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Drodzy Czytelnicy,
Wśród postanowień noworocznych w tarnowskim Oddziale, znalazło się wiele wspólnych wypraw, fascynujących
prelekcji i udział w specjalistycznych kursach. Naszą pasją są góry i podróże do ciekawych miejsc, gdyż jak powiedziała
Roma Ligocka „to co zaoszczędzimy, odejdzie w niepamięć. A to co zobaczymy, zostanie w nas na zawsze.” W naj‐
nowszym numerze zapraszamy Państwa do wirtualnej podróży wokół Manaslu w Himalajach i na szczyt Grossglocknera
w Austrii. Zaglądniemy do miejsca, gdzie wschód spotyka się z zachodem i poznamy zwyczaje wigilijne na Ukrainie.
Przejdziemy przez Ostrą Bramę na Litwie i zwiedzimy miasto w Macedonii, w którym w XIV wieku było 365 cerkwi.
Życzymy miłej lektury!
Kinga Buras

SPIS TREŚCI:

14‐15. Ukraina świątecznie

2. Spis treści

16‐17. Jeden dzień na Litwie

3. Podsumowanie roku 2013

18‐19. Perła Macedonii

4‐5. Kronika Oddziału

20. Matka Boża Królowa Tatr

6‐9. Wokół Manaslu

21. Nowenna

10. Grossglockner

22. Odsłonięcie tablicy

11. Tarnica, Halicz ‐ a co dalej?
12‐13. Lwów ‐ turystyczna perełka

Macieja Mischke
23. Księżyc za Uralem

„Góry są piękne w zimowej bieli” ‐ konkurs fotograficzny
Wielu z Was, miłośników gór z pewnością choć raz zetknęło się w Internecie
z Sebastianem Niklem, bielszczaninem, który pomimo walki z różnymi chorobami
promuje turystykę górską na swojej stronie internetowej: http://s‐nikiel‐mojegory.pl/.
Od 20 stycznia 2014 roku rozpoczyna się organizowany przez Sebastiana konkurs
fotograficzny, nad którym patronat honorowy objął Oddział w Bielsku‐Białej.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich członków i sympatyków PTT do udziału w konkursie !!!
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W 2013 roku w naszym Oddziale zorganizowaliśmy wiele
wycieczek górskich, zarówno tych odbytych w większym
gronie, jak i w kilkuosobowym składzie. Gościły nas schro‐
niska od Beskidów po Tatry Słowackie. Część przyjaciół
z naszego Towarzystwa wyruszyła do dalekich krajów, jak
Izrael, Ukraina czy Gruzja, do której polecieli Tarnowscy
Włóczykije. W podróż za marzeniami wyruszyli pasjonaci
gór, zdobywając szczyty w Himalajach i Alpach. W siedzibie
Oddziału odbyły się pasjonujące prelekcje, które prowa‐
dzili zaproszeni goście i Członkowie PTT. Uczestniczyliśmy
w spotkaniach z „ludźmi gór”, organizowane przez Mości‐
ckie Centrum Kultury i w prelekcji w oddziale krakowskim.
Szkolne Koła brały udział w wycieczkach górskich, krajo‐
znawczych i w wystawach. Członkowie realizowali założone
cele, poszerzając wiedzę i umiejętności z zakresu bezpie‐
czeństwa w górach, pierwszej pomocy czy poznania topo‐
grafii. Uczniowie brali udział w konkursach wiedzy o górach.
Frekwencja i zaangażowanie uczestników jest dla nas wiel‐
kim sukcesem. Pragniemy w szczególny sposób uwrażliwić
młodzież na piękno gór i przekazać im naszą pasję i wiedzę.
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie obchodziło 140‐lecie swo‐
jego istnienia. Udział w uroczystości wzięli znakomici goście.
Z dumą prezentowaliśmy nasze osiągnięcia i plany na naj‐
bliższe lata. Do Zakopanego wróciliśmy, by wziąć udział
w posiedzeniu Zarządu Głównego. Delegaci z każdego
Oddziału wybrali nowy zarząd, w skład którego weszli przed‐
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stawiciele naszego Oddziału. Pragniemy realizować cele no‐
wego zarządu, poprzez dbanie o najmłodszych i starszych
Członków Towarzystwa. Przede wszystkim przygotowując
oferty skierowane do poszczególnych grup wiekowych,
oraz edukując i zachęcając do kultury na szlaku. Priory‐
tetem jest wykwalifikowana kadra przewodników, posze‐
rzenie wiedzy i uczestnictwo w kursach. Kolejnym punktem
jest integracja Oddziałów. Spotykajmy się na szlakach,
organizujmy wspólne imprezy turystyczne i dbajmy o nasze
relacje. Jesteśmy jednym Towarzystwem i z dumą może‐
my nosić czerwone polary z naszym logo. Dbajmy jak dotych‐
czas o środowisko naturalne, współpracując z Parkami Naro‐
dowymi i Lasami Państwowymi, również z samorządami
i organizacjami państwowymi. Przede wszystkim pamię‐
tajmy, że reprezentujemy elitarne Towarzystwo, które od
140 lat zrzeszało znakomitych Członków. Dbajmy o dobrą
atmosferę pomiędzy nami i relacje, w górach i na nizinach,
daleko za granicami i w ojczyźnie.
Życzę by rok 2014 był dla naszego Towarzystwa pełen wyz‐
wań i wielu wypraw górskich. Każdy z nas jest odpowie‐
dzialny za przyszłość Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W maju będziemy obchodzić 5‐lecie powstania Oddziału,
zorganizujemy spotkanie Oddziałów, by razem świętować
to ważne wydarzenie. Kalendarz już wypełnił się planami
wypraw i prelekcji. Zapraszamy!
Kinga Buras
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KRONIKA ODDZIAŁU
02.11.2013 r.
Spotkanie przy grobie Patrona Oddziału

16‐17.11.2013 r.
IX Zjazd Delegatów PTT w Zakopanem

Fot.Przemysław Klesiewicz

09‐10.11.2013 r.
II Górski Marsz Niepodległości

Fot.Przemysław Klesiewicz

30.11 ‐ 01.12.2013 r.
VII Mikołajki na Turbaczu

Fot.Przemysław Klesieiwcz

15.11.2013 r.
Posiedzenie Zarządu Głównego w Zakopanem

04.12.2013 r.
Prelekcja „Wokół Manaslu”

Fot.Jerzy Zieliński
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Fot.Przemysław Klesiewicz

Fot.Przemysław Klesiewicz
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14.12.2013 r.
II Wieczorny spacer na Górę św. Marcina

27.12.2013 r.
VII Poświąteczny spacer Postawne i Jaworze

Fot.Jerzy Zieliński

Fot.Przemysław Klesiewicz

28.12.2013 r.
Zakończenie sezonu 2013 ‐ wycieczka na Babią Górę

21.12.2013 r.
Wycieczka na Bukowiec i Jamną

Fot.Artur Marć

Fot.Przemysław Klesiewicz

WYRÓŻNIENIA DLA CZŁONKÓW NASZEGO ODDZIAŁU
Podczas IX Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który odbył się w dniach 16‐17 listopada 2013 r.
w uroczysty sposób wręczono odznaczenia państwowe oraz odznaki PTT zasłużonym członkom Towarzystwa. Miło nam
poinformować, że wśród wyróżnionych odznaką honorową „Za zasługi dla Turystyki” znaleźli się reprezentanci naszego
oddziału: Beata Wideł i Janusz Foszcz. Przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki odznakę otrzymali z rąk Andrzeja
Harężlaka – Wicewojewody Małopolskiego. Ponadto wymieniona wyżej dwójka wraz z Jerzym Zielińskim została
wyróżniona za szczególne zasługi dla PTT oraz wkład pracy w formowanie odrodzonego Towarzystwa „Złotą Odznaką
PTT z Kosówką”. Odznaki te przyznał Zarząd Główny PTT, a wręczył prezes ZG Szymon Baron. Beacie, Januszowi i Jurkowi
serdecznie gratulujemy.
Andrzej Piątek

od lewej:
Beata Wideł, Janusz Foszcz
i Jerzy Zieliński
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WOKÓŁ MANASLU

Trzy lata minęły od naszej poprzedniej wizyty w Himala‐
jach Nepalu. Wówczas w ciągu kilkunastu dni przeszliśmy
trasę prowadzącą dookoła masywu Annapurny. W tym
roku wyruszyliśmy w Himalaje ponownie. Naszym celem
stał się rejon Manaslu. Przygotowania rozpoczęliśmy pół
roku wcześniej od ustalenia terminu wyjazdu oraz zaku‐
pienia biletów lotniczych. Wczesnym rankiem 26‐go wrześ‐
nia wyruszyliśmy busem do Warszawy. Sześcioosobową
ekipę tworzyli członkowie naszego oddziału: Piotr Biś,
Janusz Foszcz, Karol Jędrzejek, Barbara Kasperek, ksiądz
Robert Piechnik oraz Dariusz Polak. Dla Basi, Karola i Darka
był to himalajski debiut. Podróż na Okęcie odbyła się bez
problemów. Teraz czekało nas kilka lotów. Najpierw przez
Doha dotarliśmy do Dubaju. Następnie przemieściliśmy się
do Delhi, gdzie na lotnisku spędziliśmy kilka godzin. W piąt‐
kowy ranek opuściliśmy stolicę Indii, by w ciągu dziewięć‐
dziesięciu minut wylądować w Kathmandu ‐ stolicy Nepalu.
Podczas tego ostatniego lotu wraz z innymi pasażerami
mogliśmy oglądać himalajskie szczyty, wystające ponad
zalegającą pod nimi pierzynę z chmur. Pomimo, że zegarki
wskazywały dwadzieścia pięć minut po ósmej rano Kath‐
mandu powitało nas mocno grzejącym słońcem. To był
dobry prognostyk przed czekającymi nas wyzwaniami.
Szybko wypełniamy wnioski wizowe, odbieramy bagaże
i opuszczamy lotnisko. Zamówiony (jeszcze w Polsce) bus
już na nas czeka. Jedziemy na Thamel, będący turystycz‐
nym sercem stolicy Nepalu. W agencji turystycznej wymie‐
niamy walutę i poznajemy dwóch Nepalczyków mających
nam towarzyszyć w roli porterów. Niestety Maila oraz Kanca
Kali (takie imiona noszą) znają tylko kilka słów po angiel‐
sku. Porozumiewanie się będzie więc nieco utrudnione. To
nie jedyny problem. Nasz wyjazd z Kathmandu też się
opóźnia. Niezbędne do trekkingu zezwolenia, które
mieliśmy odebrać w agencji nie są jeszcze gotowe. W
oczekiwaniu na dotarcie kuriera z ministerstwa idziemy na
spacer po Thamelu. Kupujemy kartusze gazowe, które
wysoko w górach umożliwią nam gotowanie. Pakujemy
bagaże na dach terenowej Toyoty. Trzy godziny później niż
planowaliśmy wyjeżdżamy do Arughat Bazar – miejsca, z
którego jutro rozpoczniemy wędrówkę. Najpierw jedziemy
jedną z najważniejszych dróg w Nepalu. Prowadzi ona ze
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stolicy w stronę Pokhary. Z radością i sporym zdziwieniem
przyjmujemy fakt, że ruch jest niewielki. Momentami udaje
się nam mknąć nawet z prędkością 50 km/h. Chcąc nieco
nadrobić stracony czas kierowca wybiera trasę alternatywną.
W pewnym momencie zjeżdżamy z głównej drogi i prze‐
jeżdżamy przez most na sporej rzece. Przez kilkanaście
kilometrów poruszamy się jeszcze po niezłej asfaltowej
nawierzchni. Niespodziewanie spotykamy tutaj mocno roz‐
ciągniętą grupę rowerzystów. Szybko okazuje się, że to nasi
rodacy – studenci z Krakowa. Małopolskie spotkanie na
nepalskich bezdrożach. Żegnamy rowerzystów i po chwili
wjeżdżamy w gruntową, pełną wybojów drogę. To ona
doprowadzi nas do Arughat. Jazda przypomina roller
coaster. Najpierw podjazd. Kilkaset metrów ponad koryto
widocznej w dole rzeki, potem zjazd i znowu podjazd.
W międzyczasie robi się ciemno. To znak, że minęła osiem‐
nasta. W Nepalu dzień i noc mają jesienią podobną dłu‐
gość. Światła samochodu oświetlają jedynie w drogę. Może
to i lepiej. Na niebie pojawiają się błyskawice. Nadciąga
burza. Wokół żadnych śladów osiedli ludzkich. Początek
wyprawy jak z niezłego dreszczowca. Przed dwudziestą
docieramy na miejsce. Jest upalnie i duszno. Zjadamy
kolację i idziemy spać. Sen umila nam tropikalna ulewa,
która w pewnym momencie przechodzi w burzę. Ranek
jest jednak pogodny, chociaż ogromna wilgotność w połą‐
czeniu z wysoką temperaturą sprawiły, że czujemy się jak
w szklarni. Po śniadaniu zarzucamy prawie dwudziesto‐
kilogramowe plecaki na ramiona i rozpoczynamy trekking.
Startujemy z wysokości 620 m n.p.m. i pomimo, że meta
pierwszego odcinka leży zaledwie 100 metrów wyżej, to
profil trasy (przypominający zęby piły) powoduje, że prze‐
wyższenie jest kilka razy większe. Strugi potu płyną z każ‐
dego pora skóry. Wraz z nimi uciekają elektrolity. Pijemy
dużo. Głównie wodę z izotonikami. Ot, cały urok strefy
subtropikalnej. Dookoła zieleń. W różnych odcieniach.
Bananowce, figowce, drzewa pomarańczowe i cytrynowe
i pola ryżowe. A obok rwąca rzeka Buri Gandaki. Będzie
naszą przewodniczką prawie do samej przełęczy Larkya La.
Kolejne dwa dni bliźniaczo podobne. Pot, upał i wilgoć.
Duże różnokolorowe motyle oraz takie same pająki. Nepal‐
skie dzieci chętnie nawiązujące kontakt i proszące o słodycze.

A wieczorem lub w nocy tropikalna ulewa. We wtorek w miej‐
scowości Jagat przekraczamy granicę Chronionego Obszaru
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Manaslu. Strażnicy skrupulatnie sprawdzają zezwolenia.
Od tej pory zaczniemy wyraźnie zdobywać wysokość.
Roślinność trochę się zmienia. Pojawiają się bambusy,
a później sosny. Niestety zmienia się też pogoda. Jest
coraz więcej chmur. W dodatku niskich, z których od czasu
do czasu pada deszcz i które przede wszystkim skutecznie
skrywają przed nami górskie panoramy. Szczególnie odczu‐
wamy to, gdy docieramy do dużej wioski Lho (3100 m n.p.m.),
słynącej ze wspaniałego widoku na szczyt Manaslu. Na po‐
cieszenie pozostają nam odwiedziny w miejscowym klasz‐
torze buddyjskim i spotkanie z mnichami oraz uczniami
z prowadzonej przez nich szkoły. Dzień później deszcz pada
od samego rana. Na szczęście jest ciepło, więc kontynu‐
ujemy nasz marsz. Na nocleg zatrzymujemy się w wiosce
Sama. Właściwie to moglibyśmy iść wyżej, ale z tego miejsca
możemy wspiąć się do bazy wypraw himalaiskich pod Mana‐
slu. I to jest nasz cel na następny dzień. Tym bardziej, że
jak się dowiedzieliśmy, wśród licznych ekip wspinaczkowych
znajdujących się obecnie w bazie, jest też polska ekspedycja
pod kierownictwem himalaisty Ryszarda Pawłowskiego.

Druga sobota w Nepalu upływa nam więc pod znakiem
wspinaczki do MBC (Manaslu Base Camp). Do pokonania
mamy bagatela 1300 metrów podejścia. Pogoda robi nam
niespodziankę i pokazuje swoje lepsze oblicze. Kurtyna
chmur podnosi się, ukazując prawdziwie wysokogórską
scenografię. W całej okazałości możemy zobaczyć lodo‐
wiec Manaslu i utworzone przez niego błękitne jezioro
Birendra. W czasie niespełna czterogodzinnej wspinaczki
docieramy do bazy. Pogoda niestety znowu się załamuje.
Bazę spowijają gęste chmury. Lekko prószy śnieg. W tej
sytuacji przytulny namiot ‐ messa polskiej wyprawy wydaje
się być namiastką domu. W bazie przebywa cała ekipa
wspinaczy. To też „zasługa” pogody. W takich warunkach
prowadzenie akcji wysokogórskiej nie ma sensu. Himalaiści
okazują nam prawdziwie polską gościnność. Dwudaniowy,
wspaniały obiad wraz z deserem w postaci faworków zja‐
damy wszyscy razem. Kawa, herbata i soki. I jeszcze „bazowa”
nalewka. Rewanżujemy się… paczką kabanosów i kilku‐
nastoma lizakami. A wszystko to na wysokości wierzchołka
Mont Blanc. Pomyśleć, że dzień wcześniej głównym da‐
niem obiadowym była kaczka, a deserem szarlotka. Taki
kucharz to prawdziwy skarb. Przyjemna wizyta dobiega końca.
Przed zejściem do Sama dowiadujemy się, że według do‐
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stępnych himalaistom prognoz wkrótce pogoda zdecydo‐
wanie się poprawi. Następnego dnia nic na to jeszcze nie
wskazuje. My idziemy jednak do ostatniego zamieszkałego
na stałe osiedla – Samdo (3900 m n.p.m.).

Założyli go w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku tybe‐
tańscy uchodźcy. Tubylcy żyją tutaj w niezwykle ciężkich
warunkach. Zimą przez wiele tygodni bywają odcięci od
świata. Trzymetrowa warstwa śniegu jest wtedy normą.
Mimo to są bardzo przyjaźni i otwarci na przybyszów.
Kiedy trafiamy do Samdo trwają właśnie żniwa (żyto) oraz
wykopki (niewielkie ale bardzo smaczne ziemniaki). Ostry
wysokogórski klimat i krótki okres wegetacji zdają się nie
mieć dla miejscowych znaczenia. Każdy skrawek ziemi jest
wykorzystywany rolniczo. Na stokach dookoła wioski pasą
się dziesiątki jaków. Zatrzymujemy się w hoteliku prowa‐
dzonym przez tybetańską rodzinę. Jesteśmy sami, więc
wieczorem schodzimy do kuchni, stanowiącej zazwyczaj
(ze względu na piec) centralny punkt położonych wysoko
w górach domów. Kiedy męska część ekipy rozmawia
(po angielsku) z gospodarzem o życiu codziennym miesz‐
kańców Samdo i historii najnowszej Tybetu, Basia przechodzi
lekcję gotowania. Bhagya – młoda Tybetanka uczy naszą
koleżankę, jak zrobić pierożki momo. Efekt sprawdzimy
organoleptycznie, gdyż tworzone przez panie pierożki będą
naszą niedzielną kolacją. W ten sposób kładziemy podwaliny
przyjaźni polsko‐tybetańskiej, której najlepszym znakiem
będzie wspólna z gospodarzem degustacja pieczonych
w kuchennym piecu ziemniaków. Na ich niepowtarzalny smak
miał z pewnością spory wpływ wysuszony nawóz jaka służący
jako opał.
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Przepowiadana przez himalaistów poprawa pogody nade‐
szła nazajutrz. Błękitne, całkowicie bezchmurne niebo zachę‐
cało do całodniowych wędrówek. Przez dwa kolejne dni
eksplorujemy okolice Samdo przekraczając codziennie wyso‐
kość pięciu tysięcy metrów i docierając do miejsc o istnieniu
których zdecydowana większość idących wokół Manaslu
turystów nie ma pojęcia. Jednym z takich miejsc jest przełęcz
Lajyung Bhanjyang (5098 m n.p.m.) stanowiąca granicę
między Nepalem a Chinami (Tybetem). W czasie swych
wędrówek spotykamy jedynie jaki, konie oraz dzikie błękitne
himalajskie owce. Żadnych ludzi. Nawet miejscowych. Wspa‐
niałe, pokryte śniegiem szczyty, długie lodowce i skalne
urwiska tworzą naturalną świątynie. W jej „wnętrzu” ksiądz
Robert odprawia codziennie mszę świętą. Okienko pogo‐
dowe jest cały czas otwarte. Przed nami jeszcze kilka dni
marszu. Z żalem opuszczamy Samdo.

To chyba najbardziej klimatyczne miejsce, jakie do tej pory
odwiedziliśmy w Nepalu. Zabierzemy je w naszych sercach
do Polski. Na zakończenie robimy sobie wspólną fotografię
z tybetańskimi gospodarzami. Potem wspinamy się do Dhara‐
msali – bazy położonej pod przełęczą Larkya La. Zdobyta
aklimatyzacja i niezła forma sprawiają, że trasę określaną
w przewodnikach na ponad trzy godziny pokonujemy
w niespełna dwie. To dobry omen przed jutrzejszym dniem.
Chwilę siedzimy grzejąc się w słońcu a następnie idziemy
na spacer. Na niewielki szczyt znajdujący się nad bazą.
Wieczorem szybko układamy się w śpiworach. Próbujemy
zasnąć, bo ta noc będzie dość krótka. Większość znajdują‐
cych się w bazie ekip zamierza wyruszyć w stronę przełę‐
czy już o czwartej rano. Nam wydaje się, że jest to stanow‐
czo za wcześnie. Ustalamy wspólnie, że wystartujemy
kwadrans po piątej. Wstajemy trochę wcześniej. Rozgwież‐
dżone niebo zwiastuje dobrą pogodę. Przed wyjściem gotu‐
jemy wodę na zupy oraz herbatę. Zupę zagryzamy kabano‐
sami mając nadzieję, że dostarczą nam odpowiedniej dawki
energii. W całkowitej ciemności rozświetlonej jedynie świat‐
łem naszych czołówek opuszczamy opustoszałą bazę. Chwilę
szukamy właściwej ścieżki. Kiedy ją odnajdujemy ruszamy
dziarsko. Zmarznięte mięśnie szybko się rozgrzewają. Po
kilkudziesięciu minutach robi się jasno i mijamy pierwsze
grupy turystów. Niektórzy już wyraźnie zmęczeni. Ktoś wy‐
miotuje, ktoś leży na kamieniach. To chyba brak klimaty‐
zacji. Dwie godziny później idziemy już na samym prze‐
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dzie. Słońce oświetla okoliczne szczyty. Widoki imponujące.
Ale droga dość zawiła. Ścieżka kluczy wśród skał i kamieni.
Całe szczęście, że nie ma mgły lub śniegu. Warunki są
idealne. Kilka minut po ósmej wchodzimy na przełęcz Larkya
La (5213 m n.p.m.). W tym dniu jesteśmy tutaj pierwszymi
ludźmi. Jest zupełnie bezwietrznie. Gdzieniegdzie leżą płaty
śniegu. Kilka dni dobrej pogody sprawiło, że spora jego
część uległa wytopieniu. Słońce grzeje coraz mocniej.

Kremujemy twarze. Msza święta i sesja zdjęciowa. Półtorej
godziny mija prawie w mgnieniu oka. Czas schodzić, tym
bardziej, że do najbliższej wioski dzieli nas jeszcze przynaj‐
mniej trzy godziny marszu. Trudno jednak wędrować nieprzer‐
wanie mając wokół tak niesamowite widoki. Co pewien
czas organizujemy dłuższą lub krótszą przerwę, pozwalając
się nasycić oczom. Wreszcie dochodzimy do osady zwanej
Bimtang. Zostajemy tutaj na nocleg. W wiosce trwa właśnie
jakobicie. Wykorzystujemy ten fakt i kupujemy świeże
mięso. Wszyscy odczuwamy bowiem jego brak. Do tej pory
w naszej diecie dominował bowiem ryż, warzywa, ziemniaki,
jajka i polskie zupki.

Próbujemy przekonać miejscową Nepalkę aby przyrządziła
nam steki. Niestety nie potrafi. Ale może udostępnić nam
swoją kuchnię i naczynia. Jesteśmy więc zdani na siebie.
W niewielkich już zapasach żywności posiadamy jeszcze
trochę czosnku i dwie cebule. Teraz się przydadzą. Trzech
białych mężczyzn krzątających się w całkowicie sfeminizo‐
wanej nepalskiej kuchni budzi nie lada sensację w wiosce.
Darek, Karol i Robert mają wkrótce całkiem spory tłum
TARNOWSKA PERĆ Nr 4 (5) / 2013

fanów. Piotrek jak dobry paparazzi uwiecznia wszystko swoim
profesjonalnym aparatem. A co z jakiem? Smakował dosko‐
nale, ale czy w tych okolicznościach mogło być inaczej?
W doskonałych nastrojach opuściliśmy rano gościnny Bim‐
tang. Na koniec dowiedzieliśmy się, że zjedzoną przez nas
wczoraj ilość mięsa miejscowi Nepalczycy mają na kilka dni.
Prawie cały dzień zajęło nam zejście do doliny rzeki Marsy‐
andi. Tam trasa trekkingu wokół Manaslu łączy się z trasą
prowadzącą wokół Annapurny. W ten sposób dotarliśmy
w objęcia cywilizacji. Wiele się tutaj zmieniło w ciągu trzech
lat. Pewnie z korzyścią dla mieszkańców, ale niekoniecznie
dla turystów szukających w takim terenie spokoju i wrażeń
estetycznych. Przedostatni nocleg trekkingu wypadł nam
w położonej w strefie subtropikalnej miejscowości Bahun‐
danda, w małym hoteliku, w którym spędziliśmy noc rów‐
nież podczas poprzedniego pobytu w Nepalu. Traf chciał,
że akurat nazajutrz wypadał najważniejszy dzień piętnasto‐
dniowych świąt Dasain. To główne święta wyznawców
hinduizmu.

W tym dniu życie w Nepalu zamiera całkowicie. Nepalczycy
wracają wtedy w rodzinne strony by wspólnie sprawować
świąteczne obrzędy. Niestety w nocy pogoda znowu się
załamała. Nadciągnęły chmury i zaczął padać intensywny
deszcz. W takich warunkach nie mogliśmy się zdecydować
na dalsze schodzenie. Widząc nasze rozterki, gospodarze
zaprosili nas do wspólnego świętowania. Dzięki temu mog‐
liśmy zobaczyć wszystkie obrzędy świąteczne, a nawet wziąć
w nich udział. Najlepszym dowodem uczestnictwa były
umieszczone na naszych czołach czerwone tiki – znaki bra‐
terstwa i błogosławieństwa. Wykonała je najstarsza kobieta
w rodzinie. Popołudniu wynajętym dżipem chcieliśmy dotrzeć
do Besisaharu – miejsca, gdzie planowaliśmy zakończyć
trekking. Czas oczekiwania na pojazd ciągle się wydłużał.
Święta na całym świecie rządzą się swoimi prawami.
Wkrótce okazało się, że oprócz naszej szóstki i dwóch por‐
terów niewielkim pojazdem zabierze się jeszcze trzyna‐
ścioro (!!!) Nepalczyków. Plus kierowca. Jazda po wąskiej,
pełnej błota drodze, prowadzącej nad niczym niezabezpie‐
czonymi przepaściami była ukoronowaniem naszej górskiej
eskapady i dostarczyła nam sporej dawki adrenaliny. Podróż
niespodziewanie zakończyła się przy zerwanym przez rzekę
moście. Jeden dzień deszczu wystarczył, aby Marsyandi
podniosła swój poziom o trzy metry.
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Spienioną rzekę przekroczyliśmy pieszo po wiszącym moście.
Na szczęście nie musieliśmy już więcej jej przekraczać.
Kiedy wieczorem kursowym, wypełnionym szczelnie auto‐
busem podróżowaliśmy do Besisaharu różniliśmy się od
współpasażerów jedynie kolorem skóry. Czoła z dużymi
czerwonymi znakami świadczyły dobitnie o tym, że wszyscy
należymy do wielkiej nepalskiej rodziny.
Ostatnie dni pobytu w Nepalu spędziliśmy w Kathmandu,
zwiedzając wszystkie najważniejsze miejsca stolicy oraz
położonego w niedalekiej odległości miasta Bhaktapur.
Dwudziestego października wracamy do Polski. W samą
porę, by zobaczyć jeszcze wyjątkowo długą w tym roku
polską złotą jesień. W Beskidach i Tatrach…

Naszą wyprawę wsparli: Grupa Azoty (oficjalny partner),
firma Wialan z Tarnowa, firma Dunajec ze Zbylitowskiej
Góry, firma Wes‐Bud z Nowodworza oraz firma Dachrem
z Wierzchosławic. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie
dziękujemy.
Janusz Foszcz
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TARNOWIANIE
NA NAJWYŻSZYM SZCZYCIE AUSTRII
(Grossglockner ‐ 3798 m n.p.m.)

10 października 2013 r. zapadła decyzja o zdobyciu najwyż‐
szego szczyt Austrii (Grossglockner, 3798 m). Ze względu
na fakt, że w wyprawie uczestniczyli również wspinacze
z innych miast (w sumie 9 osób) przygotowania do wyjazdu
trwały cały tydzień. W trakcie przygotowań sprzętu, ana‐
lizowaliśmy również prognozę pogody, która była bardzo
obiecująca. Po wyjeździe z Tarnowa o godzinie 14:30 i dołą‐
czeniu do nas pozostałych wspinaczy (Kraków, Katowice,
Łódź, Ruda Śląska) ruszyliśmy w podróż w kierunku miej‐
scowości Kals, położonej u podnóża Wysokich Taurów.
Na parking pod górą dotarliśmy ok. godziny 3:30 nad
ranem. Rozbiliśmy namioty i regenerowaliśmy siły przed
atakiem na Grossa. Po kilku godzinach snu, pakujemy cały
sprzęt wspinaczkowo‐biwakowy i ruszamy w górę około
godziny 10. Plan na pierwszy dzień wspinaczki zakładał do‐
tarcie do schroniska Erzherzog‐Johann‐Hutte znajdującego
się na wysokości 3454 m n.p.m. Droga do schroniska prze‐
biega przez lodowiec Kodnitzkees. Po niespełna 7 godzinach
od wyjścia z parkingu, gdzie zostawiliśmy samochody, dotar‐
liśmy do podnóża wyżej wspomnianego lodowca. Na ogół
lodowiec jest usiany licznymi szczelinami i przez to nie‐
bezpieczny, jednak nam trafiła się wydeptana, bezpieczna
ścieżka i prawie niewidoczne szczeliny przysypane padają‐
cym kilka dni wcześniej śniegiem.
Przyszedł czas na założenie sprzętu wspinaczkowego
(raki, uprzęże, czekany). Rozpoczęliśmy ostre podejście po
śnieżnym zboczu, które po pewnym czasie przemienia się
w skalne płyty i stopnie. Po niespełna 9 godzinach Docie‐
ramy do schroniska EJH (ok. 19:00) na wysokość 3545 m.
Powoli robi się ciemno, a w nagrodę za trudy pierwszego
dnia dostajemy piękny zachód słońca.
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W pełnym sprzęcie wspinaczkowym, gotowi rozpoczy‐
namy drugi dzień zmagań z górą. Dzieląc się na dwa zespoły
trójkowe (trzeci zespół postanowił biwakować w namiocie
na lodowcu Kodnitzkees) wyruszyliśmy w górę (ok. 8:00 rano).
Drogę na szczyt ze schroniska prowadzi dość łagodne pole
śnieżne, które po pewnym czasie zmienia sie w rynnę, wyma‐
gającą lekkiej wspinaczki. Dzięki sprzyjającym warunkom
atmosferycznym, cała droga jest doskonale widoczna.
Wieje lekki wiatr i jest stosunkowo ciepło, bo ok. ‐6 °C.
Wspinanie idzie nam dość sprawnie, szybko mijamy
śnieżne pole i rynnę, a następnie wchodzimy na ostrą grań
szczytową Kleinglocknerkees. Tutaj teren robi sie bardzo
niebezpieczny, z każdej strony w dół prowadzą pionowe
kilkuset metrowe ściany. Żeby nie ryzykować łączymy się
linami w zespoły trójkowe i kontynuujemy atak szczytowy.
Ubezpieczenie drogi stanowią stalowe trasery (pręty pio‐
nowo wbite w skałę), do których za pomocą sprzętu wspi‐
naczkowego można zaczepić linę.
Około godziny 10:00 po intensywnej wspinaczce i licznych
asekuracjach docieramy do kluczowego miejsca, czyli do
niższego wierzchołka góry, która ma dwa wierzchołki
(jeden to główny szczyt Grossglockner ‐ „Wielki dzwonnik”,
3798 m oraz niższy Kleinglockner ‐ „Mały dzwonnik”, 3770 m).
W tym miejscu zaczyna się przełęcz z dużą ekspozycją,
a następnie pionowy kilkudziesięciometrowy odcinek skalny.
Mimo trudnego terenu, nasze zespoły świetnie radzą sobie
z trudnościami i po przekroczeniu przełączki oraz pionowej
ściany kontynuują wspinaczkę do głównego szczytu. Teren
przechodzi w mniej stromy i już można świętować zdo‐
bycie szczytu. O godzinie 11:00, po 3 godzinach wspinaczki,
stajemy na szczycie Grossglocknera ‐ najwyższej góry Austrii.
Pogoda nadal jest piękna, wieje lekki wiaterek, a niebo
jest praktycznie bezchmurne. Wszyscy zdobywcy szczytu
mogą cieszyć się pięknymi widokami (oprócz naszej szóstki,
pojawili sie również wspinacze z innych krajów). Po nie‐
spełna 20 minutach na szczycie (licznych gratulacjach i paru
upamiętniających zdjęciach), rozpoczynamy zejście. Jak wia‐
domo największa liczba wypadków zdarza się przy scho‐
dzeniu ze szczytu. Dlatego też staramy się sie być bardzo
czujni i skoncentrowani. Dodatkowo w połowie grani psuje
sie pogoda i zalewa nas fala mgły i mocny wiatr, ograni‐
czając widoczność i utrudniając zejście. Mimo pogarszających
się warunków, po niespełna 1,5 godziny docieramy do schro‐
niska EJH, gdzie po lekkim obiedzie i krótkiej regeneracji sił
kontynuujemy zejście na parking w Kals. Na parkingu mel‐
dujemy się przed godziną 19:00, skąd następuje powrót
do Polski.
Chcemy pogratulować wszystkim zdobywcom Grossglock‐
nera tego dnia oraz podziękować za wspólną wyprawę
naszej ekipie.
Grzegorz Kapias, Krzysztof Fitrzyk
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TARNICA, HALICZ – A CO DALEJ?

Większość z nas była zapewne na Tarnicy i Haliczu jako
jednych z najbardziej znanych bieszczadzkich szczytów.
Stajemy na nich i podziwiamy widoki, jednak jesteśmy
w stanie określić tylko polskie szczyty z nich widziane. Mało
z nas wie, co widzi na wschodzie. Ustrzycka grupa rockowa
KSU śpiewała kie‐dyś piosence „Moje Bieszczady”, że świat
się kończy w nad‐sańskich Sokolikach. Oczywiście wiemy,
że to nieprawda Chciałbym zatem przybliżyć widok w tamtą
mało znaną stronę z pięknymi widokami.
Zaraz za polsko‐ukraińską granicą znajduje się Przełęcz
Użocka stanowiąca umowną granicę między Bieszczadami
Zachodnimi a Wschodnimi. Te Zachodnie znajdują się całko‐
wicie na terenie Polski, a Wschodnie prawie całe są na te‐
renie Ukrainy. Od Przełęczy Użockiej w kierunku połud‐
niowo‐wschodnim zaczyna się niezwykle urokliwa połonina
zwana potocznie Granią Pikuja. W latach 1918‐1939 właśnie
tą granią przebiegała granica Polski, do 1938 r. z Czecho‐
słowacją, a potem z Węgrami. Dziś stanowi ona granice
między obwodami lwowskim i zakarpackim oraz Karpatami
Wewnętrznymi i Zewnętrznymi.
W widoku grani Pikuja, np. z Tarnicy da się zauważyć
kolejno następujące szczyty: Drohobycki Kamień, Starostyna,
Wielki Wierch i zamykający grań Pikuj. Zaraz za jego szczytem
grań opada do doliny rzeki Latoricy. Pikuj widziany z polskich
Bieszczad sprawia wrażenie małej kopki zakończonej pikiem.
Zupełnie inaczej ta góra wygląda od strony południowo‐
wschodniej, skąd prezentuje się jako wybitna góra i jedno‐
cześnie zasłania całą resztę grani.
Na szczycie Pikuja widoczny jest obelisk podobny do
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tego na Wielkie Rawce, a widok z niego rozpościera się na
dolinę rzeki Stryj na północy, połoninę Borżawa na połud‐
niowym‐wschodzie i zakarpackie połoniny na południu.
Z łatwością możemy dostrzec bunkry na szczycie Połoniny
Równej oraz Ostrą Horę. W kierunku wschodnim, w dole,
dostrzeżemy małe niczym mrówki samochody, podążające
wijącą się drogą Użhgorod – Lwów. Przy dobrej pogodzie
widok jest bajeczny.
W najczęściej przyjmowanych granicach to właśnie Pikuj
ze swoją wysokością 1408 m n. p. m. jest uważany za naj‐
wyższy szczyt Bieszczad. Warto zwrócić też uwagę na rozmiar
i długość samej połoniny na grzbiecie. Tak długich połonin
w Polsce nie ma. Jej pokonanie na całej długości zajmuje
turystom zazwyczaj dwa dni. Przez grań prowadzi żółty
szlak, który choć jest stosunkowo słabo wyznakowany,
w związku z tym, że wszystko widzimy tam jak na dłoni,
przy dobrej pogodzie średnio wprawny turysta nie zgubi się.
Jako miejsca rozpoczęcia wędrówek na Pikuj najczęś‐
ciej wybierane są Husne Wyżne i Libuchora od północy,
Biłasowica od wschodu i Szerebowiec od południa. W Hus‐
nem na końcu wsi znajduje się bardzo przyjazne schronisko
turystyczne „Zastawa” prowadzone Mirosława Toporowycza,
w którym można bardzo tanio, ale w przyzwoitych warun‐
kach przenocować.

Polecam przejście granią Pikują i zdobycie samego
szczytu, bo jak mówi ukraińska piosenka turystyczna „kto
nie oglądała Pikuja, ten niczego nie widział”. Zobaczmy
zatem tę wyjątkową górę.
Krzysztof Strzelecki
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LWÓW – TURYSTYCZNA PEREŁKA

Lwów to jest obecnie jednym z największych miast
Ukrainy, położonym niespełna 70 km od polskiej granicy.
Jest to wyjątkowe miasto, w którym spotykały się i spoty‐
kają kultura wschodu i zachodu. Owocem tego przenikania
się kultur jest piękne miasto z bogatą historią. Dla Polaków
jest to jeden z dwóch najważniejszych ośrodków (obok Wilna)
dawnych kresów wschodnich.
Lwów został założony w XIII wieku przez księcia Daniela
Halickiego z dynastii Rurykowiczów, który nazwał miasto
na cześć swojego syna Lwa. Do Polski Lwów został włączony
za panowania Kazimierza Wielkiego i stał się polskim miastem
na sześć wieków, aż do połowy XX w. Lata największej
świetności miasta przypadły na drugą połowę XIX w. oraz
początek XX w., kiedy było stolicą Królestwa Galicji i Londo‐
merii w ramach Monarchii Austro‐Węgierskiej. Wtedy też
cieszący się autonomią Lwów stał się jednym z ważniej‐
szych ośrodków kultury i nauki polskiej.
Jednocześnie w tym czasie w wielokulturowym Lwowie
zarządzanym przez Polaków odradzała się ukraińska świado‐
mość narodowa. W Lwowie żył i tworzył ukraiński wieszcz
Iwan Franko. Ponadto społeczność miasta tworzyli wówczas
Żydzi oraz zawsze wspierający społeczność we wszelkich
walkach Ormanie.
To we Lwowie po raz pierwszy wyeksponowano z okazji
100‐lecia Insurekcji Kościuszkowskiej Panoramę Racławicką.
We Lwowie mieszkało i pracowało wielu twórców kultury,
sztuki i nauki polskiej, a tamtejszy Uniwersytet oraz Poli‐
technika były jednymi z najlepszy uczelni w kraju. Niestety
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w 1945 r. większość polskiej ludności została zmuszona do
wyjazdu na tereny Polski w jej nowych granicach. Najwię‐
cej z nich na miejsce swojego zamieszkania wybrało Wrocław.
Wraz z ludźmi, ze Lwowa do Wrocławia przeniesiono niektóre
symbole miasta, takie jak np.: pomnik Aleksandra Fredry,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, czy Panoramę Racławicką.
Dzisiejszy Lwów to bardzo ważny ośrodek naukowy, gos‐
podarczy i kulturalny Ukrainy, gdzie w zachodniej części
kraju żywe jest powiedzenie, że „stolicą państwa jest Kijów,
a Ukrainy – Lwów”. W mieście bez trudu znajdziemy
jednak pamiątki po polskiej historii miasta. Przywołuje ją
niemal każdy zabytek. Krótko postaram się opisać te, które
są najważniejsze dla Polaków.
Jednym z symboli miasta jest pomnik Adama Mickie‐
wicza na placu jego imienia. Do dziś jest on podpisany
w oryginalnej pisowni nazwiska wieszcza. Najważniejszą dla
Polaków świątynią Lwowa jest łacińska archikatedra Wnie‐
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W jej wnętrzu, przed
obrazem Matki Bożej Łaskawej, inaczej zwaną Murkową,
1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył Śluby Lwowskie.
Ciekawostką może być fakt, że mieszczanie lwowscy zamu‐
rowali główne wejście do katedry w 1772 r. w proteście
przeciw wcieleniu miasta do Austrii. Najciekawszym lwow‐
skim cmentarzem jest, założony przez władze austriackie
pod koniec XVIII w. zgodnie z ówczesną modą na zakła‐
danie cmentarzy poza miastami, Cmentarz Łyczakowski.
Jest to miejsce spoczynku wielu wybitnych i zasłużonych
lwowian zarówno Polaków, jak i Ukraińców, a tutejsze
grobowce są często wybitnymi dziełami sztuki. Z tego
ostatniego względu, Cmentarz Łyczakowski bywa porów‐
nywany z paryskim Pere Lachaise. Spoczywają tu m.in.:
 Maria Konopnicka ‐ polska pisarka
 Gabriela Zapolska ‐ polska pisarka
 Władysław Bełza ‐ poeta, autor „Katechizmu Dziecka
Polskiego”,
 Zygmunt Gorgolewski ‐ architekt,
 prof. Stefan Banach ‐ matematyk,
 Artur Grottger ‐ malarz, autor cykli „Polonia” i „Lituania”
z okresu powstania styczniowego,
 bł. Zygmunt Gorazdowski ‐ filantrop
 Wojciech Kętrzyński ‐ historyk i dyrektor Zakładu Naro‐
dowego im. Ossolińskich,
 Franciszek Stefczyk ‐ pionier bankowości spółdzielczej,
 ks. dr Henryk Mosing – naukowiec, mikrobiolog, tajny
ksiądz, działacz na rzecz polskiej kultury i Polaków,
wychowawca młodzieży polskiej w czasach ZSRR,
 prof. Mieczysław Gębarowicz – historyk, historyk sztuki,
dyrektor Ossolineum w czasach II wojny światowej,
uratował wiele cennych dzieł zgromadzonych w Osso‐
lineum, zwany „Papieżem Polonii lwowskiej”,
 Oswlad Balzer ‐ prawnik,
 Iwan Franko ‐ ukraiński poeta, etnograf,
 Salomea Kruszelnicka ‐ śpiewaczka operowa, dziś jej
imię nosi lwowska opera.
Na środku cmentarza wznosi się Górka Powstańców
Styczniowych z 1863 r. Ludzie tam pochowani nie zginęli
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bezpośrednio w walce, bo tej na ziemi lwowskiej nie było.
Po upadku powstania jego uczestnicy emigrowali jednak
do cieszącej się względnymi swobodami politycznymi Galicji.
Tam trafiali często pozbawieni jakiegokolwiek majątku
i musieli wszystko zaczynać od nowa. Większość z tych,
którzy osiedli we Lwowie zostało potem pochowanych na
tejże górce. Miejsce to zostało odnowione przez Radę
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 2013 r.
Najbardziej znaną kwaterą na Cmentarzu Łyczakowskim
jest Cmentarz Obrońców Lwowa zwany też Cmentarzem
Orląt. Pochowani są tam uczestnicy polsko‐ukraińskich walk
o Lwów w 1918 r. oraz walk polsko‐sowieckich z 1920r.
W listopadzie 1918 r. Ukraińcy proklamowali swoje państwo
ze stolicą we Lwowie. Sprzeciwili się temu Polacy. Nie było
jednak wówczas w mieście żadnego regularnego wojska,
toteż do obrony miasta stanęła lwowska młodzież. Stąd
nazwa „Lwowskie Orlęta”. Obroniono wówczas Lwów i do‐
prowadzono do przyłączenia miasta do II Rzeczypospolitej
Polskiej. Początkowo poległych grzebano w miejscu śmierci,
jednak z czasem pojawił pomysł zbudowania specjalnego
cmentarza. Na projekt ogłoszono konkurs w 1921 r. Nie‐
spodziewanie konkurs wygrał nieznany student architektury
słowackiego pochodzenia, uczestnik walk o Lwów, Rudolf
Indruch. Wielkie zaskoczenie i podziw wywołało zrzeczenie
się przez niego honorarium za projekt, który zadedykował
Polsce i swoim poległym towarzyszom broni. Nie doczekał
on jednak ukończenia cmentarza, bowiem zmarł w 1927 r.
Jego dzieło nie zostało nigdy ukończone wedle przygoto‐
wanego projektu z powodu wybuchu II wojny światowej.
W latach dwudziestych i trzydziestych na Cmentarzu Orląt
pochowano także wielu uczestników walk, którzy nie zginęli
bezpośrednio w walce, a zmarli potem śmiercią naturalną.
Byli to m.in. światowej sławy chirurg i profesor lwowskiego
uniwersytetu Ludwik Rydygier, jeden z dowódców Bitwy
Warszawskiej z 1920 r. gen. Tadeusz Rozwadowski oraz
projektant cmentarza Rudolf Indruch. Na cmentarzu pocho‐
wano także amerykańskich lotników, którzy ochotniczo
postanowili bronić Polski w 1920 r. spłacając dług wdzięcz‐
ności za bohaterską walkę Tadeusza Kościuszki i Kazimierza
Pułaskiego oraz piechurów francuskich poległych za Polskę.
Wśród nazwisk na cmentarzu uwagę przykuwają pocho‐
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wani w katakumbach najmłodszy kawaler Orderu Virtuti
Militari, 13‐letni Antoś Petrykiewicz i 14‐letni Jurek Bitchan.
W 1925 r. z jednej z anonimowych kwater, wybranej przez
jedną z matek, której syn zginął w walkach o Lwów ekshu‐
mowano ciało nierozpoznanego żołnierza, które następnie
przewieziono do Warszawy i tam uroczyście pochowano w
arkadach Pałacu Saskiego. Dziś w miejscu tego grobu znaj‐
duje się tablica informująca o tym fakcie.
W latach siedemdziesiątych XX w. Cmentarz Orląt został
zdewastowany. W katakumbach urządzono warsztaty,
a na teren cmentarza wywożono gruz z budowy pałacu
junaków. Na części cmentarza poprowadzono drogę pod
którą pozostały ciała. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych
Polska przeprowadziła renowacje Cmentarza przywracając
mu prawie taki wygląd, jaki miał przez II wojną światową.
Kolejną pamiątka polskiej historii Lwowa jest pomnik
profesorów lwowskich pomordowanych przez hitlerowców
4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wóleckich. Aresztowano i zamor‐
dowano wówczas wielu pracowników naukowych lwowskich
uczelni, członków ich rodzin oraz ich współlokatorów. Zginęli
wówczas m.in.: Kazimierz Bartel ‐ profesor Politechniki
Lwowskiej i wielokrotny premier II RP, Roman Longchamps
de Berier ‐ profesor prawa, ostatni rektor Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, jego trzej synowie, Tadeusz
Boy‐Żeleński ‐ lekarz, znawca i tłumacz literatury francuskiej.
Wówczas nauka polska poniosła jedną z największych strat.
W 2011 r. z inicjatywy władz miejskich Wrocławia na Wzgó‐
rzach Wóleckich stanął pomnik pomordowanych profesorów.
Widzimy więc, że we Lwowie swoje piętno odcisnęło
wielu Polaków, którzy tam pracowali dla dobra całego
kraju. Myślę, że warto czasem się pochylić nad historia ich
życia oraz nad historią miasta, aby wiedzieć jeszcze więcej
o swojej historii i wyrazić wdzięczność tym, którzy mieli
być usunięci z historii, a przecież nie byłoby dzisiejszej Polski
bez nich. Lwów jest jednym z miejsc, która każdy Polak
chcący pogłębić znajomość historii Polski powinien choć raz
w życiu odwiedzić. Dlatego zachęcam wszystkich do wyjaz‐
dów do Lwowa i poznania dokładniejszej historii tego miasta,
podziwiania jego zabytków oraz bywania w miejscu, gdzie
wschód spotyka się z zachodem.
Krzysztof Strzelecki
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BOŻE NARODZENIE NA UKRAINIE

Na wstępie należy zaznaczyć, że na Ukrainie święta
Bożego Narodzenia są obchodzone w innym terminie niż
w Polsce, że względu na różnicę pomiędzy kalendarzem
gregoriańskim, stosowanym w życiu codziennym, a kalen‐
darzem juliańskim, według którego cerkwie prawosławne
i ukraińska cerkiew greckokatolicka wyznaczają daty świąt.
Na Ukrainie nazywana jest „Swiatyj Weczir” (Святий Вечір),
„Bahatyj Weczir” (Багатий Вечір), „Bahata Kutia” (Багата
Кутя) albo „Wilija” (Вілія), obchodzi się ją 6 stycznia. Obcho‐
dzona jest podobnie jak w Polsce. Pod stół wigilijny zawsze
wkłada się siano, które ma się tam znajdować aż do święta
Jordan. Wieczerzę rozpoczyna się wraz z ukazaniem się pier‐
wszej gwiazdy ‐ modlitwą, następnie głowa domu składa
życzenia wszystkim gościom, dzieląc się z nimi prosforą ‐
specjalnym chlebkiem poświęconym w cerkwi. Podczas
wieczerzy na stole znajduje się 12 potraw, między innymi
gołąbki z kaszą gryczaną i gołąbki z ziemniakami, sos grzy‐
bowy, ryba, kompot z suszonych owoców, barszcz, jednak
najważniejszym z dań jest kutia. Przyrządza się ją zwykle
z gotowanych ziaren pszenicy lub jęczmienia (wyjątkiem
jest południe Ukrainy, gdzie robi się ją z ryżu) z dodatkiem
miodu, maku i bakalii. Na deser podaje się ciasto i pączki.
Na czterech rogach stołu układa się cebule czosnku, w celu
odpędzenia złych duchów. Po kolacji w części rodzin odkła‐
da się odrobinę pożywienia dla duchów przodków, które
zlatują się na kolację wigilijną. Po kolacji młodzież zajmuje
się zabawami i różnego rodzaju wróżbami. Ciekawostką
jest to, że w czasie wigilii wspomina się zmarłych członków
rodziny, a w dzień wigilijny udaje się na cmentarz i zapala
świece lub znicze na grobach bliskich. Wieczorem większość
ludzi udaje się do cerkwi na „Wełyke Poweczirja”.
Boże Narodzenie, zwane „Rizdwem” (Різдво), jest ob‐
chodzone 7 stycznia. Zarówno ten dzień, jak i następny ‐
8 stycznia, zwany „Połohom Bohorodyci” lub „Synaksą”,
to czas odwiedzin krewnych i znajomych. Każdy dzień rozpo‐
czyna się wizytą w cerkwi. Nie ma tam tradycji urządzania
żłóbka, natomiast wierni wchodząc do cerkwi całują ikonę
Bożego Narodzenia. Obok ikonostasu cerkwi stoją choinki.
W święta pojawia się wiele grup kolędniczych odwiedzają‐
cych domy, i śpiewających kolędy. Wśród kolędników zawsze
musi być „Koza”, „Pastuch”, „Cygan”, „Żyd”, „Lekarz”, „Żoł‐
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nierz” i „Śmierć”. Przywódca grupy kolędniczej zawsze nosi
na kiju wielką gwiazdę, on też przyjmuje wynagrodzenie za
kolędę i dzieli je wśród kolędników.
13 stycznia obchodzona jest „Małanka” (ukr. Маланка
‐ jest to odpowiednik polskiego „Sylwestra”, w ten dzień
organizuje się zabawy taneczne zwane „małankami” (od św.
Melanii ‐ patronki tego dnia). Następny dzień (14 stycznia)
to „Staryj Nowyj Rik”, czyli odpowiednik Nowego Roku.
W dniu 18 stycznia przed świętem „Jordan” obchodzony
jest „Szczedryj Weczir”. W tym dniu obowiązuje srogi post.
Wieczorem przygotowuje się tradycyjną kolację. Trady‐
cyjną potrawą tego wieczoru jest kutia, naleśniki oraz pie‐
rogi z serem, kapustą i z grzybami. Charakterystyczne dla
tego święta są tzw. szczedriwki ‐ są to radosne przyśpiewki
o tematyce ludowo‐chrześcijańskiej. Okres świąteczny kończy
19 stycznia święto Chrztu Pańskiego czyli popularny „Jordan”,
zwane też „Wodochreszczem”, „Chreszczeniem” lub „Epi‐
fanią”. W ten dzień po Boskiej Liturgii z cerkwi wyrusza
procesja do najbliższego jeziora lub rzeki, gdzie następuje
poświęcenie wody. Kapłan trójramiennym świecznikiem
robi znak krzyża nad wodą, zanurza go trzykrotnie w wodzie,
błogosławiąc ją. Taką poświęconą wodę wierni czerpią
z przerębla i zabierają do domu, skrapiając nią następnie
zabudowania oraz zwierzęta domowe i hodowlane. Po bło‐
gosławieństwie wody najodważniejsi uczestnicy wskakują
do wody, co ma chronić cały rok przed chorobami.
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Święta Bożego Narodzenia obchodzone przez Kościoły
Wschodnie (głównie Cerkiew Greckokatolicką i Kościół Prawo‐
sławny) przypadają na 25 grudnia kalendarza juliańskiego,
czyli na 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego. Ukraińcy prze‐
żywają więc teraz „Rizdwo” (Різдво), poprzedzone Wigilią,
(„Swiatyj Weczir” ‐ Святий Вечір) ‐ w domach rozbrzmiewają
kolędy. Podczas gdy w Polsce 6 stycznia katolicy obchodzą
Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywaną Świętem Trzech
Króli, nasi wschodni sąsiedzi przygotowują się do Wigilii.
„Swiatyj Weczir” (Святий Вечір), „Bahatyj Weczir” (Багатий
Вечір), „Bahata Kutia” (Багата Кутя) to tylko niektóre
nazwy określające tę świąteczną noc. Pewne obrzędy nie
różnią się od polskich, inne są zaledwie podobne. Oto nie‐
które zwyczaje i tradycje towarzyszące obchodom Świąt
Bożego Narodzenia na Ukrainie.
Przygotowanie stołu wigilijnego, podobnie jak w Polsce
znany jest Ukraińcom zwyczaj wkładania sianka pod obrus
na wigilijnym stole. Dodatkowo, na czterech rogach stołu
układa się główki czosnku, aby odpędzić złe duchy. Na tak
przygotowanym stole ustawia się następnie wigilijne potrawy,
które opisano na początku artykułu. Zamiast znanych nam
stroików świątecznych, igliwia, świec, ozdobą ukraińskiego
stołu w tym dniu są… zdobione jajka. Prosfora zamiast
opłatka. Do wieczerzy, zgodnie z tradycją powinno się za‐
siąść dopiero wtedy, gdy na niebie pojawi się pierwsza
gwiazda. Wiąże się to z dawnymi wierzeniami, iż kutię spo‐
żywa się dopiero wtedy, gdy na niebie można dostrzec
Gwiazdę (Wenus), co oznacza że Układ Słoneczny wstępuje
w główny na Rusi gwiazdozbiór Pioruna (Strzelca). Po wy‐
patrzeniu „pierwszej gwiazdki” głowa rodziny rozpoczyna
modlitwę, a następnie rozdaje wszystkim zgromadzonym
prosforę ‐ poświęcony w cerkwi przaśny chlebek speł‐
niający rolę znanego nam opłatka. Po wieczerzy wigilijnej
niektórzy udają się na specjalne nabożeństwo – tzw.
„Wełyke Poweczirja”.

Ikona Narodzenia Chrystusa zamiast szopki
Podczas wspomnianego nabożeństwa wieczornego zgro‐
madzeni na nim wierni nie modlą się przed szopką, lecz
adorują ikonę Narodzenia Chrystusa. Ustawiona w każdej
cerkwi umożliwia wiernym oddanie pokłonu i ucałowanie
wizerunku Nowonarodzonego.
Dekorowanie choinki
Strojenie drzewka i ustawianie go w domach jest zwią‐
zane z pogańskimi zwyczajami czczenia Pradrzewa Wszech‐
świata. Umieszczane na choince światełka mają świecić,
jak gwiazdy na niebie, a wieszane na drzewku cukierki i orze‐
chy symbolizują dary przodków.

Kolędnicy i Koladki
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy naturalne
stają się dla Ukraińców odwiedziny ich domów przez kolęd‐
ników. Liczne grupy kolędnicze ze śpiewem na ustach
odwiedzają domostwa i składają życzenia gospodarzom,
którzy poczytują sobie ich wizytę jako dobrą wróżbę.
W zamian kolędnicy otrzymują słodkości i wyruszają w dalszą
drogę śpiewając ukraińskie koladki – obrzędowe pieśni
zimowe, pierwotnie wykonywane na część słońca z racji
jego zimowego przesilenia. Z czasem powiązano zwyczaj
kolędowania z Bożym Narodzeniem. Orszak kolędników
składa się zawsze ze wspomnianych wcześniej: „Kozy”, “Pas‐
tucha”, “Cygana”, “Żyda”, “Lekarza”, “Żołnierza” i “Śmierci”.
Boże Narodzenie
Obchodzone 7 stycznia Boże Narodzenie nazywane jest
na Ukrainie „Rizdwem” (Різдво). Zarówno ten, jak i następny,
również świąteczny dzień zwany „Połohom Bohorodyci”
lub „Synaksą”, jest dla Ukraińców okazją do spotkań z bli‐
skimi, odwiedzin poprzedzonych wizytą w cerkwi i ucało‐
waniem ikony Narodzenia Chrystusa. Święta na Ukrainie
są przede wszystkim bardzo rodzinne i wesołe. Jest to czas
spokoju i ciszy przerywanej ukraińskimi Koladkami i wizytą
Św. Mikołaja, który nosi strój biskupa i obdarza drobiazgami.
Specjalnie dla Czytelników „Tarnowskiej Perci”
wraz z pozdrowieniami z Ukrainy
Душенко Михаил (Michał Duszenko)
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JEDEN DZIEŃ NA LITWIE

Chłodną sierpniową nocą wyruszyliśmy w drogę, by rano
podziwiać wschód słońca nad Litwą. Plan wycieczki zapowia‐
dał się bardzo ciekawie. Po przekroczeniu granicy udaliśmy
się do Trok (lit. Trakai). Tam spotkaliśmy panią przewod‐
nik, która przywitała się i od razu powiedziała, że udała się
ładna pogoda, ale Litwa jest „zaliczona” tylko wtedy, gdy
pada deszcz. Wiąże się to z nazwą kraju, ponieważ niektórzy
uważają, że pochodzi ona od litewskiego słowa lietus, czyli
„deszcz”. Nie rozważaliśmy długo jej słów i ruszyliśmy wąską
uliczką w kierunku zamku w Trokach. Po drodze mijaliśmy
Ulicę Karaimską, którą do II wojny światowej zamieszkiwali
wyłącznie Karaimi. Jest to lud sprowadzony na Litwę przez
księcia Witolda z Krymu pod koniec XIV w. Domy ich są
charakterystyczne ‐ wszystkie podłużne, zbudowane szczy‐
tem do ulicy i posiadają trzy okna, według legendy przezna‐
czone: jedno Panu Bogu, drugie w podzięce księciu Witol‐
dowi, a trzecie gospodarzowi – Karaimowi. W głębi ulicy
zobaczyć można także mały, skromny budynek ‐ kinesę,
czyli świątynię karaimską. Karaimom zawdzięczane są także
tradycyjne na Litwie kibiny ‐ pierożki nadziewane siekanym
mięsem.
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Do zamku prowadzą drewniane mostki ‐ przejścia przez
jezioro Galwe. Budowla, wznoszona przez wielkiego księcia
litewskiego Kiejstuta i jego syna księcia Witolda nie do‐
trwała do naszych czasów. Zniszczona w 1655 r. popadała
w ruinę. Na szczęście podjęto prace zabezpieczające, a następ‐
nie w połowie XX wieku zamek udało się zrekonstruować.
Znajduje się w nim muzeum, w którym eksponowane są
ciekawe zbiory historyczne. Z Trok udajemy się do stolicy
Litwy. Z autokaru widać tzw. Górę Trzykrzyską, upamiętnia‐
jącą śmierć franciszkanów zamęczonych w tym miejscu
w XIV w. Następnie naszym oczom ukazuje się panorama
Wilna. Nie sposób opisać ten widok.

Cmentarz na Rossie. Pierwsze kroki kierujemy do czar‐
nego grobowca z napisem „MATKA I SERCE SYNA”. Wszyscy
jednak wiedzą, że tu spoczywają szczątki matki Marszałka
Józefa Piłsudskiego ‐ Marii z Billewiczów Piłsudskiej oraz
serce Marszałka. Powagę tej chwili podkreśla również dekla‐
macja poruszających wierszy przez miejscową poetkę, panią
Irenę Bołądź, którą spotykamy przy grobowcu. Idąc dalej
widzimy mnóstwo nagrobków położonych na wzgórkach
i dolinach cmentarza.
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Przechodzimy obok najpiękniejszego pomnika Rossy –
grobu młodej dziewczyny, nad którym stoi czarny anioł.
Jego skrzydła wzniesione ku górze symbolizują niebo, zaś
pęta ziemskie ciągnące w dół – rozpacz rodziny.

Z tej niezwykłej nekropolii kierujemy się w kolejne
symboliczne miejsce ‐ przed Ostrą Bramę. Ktoś, kto nigdy
przez nią nie przechodził, nie wie, jakie to uczucie, gdy po
przejściu odwraca się głowę, a w górze pojawia się obraz
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Maryja spogląda z okna
przystrojonego kwiatami na każdego przechodnia. Można
także wyjść po schodach przed Jej wizerunek, pomodlić się
i podziwiać zgromadzone wota, zwłaszcza największe –
srebrny półksiężyc ustawiony w dolnej części obrazu.

Schodzimy na dół, na ulicę i nagle… zaczyna padać deszcz.
„Jednak Litwa zaliczona!” – śmieje się pani przewodniczka.
Następnie zwiedzamy wileńskie świątynie. Jeśli podnie‐
siesz głowę i nie zobaczysz żadnego krzyża, to nie jesteś w
Wilnie – mówi powiedzenie. Rzeczywiście, w tym mieście
znajduje się mnóstwo świątyń różnych wyznań. My udaje‐
my się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam, od 2005 r.,
znajduje się pierwszy obraz „Jezu, ufam Tobie” malowany
przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek
siostry Faustyny Kowalskiej.
Dalej kierujemy się do cerkwi św. Ducha. Wewnątrz
zachwyca piękny, zielono‐złoty ikonostas projektu Krzysztofa
Glaubitza. W centrum cerkwi znajduje się baldachim, pod
którym spoczywają relikwie trzech świętych: Jana, Antoniego
i Eustachego. Ich ciała nie uległy rozkładowi.
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W samym sercu Wilna znajduje się archikatedra św.
Stanisława i św. Władysława. W niej spoczywają dwie żony
Zygmunta Augusta: Elżbieta Habsburżanka i Barbara
Radziwiłłówna (to w tej świątyni wzięli potajemny ślub),
Aleksander Jagiellończyk oraz serce Władysława IV Wazy.
Znajduje się tu także kaplica św. Kazimierza patrona Litwy,
gdzie umieszczone są jego relikwie.
Naszą wędrówkę po Wilnie kończymy w kościele św.
Piotra i Pawła. Jego fundatorem jest kontrowersyjna postać
w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, hetman wielki
litewski, hetman polny litewski oraz wojewoda wileński ‐
Michał Kazimierz Pac. Zobowiązał się do wystawienia koś‐
cioła, jakiego nikt jeszcze nie widział i dotrzymał słowa.
Wnętrzem świątyni zachwyci się z pewnością każdy.
Znajduje się tam mnóstwo niezwykle szczegółowo wyrzeź‐
bionych postaci i co intrygujące, wszystko niemal jest koloru
białego. Przy wejściu, po prawej stronie, zauważyć można
popękaną tablicę nagrobną. Dawniej była ona wmurowana
w posadzkę kościoła, a napis głosi: „Tu spoczywa grzesznik
Pac”. Michał Pac postanowił, że po jego śmierci, by odpo‐
kutował swoje winy, każdy będzie mógł chodzić po jego
grobie. Znajdował się w kruchcie aż dotąd, gdy w czasie
wielkiej burzy od piorunów płyta popękała, co odebrano
jako znak, że winy grzesznika Paca zostały wybaczone.

Szybko skończył się dzień na Litwie. Pozostały wspom‐
nienia i nieodparta chęć, by wrócić to tego niezwykłego
miasta na dłużej.
Magdalena Duda
17

PERŁA MACEDONII

i św. Bogurodzicy Bolnickiej. Obydwie pochodzące z XIV
wieku kryją w swoich wnętrzach niezwykle cenne freski.
Nieco dalej, idąc w stronę teatru antycznego dochodzimy
do zdecydowanie większej świątyni, cerkwi św. Sofii.
To jedna z największych cerkwi w Macedonii, służąca jako
katedra, a później w czasach tureckiego panowania jako
meczet. Wzniesiona w XI wieku jest niejako odbiciem burz‐
liwej historii tych ziem. Przez pewien czas pełniła nawet
funkcję magazynu, do czasu, gdy w 1912 r. ostatecznie
przywrócono jej pierwotne przeznaczenie.

Cerkiew św.Jana Ewangelisty

Stojąc nad brzegiem jeziora nietrudno uwierzyć w legendę
o pochodzeniu nazwy miasta. Słowianie, którzy przybyli tu
w średniowieczu mieli krzyknąć ,,Och, rid!", czyli „och, wzgó‐
rze”. Wędrując zaułkami miasta, patrząc na szmaragdowe
wody Jeziora Ochrydzkiego i okalające je Góry Galiczica
można zachwycać się w nieskończoność. Oczarowanie jest
pierwszym słowem gdy myślami wracam do tego miasta.
Na świecie jest wiele zabytkowych miast, których historia
sięga głęboko w przeszłość. Ale nawet na ich tle Ochryda
jest wyjątkowa. To tutaj według historyków przebywał
w trakcie swojej podróży apostoł Paweł. To tutaj zakładano
pierwsze szkoły i uniwersytety na Bałkanach. To tutaj nauczali
święci Naum i Kliment Ochrydzki. To tutaj… można by tak
długo wyliczać.

Cerkiew św.Sofii

Żmudne prace konserwatorskie pozwoliły spod grubej
warstwy farby i tynku wydobyć ikonografię pochodzącą
z XI wieku. Powyżej cerkwi św. Sofii, w miejscu wspaniałego
widoku na Jezioro Ochrydzkie znajduje się teatr antyczny
tzw. Dolni Saraj. Zbudowany w początkach naszej ery w stylu
greckich teatrów, po podboju rzymskim został przebudź‐
wany na modłę zdobywców. Do dziś odbywają się w nim
przedstawienia plenerowe.

Ochryda i Góry Galiczica

Najpiękniej miasto prezentuje się z portu, od strony Jeziora
Ochrydzkiego. Mamy przed oczami twierdzę cara Samuela,
górującą na wzgórzu nad miastem i pięknie ulokowane na
wzgórzach domy, cerkwie i niezliczone kafejki. Podróżu‐
jący po tych terenach w XIV wieku Elvija Czelebija zapisał,
że w mieście jest 365 cerkwi, po jednej na każdy dzień
roku. Do dziś aż tyle cerkwi nie przerwało, ale i tak ma się
wrażenie, iż są one niemal wszędzie ‐ przycupnięte nad
urwiskami, w zaułkach miejskich, tuż nad brzegiem Jeziora
Ochrydzkiego. Dwie pierwsze z nich napotykamy tuż za Dolną
Bramą – to malutkie cerkwie św. Mikołaja Bolnickiego
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Teatr antyczny

Opuszczając teatr kierujemy się do górującej nad Ochrydą
twierdzy cara Samuela. Pierwsze umocnienia wybudowano
tu w IV wieku przed naszą era, ale dopiero w czasach cara
Samuela (976‐1014r.) budowla zyskała swój monumentalny
charakter. W średniowieczu była jednym z największych
zamków całej Macedonii. Podobnie jak pozostałe zabytki
Ochrydy twierdza była wielokrotnie przebudowywana i zmie‐
niana. Obecny jej wygląd to w dużym stopniu rekonstruk‐
cja. Z pierwotnych liczących niemal 3 kilometry murów do
TARNOWSKA PERĆ Nr 4 (5) / 2013

naszych czasów dotrwał niewielki fragment. Mury twierdzy
wraz z murami miasta tworzyły spójny system obronny.
Częścią tego systemu była Górna Brama, przez którą
opuścić możemy stare miasto. Ale to oczywiście nie koniec
ochrydzkich atrakcji, pora skierować się w stronę Jeziora
Ochrydzkiego.
Opuszczając twierdzę kierujemy się na wzgórze Plaosz‐
nik, gdzie zwiedzamy cerkiew św. Pantelejmona i Klimenta
Ochrydzkiego.

Cerkiew św.Klimenta

Łatwo dostrzec możemy, iż różni się ona od dotychczas
poznanych ochrydzkich świątyń. Jest to bowiem replika,
wybudowana w 2002 r., na fundamentach klasztoru św. Pan‐
telejmona pochodzącego z IX wieku, który z kolei wzniesiono
na miejscu dużej pięcionawowej bazyliki wczesnochrześci‐
jańskiej. Również i ta świątynia w czasach panowania Turków
została zamieniona w meczet. Na wzgórzu Plaosznik
trwają obecnie intensywne prace związane z rekonstrukcją
wzniesionych tam niegdyś budowli. Zwiedzając Ochrydę
nie można z całą pewnością pominąć jednego zabytku,
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symbolu tego miasta i całej Macedonii. To znana z niezli‐
czonych folderów, pocztówek i pamiątkowych fotografii
cerkiew św. Jana Teologa (Jovana Kaneo) położona na skal‐
nym cyplu, tuż przy brzegu Jeziora Ochrydzkiego. Schodząc
z Plaosznika warto zatrzymać się choćby na chwilę i spoj‐
rzeć nie tylko na cerkiew, ale też na Jezioro Ochrydzkie
stąd prezentujące się chyba najpiękniej, dzikie góry Galicica
na wschodnim wybrzeżu Jeziora, i wciąż tajemnicze góry
albańskie. Choćby dla tego widoku, dla tej chwili warto
przyjechać do Macedonii. Ten kraj zachwyca. Przeszłość
i teraźniejszość łączą się tutaj harmonijnie. Wydaje się
niemal, że w wąskich uliczkach spotkać będzie można
średniowiecznych mnichów, rycerzy, bułgarskich carów
i tureckich najeźdźców. Całe to miasto jest świadkiem
burzliwej historii. Średniowieczne cerkwie sąsiadują z me‐
czetami. Obok starych zaułków wzniesiono pomniki upa‐
miętniające tych, którzy tworzyli historię tego miejsca.
Ale wspaniała przeszłość to tylko jedno z obliczy tego miejsca.
Jest jeszcze jedno co sprawia, że ochrydzki krajobraz na
długo zostaje pod powiekami. To przyroda. Pomimo tego,
iż dziś Ochryda jest sporym miastem wody jeziora są nie‐
skazitelnie czyste. Otoczone górami jest jednym z najwięk‐
szych na Bałkanach. Głębokie na blisko 300 metrów kryje
w swoich wodach około 200 endemicznych gatunków
zwierząt. To sprawiło, że Jezioro Ochrydzkie wraz z Ochrydą
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Wraz z Górami Galiczica, których obszar chroniony jest
parkiem narodowym, Jezioro tworzy wspaniały ekosystem.
To oczywiście nie jedyne atrakcje tego zakątka Macedonii.
Długo można by jeszcze wędrować i zwiedzać starożytną
Bitolę, zabytkowy klasztor św. Nauma, czy wypoczywać
nad Jeziorem Prespańskim. Ale to już temat na kolejną
opowieść...
Artur Marć
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MATKA BOŻA KRÓLOWA TATR

Fot.Przemysław Klesiewicz

Wiktorówki to „cudowne i schowane w górach… miejsce,
gdzie Matka Boża objawiła się małej Marysi…” jak mówi
o. Marcin Dąbkowicz, dominikanin, który opiekuje się Sanktu‐
arium Matki Bożej Królowej Tatr, zwane również Matki Bożej
Jaworzyńskiej. Położone w Tatrach Wysokich, na terenie
Tatrzańskiego Parku Narodowego. W 1860 roku Marysia
wypasała owce, które w gęstej mgle się zagubiły. Zatro‐
skana pobiegła na zbocze Wiktorówek i zaczęła wołać do
Matki Bożej prosząc o pomoc. Piękna Pani objawiła się
Marysi i pomogła jej odnaleźć owieczki. Matka Boża nakazała
dziewczynce, by opuściła Polanę Rusinową, gdyż czyhały
tam niebezpieczeństwa duchowe i by napominała ludzi,
by nie grzeszyli i pokutowali za swoje czyny. W 1902 roku
zbudowano kapliczkę na wzór szałasu pasterskiego. W 1975
roku kardynał Karol Wojtyła powierzył Ojcom Dominikanom
piecze nad Wiktorówkami. Obok Sanktuarium znajdują się
tablice upamiętniające ludzi gór. 16 listopada 2013 roku
członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wraz
z przedstawicielami TOPR‐u i synem Wojciechem Mischke,
odsłonili tablicę upamiętniającą prezesa honorowego PTT
Macieja Mischke. Taternika, alpinisty, narciarza i ratownika
TOPR.

Fot.Przemysław Klesiewicz

20

Obok Sanktuarium przebiega z Zazadniej niebieski szlak
na Rusinową Polanę. Nazwę swoją zawdzięcza sołtysowi
Karolowi Rusinowi, któremu w XVII w. panujący król oddał
w posiadanie okoliczne tereny. Znana jest również nazwa
Jaworzyna Rusinowa. Z Polany rozciąga się wspaniały widok
na Tatry Wysokie i Bielskie. Górale wypasają tutaj owce od
maja do św. Michała. Powiadają, że widok na Tatry, każdego
dnia jest inny, szczególnie gdy we mgle znikną szczyty gór,
albo odbijają się w blasku słońca. Turyści w lecie przyglą‐
dają się z bliska pasterskiemu życiu, smakują oscypków
i prowadzą ciekawe rozmowy ze spotkanym bacą. Z Rusinową
Polaną wiąże się historia gaździny, Anieli Kobylarczykowej
zwanej „Babką”, opiekunki turystów. Wędrując szlakiem,
można było odpocząć u gaździny, przenocować i napić się
herbaty, którą Kardynał Wojtyła smakował. Powiadają,
że sam nosił w wiadrach wodę, a gaździna, gdy dowiedziała
się, że jej gość został papieżem, żałowała, że tej wody mu
dała, gdyż miałaby święconą. Zmarła w 1985 roku, na zawsze
zamykając drzwi do swojej skromnej chaty.

Fot.Przemysław Klesiewicz

Obecnie kubek herbaty można dostać u Braci Dominika‐
nów, u stóp Królowej Tatr. W ciszy i zadumie, przy rados‐
nym labradorze o imieniu Reb, turyści odpoczywają przed
dalszą wędrówką. Znajduje się tutaj również placówka
TOPR. To magiczne miejsce, przyciąga od lat turystów,
szczególnie na Pasterkę, gdy górale w swoich regionalnych
strojach i przy muzyce, uroczyście obchodzą Boże Naro‐
dzenie. Również pary, które poznały się w górach mają
tutaj swoje śluby. Matka Boża przyciąga wszystkich, którzy
pragną w leśnej scenerii pośród gór, zaczerpnąć siły do
dalszej wędrówki, szczególnie tej, po powrocie do domu.
Warto wsłuchać się w słowa małej Marysi, która przekazała
nam, jak ważne jest dobrze prowadzone życie. Sanktuarium
odwiedzają również ludzie niewierzący, którzy z szacunkiem
odnoszą się do miejsca kultu. Wyruszają dalej na szlak,
by odkrywać, jak potężne i piękne są góry.
Kinga Buras
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NOWENNA DO MATKI BOŻEJ JAWORZYŃSKIEJ
Cudowna Jaworzyńska Pani.
Tyś po Bogu największą pociechą.
Biegnę do Ciebie, staję przed Tobą
i błagam o pomoc Maryjo.
Tyle cudów uczyniłaś w tym górskim zakątku.
Tak wielu nieszczęśliwych uleczyłaś
z chorób duszy i ciała.
I niejednemu otarłaś łzy z oczu.
Matko leśnej ciszy,
Dostojna Królowo Tatr, hal, baców
i potoków huczących srebrzystą wodą.
Opiekunko zwierząt i górskiej przyrody,
Matko najmilsza spośród wszystkich matek.
Ty z różańcem w ręku, wiesz dobrze i znasz troski,
każdego kto do Ciebie się ucieka.
Dziękujemy Ci Panno Święta za szlak wiodący do Ciebie,
choć to czasem zasnuty śniegiem,
wyścielony błotem… ale idziemy.
Jakoś lżejsze to powietrze czym bliżej do Ciebie.
Matko, która wspierasz nie tylko nas górali,
ale i turystom dajesz swoje duchowe wzmocnienie.
Prosimy Cię prowadź nas tą drogą, która zawsze pewna.
A kiedy Matko zapadnie mrok i ciemność życia naszego,
oddal mgłę i burzę i zaprowadź do domu wiecznego szczęścia.

Fot.Przemysław Klesiewicz
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ODSŁONIĘCIE TABLICY
MACIEJA MISCHKE

W dziesiątą rocznicę śmierci uczciliśmy pamięć naszego
Prezesa Honorowego
Z pewnością nie wszyscy z obecnych członków PTT
kojarzą postać Macieja Mischke, który kierował naszym
Towarzystwem przez pierwsze dwie kadencje. W dniu 16
listopada 2013 r., na kilka godzin przed rozpoczęciem IX
Zjazdu Delegatów członkowie i sympatycy Polskiego Towa‐
rzystwa Tatrzańskiego ‐ zarówno Ci, którzy pamiętają Macieja,
jak i zupełnie nowe osoby, dla których Maciej pozostaje
postacią legendową, znaną jedynie z opowieści, wybrali się
na Wiktorówki. Właśnie tam, na symbolicznym cmentarzu
ludzi gór przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr, z ini‐
cjatywy Oddziału PTT w Krakowie odsłonięto tablicę upamię‐
tniającą Macieja Mischke (1909‐2003) ‐ prezesa honorowego
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W uroczystości wzięła udział rodzina Prezesa z synem
Wojciechem Mischke, władze PTT, ratownicy TOPR, człon‐
kowie PTT i PZA oraz liczni turyści.
Szymon Baron i Tomasz Kwiatkowski
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KSIĘŻYC ZA URALEM

Podróż do kraju, w którym nasi rodacy zesłani podczas
okrutnej wojny, ze łzami w oczach wypowiadają słowo
„Polska”, była dla mnie lekcją patriotyzmu, której nigdy
nie zapomnę. Kazachstańskie miasto Atyrau, jest obecnie
opanowane przez zachodnie firmy, pracujące przy ropie
naftowej. Mają swoje osiedla Amerykanie i Włosi. Pracują
tutaj Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy zajmują
ważne stanowiska w kompaniach. Za murami zachodu leży
miasto położone nad rzeką Ural, gdzie most jest granicą
między Europą a Azją. Nieopodal miasta rozciąga się Morze
Kaspijskie. Ulicami chadzają wielbłądy, a nad głowami prze‐
latuje tysiące komarów. Wilgotność powietrza, wysoka tem‐
peratura i sąsiedztwo rzeki, to mieszanka wybuchowa dla
turysty.
Gdy termometr wskazywał 43 stopnie Celsjusza, wybrałam
się na zwiedzanie miasta, połączone z zakupami. Na targu
zrezygnowałam z kupna mięsa, gdyż na ogromnych stołach,
zostało ono wystawione na działanie słońca i lokalnych
much. Prawdziwym przysmakiem był jednak arbuz, słodki
i soczysty. Cena Coli przewyższyła wszelkie dostępne alkohole,
dlatego postanowiliśmy rozcieńczać ją z wodą. Pomagała
na wszelkie dolegliwości żołądkowe. Nigdy nie zapomnę
smaku lodów waniliowych, po dwóch tygodniach koszmaru
kulinarnego, pobliski sklep zafundował mi prawdziwe doz‐
nanie smakowe. Moje odkrywanie miasta, obserwowały
tajne oczy, które skrzętnie notowały miejsca mojego pobytu.
Do dziś podziwiam swoją odwagę albo wręcz jej prze‐
ciwieństwo, kiedy zapytałam, czy mogę im jakoś pomóc.
Na straży mojego bezpieczeństwa stał zawsze mój brat, który
poinformował mnie, że on zostanie w miejscu zagrożenia,
a ja mam uciekać. W tej przyjaznej atmosferze, udałam się
na pocztę z kartką do Rodziców – pozdrowienia z wakacji.
Położenie miasta miało znaczenie dla losów moich finansów,
gdyż poczta znajdowała się za rzeką i w Europie, dlatego
listy były tańsze. Wróciła mi wiara w Kazachów, kiedy zapro‐
szono mnie na obiad i zwiedzanie muzeum. Już przy wejściu
przywitał mnie dyrektor muzeum, prosząc o wpis do pamiąt‐
kowej księgi dostojnych gości. Poznałam historię miasta
i ich kulturę. Mogłam przebrać się w piękne kazachskie stroje
z pantofelkami ze skóry wielbłąda.
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Zwiedziłam Meczet Mandżali i cmentarz muzułmański,
gdyż dominującą religią jest Islam. W mieście znajduje się
również kościół rzymskokatolicki, w którym pracują polscy
księża. Mają oni możliwość spotkań z osobami w podeszłym
wieku, którzy pamiętają zesłanie i pomimo wielu restrykcji,
stosowanych po dziś dzień, modlą się w ojczystym języku.
Usłyszałam wiele historii o ludziach, którzy już nie żyją, ale
swój patriotyzm przekazywali dzieciom i wnukom. Bez księdza
i przy groźbach więzienia, spotykali się latami w domach,
by tam modlić się i wspominać Polskę. Wielu chrześcijan,
to pracownicy rafinerii.
Pomimo ogromnej biedy, Kazachowie są wspaniałymi
ludźmi. W albumie ze zdjęciami, włożyłam rysunki od tam‐
tejszych dzieci, które z dziecięcą fantazją, wymyślały pod‐
wórkowe zabawy, znane naszym dzieciom pokolenia offline.
Pamiętam dalekie wycieczki za miasto, bliskie spotkania
z wielbłądami i kąpiele błotne, o mocy uzdrawiającej.

Na pustyni zwiedzałam jurty, ogromne namioty, które
są prawdziwymi domami na rozległych stepach Kazachstanu.
Poznałam wielu wspaniałych ludzi, wielu muzułmanów,
chrześcijan, żyjących razem. Po tej prawdziwej przygodzie,
z żalem opuszczałam kraj płynący łzami zesłańców.
Lot do Budapesztu, liniami kazachskimi, w samolocie,
który nie miał prawa latać, był jednym z najpłynniejszych,
jakie doznałam w życiu. Podobno piloci mają doskonałe
umiejętności, gdyż nikt inny, nie uniesie tych gabarytów
w powietrze. W moim sercu pozostanie na zawsze lekcja
patriotyzmu, na kazachskiej ziemi i szacunek do rodaków.
Kinga Buras
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Podaruj nam 1%
Dlaczego nam?
• Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest Stowarzyszeniem Miłośników Gór
• propaguje niskobudżetową turystykę górską
• działa na rzecz ochrony przyrody gór
• szkoli przewodników górskich i prowadzi edukację młodych turystów
• utrzymuje się ze składek członkowskich i opiera się na społecznej pracy
swoich członków i sympatyków - nie ma w PTT żadnych etatów ani pensji

Jak to zrobić?
W tym roku przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego jest jeszcze prostsze, niż w latach
ubiegłych. Aby tego dokonać należy wypełnić odpowiedni fragment właściwego formularza PIT
w sposób podany poniżej.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest zarejestrowaną,
posiadającą osobowość prawną organizacją pożytku publicznego.

W imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych ukochanych gór,
prosimy o przekazanie 1% swych podatków
na rzecz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
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