
REGULAMIN XXXVIII PIESZEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻY 
 O TRZEŹWOŚĆ NARODU POLSKIEGO 

 

Tegoroczna XXXVIII Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego 
odbywa się pod hasłem „POKÓJ WAM!”. Będzie miała ona wymiar fizyczny, pokutny, 
duchowy, wspólnotowy i wirtualny. Pielgrzymujemy w dniach od 1 do 14 lipca 2022r. 
z Warszawy do Miejsca Piastowego. 

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Zatem musi ją 
cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.  
 

2. Religijny i duchowy charakter pielgrzymki oznacza, że: 
 w centrum każdego dnia jest Eucharystia, 
 podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii, konferencje, modlitwa 

i wspólny śpiew,  
 w czasie trwania pielgrzymki dobrze jest skorzystać z sakramentu pokuty 

i przystępować do Komunii Świętej. 
 

3. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:  
 odpowiedni, skromny strój (zakaz noszenia ekstrawaganckich ubiorów, krótkich 

spodenek i spódnic, ubrań z odsłoniętymi ramionami),  
 bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu 

i przyjmowania substancji psychoaktywnych. 
 

4.    Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: 
 jest fizycznie przygotowany do przejścia średnio ok. 35 km dziennie przez 2 tygodnie, 
 akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne 

uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, 
nabożeństwach, śpiewach, konferencjach), 

 pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga, 
 będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki, 
 dokona zapisu na pielgrzymkę przez formularz zgłoszeniowy, 
 zaakceptuje niniejsze zasady. 
 

5.    Udział osób nieletnich w pielgrzymce:  
 osoby nieletnie do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby 

dorosłej, 
 osoby nieletnie w wieku 16-18 lat zostają przyjęte do wspólnoty pielgrzymkowej na 

podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców 
lub prawnych opiekunów. 

 
6.    O przyjęciu uczestnika do wspólnoty pielgrzymkowej decyduje kierownik.  

 



7.   Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat w czasie pielgrzymki poprzez życzliwość, 
kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych. Na pielgrzymce 
zwracamy się do siebie „siostro” i „bracie”.  
 

8.   Przy zapisie pielgrzymi otrzymują identyfikator, znaczek i chustę. Należy je nosić zawsze 
przy sobie w widocznym miejscu.  
 

9.   Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: 
 przepisów o ruchu drogowym, 
 aktualnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
 zarządzeń władz terytorialnych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.), 
 wskazań kierownictwa pielgrzymki oraz służby porządkowej i medycznej, 
 niniejszego regulaminu. 
 

10. Opieka medyczna jest zapewniona przez organizatorów w stopniu podstawowym. Z racji 
na zły stan zdrowia pątnik – po konsultacji z osobą odpowiedzialną za służbę medyczną – 
może skorzystać z przewozu samochodem. W razie pojawienia się niepokojących 
objawów zdrowotnych zalecany jest natychmiastowy kontakt z kierownikiem pielgrzymki 
oraz z odpowiednimi służbami pod numerem telefonu 999 lub 112. 
 

11. W miejscach postojów pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają do 
przygotowanych worków.  
 

12. Noclegi przewidziane są w domach gospodarzy, szkołach, salkach parafialnych. Dlatego 
zabieramy ze sobą śpiwór i karimatę. Miejsca noclegowe wyznaczają kwatermistrzowie. 
Obowiązuje zakaz wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn. Kategorycznie zabrania się 
organizowania noclegów na własną rękę. W duchu pokuty należy nastawić się na pewne 
niewygody. Przyjmując gościnę pielgrzymi pamiętają o wdzięczności względem 
gospodarzy. Przyjmują to, co jest ofiarowywane, wystrzegając się pretensjonalności 
i narzekania. Należy też pamiętać o obowiązującej bezwzględnej ciszy nocnej od godz. 
22:00.  
 

13. Wpisanie się na listę pielgrzymkową oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych, w tym na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie przez 
kierownictwo Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego wizerunku 
za pośrednictwem mediów elektronicznych (stron internetowych, portali 
społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram, YouTube) a także w telewizji, prasie, na 
ulotkach, zdjęciach itp. 
 

14. W sprawach, których nie obejmuje niniejszy regulamin, decyduje ksiądz kierownik 
pielgrzymki. 
 

15. Podczas trwania pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze 
względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów. 



 
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami 

i duchem pielgrzymki, przewiduje się: 
 upomnienie, 
 usunięcie z pielgrzymki (z poinformowaniem rodziny i parafii zamieszkania 

o zaistniałym fakcie). 
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