
Droga krzyżowa  
Narodu Polskiego 

w Ogrodzie Dialogu
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Rawie Mazowieckiej

Ogród Dialogu 

Ogród Dialogu to efekt prac przy zagospodarowaniu parafialnego ogrodu (powierzchnia 
0,8 ha), który bezpośrednio przylega do zrewitalizowanego w latach 2016-2019, XVII- wiecz-
nego kompleksu obiektów barokowych parafii. Prace nad wykonaniem ogrodu rozpoczęły się 
co prawda już przy okazji wcześniejszego projektu rewitalizacji, ale ze względów formalnych 
nie zostały jednak wtedy zrealizowane. Dopiero w 2020 r. pojawiła się możliwość pozyskania 
środków unijnych na to zadanie. Parafia wspólnie z Gminą Rawa Mazowiecka złożyła wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nazwą: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazo-
wiecka”. Był to owoc uzgodnień podjętych przez ks. proboszcza Bogumiła Karpa i Wójta Gminy 
Michała Michalika. We wrześniu 2021 r. projekt otrzymał dofinasowanie, a zatem parafia mogła 
przystąpić do realizacji zadania. W grudniu wyłoniony został Główny wykonawca prac – firma 
p. Łukasza Sowika. Od 7 lutego 2022 r. rozpoczęto prace. Większość robót budowlanych wy-
konała jako podwykonawca firma p. Roberta Nowaka. Menagerem projektu była firma Subito 
z Warszawy, Inspektorem nadzoru p. Michał Krawczyk a kierownikiem budowy p. Kazimierz 
Nowak. 

Ogród służy mieszkańcom oraz gościom z całej Polski jako miejsce rekreacji, modlitwy 
i spotkania z drugim człowiekiem. Spełnia też cele edukacyjne w wymiarze historycznym oraz 
ekologicznym. 

Jednym z głównych elementów tego przedsięwzięcia jest „Droga Krzyżowa Narodu Polskie-
go” składająca się z 15 kapliczek wykonanych z piaskowca oraz „Krzyża Polski”. Upamiętnia ona 
w tym miejscu męczeństwo Polaków w czasie II wojny światowej. Na tym terenie parafialnym 
bowiem w 1939 r. Niemcy utworzyli obóz jeniecki dla „żołnierzy września” oraz cywili – miesz-
kańców Rawy Mazowieckiej i okolicy. Pod gołym niebem przez kilka miesięcy przetrzymywali 
w nim ok. 15 tyś osób, które doświadczały upokorzenia oraz cierpiały z powodu głodu i chorób. 
Wielu z nich zginęło a przede wszystkim zapomniano o ich cierpieniu. Droga Narodu Polskiego 
przywróciła tę pamięć już na zawsze. Pomnik upamiętnia także ówczesnego rawskiego probosz-
cza ks. Wacława Zienkowskiego oraz grupę parafian, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc 
uwięzionym. Ostatecznie zostali oni aresztowani przez gestapo i uwięzieni w obozie koncen-
tracyjnym w Sachsenhausen. Tam ks. Zienkowski został zabity 5 sierpnia 1940 r. O martylogii 
z czasów II Wojny Światowej mówi także wystawa: Rawska Via Dolorosa.

Drugim ważnym elementem „Ogrodu Dialogu” jest tzw. „Krąg Pokoju”, czyli kamienny ró-
żaniec wzorowany na tym, który znajduje się w Warszawie przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki 
– bohatera „Solidarności” z lat 80. oraz kapłana będącego ofiarą totalitarnego systemu, wy-
znawcy zasady „Zło dobrem zwyciężaj!”. Każdy z 59 kamieni Kręgu Pokoju symbolizuje kon-
kretny kraj, a siedem większych - złączonych metalowymi krzyżami - kontynenty. Zespolone 
kutym łańcuchem kamienie Kręgu symbolizują cały świat złączony w duchowym dialogu dla 
budowania pokoju, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku. Przed każdym z kamieni zosta-
ły umieszczone tablice z napisem w różnych językach o treści: „Módlmy się o pokój”. Jest to 
kontynuacja wezwania znajdującego się przed wejściem do Ogrodu i związanego z duchowym 
przesłaniem Zjednoczonej Europy, która (jak to wielokrotnie podkreślał św. Jan Paweł II) „opie-
ra się na duchowych filarach”. W naszym ogrodzie są nimi m.in. Grota z Lourdes oraz kapliczka 
Matki Bożej Fatimskiej.

Ważnymi elementami ogrodu są: budynek wystawienniczo-magazynowy i grillowy, plac 
zabaw oczko wodne oraz scena i ławki multimedialne, dzięki którym poznamy historię, wysłu-
chamy modlitw oraz refleksyjnej muzyki. Wszystko to stwarza doskonałą okazję do rekreacji, 
spotkań oraz rozmów z innymi ludźmi.

Za wstawiennictwem św. Józefa kierujemy do Boga nasz hymn wdzięczności. Dziękujemy 
wszystkim dobrym ludziom i naszym parafianom za modlitwę i wszelką pomoc w powstaniu 
tego dzieła.

Ks. Bogumił Karp wraz ze wspólnotą parafialną



Zapraszamy do parafialnej kawiarni, która znajdu-
je się w wiekowych podziemiach Kolegium. Jest też 
możliwość przygotowania pizzy i kiełbasek z grilla 
bądź ogniska. Każdorazowo należy to jednak zgło-
sić wcześniej korzystając z danych kontaktowych 
parafii.

Zdjęcia archiwalne obozu jenieckiego przy kościele parafialnym w Rawie 
Mazowieckiej – wrzesień 1939 r.


