. 

Ja ko 3 gru pa piel grzy mu je my co rocz nie do Ja sno gór-

skiej Pa ni. 

W hi sto rii na sze go piel grzy mo wa nia pa ro krot nie wy ru sza li śmy z Boch-

ni i w je den lub dwa dni do cho dzi li śmy do Kra ko wa, aby do łą czyć do 

po zo sta łych piel grzy mów wy ru sza ją cych spod Wa we lu. Od kil ku na stu lat 

na tra sę piel grzym ki wy ru sza z Boch ni i oko lic gru pa ok. 250 osób. 

Wy ru sza ją na nie po wta rzal ne re ko lek cje w dro dze nio sąc po dzię ko-

wa nia i in ten cje przed Ja sno gór ski Tron Mat ki Bo żej, ofia ru jąc Jej swo ją 

mo dli twę i trud. Wśród piel grzy mów bo cheń skich prze wa ża mło dzież 

szkół śred nich oraz stu den ci. Nie bra ku je jed nak osób star szych, jak rów-

nież dzie ci, któ re pod opie ką ro dzi ców piel grzy mu ją na Ja sną Gó rę. 

Od kil ku na stu lat piel grzym ka jest or ga ni zo wa na przy pa ra fii św. Paw ła 

Apo sto ła w Boch ni. Wiel ką po mo cą słu ży or ga ni za to rom jak rów nież piel-

grzy mom pro boszcz ksiądz dzie kan Jan No wa kow ski. To dzię ki Nie mu 

ma my co ro ku wspa nia łych prze wod ni ków, któ rzy pro wa dzą gru pę 3. 

Ksiądz Jan nie tyl ko oto czył na szą gru pę dusz pa ster ską opie ką, ale rów-

nież, co rocz nie od wie dza nas na tra sie piel grzym ki. 

Bo cheń scy pąt ni cy bio rą cy udział w piel grzym ce z po ko rą przyj mu ją 

wszyst ko to, co w trak cie jej trwa nia otrzy mu ją po przez co dzien ne kon fe-

ren cje, mszę świę tą oraz mo dli twę. Z wiel ką wdzięcz no ścią przyj mu ją 

go ści nę, ja ka jest im ofia ro wa na na po sto jach oraz noc le gach. swo ją mo-

dli twą oraz służ bą in nym da ją świa dec two swej wia ry, sta ra ją się do brze 

pie lę gno wać ziar no, ja kie zo sta ło po sia ne w trak cie piel grzym ki, aby móc 

w cią gu ca łe go ro ku ko rzy stać z owo ców, któ re z te go ziar na wy ra sta ją. 

Przez ca ły czas trwa nia piel grzym ki sta ra ją się uczy nić z niej nie tyl ko ze-

wnętrz ne świa dec two swo jej wia ry, ale na de wszyst ko po głę bić swo ją 

wia rę, wy ko rzy stać tych kil ka dni na mo dli twę, na prze ży wa nie te go wszyst-

kie go, co nie sie ze so bą piel grzy mi szlak. 

Bio rąc na swe bar ki trud piel grzy mo wa nia wie my do brze, że po kil ku 

dniach mar szu, kie dy sta nie my przed ob li czem Czar nej Ma don ny nie bę-

dzie to trud da rem ny, że na sze in ten cje zo sta ną wy słu cha ne, że otrzy mu-

je my dar mi ło ści, któ re go za prze pa ścić się nie da. Dar mi ło ści, któ ry jest 

dro go wska zem jak bu do wać swe chrze ści jań skie ży cie w tru dach  

co dzien no ści. 

Z wiel ką wdzięcz no ścią wspo mi na my na szych prze wod ni ków oraz 

wszyst kich, któ rzy przy czy ni li się do każ dej z 21 do tych cza so wych piel-

grzy mek. są wśród nich prze wod ni cy, księ ża, któ rzy po ma ga li w trak cie 

piel grzy mo wa nia słu żąc nam wszyst kim, gło sząc kon fe ren cje, spo wia da jąc, 

wspie ra jąc w trud nych chwi lach, jak rów nież oso bom, któ re swo ją  

pra cą przy czy nia ją się do or ga ni za cji piel grzym ki. Ich trud nie jest da rem-

ny, bo we wszyst kich 21 piel grzym kach z Boch ni uczest ni czy ło łącz nie ok. 

5000 osób. 

Wszy scy je ste śmy prze ko na ni, że du cha piel grzy mo wa nia w miesz kań-

cach Boch ni i oko lic nie za brak nie, że nie za brak nie nas na ko lej nych  

Pie szych Piel grzym kach Kra kow skich. 

Ar tur Pru sak

Czym by ła dla mnie piel grzym ka? – trud no mi jed no-

znacz nie od po wie dzieć na to py ta nie. Na pew no, a mo że 

przede wszyst kim – to wspa nia ła przy go da z Bo giem, 

re ko lek cje w dro dze, któ re oczysz cza ły i wzmac nia ły mnie 

du cho wo. Ale piel grzym ka to tak że: bra ter stwo, przy jaź-

nie, współ pra ca, a na de wszyst ko sŁUŻ BA, służ ba dru gie-

mu czło wie ko wi w dro dze do Bo ga i Je go Mat ki. Oso bi-

ście dzię ku ję Bo gu, że po zwo lił mi uczest ni czyć w tym wiel kim przed się-

wzię ciu du cho wym i or ga ni za cyj nym ja kim jest i by ła PIEl GrZyM KA. 

Moż na by jesz cze pi sać, ale chy ba to jest naj waż niej sze (przy naj mniej dla 

mnie). 

Jó zef Dą brow ski 

sza ra dro ga, kurz i pot, by ły mo im oczysz cze niem, 

bą ble na no gach, spie czo ne usta i ra mio na od ci śnię te od 

dźwi ga nia gło śni ków lub brat nie go ba ga żu, by ły mo im 

uzdro wie niem. Oświe tlo ne pa lą cym słoń cem po la, łą ki 

i la sy, by ły mo im od pocz nie niem, a na de wszyst ko zmę-

czo ne choć po god ne i peł ne ser decz nej mi ło ści twa rze 

sióstr i bra ci da ją ce po czu cie wol no ści i mo cy, gdy kaj-

da ny znie wo le nia usi ło wa ły przy giąć do zie mi, by ły na szym uwiel bie niem 

Bo ga i Je go nie zmie rzo nej do bro ci w dro dze do Do mu Mat ki.


