
Martyrologia wsi polskich
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-
otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.html
2023-05-24, 14:50

Strona główna
Wydarzenia
5 września odbyło się otwarcie ścieżki edukacyjno-historycznej Leśna Droga Krzyżowa

5 września
odbyło się
otwarcie ścieżki
edukacyjno-

https://martyrologiawsipolskich.pl


historycznej
Leśna Droga
Krzyżowa

ROZMIAR TREŚCI ACZCIONKA NORMALNA ACZCIONKA ŚREDNIA ACZCIONKA
DUŻA

Drukuj  Generuj PDF 

5 września w Nadleśnictwie Suchedniów, leśnictwie Michniów odbyło się otwarcie
ścieżki  edukacyjno-historycznej  Leśna  Droga  Krzyżowa.  Ścieżka  ta  połączyła
znajdujące się w miejscu dawnej  gajówki  miejsce pamięci  poświęcone rodzinie
gajowego Władysława Wikło z Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Powstanie ścieżki to jedno z przedsięwzięć realizowanych na terenie RDLP w Radomiu
w ramach obchodów 100-lecia niepodległości. Leśna Droga Krzyżowa poświęcona jest
pamięci leśników, ich rodzin oraz wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich dziejów Polski
ponieśli  śmierć,  zginęli  lub zostali  zamordowani z rąk najeźdźców, okupantów oraz padli
ofiarami systemu totalitarnego w obronie polskości, nigdy nie tracąc wiary w odrodzenie się
Wolnej  Polski.  Jest  także hołdem dla mieszkańców Michniowa bestialsko zamordowanych
przez  Niemców  w  czasie  pacyfikacji  wsi  w  dniach  12-13.07.1943  r.,  wśród  nich  gajowego
Władysława Wikło, jego żony i siedmiorga dzieci, leśniczego Szczepana Arendarskiego oraz
gajowego Romana Malinowskiego i jego synów.

Uroczystość otwarcia ścieżki rozpoczęto od złożenia kwiatów oraz modlitwy przy grobie
zbiorowym  ofiar  pacyfikacji  wsi  Michniów  na  terenie  Mazuoleum  Martyrologii  Wsi
Polskich w Michniowie.  Następnie  przed bramą początkową Leśnej  Drogi  Krzyżowej  głos
zabrał Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, po czym nastąpiło poświęcenie i

https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.print
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.print
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.print
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.pdf
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.pdf
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.print
https://martyrologiawsipolskich.pl/mws/aktualnosci/wydarzenia/57850,5-wrzesnia-odbylo-sie-otwarcie-sciezki-edukacyjno-historycznej-Lesna-Droga-Krzyz.pdf


symboliczne otwarcie drogi krzyżowej. Otwarcia dokonali poseł Maria Zuba, ks. Tomasza Szot
z  parafii  pw.  Wniebowzięcia  NPM ze Wzdołu Rządowego,  dyrektor  RDLP w Radomiu Andrzej
Matysiak i nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas.

Drogę krzyżową, w której udział wzięli mieszkańcy Michniowa, leśnicy, służby mundurowe
oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji współpracujących z leśnikami poprowadził
duszpasterz leśników ksiądz kanonik Dariusz Kowalski.

Następnie przy miejscu pamięci poświęconym rodzinie gajowego Władysława Wikło odbyła
się  msza  święta  polowa  celebrowana  przez  duszpasterza  leśników  księdza  Roberta
Kuropieskę oraz dalsza część uroczystości.

Wyrazem  pamięci  o  tragedii  rodziny  gajowego  Władysława  Wikło  było  także  złożenie
kwiatów przy miejscu pamięci. Uroczystość zakończyła się koncertem muzyki patriotycznej
w  wykonaniu  Orkiestry  Suchedniowskiego  Ośrodka  Kultury,  Zespołu  Stowarzyszenia
„Michniowianie”  oraz  Magdaleny  Dulęby  z  Michniowa.

Na  otwarciu  Leśnej  Drogi  Krzyżowej  obecne  były  poczty  sztandarowe RDLP  i  związków
zawodowych oraz szkoły podstawowej ze Wzdołu Rządowego. Oprawę muzyczną zapewnił
Zespół  Sygnalistów Myśliwskich  przy  RDLP w Radomiu oraz  Orkiestra  Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury.
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