
 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH HARCERZY, HARCERZY STARSZYCH, 

WĘDROWNIKÓW, INSTRUKTORÓW I SENIORÓW NA IV PIELGRZYMKĘ 

HARCERSKĄ  ZHP CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

Trud wędrówki, interesujące warsztaty, wspólna i indywidualna modlitwa oraz 

niezapomniane przeżycia w harcerskim gronie to tylko niektóre cechy Pielgrzymki ZHP 

Chorągwi Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich przygotowaliśmy trasy pielgrzymkowe podczas 

sobotniego przedpołudnia biegnące do Kalwarii. Na wędrowników natomiast czekają 

specjalne trasy nocne, tak aby w praktyce realizować wędrowniczą dewizę: Wyjdź w Świat, 

zobacz, pomyśl, pomóż - czyli Działaj! Na pielgrzymkę zapraszamy także instruktorów i 

seniorów, którzy będą mogli włączyć się w zajęcia i program w Kalwarii.  

Nie czekaj, już dziś podejmij decyzję i bądź z nami. 



 

Termin:26-28.04.2019 

Koszt: 25 zł 

 

Komendantka pielgrzymki- hm. Dagmara Duda 

Kapelan pielgrzymki – ks. phm. Filip Pajestka 

Sztab instruktorski pielgrzymki: pwd. Julia Moskwa, pwd. Ewa Dzidek, pwd. Mariusz 

Macheta, dh. Katarzyna Wybraniec, pwd. Daniel Pasierbek, pwd. Mateusz Gonciarczyk,  

phm. Jerzy Szwed, phm. Paulina Poręba, phm. Paweł Poręba, pwd. Sławek Schmidt. 

 

PROGRAM: 

TRASY PRZEJŚCIA DO KALWARII –wybrane przez uczestników z zaproponowanych 

przez organizatorów albo trasa własna wyprana i zgłoszona do organizatorów pielgrzymki.  

WĘDRWONICY, INSTRUKTORZY– docierają do Kalwarii w nocy z 26-27 kwietnia 2019 

(z piątku na sobotę). Możliwość wybrania trasy nocnej. 

PO PRZEJŚCIU TRASY NOCNEJ: 

7:00 – 14:00  śniadanie, czas na odpoczynek, przespanie się po trasie. (miejsce noclegowe 

zagwarantowane przez organizatorów) 

14:00-15:30  zajęcia programowe 

HARCERZE, HARCERZE STARSI, INSTRUKTORZY, SENIORZY – docierają  

do Kalwarii od rana 27 kwietnia (sobota), tak żeby dotrzeć do Kalwarii nie później niż na 

godz. 15:00. Możliwość wybrania trasy dziennej. Jest możliwość do dołączenia  

to zorganizowanego przejścia trasą z Wadowic. Trasa wyrusza z rynku Wadowickiego  

o godzinie 9:00 

 

 

 

https://gkzhp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniel_pasierbek_zhp_net_pl/Evxhba5qfwJNoZFXQ_6ByDsBV-JaypBfUHm_WSDeTL-o3Q?e=EhCarZ
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/daniel_pasierbek_zhp_net_pl/Evxhba5qfwJNoZFXQ_6ByDsBV-JaypBfUHm_WSDeTL-o3Q?e=EhCarZ


 

27 kwietnia 2019 Sobota 

15:30  Oficjalne wejście wszystkich uczestników do Sanktuarium Kalwaryjskiego  

16:00- 17:30 Obiadokolacja, odpoczynek 

17:30-20:30 Gra terenowa przygotowane dla każdej grupy metodycznej  

21:00 Wspólny śpiew w Sanktuarium, przygotowanie do Mszy Świętej  

21:30 Msza Święta w Sanktuarium z bp. Januszem  Mastalskim 

22:30  Ognisko harcerskie 

28 kwietnia 2019 Niedziela  

7:30-8:45 Pobudka, toaleta poranna, śniadanie 

9:00-10:30 Zajęcia programowe Harcerze-warsztaty „w kręgu ikon”  

Harcerze starsi, Wędrownicy, Instruktorzy- zajęcia „Dzieło Pomocy Ojca Pio” 

10:45 Wyjście na Mszę Świętą na górę Ukrzyżowania 

11:00 Msza Święta na górze Ukrzyżowania 

12:00 Apel i zakończenie Pielgrzymki 

 

W CZASIE PILEGRZYMKI ZAPEWNIAMY: 

- ciekawy program pielgrzymki 

- ciepły posiłek podczas soboty 

- nocleg w Domu Pielgrzyma 

- pamiątkową plakietkę 

 

ZGŁOSZENIA: Należy się zgłosić wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na 

pielgrzymkę. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzWiN2P3o8dhDt_75bHXVuwlUNjVSRUpIT0ZFOVQ1M1Q5UThERTAxSTY5WC4u


 

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2018 r.  

WPŁATA WPISOWEGO: 

Wpłaty za cały patrol (uczestnicy, opiekun i patrolowy) czy indywidualnego uczestnika czyli 

25 zł od uczestnika należy dokonać na konto: 

  

ZHP Chorągiew Krakowska 

ul. Karmelicka 31 

31-131 Kraków 

60 8591 0007 0020 0055 2365 0007 

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

zgłaszającej 

 

KONTAKT: W razie potrzeby proszę pisać na mail dagmara.duda@zhp.net.pl 

 

 

Ostateczna interpretacja regulaminu pielgrzymki należy do organizatorów oraz do nich należy 

prawo do koniecznych zmian w programie czy regulaminie pielgrzymki. 

 

mailto:dagmara.duda@zhp.net.pl

