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Wkrótce zacznie się czas pielgrzymek do Częstochowy. Sądzę, że 
naszych czytelników zainteresuje pełen refleksji, nie pozbawiony po-
czucia humoru i dowcipu opis pielgrzymki do Lichenia. 

REFLEKSJE PIELGRZYMKOWE 

„Cierp duszo moja, - a będziesz zbawiona, 
a jak nie wycierpisz, - będziesz potępiona" 

Ten refren prześmiewczej piosenki, szydzącej wprawdzie 
z dziadowskich, jak się mawiało, pielgrzymek do „Kalwaryji" przy-
pomina mi się z czasów młodości gimnazjalnej. I chociaż refren 
przedzielał strofy dowcipnych może nawet kupletów, to żadnego 
z nich nie tylko dosłownie, ale i sensu myśli przewodniej nie zapa-
miętałem, a refren utkwił w pamięci. Utkwił nie tylko jako drobny 
zbiór rytmicznie powiązanych słów, ale w wyobraźni obrazowej. 
Widocznie wyobraźnia włączyła obrazy utworzone z opowiadań, 
jak to się wędrowało w „kompanii pielgrzymkowej", w trudzie, 
boso, po żwirowiskach, na kolanach, pod górę, bywało, że o chlebie 
i wodzie tylko, w skwarze i w deszczu, czasami w gradzie i bu-
rzy, po rosie o świcie, po omacku w ciemności nocnej. Szło się 
w gromadzie za przewodnikiem intonującym pieśni tasiemcowe, 
inicjującym rytualne modlitwy, ale i podającym wskazówki czy 
ostrzeżenia takie jak: 

„zdejmijcie czapki - bo figura" 
„uważajcie - w moście dziura" 
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Tak więc w tej młodości beztroskiej, nawet szyderczej, mimo 
braku osobistego przeżycia doznań pielgrzymkowych, pozostało 
jakieś wyobrażenie. Ale nie tylko, - pozostała jakaś ukryta gdzieś 
w głębi własnych uświadomień, w apercepcji, coś na kształt tęsk-
noty do zaznania, do poznania przeżyć takiego rodzaju. Wyobraź-
nia podsuwała sama skojarzenia, że przeżycia te, przynajmniej 
u większości uczestników pielgrzymek, musiały być bardzo głę-
bokie, musiały być mocne i budujące, bo przecież mobilizowały 
do wysiłków, do znoszenia cierpień, do umartwiania się. Tego bez 
racji wyższych nie czyni się. Wyrzeczenia muszą mieć głęboką 
podbudowę. 

Przez tak wiele lat ta niezrealizowana chęć nieznanych, a tylko 
wyczuwanych przeżyć słabła, prawie zanikała, ale od czasu do 
czasu powracała. 

Co było w niej takiego, że tkwiła w świadomości i wracała, 
już to jako rozsądny, zda się, logiczny wniosek, że to też coś ludz-
kiego. Że i ja powinienem w ślad za innymi poznać także i tego 
rodzaju okoliczności doznań, wracała też jako chęć sprawdzenia 
siebie samego. Jak to odczuję? Czy podołam? Czy wytrwam? Może 
nie tyle ważne jest opanowanie trudu, zmęczenia czy zwykłego 
bólu, ile ważne jest współżycie ludzi prezentujących różny poziom 
intelektualny. Bo takie pielgrzymowanie jest pewnego rodzaju wy-
zwaniem dla człowieka. Nie każdemu odpowiada wielogodzinne 
zawodzenie pieśni, wydłużające się powtarzanie tych samych słów 
przeróżnych modłów, bezwolne poddanie się psychozie poboż-
ności - ba - takie bierne podporządkowanie się sposobom za-
chowania się zbiorowości ludzi bardzo prostych, że nie powiem 
prymitywnych. 

Mało tego, w ciągu wieloletniego życia słuchało się wiele prze-
różnych relacji z pielgrzymek, obserwowało się bliźnich, którzy 
uczestniczyli niegdyś w takiego rodzaju obrzędach. I nie zawsze 
opowiadania charakteryzujące zachowania się pielgrzymów były 
godne podziwu i pochwały. Nie raz słyszało się relacje o wręcz 
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skandalicznych wyczynach tych czy innych pielgrzymek. Nie-
rzadko ich postępki nie licowały z wyimaginowaną godnością 
pątnika. 

Dlaczego więc ukryta tęsknota za tym przeżyciem tkwiła 
w świadomości tak długo? 

W miarę upływu lat sceptyczny stosunek do praktyk religij-
nych zmieniał się. Życie uczyło. Obserwacja zachowań ludzkich 
ukazywała, że nawet bezwiedne powtarzanie utartych słów mo-
dlitewnych ma swój sens, ma znaczenie. Utwierdzało się przeko-
nanie, że to co dzieje się w zbiorowości religijnej jest pozytywne. 
Wewnętrzne opory i obawy osobiste, utrudniające podjęcie de-
cyzji o uczestnictwie w pielgrzymce, zmniejszyły się. Jak to się 
popularnie określa - późno bo późno, ale wreszcie dojrzało się 
wewnętrznie. 

Nareszcie - jakże pociągające ogłoszenie - o pielgrzymce z są-
siedniego Grodziska do Lichenia. Coś innego niż Częstochowa. 
Pojechałem. Zapisałem się. Niedrogo. 

Z miejsca ujęła mnie sprawność organizacji. Pisemna szcze-
gółowa informacja, pozwalająca na rozeznanie stopnia trudności. 
Może podołam. Jak nie, to się wycofam i już! Turystykę pieszą 
uprawiam od lat. Jeszcze w roku poprzednim przewędrowałem 
z wnukiem najwyższe partie Beskidu Śląskiego, więc te 35 km 
dziennego marszu - nie przeszkoda. 

Wyposażony w śpiwór wypożyczony w pruszkowskim oddzia-
le PTTK, obładowany, przed szóstą rano jestem już w Grodzisku 
na nowym osiedlu przy prowizorycznym kościele. Wielu ludzi. 
Jak to zwykle, ruch, rozgardiasz, rozmowy, podniecenie. Msza 
święta porządkuje zebranych. Śpiew ukierunkowuje. Obserwuję 
i analizuję. Nie wszyscy przecież to pielgrzymi. Ale tych można 
w zasadzie odróżnić od reszty członków rodzin czy znajomych 
odprowadzających i żegnających tych, którzy podejmują mozol-
ny, wielodniowy trud. Ci są lekko ubrani, na ogół wyposażeni 
w chlebaki czy niewielkie torby przewieszone przez ramię. A jacy 
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są - przeróżni. Wiek od lat sześciu do siedemdziesięciu. Nawet 
kilka kobiet prowadzących wózki dziecinne zostało skierowanych 
na czoło pochodu. One mają nadawać tempo marszu, podobnie 
jak dziarsko krocząca dzieciarnia wyprzedzająca Krzyż i tablicę 
z nazwą pielgrzymki grodziskiej. 

Już na ulicach tegoż Grodziska pierwsza nauka porządku 
i zdyscyplinowania kolumny marszowej. Porządkowi zaopatrzeni 
w „lizaki" i gwizdki popędzają opieszałych do zwartości i maszero-
wania tylko prawą stroną jezdni, regulując jednocześnie przejazd 
samochodów mijających nas czy wyprzedzających lewą stroną. 
Tempo marszu dziarskie. Słońce ostre, coraz mocniej przygrzewa. 
Za granicami miasta tłum zmniejsza się. 

Odprowadzający żegnając odłączają się i zawracają do miasta. 
Już teraz można poznać skład pielgrzymki. Przeważa jednak mło-
dzież. Wesoła, dorodna. O, jakże ważne i niepodważalne zaprze-
czenie negatywnej opinii o współczesnej młodzieży polskiej często 
wygłaszane przez zaślepionych narzekaniami zgorzknialców. 

I tak możnaby snuć nić refleksyjnych wspomnień na wiele 
tematów. Jak się szło? Dziarsko w dość ostrym tempie, ale jak się 
pojawiły na stopach bąbelki, to już nie tak sprawnie. Jak się śpie-
wało? Przy wtórze gitar śpiew stawał się miły dla ucha. 

Jak się modliło? Ten sposób wspólnych modłów pozwalał na 
równoczesność ruchu marszowego i odmawiania znanych słów i na 
przemyślenia. Program był tak ukształtowany, że pielgrzym nie zo-
stawał prawie nigdy sam w spokoju i ciszy monotonnej wędrówki. 
Jeśli nie śpiew, to modlitwa, litanie, godzinki, koronki, to kazania 
kapłana zakonnika zafascynowanego naukami Papieża na temat de-
kalogu - czasami przytaczał z pamięci znaczne ustępy tych nauk. 

A upał doskwierał przez całe te osiem dni pięknego, skwar-
nego lipca. A drogi już prawie wszystkie wyasfaltowane, a asfalt 
parzy w stopy. Jakże wielką wdzięczność odczuwało się dla tych 
opiekunów dróg, gdzie pobocza były wyrównane od lat i zarośnięte 
równo przykoszoną murawą. Niestety, takich dbałych o margines 
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szos gospodarzy z prawdziwego zdarzenia nie trafiało się wielu. 
Odżywały wtedy wspomnienia czasów sprzed półwiecza, kiedy 
to przy każdej szosie wiły się gładko wyklepane bosymi stopami 
ścieżyny pieszych wędrowników. 

Gromadka, orzeźwiona lekkim powiewem otwartych, sze-
rokich pól łowickiej ziemi, szła przemęczona, zda się, znużona, 
zapocona, lecz gdy wchodziła na teren przyjaznej wsi, witającej nas 
z zainteresowaniem to duma rozpierała pierś, głowy wznosiły się, 
uśmiechy usuwały oznaki wyczerpania w momencie zaintowania 
regionalnego hymnu. 

Grodzisk, Grodzisk - to my. Nasza grupa rozśpiewana. 
Grodzisk, Grodzisk - to my. Wędrujemy już od rana. 
Wędrujemy do Maryji, by za wszystko podziękować 
Nasze trudy i modlitwy za tę wioskę ofiarować 

Hymn ten powstał w czasie jednej z pielgrzymek Mile wspo-
minam stosunek mieszkańców mijanych siół do pielgrzymów. Nad-
mienię tylko pierwsze zaskoczenie w Izdebnie. W centrum wsi stoły 
zbite na prędce z tarcicy zastawione jadłem. Ciasto i to jakiego wy-
pieku, wiadra kompotów, wiadra czarnej kawy, wiadra mleka. I tu 
od razu uwidoczniło się doświadczenie wielokrotnych pielgrzymów, 
ci mają kubki zawieszone tuż pod ręką. Zanim nowicjusz z głębi 
swego tobołka wysupła wreszcie swój garnuszek, tamci są już opici 
i nasyceni. Tutejsze kobiety kategorycznie oświadczają: to wszystko 
ma być zjedzone lub wzięte ze sobą na drogę. Podobne scenerie 
bywały w wielu wsiach. Chciałbym wspomnieć poczęstunek zupą 
w prywatnej restauracji w Nieborowie - dla dwustu osób to nie 
fraszka - kapustę u zakonnic, rosół we wsiach załowiczańskich -
ba - kurczaki (podane w piątek), szczęściem na miejscu był kapłan 
zakonny, który udzielił dyspensy. A kilka wiader czereśni! 

Można wspomnieć powitania proboszczów, msze codzienne 
często w zabytkowych świątyniach. A wieczorne, najwcześniej 
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0 godzinie 21 -ej, Apele Jasnogórskie! Zazwyczaj na nocleg przyby-
wało się około godziny 19-ej. Zdawało się, że zmęczony pielgrzym 
zwali się na siano i zaśnie. Gdzie tam! Chwila oddechu, mycie, 
kolacja, porządkowanie swego tobołowego bagażu, znalezienie 
1 zagospodarowanie legowiska i... idziemy pod kościół czy do ko-
ścioła na apel. Skąd braliśmy na to siły. 

Organizacja pielgrzymki była dobrze przygotowana - szcze-
gółowe programy, codzienne komunikaty. A przecież służba ob-
sługi bagażowej, służba wyznaczająca stodoły noclegowe, służba 
pomocy leczniczej, służba porządku na trasie - to wszystko za-
łatwiali młodzi pod kierunkiem doświadczonych już wyg piel-
grzymkowych. Odpowiednio przystosowany samochód ciężarowy 
przewoził bagaże; bagażówka z pieczywem i napojami płatnymi 
w normalnych cenach czekała na każdym postoju. 

W czasie całej pielgrzymki odczuwało się ogromną życzliwość 
- siostry w czepkach dyżurujące na zmiany smarowały obolałe nogi 
maściami przynoszącymi ulgę,, wspaniały sołtys z Woli Kalkowej, 
gdzie nie było kościoła ni księdza proboszcza,.podjechał na punkt 
postoju bagażu traktorem ciągnącym za sobą taką długą, niską 
przyczepę, jakiej używają do przewożenia maszyn budowlanych 
i rozwiózł korowód pielgrzymów przystając przed kolejnymi gospo-
darstwami informując: - „tu czterech chłopów", „tu sześć bab" itp. 

Należy także wspomnieć o miejscowości Przeprośna Górka! 
- Nazwa nie bez kozery. Ogólne, powszechne w ramach prze-
prosin ucałowania, uściski - nie tylko ręki. A jednak ogarniający 
wszystkich patos zmusił do powagi i dostojeństwa dla czynności 
jakże obecnie inaczej pojmowanej. 

Albo ta prosta pieśń: 

Jezus jest tu, Jezus jest tu, 
O wznieśmy ręce, wielbiąc jego imię. 
Jezus jest tu 
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A nastrój dopiero wzmaga się, uwzniośla, gdy spontanicznie, 
pochwyciwszy sąsiednie dłonie, wznosimy razem ręce wszystkich 
uczestników nabożeństwa. W innych okolicznościach odczułoby się 
wrażenie sztuczności, emfazy, egzaltacji. Tu nie, tu jest to naturalne. 

I tak, snując te pielgrzymkowe reflekcje, wytworzył mi się 
obraz, jak sądzę, aż nadto przesłodzony, taki cukierkowy. A gdzie 
się podział sceptycyzm, gdzie krytycyzm? 

Pielgrzymkę tworzą ludzie. Są tacy jak wszędzie i nastroje ich 
nie zawsze takie wzniosłe, takie krystaliczne. Ja sam zmęczony 
z odparzeniami pozostawałem w ogonie pochodu. A tu ci od po-
rządku popędzają: - „Dołączyć, dołączyć!" Teraz to ja ich rozu-
miem, teraz im rację przyznaję i z nimi się zgadzam, ale wtedy? 
- Dobrze to takiemu mówić: „trzymać się zwartej kolumny, nie 
ociągać się, nie rozwlekać, nie zostawać!" A nie mógłbyś jeden 
z drugim dać mi trochę spokoju i tak przecież dojdę 

Albo te gwizdki! W czasie marszu potrzebne - ba - konieczne, 
by po lewej stronie szosy nikt nie poturbował mijającego auta. 
Ale na postojach? - te marne trzydzieści minut, tak szybko mija 
- niemożliwe - jeszcze nogi nie ostygły, jeszczem grzbietu nie 
rozprostował dobrze, a tu taki w furażerce gwiżdże i gwiżdże -
„stawać przy tablicy, za krzyżem, formować kolumnę, nie ociągać 
się!" Złoszczą się wtedy bogobojni pątnicy tacy i coś tam nawet 
nieparlamentarnego mamroczą pod nosem, ale wstają i podążają, 
bo cóż im pozostało? 

Nieraz porą popołudniową w głowie kołatały myśli „a, zosta-
wię to wszystko, skończę ten marsz, zabiorę swój plecak i wracam". 
Bagaż jednak był osiągalny dopiero w miejscu noclegów. Musia-
łem tam dojść. A jak już się doszło, rozlokowało na nocleg, nieco 
odetchnęło, to i determinacji brakło. Zanocuję, a rano zobaczę. 
Rano zaś człowiek świeższy, wyspany, ani mu w głowie rezygnacja. 
Jeszcze ten jeden dzień wytrzymam! I tak do końca. 

Wielokrotni pielgrzymi opowiadali, że kryzys nadchodzi dru-
giego lub trzeciego dnia. Ja przeżywałem kryzys codziennie po 

Refleksje pielgrzymkowe | 85 



południu i kolejny dzień wcale nie przynosił odmiany i jakiegoś 
zdecydowanego pokrzepienia. Rano człowiek rzeżki, po połu-
dniu oklapnięty. Według wieloletnich uczestników pielgrzymek 
nie było wypadku rezygnacji w wyniku utrudzenia, zdarzały się 
raczej z przyczyn losowych, gdy sprawy rodzinne nagle wezwały 
do powrotu lub w wyniku zachorowania. 

Większość uczestników to młodzi ludzie, którzy lubią poga-
dać, a tu prawie nie ma na to czasu. Jak nie modlitwa to kazanie, 
jak nie śpiewanie to litania. Przed każdą nauką padał rozkaz -
„uciszcie się" Trudno było przerwać dopiero rozpoczętą rozmowę. 
A tu szczególnie tacy „nawiedzeni" jak nie hukną - „uciszyć się 
gaduły". Automatycznie nasuwa się refleksja - gaduły są niesfor-
ne, ale ci upominający tak agresywnie też nie pasują do modelu 
pątnika. Aż korci, by dorzucić swoje trzy gosze, wspominając coś 
o tolerancji, wybaczaniu i o pokorze chrześcijańskiej. 

Albo inny obrazek - zaczyna się modlitwa różańcowa, więk-
szość wyciąga obrzędowy sznur koralików, ale nie wszyscy go mają. 
Zresztą nawet po co? Tu przecież zawsze ktoś prowadzi i czuwa 
nad ilością zdrowasiek. A tu taki „nawiedzony" wygłasza gromko 
pogląd „kto nie wziął ze sobą różańca, to nie pielgrzym"... Tak też 
może się zdarzyć. 

Młodzież z tych wyczynów nadgorliwców, czy jak ich nazy-
wali niektórzy „nawiedzonych" pokpiwała dobrotliwie. Znamien-
ne było, że właśnie ci młodzi nawiązywali z gorliwcami bliższy 
kontakt. Dobrotliwie, z uśmiechem, czasami nawet z prześmie-
waniem, powodowali rozładowanie napiętej atmosfery tak, że 
w końcu niektórzy nadgorliwcy łagodnieli, nawet udobrotliwiali 
się, nie rozróżniając często inteligentnej kpinki od imponującego 
im zainteresowania czy nawet udawanego podziwu. Wszczyscy 
stawali się bardziej wyrozumiali. Młodzi, by nie drażnić upomina-
jących, podporządkowali się koniecznościom chwili, a ci drudzy 
usatysfakcjonowani, tępili ostrza swej nadgorliwości. Zdaje się, że 
młodzież rozegrała tę partię po mistrzowsku w sposób zaplanowa-
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ny, ale intuicyjnie wybierając optymalne 
rozwiązanie. To była niezamierzona, 
ale jakże skuteczna lekcja dla star 
szych. 

Wiele działo się podczas tych 
ośmiu dni, pozostały wspomnie-
nia, skojarzenia, pielgrzymka wy-
wołała przemyślenia. Zachowania 
ludzi były różne, czasami zdarzały 
się nieporozumienia i kłótnie. Ale 
czy to mogło przekreślić ducho-
wy dorobek pielgrzymo-
wania. 

Na zakończenie mu-
szę jeszcze opowiedzieć 
zdarzenie prawie symbo-
liczne w swej wymowie. 

Sanktuarium Maryj-
ne w Licheniu Starym to 
prawie miasteczko. Trzy 
kościoły, wiele kaplic, kapliczek, pomników, grot, pawiloników 
muzealnych, alejek w parkach, zabudowań klasztornych, gospo-
darczych i obsługi turystycznej. Nad wszystkim dominuje sztucz-
nie uformowana z kamieni góra - Obraz Golgoty - przewyższa 
ona wieżę kościelną. Kierujący pielgrzymką brat Bogdan zabrał 
nas o zmroku na Drogę Krzyżową. W takiej scenerii figury Drogi 
Krzyżowej naturalnej wielkości tworzą w półmroku specyficzny 
nastrój. Wędrowało się modlitewnie pod górę zatrzymując się przy 
stacjach. 

W czasie powrotu brat Bogdan wybrał najkrótszą ścieżkę, bo 
już dochodziła godzina 22-ga, a o tej godzinie zamykane są wszyst-
kie bramy klasztorne. Musieliśmy dotrzeć do budynku noclegów. 
Aliści zachciało mu się wskazać, że istnieje jeszcze inna droga 
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powrotna, dłuższa, także ciekawa, bo przedstawiająca wiele innych 
figur i scen ewangelicznych. Część dziarskiej młodzieży postano-
wiła szybko zejść tą drugą ścieżką. Ciekawość zawsze motywuje 
czyny młodych. Mnie coś podkusiło i również podążyłem za tymi 
co zboczyli. Przelecieliśmy migiem nową trasę - dobijamy się do 
najbliższej bramy - zamknięta. Gonią młodzi do następnej - to 
samo. Głuchy odgłos dobijania się ani wzruszy żelaznych wrót. 
Któryś z młodych podpowiedział, że tam na dole, blisko pawilonu 
noclegowego trzecia brama może być otwarta. Pobiegliśmy kłu-
sem naokoło parku do ulicy, do tej bramy - gdzie tam - wszyst-
ko zamknięte. Nawoływania nic nie pomagają. Kilku sprawnych 
wspinając się na dwu i pół metrowe ogrodzenie przeskoczyło na 
drugą stronę. „Zawołajcie kogoś z kierownictwa pielgrzymki niech 
nam otworzą" oni pognali. Dziewczęta zastanawiają się co dalej 
czynić, niektóre kombinują, że powiększając szparę pod żelaznymi 
wierzejami możnaby się jakoś przecisnąć. Ja nic nie mówię, ale 
przy mojej tuszy? 

Po kilku minutach wraca tych dwóch śmiałków, prowadzą 
ze sobą jeszcze trzech. Wszyscy przez ogrodzenie wspinają się na 
naszą stronę. Dokąd idziecie? A no pielgrzymka skończona. Sko-
czymy sobie do karczmy na piwo. No i szpas! Co robić? Wszyscy 
wracamy w stronę głównego kościoła. Gospoda też jest w tamtej 
stronie. Tych pięciu pognało szybciej - właśnie tam. Reszta powoli 
wlecze się przez park. W ciemności. 

Aliści z piwa coś tam nie wyszło, zdaje się, że zabrakło, bo 
był to upalny dzień - wnet piątka chłopców przybiegła; jeden 
z nich coś tam do chłopców i dziewcząt nadmienił i cała wataha 
wystartowała jak do stumetrówki i to pod górę. 

Ja ze swoją więcówką pozostałem sam wlokąc się powoli. 
Dochodzę do zabudowań do pierwszej bramy. Cisza i bezludzie. 
Tamci pognali i zniknęli. Kolejno penetruję każdy załom murów, 
nigdzie śladów przejścia. Jakieś rusztowania, bo to budowa nowej 
świątyni, natrafiam w ciemności na jakieś belki pod nogami a ja 
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tu sam. Noc ciepła, ale nie taka,by spać na ławce w parku. A może 
będzie względnie w którymś przykościelnym konfesjonale, toć to 
zamykana drewniana budowla. Chodzę, drepczę i szukam. Gdzie 
oni mogli się podziać? Przecież to było około trzydziestki dziewcząt 
i chłopców. Niemożliwe, żeby tak zniknęli bez śladu No cóż? Sam 
się w to wrobiłem. A ci młodzi? Niby to uszlachetnieni przeżycia-
mi pielgrzymkowymi, a jak przyszło co do czego, to bez namysłu 
pognali, pozostawiając starszego pana na łasce losu. Że też nikt 
nie pomyślał o starszym bracie. 

Tak to rozgoryczony poważnie rozmyślam, jak spędzić tę noc. 
Dochodzę do wniosku, że najlepiej będzie całą noc chodzić, bo 
inaczej przeziębienie gotowe. 

W pewnym momencie z ciemności wyłaniają się jakieś po-
stacie. Czwórka młodych, dwaj chłopcy i dwie panny zbliżają się 
i mówią z westchnieniem ulgi - no nareszcie brata znaleźliśmy. Już 
na miejscu noclegu ktoś zwrócił uwagę, że ten starszy brat gdzieś 
się pewnie zgubił, przecież został, a przejścia ukrytego w ruszto-
waniach nie znajdzie. „Wróciliśmy i prosimy tędy za nami". 

Rzeczywiście, przejście było, ale tak ukryte w zakamarkach 
budowli, w rusztowaniach, w stosach materiałów budowlanych, 
że w ciemnościach nigdy bym go nie znalazł. 

Niech ten przypadek posłuży za puentę. 

POKŁOSIE REFLEKSJI PIELGRZYMKOWYCH 

W roku 1991 odbyłem pieszą pielgrzymkę z Grodziska Ma-
zowieckiego do Lichenia. W roku następnym napisałem swoje 
wspomnienia nazwane „Refleksje pielgrzymkowe". Kilka razy 
odczytywałem te refleksje różnym słuchaczom. Co pozostało po 
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tym? Niejedna chwila zadumy, przypominanie wrażeń, doznań, 
wniosków osobistych i ogólnych. 

To powracanie do wspomnień utwierdziło wiele z nich, ale 
i wzbudziło zainteresowanie dalszymi dziejami rozwoju Sank-
tuarium w Licheniu. Wracała chęć ponownego uczestniczenia 
w pielgrzymce. A siedemdziesięcioletniemu pielgrzymowi lat 
przybywało i wzrastała obawa, że drugi raz nie podoła. Wpraw-
dzie pojawiły się informacje o organizowanych wyjazdach auto-
karami do Częstochowy i do Lichenia też zwane pompatycznie 
pielgrzymkami. Ale mnie to nie satysfakcjonowało. Denerwowa-
ło mnie nazywanie pielgrzymką wygodnej wycieczki autokarem. 
Powracała chęć odbycia pielgrzymki pieszej z Warszawy do Czę-
stochowy. Jednak świadomość trudności zniechęcała, a przede 
wszystkim tłum i skomercjalizowana ludność na trasie. A relacji 
0 pielgrzymkach w telewizji coraz więcej; niestety lat przybywało. 
Odwiedzałem Częstochowę wiele razy, ale nie w zbiorowości, lecz 
spokoju i w samotności. 

A Licheń budził coraz większą ciekawość. Pojawiły się in-
formacje o dalszej rozbudowie Sanktuarium. W 1991 widziałem 
to duże pole ciągnące się za pątniczą Górą Golgotą, zakupione 
w celu budowy olbrzymiej świątyni, mającej zachwycać pielgrzy-
mów swym pięknem i jednocześnie pobudzać do pokory swym 
ogromem. 

Przychodziło mi na myśl, że ci twórcy Sanktuarium w Liche-
niu, cisi i pokorni zakonnicy Marianie, powzięli zamiar konkuro-
wania z Paulinami w Częstochowie. 

No i nadchodziły wiadomości o ciągłym wzbogacaniu Sank-
tuarium w Licheniu. A to dzwony za każdym razem coraz większe, 
a to budynki przyklasztorne, a to pomieszczenia dla pątników, a to 
nowe kaplice poświęcane coraz to innym nie tylko świętym, ale 
1 sprawom uwznioślającym oddziaływania na człowieka. 

No i ruszyła budowa największej świątyni w naszym kraju. 
Sporadycznie dochodziły do mnie relacje od przypadkowych 
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rozmówców o realizacji tej, tak potężnej budowli. Nawet w mię-
dzyczasie żona moja z córką wzięły udział w autokarowej piel-
grzymce do Lichenia. Wróciły oczarowane i zachwycone wspa-
niałością oddanej do użytkowania części dolnej bazyliki zwanej 
„Złotą Kaplicą". 

Relacja telewizyjna z wizyty papieskiej w 1999 roku ukazała 
budowlę, która została zakończona w roku 2000. Sześć lat tak po-
tężnej budowy. Już wtedy powziąłem postanowienie ponownego 
odwiedzenia Lichenia. Tylko ciągle coś przeszkadzało. Już nie to 
zdrowie. Jednodniowa wycieczka z pielgrzymką mnie nie odpo-
wiadała. Bo co można zwiedzić w pośpiechu? Chciałem spędzić 
w Licheniu kilka dni, by spokojne porównać zmiany jakie zaszły 
od 1991 roku. Musiałem więc znaleźć możliwość przenocowania 
na miejscu. 

I tu na pomoc przychodzi ten nadzwyczajny postęp cywili-
zacyjny - Internet - wnuki opanowały tę dziedzinę i wykonały 
polecenia na piątkę. Dostarczono mi szczegółowych informacji 
0 niedrogich noclegach nie tylko w Licheniu ale i w Kruszwicy, 
Inowrocławiu i Gnieźnie. Teraz w październiku wszędzie są wolne 
miejsca. Pobyt zaklepałem. 

Przez pierwsze dwa dni zwiedzałem. W ciągu tych piętnastu 
lat nastąpiły kolosalne zmiany. Nie tylko na terenie sanktuaryjnym 
ale i w tej małej miejscowości. Przede wszystkim spontanicznie 
rozwijające się hotelarstwo. Nie komfortowe i drogie, ale przy-
tulne i godziwe kwatery dla grup przyjeżdżających autokarami. 
Właściciele kwater akceptują jedno lub dwudniowe pobyty i nie 
grymaszą, że muszą zmieniać pościel i codziennie sprzątać. 

Cały teren zajmujący 100 ha jest pięknie utrzymany. Drzewa 
1 kwiaty otaczają dziesiątki alejek, kapliczek, rzeźb. Sama bazylika 
posiada kubaturę 300 000 m£. Dla porównania kubatura war-
szawskiego pałacu kultury wynosi 800 000m£. A warszawska sala 
kongresowa ma 3 200 miejsc zaś bazylika w Licheniu jest obli-
czona na 3 000 miejsc siedziących i 10 000 stojących. Nieznaczna 
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w stosunku do całkowietej powierzchni ilość miejsc siedzących 
podyktowana jest chęcią ukazania pięknej marmurowej posadzki, 
która jest dziełem sztuki. 

Wysokość kopuły bazyliki osiąga 103 metry a pałacu kultury 
184 m nie licząc iglicy. 

Jeszcze wspomnę o dzwonach umieszczonych w kilku dzwon-
nicach; przewodnik wspominał o dziewięciu. Największy z nich 
nazwany „Maryja Bogurodzica" waży 15 ton, mniejszy „Józef" 12 
ton, a wawelski „Zygmunt" 8 ton. 

Przez te trzy słoneczne dni obserwowałem budowle, zieleńce, 
kwietniki powoli, spokojnie spacerując i bardzo często odpoczywa-
jąc na ławeczkach. I właśnie cała otoczona murami powierzchnia 
sanktuaryjna jest tak ukształtowana, by pątnik szukający miejsca na 
osobiste przeżywanie modlitewne mógł je znaleźć. W ciszy, wśród 
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zieleni w urokliwym zakątku budzi się refleksja, zaduma sprowadza 
przemyślenia i chcąc nie chcąc myśl sięga tematów wzniosłych. 

No i nie pozostaje nic innego jak udać się tam gdzie wzrok 
musi sięgać - wzwyż. A taki sposób obserwowania wymusza tylko 
wnętrze bardzo wysokiej budowli. Przechodząc przez olbrzymi 
plac w kierunku bazyliki ogarnia się wzrokiem daleką sylwetkę 
świątyni zwieńczoną złotą kopułą. Gdy zbliżamy się do świątyni 
jej ogrom przytłacza. 

Gdy wchodzimy schodami (45) ukazuje się naszym oczom 
fasada o najsmuklejszych kolumnach świata, są one kanelowane 
i pozłacane tak jak kopuła. Ich wysokość osiąga ponad 40 metrów. 
A nawiasem mówiąc, w rezerwatach Roztocza, najwyższe jodły 
sięgają tej wysokości. Wnętrze bazyliki, jak dojrzałe łany pszenicz-
ne, jest złote. Cudowny obraz otacza mocna czerwień. 

I na koniec dywagacja, czy takie bogactwo Sanktuarium jest 
potrzebne. Pierwszą odpowiedzią pozytywną jest fakt tysięcy piel-
grzymek. 

A dywagacje potępiające taką rozbudowę Sanktuarium przez 
wiele lat z różnych stron nie tylko wrogich Kościołowi brzmiały. 
Zacytuję z książki „Opowieści Księdza Kustosza". 

Gdy po Polsce rozeszła się wiadomość, że będzie w Licheniu taki 
kościół budowany, zaczęły się ukazywać bardzo nieprzychylne, kry-
tyczne artykuły w gazetach. Pisano o ambicjach starego księdza, że 
przecież nigdy jej nie skończy i że będzie stała ruina w Wielkopolsce 
przez wieki. Pisali niektórzy, że taki kościół jest niepotrzebny, że są 
ważniejsze sprawy; nie ma przedszkoli, nie ma szkół, szpitali, domów 
dla starców, alkoholików, bezdomnych, dla młodzieży cierpiącej na 
choroby weneryczne. 

I ksiądz Makulski odpowiada: - Ksiądz jest zobowiązany 
przeznaczyć pieniądze ofiarodawcy na określony przez niego cel. 
Jak człowiek przyniesie ofiarę, żeby mu Mszę świętą odprawić, to 
ksiądz pod karą grzechu śmiertelnego zobowiązany jest Mszę świętą 
w danej intencji sprawować. 
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A pielgrzymi przynosili pieniądze zaznaczając - „na budowę 
nowego kościoła". Nie mogłem zatem okłamywać, zbierając ofiary 
na budowę kościoła, a jednocześnie budować odwykówkę dla alko-
holików lub cokolwiek innego. 

A jeśli chodzi o wielkość i formę bazyliki to cytuję odpowiedź 
autorki projektu: - Największa świątynia w Polsce to jest kwestia 
przebicia kilkuset lat pilnowania, ażebyśmy tych normalnych obiek-
tów, w wymiarze kulturalnym nie mieli. Więc jeżeli pojawiła się 
taka szansa, żeby to stworzyć, to dla wszystkich ludzi o normalnym 
przywiązaniu do tradycji katolickiej i do tradycji polskiej, była to 
szansa nie do odrzucenia. 

Parafie pruszkowskie organizują każdego roku po kilka wy-
cieczek autokarowych najczęściej do Częstochowy, ale również 
do Lichenia, Świętej Lipki i Kodnia w połączeniu z Leśną Podla-
ską, a nawet prawosławną Jabłeczną. Wycieczkom tym nie można 
odmówić charakteru pielgrzymkowego, ponieważ modlitewny 
nastrój uwidacznia się nie tylko w miejscu docelowym, ale rów-
nież w czasie drogi. 

Organizowane są również wyjazdy do Italii, gdzie zwiedza się 
nie tylko papieski Rzym ale i inne miejscowości pątnicze. Bywają 
też wyjazdy do Ostrej Bramy. 

Te przykłady ukazują, że czas umartwień pieszymi pielgrzym-
kami przemija. Tak się wydaje - a jednak. 

Dlaczego corocznie w sierpniu w telewizji, którą trudno podej-
rzewać o sprzyjanie religijności, ukazują się naoczne relacje o ty-
siącach pieszych pielgrzymów udających się do Częstochowy. 

Dlaczego organizowane są małe, piesze jednodniowe piel-
grzymki do Rokitna czy pielgrzymki mężczyzn z Warszawy? 

Wygoda cywilizacyjna kształtuje współczesnego człowieka 
na swoją modłę, a jednak odwieczna potrzeba wzmocnienia głę-
bokich przeżyć wewnętrznych własnym, dobrowolnym trudem 
nadal się ujawnia. 
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