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Anna z Podhorskich Szlenkier 

I konna pielgrzymka na Jasną Górę 
w Jubileuszowym Roku 2000 

18-30 lipca 

Zamiar odbycia konnej 
pielgrzymki do Częstochowy 
w 2000 r. zrodził się kilka lat 
temu, a pomysłodawcą był ks. 
Andrzej Drnochowski w Pa-
rafii w Zarębach Kościelnych. 
Inicjatywa ta uzyskała popar-
cie kawalerzystów wojen-
nych, oraz współcześnie słu-
żących w kawalerii pancernej 
i zmotoryzowanej Wojska 
Polskiego, a także sympaty-
ków i przyjaciół kawalerii. 

Wiele jednostek Wojska 
Polskiego przyjęło tradycje 
i nazwy kawaleryjskie, jak 
np. 4 Suwalska Brygada Ka-
walerii Pancernej im. gen. 
bryg. Zygmunta Podhorskie-
go, z Orzysza. 

Hasłem pielgrzymki było 
nawiązujące do tradycji za-
wołanie: 
„Stajemy jak ojce”. 

W dniu 18 lipca w Zarę-
bach Kościelnych k. Ostrowi 
Mazowieckiej zgromadziło 

się 50 uczestników konnej pielgrzymki. Najstarszy – Roman liczył 85 lat, a naj-
młodszy – Bartłomiej – 11. Została odprawiona msza św. polowa, w czasie której 
kazanie wygłosił o. Eustachy Rakoczy – jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodle-
głości. Poświęcił on replikę sztandaru 10 Pułku Ułanów Litewskich z wizerunkiem 
Matki Bożej Ostrobramskiej. Liturgię uświetniła swoją obecnością kompania ho-
norowa WP wraz z orkiestrą 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego 
z Giżycka. 

Trasa licząca 400 km została podzielona na 10 odcinków marszów codzien-
nych. W celu zachowania kawaleryjskiego charakteru pielgrzymki każdy uczestnik 
postarał się o mundur wojskowy wraz z rogatywką. Na czas trwania pielgrzymki 
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żołnierze służby czynnej, rezerwiści, oraz żołnierze w stanie spoczynku, komba-
tanci różnych formacji wojennych używali aktualnych stopni wojskowych wg na-
zewnictwa obowiązującego w kawalerii. 

29 lipca nastąpił wjazd szwadronu Aleją Najświętszej Marii Panny pod mury 
Klasztoru na Jasnej Górze. O godz. 19, mimo padającego deszczu została odpra-
wiona koncelebrowana msza św. na szczycie wałów, której przewodniczył ks. bp 
Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Po mszy św. o. Eustachy 
odmówił Apel Poległych. Po nim odbył się kadryl kawaleryjski ukazujący spraw-
ność kierowania koniem i umiejętność tworzenia figur kawaleryjskich. 

30 lipca na zakończenie pielgrzymki spotkaliśmy się wszyscy na mszy św. 
w kaplicy przed Cudownym Obrazem, którą odprawił ks. prał. płk Tadeusz Uszyń-
ski, duszpasterz kawalerii i artylerii konnej, a kazanie wygłosił ks. prał. płk Jan Si-
kora, oficer 7 Pułku Ułanów Lubelskich. W czasie Eucharystii jako wotum złożono 
ryngraf. 

O godz. 10 rozpoczęło się, trwające 2 godziny spotkanie w Sali Rycerskiej. 
Wypełnili ją uczestnicy konnej pielgrzymki, kompania honorowa i orkiestra Woj-
ska Polskiego, w strojach Księstwa Warszawskiego. Spotkaniu przewodniczył płk 
dypl. Kazimierz Pałasz – dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
im.Zawiszy Czarnego, główny organizator pielgrzymki. 

Przemówienia, śpiewy i muzyka zostały uwieńczone wręczeniem przez o. płk 
Efrema Osiadłego, definitora generalnego Zakonu Paulinów, pamiątkowych ryn-
grafów. 

Błogosławieństwem kapłańskim i śpiewem „Boże coś Polskę”, przy akompa-
niamencie orkiestry, zakończono I Konną Pielgrzymkę. 

Wjazd I Konnej Pielgrzymki przed wały Klasztoru Jasnogórskiego. 29 VII 2000 


