
Wprowadzenie – Międzyparafialna Grupa Pielgrzymkowa „Sandomierz” 

Zbigniew Kabata napisał swą „Partyzancką Drogę Krzyżową”, by spłacić moralny dług 

wobec wszystkich, którzy w mroczny czas okupacji chwycili za broń i poszli „do lasu” 

walczyć o wolność Ojczyzny. Autor zbioru 14 wierszy przeżył II wojnę światową, ale 

nigdy nie zapomniał o tych, z którymi połączyło go BRATERSTWO BRONI, o 

partyzantach.  

Utwór Kabaty zestawia na zasadzie analogii los polskiego żołnierza z okresu Państwa 

Podziemnego z mesjańską Drogą Krzyżową Chrystusa i wywodzi z tej paraleli 

wzniosłość oraz sakralny charakter ofiary partyzantów. Bo ileż tu podobieństw – 

przeznaczenie na śmierć, rozstanie z matką, krwawy i męczeński zgon, ale też 

zapowiedź zmartwychwstania. I ta nadzieja nieśmiertelności poległych w czasie II 

wojny światowej patriotów może się ziścić, jeżeli następne pokolenia będą 

przechowywać i przekazywać potomnym pamięć o ich heroizmie i szlachetnej ofierze. 

Pielgrzymka śladami walk partyzanckich w Sandomierskiem jest tego świadectwem. 

To, co w swym zbiorze Zbigniew Kabata ujął w formę poetyckiego uogólnienia, teraz 

znajduje konkretny wyraz – poszczególne Stacje Drogi Krzyżowej, odczytywane w 

kościołach, gdzie modlili się partyzanci, na ich mogiłach i przy pomnikach, nabierają 

dosłownego charakteru i brzmią wzmocnione realnym doświadczeniem miejsc, 

uświęconych krwią poległych. Piękna jest inicjatywa Międzyparafialnej Grupy 

Pielgrzymkowej „Sandomierz”, by wędrować szlakiem partyzanckim. Grupa istnieje od 

2008 r., a swój początek wiąże z duchownymi: ks. dr. Andrzejem Rusakiem i ks. 

Bogusławem Piekutem (ówczesny proboszcz Parafii Katedralnej). Wierni rozpoczęli 

swój pątniczy szlak także od miejsc najściślej związanych z pamięcią – śladami I i II 

Rzeczypospolitej.  

Do tej grupy dołączyli inni z parafii sandomierskich i ościennych. Dużą rolę w 

organizowaniu pielgrzymów odegrali ks. B. Piekut oraz Pan Tadeusz Szuba, który 

służył pomocą w planowaniu wspólnych wyjazdów.  

Inicjatywa okazała się wyjątkowo udana, bo w krótkim czasie grupa znacznie się 

powiększyła (obecnie liczy ok. 300 osób). W ciągu 8 lat zorganizowano 65 imprez, w 

tym 8 wyjazdów zagranicznych (m.in. do Watykanu na beatyfikację Jana Pawła II) i 32 

pielgrzymki krajowe. Niezwykłe jest to, że członkowie tej grupy zaprzyjaźnili się i 

polubili, chętnie bowiem spotykają się przy innych okazjach, takich jak święta 

narodowe i kościelne, „opłatek”, „andrzejki”, zabawa karnawałowa. Mają także swój 

hymn (pieśń „Liczę na Ciebie, Ojcze”).  



Z całą pewnością duchowa opieka i obecność kapłanów w czasie wyjazdów oraz 

spotkań umacnia więzi, krzepi religijność.  

Prócz wymienionych wcześniej ks. B. Piekuta, ks. dr. A. Rusaka, z grupą spotyka się 

ks. Wojciech Zasada.  

Tak oto narodziła się wspólnota ludzi głębokiej wiary i pięknych serc, co jest 

przykładem prawdziwie chrześcijańskiej postawy, a jest szczególnie ważne dzisiaj, gdy 

przyszło nam żyć w zdezintegrowanym, zatomizowanym społeczeństwie. 

Międzyparafialna Grupa Pielgrzymkowa „Sandomierz”, zrodzona z potrzeby 

obcowania z Bogiem i drugim człowiekiem, daje nadzieję na możliwość odrodzenia się 

więzów międzyludzkich.  

Pielgrzymka, której przewodnikiem jest „Partyzancka Droga Krzyżowa” Zbigniewa 

Kabaty, to jakby dopełnienie tej pierwszej wyprawy z 2008 r. na Kresy – ujmuje w 

klamrę dzieje narodu polskiego, które wiodły przez wielkość i chwałę, ból i cierpienie, 

a także męczeństwo. Jest wyrazem hołdu i świadectwem pamięci o tych, którzy ofiarą 

swego własnego życia, cierpieniem i niedolą świadczyli o przywiązaniu do wartości 

najwyższych – do Boga, do Honoru, do Ojczyzny.  

Pójdźmy ich śladem. 

Danuta Paszkowska 


