
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH HARCERZY, HARCERZY STARSZYCH, 

WĘDROWNIKÓW, INSTRUKTORÓW I SENIORÓW NA  

VI PIELGRZYMKĘ HARCERSKĄ ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ  

DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 

Trud wędrówki, duchowa przygoda, odkrywanie ciekawych miejsc, refleksja, wspólna i indywidualna 

modlitwa oraz niezapomniane przeżycia to tylko niektóre cechy Pielgrzymki ZHP Chorągwi 

Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Czeka nas tym razem przygoda, którą przeżyjecie wspólnie ze swoją drużyną bądź patrolem. Każdy z 

Was wydepta swoją duchową ścieżkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przed nami WIELE TRAS - JEDNA 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Zapraszamy Was do lepszego poznania tego niesamowitego miejsca 

przedeptanego przez miliony pielgrzymów, które łączy swoim duchowym klimatem. 

Termin: 30.04.2022 

Koszt: 20 zł 

Komendant pielgrzymki- pwd. Mariusz Macheta 

Kapelan pielgrzymki – ks. phm. Filip Pajestka 

Komenda pielgrzymki:  phm. Joanna Kręcichwost, phm. Mateusz Gonciarczyk, pwd. Wiktor Karpała 

PROGRAM: 

W tym roku program Pielgrzymki będzie realizowany w zgłoszonych patrolach nieprzekraczających 

liczbę 10 osób wraz z opiekunem. 

Program pielgrzymki rozpoczyna się od trasy przejścia do Kalwarii Zebrzydowskiej. Patrole 

indywidualnie wybierają trasę, którą chcą przybyć na miejsce z przygotowanych propozycji 

opracowanych podczas wcześniejszych pielgrzymek, bądź sami wyznaczają sobie własną trasę  

i zgłaszają ją organizatorom. 

30 kwietnia 2022 Sobota 

• 08:00-15:00 Wędrówka do Kalwarii Zebrzydowskiej, bądź inny sposób dotarcia na miejsce 

pielgrzymki (np. przyjazd na rowerach, busem, ale zawsze z częścią trasy, która będzie 

wysiłkiem fizycznym, jakimś wyzwaniem, wędrówką) 

• 15:00-15:30 Przybycie do Sanktuarium Kalwaryjskiego  

• 15:30- 16:30 Obiadokolacja 

• 16:30-18:45 Zajęcia dopasowane dla każdej grupy metodycznej (dodatkowo zajęcia dla 

drużynowych i instruktorów oraz seniorów) 

• 19:00 Msza Święta  

• 20:00 Zakończenie Pielgrzymki na wspólnym ognisku obrzędowym. 

UWAGA! Po zakończeniu zgłoszeń, zależnie od liczby uczestników zaproponowany czas 

poszczególnych punktów programu może zostać nieco zmieniony do potrzeb bezpieczeństwa 

uczestników.  



 

 

W CZASIE PIELGRZYMKI ZAPEWNIAMY: 

• ciekawy program rozwijający duchowo  

• ciepły posiłek 

• pamiątkową plakietkę 

 

ZGŁOSZENIA:  

Należy się zgłosić wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na pielgrzymkę. Na zgłoszenia 

czekamy do 19 kwietnia 2022 r.  oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres 

mariusz.macheta@zhp.net.pl 

WPŁATA WPISOWEGO: 

Wpłaty za cały patrol (uczestnicy, opiekun i patrolowy) lub indywidualnego uczestnika, czyli 20 zł od 

uczestnika, należy dokonać na konto: 

ZHP Chorągiew Krakowska 

ul. Karmelicka 31 

31-131 Kraków60 8591 0007 0020 0055 2365 0007 

Z dopiskiem: Pielgrzymka Harcerska + hufiec + nazwa patrolu /imię i nazwisko osoby się zgłaszającej 

 

KONTAKT: mariusz.macheta@zhp.net.pl 

UWAGA: Pamiętajmy o zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zadbaj, aby 

każdy w Twoim patrolu posiadał maseczkę zasłaniającą noc i usta, płyn do dezynfekcji. Wszyscy 

zabrali ze sobą oświadczenie dot. COVID-19. 

Ostateczna interpretacja regulaminu pielgrzymki należy do organizatorów oraz do nich należy prawo 

do koniecznych zmian w programie czy regulaminie pielgrzymki, jak również ewentualnym 

odwołaniu bądź przełożeniu na inny termin pielgrzymki w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz 

nałożonymi obostrzeniami. 

To będzie niezwykły czas, już dziś podejmij wyzwanie i bądź 

z nami! 
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