
Matka Boska Częstochowska 

 

Matka Boska Częstochowska ubrana perłami 

 Cała w złocie i brylantach modli się za nami 

 

 Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę 

 I jej szaty co jak noc są gwiazdami znaczone 

 Ona klęczy i swe lica gdzie są rany krwawe 

 Obracając gdzie my wszyscy patrzy na Warszawę 

 

 O ty której obraz widać w każdej polskiej chacie 

 I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie 

 W ręku tego co umiera nad kołyską dzieci 

 I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci 

 

 Która perły masz od królów złoto od rycerzy 

 W którą wierzy nawet taki który w nic nie wierzy 

 Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami 

 Matko Boska Częstochowska zmiłuj się nad nami (…) 

Jan Lechoń 
 
Druhu Instruktorze, p.o. Drużynowy, Przyboczny 

Przed Nami wakacje, czas obozów i harcowania w lesie, zatem komputery i telefony idą w niepamięć. 

W tych ostatnich dniach czerwca, kończącego się roku harcerskiego chcę Cię zaprosić na wrześniową 

Harcerską Pielgrzymkę do Częstochowy. Rok temu grupą kilku instruktorów zjawiliśmy się u podnóża Jasnej 

Góry na rowerach. W tym roku również chcemy powtórzyć ten wyczyn, to nasze pielgrzymowanie. 

Ten trud, przygoda, radość i wysiłek, który warto ponieść w swoich intencjach to piękny start do 

nowego roku harcerskiego. Zapraszam Cię już dziś, jeśli zdecydujesz się wziąć udział czekam na Twoje 

zgłoszenie do 31 VII 2013. 

Czuwaj! 

hm. Szymon Tatar HR 

Odważny Ryś 

 
 

Informacje ogólne: 

Wyjazd będzie miał charakter: wyczynowy, pielgrzymkowy i harcerski. Trasa zostanie podzielona na dwa dni 
(ok. 45 i ok. 90 km). Powrót pociągiem. W koszcie udziału pokrywamy: 2 noclegi, powrót PKP, wspólne 
wyżywienie, zabezpieczenie na trasie (samochód techniczny). 
 
Ekwipunek: 

Szczegółowy ekwipunek będzie podany chętnym do udziału w terminie późniejszym ale zasadniczo jedynym 
sprzętem niezbędnym do udziału w wyprawie jest rower (zakładamy, że inne rzeczy przeciętny skaut posiada). 
Wszelki osprzęt rowerowy (np. sakwy) będzie oczywiście pomocny ale nie wydaje nam się nie do zastąpienia. 

 

Przygotowania: 

Wyprawa niewątpliwie będzie stanowić wyczyn i będzie się wiązać ze sporym wysiłkiem fizycznym, a zatem 
każdy kto na co dzień nie pokonuje na rowerze dłuższych tras powinien się do niej należycie przygotować. 
Czasem tych przygotowań są nadchodzące wakacje. Każdy wie ile może i liczę na odpowiedzialność w tym 
temacie każdego z Was. 
 

Zgłoszenia: 

Do dnia 31 lipca 2013 e-mailem na adres: pielgrzymka.harcerska@gmail.com 



Wstępny ramowy program: 
6 IX 2013 - piątek 

15.00 – rozpoczęcie wspólną modlitwą w Kościele Św. Idziego 

15.30 – apel rozpoczynający 

15.45 – wyjazd 

Tego dnia pokonujemy trasę Kraków-Olkusz (ok. 45 km). 

Wieczorem: zakwaterowanie, wspólna Eucharystia, kolacja. 

 

7 IX 2013 - sobota 

wczesna pobudka, Msza Święta 

śniadanie, pakowanie się, apel, wyjazd 

Trasa: Olkusz-Jasna Góra (ok. 90 km). 

Zakwaterowanie się na bazie w Częstochowie. 

Udział w programie XXXI Pielgrzymki Harcerskiej: 

21.00 – Apel Jasnogórski 

21.30 – czuwanie 

23.00 – Msza Święta 

 

8 IX 2013 - niedziela 

9.00 – apel kończący 

powrót do Krakowa PKP 
 

 
 
 
 

Projekt jest współfinansowany z środków Gminy 

Miejskiej Kraków. 


