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SMSowy Dziennik  Pielgrzyma 
 
 

„Miłosierdzia pragnę” 
XXI Pielgrzymka Dominikańska na Jasną Górę, grupa Cisza2 
3-9.08.2012 
 
 

 

 

Zebrałem  tutaj sms-y, które codziennie wysyłałem z trasy mojej pierwszej w życiu(!) 
pielgrzymki do  rodziny: żony i czwórki dzieci (10,15,17,21 lat). Z różnych powodów nie 
byli ze mną na drodze, ale chciałem, aby choć w ten sposób uczestniczyli w moim 
pielgrzymowaniu. Spisywałem w nich na gorąco moje wrażenia, obserwacje, czasem 
wysyłałem również zdjęcie z miejsc, gdzie akurat byliśmy.  
Dla mnie pielgrzymka zaczęła się dzień wcześniej, 2-go sierpnia, bo musiałem dojechać 
z miejsca zamieszkania, Izabelina k/Wwy do Krakowa. I dlatego nocowałem w szkole 
przygotowanej dla przyjezdnych spoza Krakowa.  
I jeszcze jedno wyjasnienie ważne dla zrozumienia kilku tematów przewijających sie w 
sms-ach: przed wyjazdem, 1go sierpnia o 20:38 zadzwoniła do mnie dziewczyna z Biura 
pielgrzymki aby mi zaproponować funkcję bagażowego. Odmówiłem ze względu na stan 
mojego kręgosłupa. I wtedy spytała, czy nie chciałbym być  kwatermistrzem. Nie bardzo 
wiedziałem, czego ta rola dotyczy (to moja 1wsza pielgrzymka), a poza tym drugi raz 
dziewczynie o miłym głosie nie umiałem odmówić – i się zgodziłem. Czego skutków, 
czasem dość niespodziewanych,  doświadczyłem na pielgrzymce.  
  
 
Pozostawiłem oryginalną wersję tekstu, bez polskich znaków (tak  się szybciej pisze  na 
qwerty BB) i z angielskimi nagłówkami sms-ów (taką wersję używam). I tylko staralem 
sie wyczyścić najbardziej rzucające się w oczy literówkami – tekstu nie polerowałem ani 
nie zmieniałem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

krzysztof.charchula@gmail.com 

Izabelin, 10.08.2012 
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------ SMS ----- 
Sent: 2 Aug 2012 13:08 
 
Juz jade pociagiem 2giej klasy, bez klimatyzacji, do Krakowa. To jest 1wsze wyrzeczenie 
pielgrzymkowe. Moglem pojechac Intercity, 1wsza klasa i z klima, ale pomyslalem, ze ten czas 
musi sie jakos roznic od codziennosci, rowniez moich sluzbowych podrozy i zawierac pewna 
porcje niedogodnosci. Na zewnatrz jest upal. Wszystkie okna w wagonie otwarte. Da sie 
wytrzymac.  
 
 

------ SMS ------ 
Sent: 2 Aug 2012 20:41 
 
Siedze teraz na dziedzincu szkoly muzycznej, w sali gimnastycznej mamy nocleg dla tych spoza 
Krakowa.  O 17 uczestniczylem we Mszy sw w bazylice dominikanow. Maja swietny chor. Na 
Eucharystii caly czas chodzila mi po glowie mysl: co ja robie na tej pielgrzymce, gdzie nikogo nie 
znam, nastroj jest inny, niz ten do ktorego przywyklem, a do tego jeszcze to kwatermistrzostwo.  
Po Mszy, na zebraniu funkcyjnych,  dowiedzialem sie wiecej, co to za rola. Jeszcze bardziej mnie 
to oslabilo. Ale powiedzialem TAK i odwrotu nie ma, choc prawde mowiac niesmialo probowalem 
sie wycofac u glownej kwartermistrz – bez szans. Moja kolej bedzie 3go i 6go dnia, czyli dwa dni 
nie bede szedl z pielgrzymka. Troche szkoda, choc znowu przychodzi mi mysl, ze to nie ja sie 
zglosilem, ale ze zostalem sam znaleziony. Wiec moze jest w tym jakis sens.  
 

 

------ SMS ------ 
Sent: 3 Aug 2012 20:49 
 
Juz sie zakwaterowalismy. Mieszkamy w 9 chlopa w pokoiku z pietrowymi lozkami, w stadninie 
koni huculskich, w Nielepicach. Gospodarze powitali nas pieknie zurkiem I leczo. 
A wczesniej, przez ponad godzine szlismy w ulewnym deszczu, momentami z 
gradem. Bylem kompletnie przemokniety, moje nogi w  butach gorskich  po pol godzinie chlipaly 
jak w kaluzy.  Dobrze ze glowny plecak pojechal bagazowka I mam suche rzeczy do 
wymiany. Bo wszystko co mialem na sobie, nawet pieniadze w portfelu, sa mokre. 
Ale od poczatku dnia: noc w szkole muzycznej mialem fatalna. Ok 50 ludzi w sali gimnastycznej, 
dwie toalety i dwie umywalki – twardy poczatek.  Obudzilem sie na dobre o 4:30 ale cala noc byla 
do bani. Bagaze zdalismy juz na Stolarskiej przed kosciolem przed 6:30, a o 7 byla Msza sw 
rozpoczynajaca oficjalnie pielgrzymke. Na kazaniu ojciec dominikanin podsumowal podstawowe 
zasady pielgrzymki. Nie jestem pewien czy je wymyslil czy rzeczywiscie tutaj takie maja, ale 
brzmialy rozsadnie. 1-im gorzej tym lepiej 2-lepiej myslec o innych niz o sobie 3-my 
przystosowujemy sie do swiata a nie swiat do nas 4-Bog mnie prowadzi a nie ja Boga 5-odlaczyc 
sie od codziennosci 6-nie ja wybieram ludzi, z ktorymi ide, ale Bog ich nam wybiera 7-nie pozwol 
upasc Slowu. 
Po Mszy zaczelismy ustawiac sie w grupach do wyjscia. Od chorazego naszej grupy Cisza2 (to 
taki od flag, wyglada, ze sporo jest tutaj roznych funkcji) dostalem niespodziewanie do niesienia 
sztandar z ikona Jezusa. Pomyslalem, ze dobrze trafil: Christophorus oznacza niosacy Chrystusa.  
Pierwszy etap biegl najpierw ulicami Krakowa, a potem pomiedzy wzgorzami (tutaj to nazywaja 
kopami). Po 2godz marszu zatrzymalismy sie na 1,5godz odpoczynek  - kazdy mial sie zapisac 
do jakiejs grupy noclegowej. Ludzie porozsiadali sie w grupach znajomych, ja siedzialem sam, bo 
oprocz kilku krotkich rozmow i przedstawienia sie nikogo nie znalem. Pierwsza zasada 
najwyrazniej sie sprawdza.  
2gi etap byl bardziej wyczerpujacy – najpierw slonce palilo b.mocno, potem wzniesienia, czasem 
dosc mocne i strome zejscia. Na dodatek zaczely mnie mocno piec oczy tak, ze zaczalem isc z 
prawie zamknietymi oczami i tylko co chwila sprawdzalem, czy nie wpadam na kogos przede 
mna. W koncu zatrzymalismy sie na plebanii  w Morawicy. Na obiad zjadlem moj standard 
sniadaniowy – platki z jogurtem.  
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Pewno w 10min po wyruszeniu w droge zaczal padac deszcz, najpierw lekko, a potem lunal 
mocno razem z gradem, A do tego w okolicy walily grzmoty i na niebie przelatywaly blyskawice. 
O. Wojciech Prus (oWP) – prowadzacy grupe dominikanin – wlasnie w tym momencie rozpoczal 
modlitwe blogoslawienstw, ktora przeszla w Gloria. Takich chwil pewno nie zapomne. Znowu 
zadzialala zasada 1, choc na samym poczatku marszu oWP zastrzegl, ze nie do konca sie 
zgadza z nia i woli 1bis-im lepiej tym lepiej. Poki co sie nie sprawdza przynajmniej u mnie . 
 

 
------ SMS ------ 
 Sent: 4 Aug 2012 07:42 
 
Nocke mialem bardzo dobra. Spalem az do 6, porzadnie sie umylem w cieplej wodzie I zjadlem 
sniadanie z jogurtem I platkam. Nb nie wzialem ani kabanosow ani zadnych zupek, wiec kupuje 
nawet suchy prowiant z dnia na dzien. Wlasnie oddalem glowny bagaz na samochod, do 
podrecznego plecaka przywiazalem buty gorskie, koszulke i skarpety, ktore mam nadzieje, ze mi 
w drodze wyschna (przy kominku na kwaterze nie udalo sie).   Dzisiaj jest podobno najdluzsza 
trasu marszu na calej pielgrzymce. Teraz idziemy na Msze sw. 
 
 
------ SMS ------ 
Sent: 4 Aug 2012 12:15 
 
Przeszlismy ok 10km. Teraz jestesmy na 1wszym postoju. Upal ostry ale to lepiej to niz ulewa jak 
wczoraj. Kondycja poki co dopisuje. Nawet babli (poki co!) na nogach nie mam. :) Jedynie oczy 
ciagle w tym sloncu pieka. Nawet sol fiziologiczna, ktora dostalem od jednego pielgrzyma ani 
wapno zaordynowane przez lekarza z karetki (tak, pielgrzymce towarzyszy ciagle karetka z 
lekarzem i podstawowymi lekarstwami). Ludzie sa generalnie mili i zyczliwi, choc trzymaja sie w 
grupach znajomych. A ja jak wiecie nielatwo wchodze w nowe znajomosci i rozmowy. Wiec 
czekam na dzialanie zasady 6. 
 

 
------ SMS ------ 
Sent: 4 Aug 2012 18:18 
 
Za chwile wychodzimy z 3go postoju. 8km temu:) mielismy 2gi postoj w Czernej-gdzie na 
wzgorzu jest klasztor karmelitanow; przebywal tam wiele lat blogoslawiony o. Rafal Kalinowski. 
Przytrafila mi sie tam smieszna rozmowa. Gdy jadlem swoj jogurt na lawce przysiadly sie do mnie 
dwie panie w moim wieku+ i w ramach standardowych pytan na pielgrzymce (jak sie idzie, co z 
nogami, skad jestes..)  starsza pani zadala pytanie: a ktory to raz brat idzie? Ja niesmialo 
podnioslem jeden palec. Pani z autentycznym zdumieniem retorycznie spytala – a co brat przez 
te wszystkie lata robil? Ja- mowila- jestem juz chyba 30ty raz na pielgrzymce.  
Zostalo nam na dzisiaj ostatnie 8km - nocujemy dzisiaj w Olkuszu I okolicy. 
 
 
------ SMS ------ 
Sent: 4 Aug 2012 21:58 
 
W koncu, od pol godziny jestesmy na noclegu. Dzisiaj nocujemy w szkole w Olkuszu. Umylem sie 
w umywalce, w letniej wodzie, rowniez glowe. I teraz odpoczywam na karimacie. W stosunku do 
1go noclegu tez w szkole  w Krakowie, tutaj jest luksus. Jedynie 12 chlopa w sali, 3 umywalki 
tylko do naszej dyspozycji, czajnik I kilka gniazdek - do ladowania komorek. 
oWP w trakcie marszu glosi konferencje. Tematy poki co dosc luzne i rozwlekle przedstawiane – 
ale w drodze to akurat w sam raz. Wczoraj bylo o dominikanach, co rozni ludzie rozumieja pod 
skrotem OP (np opasly pasibrzuch, opowiesci przydrozne i cos z psami – po lacinie), o drodze i o 
tym, ze sw Dominik w drodze rozmawial albo z Bogiem albo mowil o Bogu do towarzyszy drogi. 
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Dzisiejsza konf byla o winnej latorosli, tej ktora nie przynosi owocu i sie ja wycina. I o tej, ktora 
przynosi owoc, a wtedy ogrodnik ja oczyszcza. Zastanawialem sie, do ktorej kategorii ja naleze, 
do ktorej ja bym siebie zaliczyl a do ktorej Bog.  
Prawie sie klocilem w drodze z Panem Bogiem dlaczego mi te role kwatermistrza wcisnal. 
Wolalbym isc razem z pielgrzymka – i w tym czuje przede wszystkim strate: ze nie przejde calej 
drogi.  I ze zrobil mi to na mojej 1wszej pielgrzymce. Wyglada, ze zaplanowal mi inna opcje – z 
chodzeniem po domach i szukaniem kwater. Realizuje sie zasada 4 – Bog mnie prowadzi a nie ja 
Boga.    
Dobrej nocy 
 
  
------ SMS ------ 
Sent: 5 Aug 2012 06:38 
 
U mnie dzien sie zaczal juz pol godziny temu (jest 6:30). Pierwszy na sali, ktory wstal (I nie bylem 
to ja!) ustalil godzine pobudki. Pogoda za oknem juz teraz sloneczna, bedzie kolejny upalny dzien. 
Teraz cos malego co-nieco na sniadanie zjem i  o 7:30 zdajemy duze  bagaze na samochod, 
ktory  nam przewiozie je  na kolejny nocleg - dzisiaj ok 20km. A potem wyjscie na Msze 
sw., na  8:30 do kosciola w Olkuszu. A potem to nieszczesne kwaterowanie.  
Milego dnia choc wam. 
 

 

------ SMS ------ 
Sent: 5 Aug 2012 21:26 
 
Dzis bylem funkcyjnym-kwatermistrzem: przez caly dzien szukalem miejsc na nocleg w duzej wsi. 
Chodzilismy po  dwoch  (2 takie dwojki na nasza grupe) od domu do domu I pytalismy sie, czy nie 
maja chocby miejsca na podlodze aby pielgrzymi mogli sie przespac. A mielismy do znalezienia 
ponad 210 miejsc. Niestety sporo ludzi mialo rozne wymowki, albo wcale nie wpuszczali do domu.  
A wymowki byly kilku typow, kilkakrotnie sie powtarzaly w roznych miejscach  i do konca nie 
wiadomo, czy prawdziwe, czy pewien standard, bo ludzie nie potrafia powiedziec NIE (jeden tylko 
tak powiedzial). Przyklady: wlasnie mam remont, wyjezdzam jutro rano na urlop/wlasnie 
przyjechalismy z urlopu, z rana wyjezdzam do pracy, wyjezdzamy za chwile do rodziny i nie 
wiemy o ktorej wrocimy, mam chore dziecko/babcie. W jednym przypadku posluzono sie psem: 
gdy zadzwonilismy do furtki, ktos wypuscil psa z werandy (drzwi otwieraly sie do srodak, wiec 
pies nie mogl sam ich otworzyc) a ten zaczal groznie ujadac. Generalnie to z psami nalezalo 
uwazac – nie wszedzie byly dzwonki, a furtki czasem polotwarte.  
Schodzilismy chyba  kilka razy przeznaczone nam ulice, zabralo nam to ponad pol dnia. W sumie 
udalo sie znalez 91 miejsc na kwaterach; reszta w trybie awaryjnym znalazla miejsce w tutejszej 
szkole dolaczajac do innej grupy (Beczki).  
Kazda z 8 grup pielgrzymki ma wstepnie okreslona lokalizacje I dla jakiejs zawsze przypadnie 
szkola albo remiza.  Dzisiaj bede spal albo na korytarzu albo na boisku-zapowiada sie ciepla noc. 
Nb grupa pokutna zawsze spi na dworze, pod namiotami. 
I jeszcze jedno info: w calej pielgrzymce idzie 8 grup (19ka, Zaki, Beczka 1 i 2, Rodziny, Pokutna, 
Cisza 1 i 2), podobno ponad 1300 osob. W kazdej grupie min 2 ojcow –  jeden prowadzi modlitwy, 
glosi konferencje – przewaznie idzie z przodu, drugi-na koncu spowiada i wspiera duchowo 
(najczesciej jak zauwazylem – dziewczyny i kobiety - bo one sie glownie tam pojawiaja). 
Dobrze ze ten dzien sie skonczyl. Bo caly czas odczuwam strate tego dnia: nie poszedlem na 
kolejny etap i walesalem sie po wsi aby z wiekszym czy raczej mniejszym powodzeniem cos 
znalezc. A w koncu i tak wiekszosc grupy wyladowala w szkole. Pod koniec dnia dosc gorzko  - 
na pytanie jak bylo - swoje wrazenia przekazalem kwatermistrzyni grupy  i ze nie bardzo widze 
sens robienia tego jeszcze raz.  
I tylko jedna mysl  mnie pociesza (w psychologii to ma jakas specjalna nazwe): sw Jozef takze 
dostal od Boga funkcje kwatermistrza w Betlejem i tez nie za dobrze  mu poszlo  
Milego wieczoru 
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------ SMS ------ 
 Sent: 6 Aug 2012 07:47 
 
Dzien dobry wszystkim. Noc na korytarzu byla zupelnie znosna. Jak zasnalem po 23 to 
obudzilem sie dopiero :) o 5-i to wyspany. Wiekszosc jeszcze spala, wiec spokojnie umylem sie 
co wczoraj wieczorem bylo duzym sukcesem. Jesli w szkole spi ponad 300 osob, dla lazienek 
normalnej szkoly jest to duze wyzwanie:). Tym wieksze, ze dziewczyn jest znacznie wiecej – a 
ich potrzeby lazienkowe sa duuuuuuzo wieksze.  
Profilaktycznie zalozylem dzisiaj na duze palce u nog plastry z zelem, bo cos wydaje mi sie, ze 
jakies male bable zaczynaja sie tworzyc. Moze to z powodu sandalow, ktore wczoraj caly dzien 
nosilem. Dzisiaj od rana ubieram "adidasy". Jeszcze tylko dopijam goraca herbate I za chwile 
rytualy poranka: zdawanie bagazy na transport I Msza sw. 
Dobrego dnia 
 

 

------ SMS ------ 
Sent: 6 Aug 2012 13:05 
 
Jesli chcecie posluchac konferencji z pielgrzymki z mojej grupy, znajdzcie przez google - cisza2. 
Upal niemilosierny, dobrze ze jest wietrzyk. Wlasnie konczymy postoj wLazach I idziemy do 
Zawiercia. Czyli jestesmy na slasku:) 
 

 

------ SMS ------ 
Sent: 6 Aug 2012 22:55 
 
Nocujemy w Mrzyglodzie, ok 10km od Zawiercia. Wlasnie skonczyla sie adoracja z modlitwa o 
uzdrowienie (prawie pelna Odnowa - dla tych co wiedza co mam na mysli). Ja tez podszedlem do 
kaplana (w sumie obslugiwalo nas chyba 6) ze swoimi 2 intencjami – opowiem w domu. 
Proboszcz tutejszy ma wielki teren-lake,  na  ktorym postawil oltarz z zadaszeniem w formie 
muszli. Naokolo laki bardzo ladna droga krzyzowa – zrobilem troche zdjec. I tam, w cieply 
wieczor mielismy adoracje. Bardzo dobrze mi tam bylo.  Uswiadomilem sobie wtedy tez, ze w  ten 
wczorajszy dzien kwaterowania, pomimo moich narzekan i utyskiwan zrealizowala sie u mnie 
zasada 6 – nie ja wybieram ludzi z ktorymi ide, ale Bog mi ich wybiera. Wczoraj to byla Ewa, 
ktora poznalem w busie rozwozacym kwatermistrzow do wsi i Ania, z ktora wspolnie szukalem 
kwater a podczas obiadu dlugo rozmawialem.  
Podczas konferencji w drodze oWP co jakis czas powracal do Tertuliana – widac bardzo go lubi. 
Mnie jakos pomysly tego teologa nie bardzo wciagaja – moze zbyt abstrakcyjne, a moze ja malo 
jestem uwazny? Na szczescie przeplata powazniejsze fragmenty lzejszymi – analogiami, 
anegdotami. Na przyklad mowil o poszanowaniu ciala, o przemawianiu do niego, bo nasze cialo 
robi bardzo ciezka robote. Nigdy z tej strony nie popatrzylem na cialo.  
Stalymi fragmentami drogi sa tez jutrznia, nieszpory, chwile ciszy, pomiedzy nimi piesni – bardzo 
ladne. Czasami odmawiamy Rozaniec i/albo spiewamy Koronke. Te modlitwy jakby stworzone do 
takiego chodzenia. 
Dzisiaj dwa razy jadlem cieply posilek. Na pierwszym postoju, w Lazach, parafianki przygotowaly 
zur I makaron z musem jablkowym (dla 1300 luda to nie lada wyzwanie, nawet jesli nie wszyscy 
jedli!). A w Zawierciu dostalismy pomidorowa. Tak, ze na kolacje zjadlem pol drozdzowki I 
zapilem coca-cola:). Na rano kupilem tez juz jogurt na sniadanie z platkami. Teraz ide sie umyc w 
zimnej wodzie na zewnatrz, bo w srodku jest 1 lazienka dla facetow I pewno sie dzisiaj nie 
dopcham. Moze rano uda sie mi wziac prysznic. 
Spie w domu pielgrzyma, a w zasadzie pod arkadami, na zewnatrz. Jest nas w sumie kilkanascie 
osob tutaj. Z daleka grzmi, ale mam nadzieje, ze jak bedzie padac, to choc nie bedzie zacinac-
wtedy nie zmokniemy. Przed zasnieciem Tomek lezacy obok wspomina, ze za 2dni bedzie mniej 
chodzenia bo jest swieto sw Dominika i jest  to specjalny dzien na kazdej pielgrzymce. I 
przypomnialem sobie ze wtedy  jeszcze raz bede musial opuscic pielgrzymowanie i szukac 
kwater. I wtedy  powiedzialem do sw Dominika (choc specjalnego nabozenstwa do niego w 



 5 

zasadzie nie mam): chcialbym byc na takim dniu razem z reszta pielgrzymki i jesli ty tego chcesz, 
to jakos to zalatw. A juz bardziej po ludzku – planowalem poprosic jutro kogos, aby przez tube 
oglosil, czy ktos nie chcialby byc kwatermistrzem tego dnia. 
Dobrej nocy:) 
 

 

------ MMS ------ 
Sent: 7 Aug 2012 07:18 
 
Dzien dobry wszystkim. Pod takimi arkadami jak na zdjeciu spalem dzisiejszej nocy. Niestety o 
0:40 przyszla burza I zacinajacy wiatr, ktory  wrzucal deszcz pod arkady, wiec musialem sie 
gwaltownie ewakuowac do srodka z calym moim majatkiem. Ale tylko na chwile- po 20 min 
wyszedlem tylko z karimata I spiworem z powrotem pod arkady, bo burza przeszla, a znacznie 
lzejszy deszcz I wiatr juz az tak nie przeszkadzal. W srodku zas bylo tyle ludzi, ze atomsfera byla 
dosc gesta i chrapiaca. Dospalem do 6, wzialem zimny (!) prysznic, zjadlem platki z jogurtem I 
teraz popijam goraca herbate. Pogoda deszczowa I wietrzna. W ciagu nocy temperatura zeszla z 
pewno 30+C  do  15-17C rano.  
Milego dnia:) 
 

 

------ SMS ------ 
Sent: 7 Aug 2012 15:39 
 
Juz drugi postoj dzisiaj. Tym razem w lesie nad Warta, ktora tutaj jest 
bardzo waska. Trzy kajaki na wcisk by sie obok siebie zmiescily. 
Rano, po wyruszeniu w droge az prawie mnie zatkalo z wrazenia: oWP oglosil, ze potrzebny jest 
na jutro kwatermistrz, mezczyzna i za chwile do kogos – widze, ze sie pan usmiecha, dziekuje. 
Bylem pewien, ze to o mnie chodzi. Od razu przyszedl mi na mysl moj nocny zaklad ze sw 
Dominikiem . I na postoju grupowa kwatermistrzowa potwierdzila, ze jesli tak bardzo nie 
chcialem byc 2gi raz w roli kwatermistrza, to wymyslila podmianke.  
Leze sobie w cieniu a gole stopy sobie odpoczywaja. Marta, skarpety przez 
ciebie kupione sprawdzaja sie swietnie. Tylko po calym dniu chodzenia, 
szczegolnie w nie do konca wysuszonych "goralach" smierdza:( 
 

 

------ SMS ------ 
 Sent: 7 Aug 2012 21:07 
  
Zainstalowalem sie juz na noclegu. Tym razem miasteczko gminne Poraj I wielka sala 
gimnastyczna tutejszego liceum. Ostatni etap dzisiejszej drogi byl bardzo ladny. Spokojny 
wieczor, piekny zachod slonca I trasa biegnaca w czesci wzdluz zalewu Warty (to sie nazywa 
zalew Poraj).  Po ogloszeniu przez o. Wojciecha, ze poszukiwany jest kwatermistrz na 
ostatni dzien I  potwierdzeniu, ze to o mnie chodzilo stwierdzilem, ze te moje walki z ta 
rola oraz rozwiazanie, w ktore wmieszalem rowniez sw Dominika wymagaja opowiedzenia.  W 
ruchu Oazowym   ostatniego dnia oazy byl zawsze czas na opowiedzenie innym  czego Pan 
dokonal we kazdym na oazie (to sie chyba nazywalo „dawanie swiadectwa”). Myslalem, ze cos 
podobnego jest rowniez na pielgrzymce,  I przygotowalem sobie nawet w mysli tekst, aby byc 
gotowy na nasze spotkanie grupowe podczas festynu sw Dominika, o ktorym uslyszalem dzisiaj.  
Dzisiejsza konferencja bardzo ciekawa. Moze to temat (o samotnosci) a moze moje dostrajanie 
sprawiaja, ze slucham uwazniej i wiecej do mnie dociera – rowniez duchowo. Ciekawe 
spostrzezenie: samotnosc nie jest osamotnieniem. Do tego piekny wiersz Herberta zacytowany 
przez oWP „O podrozy” (chyba?), fascynacja pamietnikami Marka Kaminskiego i...niesmiertelny 
Tertulian (w takiej dawce do zniesienia ). 
Na obiadokolacje zjadlem zupke z torebki (serowa z grzankami) I do tego kilka kromek czarnego 
chleba ze sliwka. szkoda ze dopiero teraz odkrylem ten chleb, bo zamiast chleba I bulek, ktore 
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jadalem, to byloby znacznie lepsze rozwiazanie. Na jutro mam juz na sniadanie ...zgadnijcie co. 
Za chwile zaczyna sie adoracja w kosciele. 
Dobrej nocy 
 
 
------ SMS ------ 
 Sent: 8 Aug 2012 07:35 
 
Wszystkim dzien dobry. Tutaj od rana piekna, sloneczna pogoda. Dzisiejszego dnia swietowac 
bedziemy zalozyciela zakonu-sw Dominika. Od chodzacych na poprzednie pielgrzymki wiem, ze 
to bedzie jakies specjalne swietowanie.  Msze sw mamy wyjatkowo nie rano, ale o 12 na 
stadionie:) 
Jeszcze raz dobrego dnia 
 
 
------ MMS ------ 
Sent: 8 Aug 2012 11:08 
 
Pierwszy postoj dzisiaj - na stadionie w Poczesnej. Przez pierwszy etap 
nioslem proporzec grupy. Dzisiaj I jutro wyglada, ze bedzie mniej 
chodzenia niz w poprzednie dni, a wiecej czasu na postojach. Ps: teraz 
dopiero odkrylem, ze moj BB robiac zdjecie lokalizuje rowniez miejsce 
GPSem I nadaje nazwe plikowi ze zdjeciem. Fajna funkcja:) 
 
 
------ SMS ------ 
 Sent: 8 Aug 2012 16:12 
 
Caly czas jestesmy na 1wszym postoju. To jest wielki festyn-przed chwila 
skonczyl sie mecz w kopanego dominikanie-pielgrzymi w pelnych skladach. 
Wygrali zakonnicy 2:1. Wczesniej byla nauka tanca szkockiego (?) na plycie 
boiska, w naszej grupie swietny teleturniej ze znajomosci tematow z konferencji. Teraz trwa 
wyscig wozkow dzieciecych. Bez dzieci na szczescie, bo  niektorzy ojcowie bardzo ambitnie 
podeszli do biegania.  
Nie bylo natomiast czasu ani okazji, zeby podzielic sie swoim swiadectwem o kwatermistrzostwie 
i podmiance. Okazalo sie, ze zwyczaje dominikanskie to nie do konca Oaza. Ale w trakcie meczu 
przydarzylo  mi sie cos niesamowitego.  Siedzialem  na trawie  i kibicowalem mniej lub bardziej 
goraco (oczywiscie pielgrzymom), gdy  w ktoryms momencie podeszla do mnie pani z 
mikrofonem, mowi ze jest z radia Czestochowa I chcialaby sie dowiedziec, co sie tutaj dzieje. 
Takie pewno standardowe zagajenie rozmowy. W tej rozmowie/wywiadzie opowiedzialem troche 
o samej pielgrzymce (mam nadzieje, ze nie za bardzo mijalem sie z prawda), a potem 
rowniez o swoim przezywaniu duchowym tego czasu. I w momencie, kiedy na 
pozegnanie pani radiowiec powiedziala "dziekuje panu za swiadectwo" uswiadomilem sobie, ze 
Pan Bog znalazl sposob abym jednak opowiedzial swoja historie. Znacznie krocej, niz chcialbym, 
ale jednak "dalem swiadectwo:). 
Maja puscic material albo w niedziele o 13 (lub 15 – nie do konca zapamietalem) albo w srode o 
10. To sa dopiero przypadki 
 
 
------ SMS ------ 
Sent: 8 Aug 2012 22:42 
 
Wrocilismy wlasnie z ostatniej na tej pielgrzymce adoracji-stad troche pozniejsze newsy dzisiaj. 
po glowie chodzil mi caly czas frament (chyba) psalmu: Gdy wpatruje sie w Ciebie w swiatyni, by 
ujrzec Twa potege i chwale. Bardzo pasowal do tego czasu – musze w domu sprawdzic jakie sa 
nastepne slowa i jaki to psalm.  
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Na nocleg dotarlismy dosc pozno, po 20. Nocujemy w szkole (oczywiscie!) W zasadzie na 
przedmiesciach Czestochowy, w Brzezinach. Na dojsciu do tego miejsca, jeszcze przed 
zachodem sloncach, po raz pierwszy zobaczylismy na horyzoncie Klasztor Jasnogorski ze 
strzelista wieza kosciola. Cala pielgrzymka uklekla na szosie I zaspiewalismy piesn Maryjna. 
Polecam dzisiejsza konferencje o. Wojciecha (nb czy ktos znalazl cisza2 na 
internecie?). Jutro wyruszamy przed 9 do klasztoru; Msze sw mamy w kaplicy z Czarna 
Madonna. Nie jestem pewien, czy zdaze na bezposredni pociag po 15. Mam 
nadzieje, ze o ktorejkolwiek godzinie pojawilbym sie w Wwie, ktos wyjedzie 
po mnie na Mlociny. 
Dobrej nocy I do zobaczenia  
 

 

------ SMS ------ 
Sent: 9 Aug 2012 07:29 
   
No to pobudka - ja na nogach od 6, jak zwykle. Po umyciu glowy pod zimna woda w umywalce 
czuje sie rzesko I gotowy do wyjscia na zimny (ale sloneczny) poranek. Z rana zjadlem kilka 
kawalkow czarnego chleba ze sliwka – pyszne sniadanie -  i mialem wielka ochote na herbate. 
Byl wrzatek ale ani ja ani nikt w okolicy mojego spania nie mial herbaty. Andrzej zasugerowal, 
zebym wzial z kuchenki herbate – przy okazji, choc od dluzszego czasu nie slodze herbaty,  
wrzucilem do kubka ze stojacego obok talerza lyzeczke cukru, ale nie mieszalem. Czytajac 
majowy numer „w drodze” popijalem powoli herbate, ktora mi zupelnie jakos nie smakowala. 
Najpierw myslalem, ze moze jakas licha herbate znalazlem, albo ten czarny chleb tak zmienia 
smak. A smak herbaty byl coraz bardziej gorzki i taki kwasny. I dopiero w polowie kubka 
rozpoznalem, ze to nie cukier ale sol wrzucilem sobie do herbaty, i rozpuszacjac sie coraz 
bardziej wyrazny slony smak herbaty dawala. Nie mialem juz ochoty na zadne picie . 
Wyruszamy przed 9, do przejscia na Jasna Gore mamy tylko 10km. Na Walach maja nas powitac 
o. Paulini (zalatwili to po znajomosci  dominikanie). A o 13 Msza sw w kaplicy. 
Dobrego dnia 
 
  

------ MMS ------ 
Sent: 9 Aug 2012 16:42 
 
Jade juz w pociagu do Wwy. Msza sw odbyla sie w szczelnie wypelnionej kaplicy MBCz - I tak 
sporo osob stalo na zewnatrz, bo kaplica nie pomiesci 1300 osob. A byli jeszcze inni pielgrzymi 
na JG. Aleja  JPII, ktora wiedzie na JG jest imponujaca. Widac ostatnimi laty sporo w nia miasto 
zainwestowalo. Srodkiem biegnie szeroki deptak, ktorym ida pielgrzymki a tylko po bokach sa 
jednokierunkowe jezdnie na szerokosc jednego samochodu I chodniki. Wyglada, ze te aleje sa 
reprezentacyjna ulica miasta: sporo drogich, pokazowych sklepow, restauracji  I ogrodkow 
kawiarnanych, takich jak na rynku w Poznaniu  czy Wwie. Na pozegnanie z ludzmi poznanymi 
na pielgrzymce nie mialem zbyt wiele czasu (jesli chcialem zdazyc na 
bezposredni pociag do Wwy), wiec jedynie z kilkoma powiedzielismy sobie "do 
zobaczenia za rok" I szybkim marszem, dzwigajac moj nowonabyty przed 
wyjazdem plecak, poszedlem na dworzec. 
Prawda okazalo sie w moim przypadku to, co jeden z dominikanow powiedzial na poczatku 
pielgrzymki: ze jej sensem jest droga, ze rzeczy duze i male dzieja sie w drodze. Osiagniecie celu, 
dojscie na JG, jest wazne, dochodzenie Aleja do walow  bylo duzym przezyciem. Ale juz myslami 
bylem gdzie indziej.  
A tak w ogole: pielgrzymka mi sie chyba bardzo udala, byla swietnie zorganizowana i 
prowadzona przez dominikanow, w nastepnym roku sprobuje was wszystkich wziac na nia  
 
 Do zobaczenia wkrotce :) 
  

------ SMS - END ------   


