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Wprowadzenie

Droga Krzyżowa jest dla każdego, szczególnie chrześcijanina, 
duchowym spotkaniem z Tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania 
Boga-Człowieka. To jedno z tych świętych Zdarzeń, które uświadamia 
sens istnienia tu na ziemi i wskazuje jego wymiar eschatologiczny.  
Ale wymowę Drogi Krzyżowej odnoszono też do historycznej sytuacji 
narodów, szczególnie tych zniewolonych, które poprzez walkę 
i towarzyszące jej cierpienie pragnęły wybić się na niepodległość,  
co znalazło wyraz w idei mesjanizmu. Tłumaczyła ona sens ofiary 
Polaków w powstaniach narodowych, obrazowała duchowy 
wymiar cierpienia oraz fizyczne męki także w czasie drugiej wojny 
światowej. Józef Wittlin w wierszu „Stabat Mater” z 1942 r. stawia 
znak równości między Polską a Matką Boską stojącą pod Krzyżem, 
między „powieszonym synkiem” a Chrystusem. Z tego utworu wynika 
przesłanie, że wszystkie udręki i ofiara z życia mają głęboki sens, 
prowadzą do ostatecznego zwycięstwa nad przemocą i złem.

Zbiór wierszy Zbigniewa Kabaty „Partyzancka Droga Krzyżowa” 
powstał w 2012 roku, lecz myśl o jego napisaniu towarzyszyła twórcy 
od dawna. Kabata, wybitny naukowiec i poeta mieszkający w Kanadzie, 
w młodości był partyzantem, najpierw w oddziale legendarnego 
„Jędrusia”, a później, w czasie Akcji „Burza” - w 2 pp. Legionów 
Armii Krajowej Ziemi Sandomierskiej. Akcje partyzanckie, widok 
śmierci przyjaciół, kopanie im grobów, także dla swego dowódcy  
11 stycznia 1943* roku pozostawiły niezatarty ślad w pamięci Kabaty, 
autora wiele utworów tematycznie związanych z okresem okupacji 
dedykowanych poległym. Jego „Partyzancka Droga Krzyżowa” jest 
tego nurtu zwieńczeniem i zamknięciem.
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Prof. Zbigniew Kabata, uznający za swój moralny obowiązek 
utrwalenie pamięci o Polakach, którzy zginęli, walcząc w Ruchu 
Oporu, w tym krótkim cyklu składa im hołd poprzez uwznioślenie 
ich ofiary. Apeluje o pamięć i swoje wezwanie kieruje do tych, którzy 
lata wojny znają z kart historii. Cennym dopełnieniem zbiorku, 
który oddajemy do rąk Czytelników, są grafiki inspirowane treścią 
poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej. Ich autor, Piotr Korzynek, 
oficer Wojska Polskiego, podjął wezwanie ppłk. Kabaty i utrwalił 
drogę cierpienia i ofiary polskich „leśnych żołnierzy” w innym 
języku — języku sztuki. Pochylmy głowy nad tym tomikiem, 
w którym spotkały się czuła pamięć świadka i uczestnika II wojny 
oraz wrażliwość i smak estetyczny oficera, kontynuatora tradycji 
niepodległościowych i patriotycznych.

Danuta Paszkowska

*  W prywatnej korespondencji Zbigniew Kabata pisze: ...mam woreczek z ziemią z tego grobu,  
spocznie na moim sercu, kiedy nadejdzie czas, e-mail z 31 października 2011 r. Mowa o Grobie 
„Jędrusiów” w Sulisławicach, w którym razem z dowódcą spoczywają jego żołnierze.
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Stacja PIERWSZA

Skazano Cię na śmierć, o Panie,

na śmierć, która była konieczną

by zapewnić nam zmartwychwstanie,

umożliwić szczęśliwość wieczną.

Pobłogosław Partyzantów, Zbawicielu.

Przecież ich także na śmierć skazywano.

Wróg był potężny a ich tak niewielu.

Niech choć w pamięci narodu zostaną.
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Stacja DRUGA

Na barki Ci Krzyż narzucono

byś go dźwigał własną bezsiłą.

Czoło pod cierniową koroną

kropelkami krwi się splamiło.

Nie zapomnij tych leśnych żołnierzy,

których barki ciężary ugniatały,

bo niejeden z nich tego nie przeżył,

złożył życie bez nagrody, bez chwały.
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Stacja TRZECIA

Upadłeś pod ciężarem Krzyża,

idąc po Drodze Przeznaczenia,

by spotkać śmierć, która się zbliża,

śmierć dla naszego wybawienia.

Pobłogosław Partyzantów, o Panie,

którzy pod ciężarem broni padali.

Niech ich niedola w pamięci zostanie

tych, za których swoje życie oddali.
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Stacja CZWARTA

Gdy Cię wlekli po tej Golgocie,

spotkałeś swą Matkę strapioną,

gdy ujrzała Cię we krwi i błocie,

zgiętego Krzyżem i koroną.

Minęły wieki, to się nie zmieniło

i matki Polki na synów patrzyły,

na śmierć wleczonych bezlitosną siłą,

wiedzionych wprost do otwartej mogiły.
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Stacja PIĄTA

Oprawcy zmusili Szymona

o Chryste, aby niósł krzyż z Tobą.

Nie wiedział, że to czego dokona

zrobi go pamiętną osobą.

Pobłogosław Partyzantów, o Chryste,

tych, którzy o wolną Polskę walczyli.

Ich życia, ich ofiary były czyste,

a w swych sercach Twój Krzyż zawsze nosili.
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Stacja SZÓSTA

Weronika ujrzała Ciebie,

otarła krew i znój z Twej twarzy.

Odgadła, jak wyglądasz w niebie

i jakim będziesz wśród ołtarzy.

Dziś Polka Weronice nie zazdrości,

bo w myślach ma oblicze Najświętszego,

gdy z sercem pełnym żalu i miłości

z krwi wyciera czoło syna swego.
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Stacja SIÓDMA

Upadłeś drugi raz w pół drogi,

która nas wiodła do zbawienia.

Ciężarem Krzyża zgięte nogi

szukały drugi raz wytchnienia.

Błogosław Panie naszych leśnych braci,

którzy z wysiłku drugi raz padali.

Lecz choć z nich każdy resztę siły stracił

zawsze do walki z wrogiem się zrywali.
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Stacja ÓSMA

Gdy niewiasty Ciebie ujrzały

w Twej życie kończącej potrzebie,

powiedziałeś, żeby płakały

za swe dzieci i samych siebie.

Matki Polki rozpaczały niebogi,

bo znały przecież wojny okrucieństwa.

Pamiętały coś powiedział z Twej drogi

wiodącej Ciebie do Twego męczeństwa.
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Stacja DZIEWIĄTA

Upadłeś trzeci raz, o Panie,

iść dalej siły już nie stało.

Ciężar Krzyża i biczowanie

zniszczyły Twoje słabe ciało.

Użal się Panie w tej Twojej agonii

nad partyzantów kolejnym padaniem.

Daj im dość siły by wrócić do broni,

by iść wciąż dalej z bojowym zadaniem.
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Stacja DZIESIĄTA

Rozebrano Cię do nagości.

Winem z żółcią Cię napojono.

Nie szczędzono Ci okrutności

Królu pod cierniową koroną.

Partyzantów z mundurów obdzierano,

by pozbawić ich widoku żołnierzy.

Pozwól Chryste, niechaj znów zostaną

żołnierzami, bo to się im należy.
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Stacja JEDENASTA

I nadeszło Ukrzyżowanie,

w ręce i nogi gwoździe wbite,

godziny męki i konanie

i piersi oszczepem przebite.

Zlituj sie Panie nad Partyzantami,

którzy Twą mękę zawsze pamiętają.

Gnębieni w swoim życiu cierpieniami,

w Twym poświeceniu zawsze przykład mają
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Stacja DWUNASTA

Kiedy życie z krwią wyciekało

swą Matkę uczniowi oddałeś.

Na ziemi zostanie Twe ciało

a duszę do Ojca wysłałeś.

Żołnierz świadomy Twego poświęcenia

iść może tylko za Twoim przykładem,

złożyć ofiarę z własnego istnienia

i do wolności dążyć Twoim śladem.
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Stacja TRZYNASTA

O Matko Święta zrozpaczona,

nie możesz cierpieć nic gorszego,

bo ciało Syna masz w ramionach,

ciało Zbawiciela naszego.

Wszystkie matki Polki też rozpaczały,

wołając z serca Boga Najświętszego,

gdy w swych ramionach ciało syna miały,

syna w walce o wolność poległego.
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Stacja CZTERNASTA

Gdy do grobu Cię złożono, Panie,

Józef na grobie głaz położył,

aby gdy przyjdzie Zmartwychwstanie

głaz bez pomocy grób otworzył.

A teraz przy Partyzantów mogile

w skupieniu zmówmy pacierz za ich dusze.

Poświęćmy im wspomnienia cichą chwilę

za ich ofiary i za ich katusze.
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Sulisławice, gm. Łoniów

Pomnik „Jędrusiów” wzniesiony 1959 roku na wspólnej mogile, 
w której spoczywają Władysław Jasiński „Jędruś” oraz jego żołnierze 
polegli w walkach z okupantem: Bolesław Czub ps. „Szary”, Antoni 
Toś ps. „Antek”, Marian Gorycki ps. „Maniek”, Tadeusz Czub  
ps. „Inżynier”, Zbigniew Różycki ps. „Simek”, Zdzisław de Ville 
ps. „Zdzich”, Bolesława Kozłowska ps. „Księżna”, Mieczysław Gaj 
ps. „Cap”.

Miejsca Pamięci związane z historią „Jędrusiów” 
oraz 2 pp. Leg. AK
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Zawidza, gm. Łoniów

Pomnik i tablica upamiętniająca żołnierzy 2 pp. Leg. Armii Krajowej 
z placówki Koprzywnica, którzy polegli w Akcji „Burza” 28 lipca  
1944 roku w walce z hitlerowskim okupantem. Pomnik został 
zbudowany przez żołnierzy 2 pp. Leg. AK Koło w Sandomierzu 
15 czerwca 1992 roku. Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej poległych: kpr. W. Piwowarskiego ps. „Szary” 
i szer. E. Małodobrego ps. „Wrzos” odbyło się 12 lipca 1992 roku.
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Pielaszów, gm. Wilczyce

Pomnik w miejscu największej w regionie i zarazem najtragiczniejszej 
bitwy, która odbyła się 30 lipca 1944 r. W czasie Akcji „Burza” do boju 
z wojskami 4 Armii pancernej przystąpił batalion 2 pp. Leg Armii 
Krajowej. Na polu walki poległo blisko 70 żołnierzy, jak mówiono 
„kwiat młodzieży sandomierskiej” z AK i BCH. Ich groby znajdują się  
na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.
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Ceber, gm. Bogoria Staszowska

Pomnik w miejscu zwycięskiej bitwy, stoczonej nocą z 4 na 5 sierpnia 
1944 r. w czasie Akcji „Burza” przez 2 pp. Leg. AK z hitlerowcami. 
Polegli por. Adam Hamerski ps. „Babinicz” i pchor. Leon Szymalski 
ps. „Sęp”. 5 sierpnia 1944 r. w odwecie za pomoc żołnierzom AK 
hitlerowcy rozstrzelali 3 żołnierzy BCH: kaprala Józefa Kućmę ps. 
„Jodła”, szer. Walentego Kućmę ps. „Brzoza” i szer. Józefa Gawlika  
ps. „Skała”. Pomnik wznieśli żołnierze 2 pp. Leg. AK Koło 
Sandomierz 10 maja 1991 roku.
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Zbigniew Kabata ur. 1924 r., wybitny 
intelektualista, Kombatant, żołnierz 
Oddziału „Jędrusie” i 2 pp. Leg. AK, 
redaktor podziemnego pisma „Odwet”. 
Podpułkownik Wojska Polskiego. Poeta. 
Badacz-odkrywca. Jeden z najwybitniejszych 
współczesnych uczonych parazytologów. 
Mieszka w Kanadzie. Jego najsłynniejszy 
utwór to „Armia Krajowa” - napisany 
w 1964 r. w Aberdeen w Szkocji (muzykę 
skomponował Tadeusz Kaczyński). 

Podczas jego wykonywania w czasie uroczystości, po usłyszeniu 
pierwszych wersów ludzie wstawali i wysłuchiwali na stojąco.  
Pieśń stała się nieoficjalnym hymnem środowisk AK;  
jest wielokrotnie cytowana na tablicach upamiętniających 
działalność AK, w całości znajduje się na Pomniku Armii Krajowej 
w Bazylice w Licheniu;

n  odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, trzykrotnie 
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Złotym 
Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju; 

n  doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie; 

n  28.10.1999 r. - uchwałą Rady Miasta Sandomierza - Honorowy 
Obywatel Sandomierza; 

29 lipca 2007 roku ppłk. Zbigniew Kabata za swą pracę naukową 
otrzymał najwyższe kanadyjskie odznaczenie państwowe  
Order of Canada Member (C.M.)

Opracował: Tomasz Kowal, Absolwent I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu
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Opracował Zespół Recytatorski I Liceum Ogólnokształcącego 
Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Wydawca: Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum  
Krzysztof Banaszkiewicz – matura 2001

Warszawa 2012


