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Co to jest KWC? 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana też Dziełem Niepokalanej, Matki 
Kościoła jest maryjnym ruchem [...], który stoi zdecydowanie na 
stanowisku całkowitej abstynencji od alkoholu. 

Krucjata to ludzie wyzwoleni przez Chrystusa, którzy chcą tą wolnością 
dzielić się z innymi. 

Słowo "krucjata" pochodzi od łacińskiego słowa crux - krzyż. Wyzwolenie 
może przyjść tylko z Krzyża. Wyzwolenia może dokonać tylko Ten, który 
na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci.  

Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako znak zwycięstwa nad wszelkim 
złem.  

Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości.  

 

Co jest celem KWC? 

Celem KWC jest ratowanie człowieka z ró żnych zniewole ń  
i zagro żeń. Opiera się na modlitwie i abstynencji od alkoholu 
podejmowanej przez jej członków w intencji osób zniewolonych przez 
lęk, kłamstwo, osądy, alkohol, nikotynę, narkotyki, seks, modę, media, 
gry hazardowe, komputerowe, przez sekty itp.  

 
Jak powstała KWC? 
 
KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego  i Ruch 
Światło- Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego  Jana Pawła II 
skierowany do Polaków u progu pontyfikatu. Krucjata została uroczyście 
ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego 
pobłogosławiona podczas pierwszej Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 
1979 r. w Nowym Targu. 
 
 



„Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej 
godności  i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może 
aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać 
jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, 
Chrystusowego Kościoła”. (JP II) 
 

 

Kto mo że wyzwoli ć człowieka ?  

Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus,  
dlatego w centrum herbu krucjaty znajduje się krzyż. "M" z prawej strony 
oznacza Maryję, "m" z lewej to my - uczestnicy Ruchu, którzy  
z Maryją stajemy pod krzyżem Chrystusa, aby w Jego mocy nieść 
ratunek ludziom zniewolonym. 

 

HERB 

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. Zawołaniem są słowa "Nie lękajcie 
się!" często wypowiadane przez Chrystusa, a także często 
przywoływane przez Jana Pawła II. Przypominają one członkom 
Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który 
czyni człowieka niewolnikiem. 

� Krzyż to znak Krucjaty wyprawy krzyżowej, a zarazem znak wolności. 

� Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję wzór naszego 
oddania się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. 

� Małe „m” po drugiej stronie krzyża to „my”, aby zjednoczyć się z Maryją 
(Totus Tuus) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka nazywana jest także Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła. 

 

 
 
 
 



Jakie znaczenie w KWC ma abstynencja?  

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty  dar , podjęty 
dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego 
człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to: 

• czyn osobistej wolności, 
• zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,  
• wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest 

jedynym warunkiem trzeźwości,  
• skuteczny środek przemiany obyczajów,  
• sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru,  
• ważny środek profilaktyczny i wychowawczy,  
• znak miłości do Ojczyzny.  

 

 

JAK WYZWALA Ć INNYCH? 

Stać się narzędziem 

� MODLITWA  – „naciąganie” na kogoś Bożej łaski 
� POST – zrobienie czegoś z miłości z przekonaniem, że Bóg może to 

zmienić 
� JAŁMUŻNA – dar za darmo, dar z siebie (np. danie swojego czasu, 

swojego bycia, swojego przebaczenia) 

 

Jak zosta ć członkiem KWC?  

Postanowienie abstynencji jest równoznaczne z decyzją włączenia się do 
KWC. Jest ono zadeklarowane na piśmie i wpisane do „Księgi Czynów 
Wyzwolenia”. Przyjmuje się dwie formy składania zobowi ązań 
abstynenckich : 

• na jeden rok,  przez co staje się ktoś kandydatem do KWC; 
• na stałe  tj. na czas trwania krucjaty, przez co staje się członkiem 

Krucjaty. 

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie. Deklaracja 



zawiera postanowienie niespo żywania alkoholu, niecz ęstowania 
i niewydawania pieni ędzy na alkohol (nie dotyczy alkoholu zawartego 
w  lekarstwach, wyrobach cukierniczych) 

Co zawiera tekst deklaracji? 

Pragnąc odpowiedzieć na apel papieża Jana Pawła II, aby Polacy 
„przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, poniża 
obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego 
egzystencji i dobru wspólnemu” deklaruję przystąpienie do KRUCJATY 
WYZWOLENIA CZŁOWIEKA. Czynię to w poczuciu odpowiedzialności za 
dobro narodu i w przekonaniu, że w ten sposób mogę podać rękę tym, 
którzy pragną się wyzwolić od wewnętrznego i zewnętrznego przymusu.  

Zobowiązuję się na czas przynależności do niej solidarnie zachować 
dobrowolną i całkowitą abstynencję od wszelkich napojów 
alkoholowych.  

Postanawiam również nie częstować nikogo alkoholem, 
• nie wydawać pieniędzy na zakup napojów alkoholowych, 
• uczestniczyć w miarę możliwości w spotkaniach i akcjach, do których 
będę zapraszany przez najbliższą placówkę Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka  

 

Jeśli w Twoim sercu zrodziło się pragnienie abstynencji  
i zostania kandydatem lub członkiem KWC wypełnij deklarację  
i zgłoszenie. Deklarację przystąpienia do KWC zachowujemy dla siebie. 
Natomiast Zgłoszenie  należy odciąć od formularza, a następnie przesłać 
na adres KWC celem dokonania wpisu do „Księgi Czynów Wyzwolenia” 
lub można też złożyć na ręce ks. Proboszcza. 

Dane kontaktowe 
Lokalizacja   

Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Stanica nr 1  
ul. ks.  Franciszka Blachnickiego 2 
34-450 Krościenko nad Dunajcem  (k. Nowego Sącza) 
 



telefon 18 262 32 35 

e-mail kwc@oaza.pl 

strona internetowa  http://www.kwc.oaza.pl 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka istnieje we wszystkich diecezjach. 
Kontakt można nawiązać poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie.  
 

Diecezja Kaliska 

www.kalisz.oaza.pl 

kontakt telefoniczny:  667 627 697 

 

 

 


