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G R U P Y , P R Z E W O D N I C Y
Przewodnik główny pielgrzymki:

Ks. Józef Łucyszyn CM

CZŁON I – grupy 1–7’

IX

Piesza Pielgrzymka Krakowska
8–13.VIII.1989

„Maryjo, Królowo Pokoju,
módl się za nami”
W roku 1989, w którym przypadała 50-ta rocznica wybuchu II
Wojny Światowej, pielgrzymka realizowała program duchowy
opracowany przez ks. Tomasza Jelonka, zawarty w słowach z Li
tanii Loretańskiej: „Maryjo Królowo Pokoju, módl się za nami”.
Mszy Świętej na Wzgórzu Wawelskim przewodniczyli: Ks. Kard.

Przewodnik główny członu:

Ks. Franciszek Płonka

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

1
Jan Paweł II
2
Św. Kazimierz
3
Bł. Jadwiga Królowa
3'
Bł. O. Pio
3'' Węgry Św. Stefan
4
Św. Stanisław BM
4'
Ks. Kard. S. Wyszyński
4'' Francja Św. Joanna d'Arc
4'''
Św. Wojciech
5
Św. Michał
5' Francja Św. Teresa de Lisieux
5'
Niepokalane Serce NMP
6
Św. Jan Kanty
6' Francja Św. Genowefa
7
Św. Franciszek
7'	Sł. Boży B. Alojzy Kosiba

Ks. Witold Kuman MS
Ks. Józef Jończyk
O. Bolesław Kanach OFMCap
O. Sławomir LeśniewskiOFMCap
Ks. Bajczsy Lajos
Ks. Wojciech Momot
Ks. Stanisław Lasko
Ks. Romain Lumpp
Ks. Herbert – Pax Christi
Ks. Wiesław Hus CSMA
Ks. Andrzej Chorzempa
Ks. K. Strzelichowski
Ks. Franciszek Płonka
Ks. Gregoire Cador
O. Franciszek Szajer OFM
O. Ludwik Kurowski OFM

CZŁON II – grupy 8–10
Przewodnik główny członu:

Ks. Józef Łucyszyn CM

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

8
8' CSSR
8''
9
9'
10
10'

Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.

Ks. Kazimierz Małżeński CM
Ks. Ryszard Kubasiak
Ks. Stanisław Rospond CM
O. Ludwik Wiśniewski OP
O. Andrzej Konopka OP
Ks. Krzysztof Kocot
Ks. Jan Kudłacik

Wincenty a Paulo
Szczepan
Stanisław Kostka
Jacek
Dominik
Kazimierz
Andrzej Bobola

F. Macharski i Ks. Bp K. Nycz, który od tego roku został opieku
nem pielgrzymki.
W tym też roku nastąpił dalszy podział pielgrzymki na cztery
człony. Grupy z Bielska–Białej, Bochni, Wadowic, Trzemeśni do
chodziły indywidualnie do Krakowa, by stąd wspólnie z całą piel
grzymką wyruszyć na Jasną Górę.
Podczas drogi pielgrzymów odwiedził Ks. Kardynał i w Białym
Kościele odprawił Mszę Świętą. Gośćmi pielgrzymki byli również
księża biskupi: Stanisław Nowak, Albin Małysiak, Stanisław Smo
leński, którzy przewodniczyli liturgii.

T e m a t p i e l g r z y m k i r e a l i z o w a n y b y ł p o p r z e z :
Konferencje plenarne:
— red. Halina Bortnowska „Zadania świeckich w świetle na
uczania społecznego Jana Pawła II”

Przewodnik główny członu:

Ks. Tomasz Jelonek

Grupa

Przewodnik grupy

Patron grupy

11
Bł. Brat Albert
12
Św. Maksymilian Kolbe
13
Bł. Salomea
13'
Bł. Urszula
14
Św. Józef Kalasanty
14'
Ks. Jerzy Popiełuszko
15
Św. Karol Boromeusz
16
Św. Jerzy
17
Bł. Karolina Kózka
17' 	Sł. Boża Aniela Salawa

Ks. Stanisław Ćwierz SI
Ks. Marek Bandura
Ks. Adam Podbiera
Ks. Tomasz Jelonek
Ks. Józef Joniec SchP
Ks. Tadeusz Zaleski
O. Benedykt Jankowski OCD
Ks. Adam Wyporek
Ks. Wiesław Nowak
Ks. Jacek Furtak

CZŁON IV – Bielsko–Biała, Andrychów
Przewodnik główny członu:

Ks. Józef Walusiak

pogodne wieczory z zaproszonymi gośćmi

Grupa

Patron grupy

Przewodnik grupy

konferencje w drodze

15
15'
15''

Św. Józef
Św. Wacław
Św. Anna

Ks. Józef Walusiak
Ks. Mariusz Flanek
Ks. Jan Reczek

— X. Dominique Lebrun „Kościół we Francji i Polsce”
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LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI
W pielgrzymce wzięło udział około 13 000 pątników, w tym:
człon I –
ok. 4800
człon II – ok. 2500
człon III – ok. 4000
człon IV – ok. 1700
Pielgrzymowali również pątnicy z zagranicy:
Francja – 250, RFN – 12, CSSR – 140, ZSSR –Podole – 50, Węgry – 105,
Pax Christi International – 42, Włochy, Maroko, Togo.
Najmłodszy pielgrzym miał dwa miesiące (gr. 9) a najstarszy 82 lata
(gr. 5). Sakrament małżeństwa przyjęło 12 par.
W pielgrzymce wzięło udział 96 księży, 126 kleryków i 23 siostry
zakonne.

Z E S P Ó Ł O RG A N I Z A C Y J N Y
Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny:
Przewodnik organizacyjny:
Zaopatrzenie, transport:

Ks. Józef Łucyszyn CM
Andrzej Bac
Teresa Kozak

Baza: 		
		
		

Anna Krajewska
Bożena Siemieńska
Ewa Pyrczak

Ks. Franc is zek Płonk a
(przewodnik grupy 6
przewodnik główny członu I w latach: 1987–90)
Myślałem w 1982 roku – drugi rok pielgrzymki z Kra
kowa na Jasną Górę – że pójdę tylko raz. Przecież to
pielgrzymka głównie akademicka, a ja jestem duszpaste
rzem. Wciągnęło mnie. W tym roku – jak Bóg pozwoli –
pójdę już 21 raz (od 10 lat z Bielska Białej). Wciągnęła
mnie swoją łaską. Łaska – powiedziałbym – „gimnastyki religijnej”, wyru
szenia, rozruchu, wspaniałego poglądu i zaprawy, doświadczenia, bo życie
jest pielgrzymowaniem do Domu Ojca – przez Maryję.
Te 6 dni, nie za wiele, ale wystarczy, żeby wziąć w nogi, w ręce, w mózg,
w oczy, w uszy, w całe ciało, w każdą szczelinę bytu i świadomości, że
„jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana”..., że każdy nasz oddech i spojrzenie i ruch
– ma sens w Nim, dla Niego i do Niego, a „przodującą w tym pielgrzymo
waniu wiary jest Ona, Maryja”.
Śpimy, ale to nie o spanie chodzi. Posilamy się, jemy, pijemy, ale po
to, żeby iść. Odpoczywamy po drodze, ale nikomu do głowy nie przyjdzie,
żeby pielgrzymowanie zamienić na pobyt w lesie. Podziwiamy Ojcowski
Park Narodowy i przeurocze widoki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale
się nie zatrzymujemy. A główną treścią jest On, Bóg Ojciec, który nas we
zwał w swoim Synu i prowadzi w Duchu Świętym. A Ona, Maryja, jest
najbliższym „echem” wezwania Boga. W Nim dzień zaczynamy, Nim się
posilamy w Eucharystii. W Nim idziemy – śpiewając, rozważając, odma
wiając różaniec, biorąc życie na „tapetę” – by je widzieć oczyma
Boga, Chrystusa, Ewangelii, Nauki Kościoła – i by do tego życia wracać
bardziej Bożymi. Ten rozruch w Bogu i ku Bogu na długo pozostaje. Ktoś
z Włochów powiedział, że starcza na cały rok.
I bardzo ważne: „nalla compagnia” – w kompanii (czyli w towarzy
stwie). Tak się dawniej również po polsku mówiło o grupie pielgrzymu
jącej. Towarzystwo, wspólnota braci i sióstr. Sam bym asfaltem nie
poszedł. Sam bym, zwłaszcza na pewnych odcinkach nie wytrzymał.

CZĘSĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

FUNKCJA

gr. 1–7'

gr. 8–10

gr. 11–17

Porządkowi
główni:

A. Bac

P. Gramatyka

Z. Kliś

Porządkowi:

J.Chmieliński,
J. Różycki
J. Wąsik – pilot
A. Prusak 		
	L. Różycki
G. Soszyński
Z. Miękinia
J. P. Kazubowski W. Faber	S. Szymkowiak
Z. Kruzenstern		
J. Walczewski
	R. Masłoń
Baza:

A. Krajewska
K. Gałuszka

B. Siemieńska
A. Koczwara

E. Pyrczak
Z. Pączek

M. Soszyński
M. Szulewska
M. Kotnis
		

Z. Jesiąka
M. Ślęzak
H. Dziedzic

A. Stańczyk
D. Włodarczyk
Z. Kowalik
M. Trela

Służba

J. Michalski

A. Ulanowska

kwaterm.:

kl. H. Pawlak 		

M. Starowicz
A. Mroczek

Służba 	R. Janas 	S. Lech 	R. Stańczyk
techniczna:
W. Goryczko
P. Siemieński
J. Szostak
	L. Jurasz 	R. Trela	S. Górka
Zaopatrzenie:

T. Kozak
M. Ziółkowska
H. Paluch

Służba zdrowia:

J. Dutka

F. Windak
J. Paluch

B. Dulny
Cz. Opalski

Piloci grup zagranicznych:
Alicja Samot, Ewa Ławnik, Barbara Sadłos, Katarzyna Kiryk
	Stanisław Górecki, Jolanta Pełka

Ale z innymi, z braterską ich obecnością i wsparciem pójdę, wytrzy
mam, dojdę. Kolejna nauka życiowa: nie wolno przez życie iść samemu.
Trzeba iść z innymi, trzeba innych wspomagać i trzeba pozwolić sobie
pomóc. Pielgrzymka jest wielkim doświadczeniem wspólnoty, miłości
bliźniego i wspaniałą okazją – w drodze, na postojach, przy wyładowywa
niu bagaży, w szukaniu noclegu, na noclegach i nieustannie – do zaparcia
siebie, do doświadczenia miłości. A cóż powiedzieć o doświadczanej go
ścinności ze strony ludzi – z poczęstunkiem przy drodze, na postojach
i w otwarciu serc i domów na noclegach. To przemienia, to czyni innym
człowiekiem.
I jeszc ze jedn o (oczyw iś cie, work am i możn a by opow iad ać):
łaska przemiany. Za każdym razem doświadczam tego sam. Człowiek
„przemaglowany” słońcem, deszczem, potem, wysiłkiem, zmęczeniem –
dochodzi jakiś „skruszony” na Jasną Górę. Nie ma ochoty do ludzkiej
dumy, próżności, do światowych myśli, reakcji, jakby mniej zdolny do zła.
Czuje uścisk Bożej obecności i moc do Bożych reakcji.
Ale wskażę też na innych (przypadków bardzo wiele). Zacytuję jeden
przypadek. Na ostatnim odcinku jeszcze przed Alejami NMP (wchodziliśmy
po dalekim obejściu, z drogi od Warszawy) chyba Duch Święty podszepnął
mi: podejdź do tego człowieka (racjonalnych powodów nie miałem). Szedł
z tyłu, za grupą, jeszcze dalej niż odbywała się spowiedź, z ciężkim pleca
kiem na plecach, w wieku już studenckim. Czułem, że jest smutny, że coś
w sobie gryzie. Pytam raz, drugi, trzeci – co jest problemem. Nic, nic – za
pewniał. W końcu „pęknął” i mówi: „ja was nie lubię, ale ja za wami idę od
Krakowa” (sam, z tyłu z tym wielkim plecakiem). I w tym momencie otwo
rzył się ze swym życiowym problemem – dramatem, którego rozwiązania
aż dotąd nie widział. Nie miałem wątpliwości. Matka Boża wysłuchała jego
niemego pielgrzymowania i tu, na ostatnim etapie posłała mnie do niego
(on o to nie prosił). Odbyła się rozmowa i spowiedź i pojednany i z na
dzieją co robić, czego się trzymać – wszedł na Jasną Górę.
Zatem: odwagi wszystkim na dalsze pielgrzymowanie, łącznie z trudem
jego organizowania.
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Imr e Moln ar

(Węgry-Budapeszt)
"Owoce polskich pielgrzymek"
Dla nas Węgrów polskie pielgrzymki znaczyły bardzo dużo.
Gasiły one w nas nieskończone pragnienie, jakie przeżywaliśmy
indywidualnie, bądź kolektywnie w ostatnim okresie trwania
tzw. socjalizmu. Doba ta zabrała od nas wszystko co było naj
ważniejsze: oderwała od kościelnej przynależności, okradła
z narodowej tożsamości, zamknęła przed nami zachodni świat wraz ze swoimi
wartościami demokratycznymi i pozbawiła nas sensu moralnego przeżywania
prawdziwych, wspólnotowych wrażeń. Uzdrowieniem dla naszych ran między
innymi były polskie pielgrzymki, na które po raz pierwszy przywiodła nas zwy
kła, ludzka ciekawość. One to w końcu obdarowały nas prawdziwymi przeży
ciami nawrócenia. Dla nas Węgrów czymś wręcz nie do wiary było to, że w Pol
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sce tyle ludzi, szczególnie młodych, pielgrzymuje z taką wewnętrzną
dyscypliną demonstrując na zewnątrz ogromną wiarę i siłę – gdy przez
całe dnie czy w gorącym słońcu, czy w ulewnym deszczu byli oni zawsze
zdolni do marszu.
Podziwialiśmy ogromną liczbę młodych (wśród nich młodych księży
i zakonników, którzy dla nas na Węgrzech byli wówczas postaciami rzad
ko spotykanymi), dających świadectwo swojej wiary stanowiącej ich we
wnętrzny świat wartości. Młodzi zakonnicy i księża odzwierciedlali to tym,
że w czasie długiego marszu pozostawali w swoich habitach, a inni młodzi
niosąc krzyże w rękach lub znaki pielgrzymkowe na szyi, przyjmowali to
za coś zupełnie naturalnego. U nas wiara, szczególnie wśród młodych, była
sprawą ukrytą, lękliwą a wręcz wstydliwą. Podziwialiśmy ich czyste oczy
i twarze, jak z otwartym sercem, miłością oraz gotowością do pomocy
przyjmowali nas, dzielili się z nami wszystkim co mieli.
Podziwialiśmy ich śmiałość, z którą w najtrudniejszych, historycznych
chwilach, jak np. "stan wojenny" śmiało występowali w obronie swojej
wiary i wolności. Także, gdy bardzo naturalnie przyjmowali między sobą
prześladowanych przez milicję politycznych aktywistów, działaczy "Soli
darności", oraz tych, którzy byli bez wiary, bądź jej poszukiwali. W tych
politycznie trudnych chwilach nigdy nie spotkaliśmy ich pełnych gniewu,
lekceważących swojego przeciwnika. Wręcz przeciwnie tam dostaliśmy
pierwsze lekcje tolerancji i miłości do nieprzyjaciół. Podziwialiśmy ich
przywiązanie do wartości własnej historii, do polskich, narodowych tra
dycji. Wywarło to na mnie takie głębokie wrażenie, że kiedyś powiedziałem
do jednego swojego polskiego przyjaciela: "Jeżeli pewnego dnia przestał
by egzystować naród węgierski i ja przeżyłbym tą chwilę, to chciałbym
zostać Polakiem". "Zostań ty tylko Węgrem i zrób coś, żeby naród węgier
ski przetrwał" – odpowiedział mi przyjaciel.
Te słowa do dzisiaj mają oddźwięk w mojej duszy. Ze zdziwieniem ale
i z radością przyjmowaliśmy, gdy wszędzie nas oklaskiwano, witano go
rąco tylko dlatego, że jesteśmy Węgrami. Nigdy dotąd nie myślałem, że
jest miejsce na świecie, gdzie nas Węgrów tak mogą kochać. To było
ogromne przeżycie i szczere, duchowe i historyczne uzdrowienie, że mo
gliśmy doświadczyć żywą tradycję powiedzenia: "Polak Węgier dwa bra
tanki... ".
Dzisiaj już wiem, że byłbym uboższy, gdybym tego wszystkiego nie
przeżył, a do powyższych mogę dodać tylko tyle w imieniu swoim oraz
pielgrzymujących wówczas ze mną przyjaciół węgierskich. Dziękujemy
wam polscy bratankowie, że przechowaliście dla przyszłości wspaniałe,
duchowe i narodowe tradycje pielgrzymkowe. Dziękuję, że ta przez 100lecia trwająca tradycja kościelna podobna jest do czystego źródła, z któ
rego ja też mogłem czerpać gasząc swoje pragnienie duszy. Dziękuję, że
czasami może zmęczony na ciele, ale ożywiony duchowo, mogłem wrócić
do domu z nowo podjętymi decyzjami, z nową siłą. Dziękuję, że przez to
ziarno posiane w naszych duszach, dzięki łaskom płynącym z częstochow
skich pielgrzymek wiele ludzi na Węgrzech nawróciło się i zacząło patrzeć
na świat zupełnie z innej perspektywy.
Niech Bóg Was błogosławi za wszystko i niech Duch św. przemienia
Wasz naród oraz pielgrzymujący Kościół,,, znów" dający świadectwo
swojej wiary.

Ald on a i Ryszard Stańc zyk
Pielgrzymka stanowiła dla nas tło ważnych
wydarzeń naszego życia. Biały Marsz, matura,
początek studiów, kolejne pielgrzymki – począw
szy od III – okres studiów, małżeństwo, narodzi
ny Bartka w 1990 – nasza ostatnia pielgrzymka.
Nasz udział w pielgrzymce, oprócz charakteru
duchowego, uczył nas życia z innymi, organizacji,
odpowiedzialności za innych, rozwiązywania konfliktów itp. Pielgrzymka
była dla nas szkołą życia.

