TARNOWSKA PERĆ

Nr 1 (6) / 2014
Drodzy Czytelnicy,
„Podróżować, doznawać wrażeń i uczyć się – znaczy żyć”. Słowa Tenzinga Norgay’a wpisują się w naszą rzeczywistość.
W górach czy na odległych kontynentach, pasjonaci podróży realizują swoje marzenia, by móc Państwu o nich opowiedzieć. Zapraszamy wraz z Radosławem Łabno, do fascynującej lektury artykułu pt. „Życia nigdy nie daje się dopiąć na
ostatni guzik”. Najlepszy polski wspinacz i alpinista Marcin Tomaszewski opowie nam o nowej drodze Bushido na Great
Trango Tower, a Piotr Kupicha lider zespołu Feel udzieli wywiadu o swojej górskiej pasji i wyruszymy do miejsc, które
warto odwiedzić. Zapraszamy!
Kinga Buras
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KRONIKA ODDZIAŁU
04.01.2014 r.
Rozpoczęcie Sezonu 2014:
Chełm nad Grybowem w Beskidzie Niskim

18.01.2014 r.
II Posiedzenie ZG PTT IX Kadencji w Krakowie

Fot.Jerzy Zieliński

Fot.Przemysław Klesiewicz

18.01.2014 r.
„Tarnów – Wielki Rogacz 2014” - Etap II:
Jodłówka Tuchowska – Falkowa

06.01.2014 r.
Spotkanie Opłatkowe

Fot.Przemysław Klesiewicz

11.01.2014 r.
„Tarnów – Wielki Rogacz 2014” - Etap I:
Tarnów – Jodłówka Tuchowska

Fot.Przemysław Klesiewicz
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Fot.Janusz Foszcz

22.01.2014 r.
„Włóczykijów przygoda z Gruzją” – prelekcja
Barbary Kądziołki i Zbigniewa Bigasia

Fot.Janusz Foszcz
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26.01.2014 r.
Z Gromnika przez Wał, Słoną Górę
i Górę Świętego Marcina do Tarnowa

08.02.2014 r.
Wycieczka z Bobowej do Gorlic przez Szalową

Fot.Janusz Foszcz

Fot.Przemysław Klesiewicz

15-16.02.2014 r.
„Powalentynki na Przehybie” w Beskidzie Sądeckim

01.02.2014 r.
Wycieczka na Rosochatkę i Jodłową Górę
na Pogórzu Rożnowskim

Fot.Artur Marć

Fot.Janusz Foszcz

19.02.2014 r.
„Góry Dzikiego Zachodu” – prelekcja
Doroty Uchwat-Zaród i Marcina Zaroda

04-05.02.2014 r.
Wycieczka SK PTT nr 2 na Halę Łabowską
w Beskidzie Sądeckim

Fot.Janusz Foszcz
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Fot.Artur Marć
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21-23.02.2014 r.
I Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT
w Górach Świętokrzyskich – Chęciny 2014

08.03.2014 r.
Wycieczka w Pasmo Brzanki

Fot.Adam Tucki

Fot.Zbigniew Bigaś

01.03.2014 r.
Wycieczka na Lackową w Beskidzie Niskim

15-16.03.2014 r.
Wycieczka do Chatki na Potrójnej w Beskidzie Małym

Fot.Artur Marć

Fot.Przemysław Klesiewicz

07-09.03.2014 r.
Zimný kurz základov vysokohorskej turistiky

Fot.Przemysław Klesiewicz
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19.03.2014 r.
„Magia Norwegii” – prelekcja Kingi Buras

Fot.Przemysław Klesiewicz
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20.03.2014 r.
V Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy o Górach –
Pogórze Ciężkowickie, Rożnowskie i Wiśnickie

22.03.2014 r.
„Tarnów – Wielki Rogacz 2014” - Etap III:
Falkowa – Przełęcz Św. Justa

Fot: A.Marc &J.Zieliński

Fot:Przemysław Klesiewicz

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA ODDZIAŁU PTT W TARNOWIE
0000115547
Cel szczegółowy: Oddział PTT w Tarnowie
Numer KRS:
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Festiwal „Górnolotni” – niezapomniana uczta pasjonatów gór
Z okazji piątej rocznicy realizowanego przez Centrum Sztuki
Mościce w Tarnowie podróżniczego cyklu: „…za horyzont
domu”, Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II wzięło
udział w dniach 24 i 25 stycznia 2014 r. w wydarzeniu pt.
„Górnolotni”.
Bohaterami tej dwudniowej imprezy byli himalaiści,
alpiniści i instruktorzy wspinaczki. Jako członkini Szkolnego
Koła PTT miałam przyjemność, wspólnie z innymi uczniami
Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie i pod opieką p. Beaty Wideł
udać się na finał wydarzenia – siedmiogodzinny maraton
spotkań z pasjonatami gór, który odbył się 25.01.2014 r.
O godz.15.00 przybyli zajęli swoje miejsca na dużej sali
kinowej Centrum Sztuki Mościce. Na widowni nie zabrakło
innych członków PTT, o czym świadczyły rozsypane po sali
czerwone polary.
Pierwszym gościem był p. Piotr Sztaba – instruktor taternictwa PZA oraz instruktor wspinaczki wysokogórskiej.
Na górskiej ścieżce swojego życia przeżył m. in. fascynację
bulderingiem, speleologią i wspinaczką. Całe doświadczenie, jakie zdobył, zaprocentowało na wielu wyprawach m.in.
w Góry Skaliste, czy w Karakorum. Pan Sztaba przedstawił
prelekcję pt. „Zarządzanie ryzykiem w górach”, podczas
której próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy środowisko
wysokogórskie może być bezpieczne i dla kogo? Podczas tego
wykładu miałam okazję poznać zasady niełatwej sztuki organizowania wypraw górskich.
Drugim gościem był p. Marcin Lewandowski - aktywny
podróżnik i entuzjasta przygód. Odwiedził dotychczas 35 krajów na pięciu kontynentach świata. Pilotował i współorganizował wiele egzotycznych wyjazdów. Uczestniczył w wyprawach m.in. w Andy, Himalaje, Karakorum i góry Europy.
Pan Lewandowski wprowadził nas w świat „via ferrat”, czyli
„żelaznych dróg”. Ferraty to nic innego, jak zabezpieczone
szlaki turystyczne, którymi po metalowych drabinkach i stop-

niach, będąc cały czas przypiętym do stalowej liny, można
się wspiąć na wysokie szczyty górskie. O ferratach mówi się,
że jest to sport gwarantujący małe ryzyko, a świetną zabawę
i sporą dawkę adrenaliny, nie wspominając o pięknych widokach. Prowadzący opowiedział także o historii, zasadach
bezpieczeństwa na ferratach i potrzebnym sprzęcie. Duże
wrażenie zrobiły na wszystkich niesamowite zdjęcia wykonane
na jednej z „żelaznej dróg”.
Kolejnym gościem był p. Marcin Tomaszewski, o pseudonimie Yeti. To polski wspinacz, alpinista i instruktor. Znany
jest z przejść wielkościanowych zarówno w stylu Big Wall,
jak i alpejskim. Od samego początku najbardziej inspirowały
go wyzwania, wytyczanie nowych dróg na najbardziej niedostępnych ścianach świata. Podczas spotkania opowiedział
nam, jak wraz ze swoim partnerem, Markiem Raganowiczem
wyznaczył nową drogę na Great Trango Tower (6 286 m
n.p.m.), nazwaną przez nich Bushido. Prelekcji towarzyszyły
wspaniałe zdjęcia wykonane podczas wspinaczek oraz niezapomniana muzyka, która dopełniała całości.
Ostatnim i najważniejszym bohaterem wydarzenia pt.
„Górnolotni” był p. Piotr Pustelnik. Znany polski himalaista
zgromadził w Centrum Sztuki Mościce licznie przybyłych
pasjonatów gór. Z dużym zainteresowaniem słuchałam opowieści p. Pustelnika. Nie wiedziałam na przykład tego, że
jako dziecko miał bardzo poważne problemy zdrowotne.
W oczach lekarzy na pewno nie zapowiadał się na przyszłego zdobywcę Korony Himalajów, czyli 14 szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m.
Około godziny 22.00 spotkanie z Górnolotnymi dobiegło
końca. Dla mnie, młodej pasjonatki gór, było to bardzo
ważne i cenne doświadczenie. W pamięci pozostaną
opowieści, przepiękne zdjęcia, filmy i atmosfera spotkania.
Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!
Irena Kinzerska

Fot. Przemysław Klesiewicz
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z Marcinem Tomaszewskim rozmawia Kinga Buras

Marcin „Yeti” Tomaszewski
Polski wspinacz, alpinista, instruktor. Znany z przejść wielkościanowych,
zarówno w stylu Big Wall, jak i alpejskim. Członek Kadry Narodowej Polski
w Alpinizmie. Organizator Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych Fight
Club, pomysłodawca projektu 4 Żywioły, który zakłada wytyczenie nowych
dróg w 4 charakterystycznych rejonach górskich: Wiatr - Patagonia, Zimno Alaska, Woda - Ziemia Baffina, Tropik - Wenezuela. Otworzył własną szkołę
wspinania w Szczecinie, organizuje kursy, pokazy, prowadzi z sukcesem
prezentacje i wystąpienia. Swoje filozoficzne przemyślenia zapisuje w bajkach, które są inspiracją nie tylko dla młodszego pokolenia. Autor bloga
www.marcintomaszewski.com.
Jak zaczęła się Twoja droga jako wspinacza i alpinisty, która
jak mówisz, jest celem?
Wspinaczka była dla mnie naturalną kontynuacją mierzenia
się z własnymi słabościami. Od dziecka walczyłem ze sobą.
Na początku z chorobą, później przyszedł czas na judo i walkę
z rzeczywistymi przeciwnikami. W którymś momencie zrozumiałem, że za każdym razem mierzę się tak naprawdę
z samym sobą. Góry są doskonałym poligonem by przyjrzeć
się sobie głębiej, pokonać lęk wysokości. Wyciągają słabości, zmuszają do rozwoju i refleksji.
Czym dla Ciebie jest wspinanie? Co możesz powiedzieć
tym, którzy podziwiają Twoje dokonania i chcą iść w Twoje
ślady?

Życiem, a nie jego częścią. Bliscy znajomi mawiają, że jestem
wspinaniem, a ono mną i jest w tym sporo racji. Gdybym
uprawiał alpinizm dla wyniku lub z określonego powodu to
z pewnością już dawno zwątpiłbym w to co robię. Najmocniej
czuję się alpinistą, gdy spaceruję brzegiem morza, nad którym chciałbym kiedyś zamieszkać. To stan ducha, daleki od
fizycznych doznań.
Często mówisz, że to paradoksalnie porażki ukształtowały
Twój charakter. Przeglądając listę Twoich przejść i dokonań, to pasmo sukcesów i podążanie za głosem serca…
Przetrwałem wiele porażek. Góry mają ze mnie świetny ubaw.
Podstawiają pod nos smakowity kąsek, by później unieść
go wysoko poza zasięg moich rąk. Nie walczę z nimi, więc

wspinaczka na Ziemi Baffina
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i one odpuściły, i tak się spotykamy od czasu do czasu w trakcie moich wypraw. Czasem się uda a czasem nie, wtedy
tęsknię i wracam. Nie czuję żadnego przymusu, pośpiechu.
Uwielbiam tęsknotę, inspiruje mnie.
Bushido. Great Trango Tower (6286 m n.p.m.). Wraz z Reganem czyli Markiem Raganowiczem, stworzyliście zgrany
duet, wytyczając nową drogę, zakładając 4 obozy w 20 dni.
Co było największym wyzwaniem podczas tej wspinaczki?
Długotrwały wysiłek, rozplanowanie sił. Ważna była również
dobra organizacja w naszych głowach. Odpowiednie myślenie chroniło nas przed ścianową paranoją, nieuzasadnionym lękiem, brakiem wiary. Wspomniane odczucia są z pewnością największym wyzwaniem nie tylko dla nas, ale i dla
każdego wspinającego się wyczynowo alpinisty. Obaj wspinamy się intensywnie i regularnie już prawie trzy dekady
dzięki czemu czujemy w sobie spokój i wiarę w własne siły.
To bardzo ważne odczucie przychodzi jednak z wiekiem.

Marcin Tomaszewski podczas spotkania w Centrum Sztuki Mościce

Czytając liczne wywiady z Tobą, jak również słuchając
Twoich wypowiedzi i prezentacji, mam wrażenie, że ze
swoją pasją wiążesz filozofię życiową…
Odczuwam wewnętrzną spójność. Jestem szczęściarzem, mam
możliwość pracować w obrębie swojej pasji. Moja poglądy
i zasady rodziły się w wielkich bólach, wypalały się w ogniu.
Wiele razy stawałem na rozdrożu przed trudnymi życiowymi wyborami. Wbrew pozorom moje życie to nie tylko
pasmo sukcesów ale również porażek, również w sferze
osobistej. Góry bywają niekiedy bardzo zaborcze jednak
z drugiej strony wierne.

pamiątkowe zdjęcia członka naszego Oddziału
Grzegorza Kapiasa z Marcinem Tomaszewskim

W bajkach, których jesteś autorem poruszasz ważne tematy. Piszesz o błędach wychowawczych, spełnianiu zachcianek, zbytniej trosce i wyręczaniu dzieci. Podejmujesz
się uświadomienia szczególnie dorosłych, którzy są również
odbiorcami Twojej twórczości, jak ważna jest skromność
i ciężka praca, której nawet mrówka ma swoją misje.
Co jeszcze chcesz przekazać nam w bajkach?
Siebie. Piszę o swoich uczuciach, o tym co przeżywam. Każda
bajka zawiera w sobie pierwiastki z mojego życia. Moje dzieci
rosną, kiedyś przeczytają je ze zrozumieniem, odkryją między
wierszami ich drugie dno.
Jakie są Twoje najbliższe plany?
Żywioł zimno. W kwietniu wyruszam z Dawidem Sysakiem
na Alaskę zmierzyć się ze ścianą Mt Dickey. Planuję nową
zimowo-klasyczną drogę w jej centralnym spiętrzeniu, jesienią Himalaje, a za rok Patagonia i Trollveggen.
Dziękuję za wywiad. Życzę w imieniu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wielu nowych przejść i wyzwań. Szczególnie kolejnych inspiracji życiowych, które przekazujesz nam
w bajkach, jak również podczas wystąpień i prezentacji.
Dziękuję.
TARNOWSKA PERĆ Nr 1 (6) / 2014
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z Piotrem Kupichą rozmawia Kinga Buras

Piotr Kupicha
Lider popularnego zespołu FEEL, wokalista, muzyk, kompozytor, autor tekstów.
Taternik i instruktor wspinaczki skałkowej.
Swoją przygodę ze sceną zaczął z zespołem Sami, a od 2005 roku odnosi
sukcesy jako wokalista zespołu Feel. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień,
między innymi Bursztynowego Słowika i Słowika Publiczności na Sopot Festival
2007 z piosenką „A gdy jest już ciemno” oraz Telekamery 2008. Utwory
zespołu wykorzystywane są w polskich produkcjach filmowych.
Brał udział jako juror w programach muzycznych. W wolnych chwilach chodzi
po górach lub jeździ motocyklem.
(zdjęcia z archiwum Piotra Kupichy)

Zespół FEEL osiąga coraz to nowe muzyczne szczyty, a Pan
zdobył szczyty Mount Blanc i Kilimandżaro. Skąd u Pana
oprócz muzycznej, pasja do wspinania? Czym są dla Pana
góry?
Wspinaczką zaraził mnie mój były szef, jej elementy były
nam potrzebne podczas szkoleń menedżerskich, potem sam
chwyciłem bakcyla – kurs skałkowy, kurs tatrzański, kurs
instruktorski… miałem jeszcze w planach zrobienie kursu
taternictwa jaskiniowego, bo pod ziemię też mnie ciągnęło…
ale potem był Sopot 2007 i plany podziemne musiały zostać
odłożone na później.
W moim życiu jest dużo hałasu (nie tylko ze względu na wykonywany zawód) w górach mogę się od tego odciąć,
wyciszyć, ale też nacieszyć się byciem w środowisku w któ-

rym podanie kubka wody spragnionemu jest cenniejsze od
miliona dolarów.
Na Mount Blanc wszedł Pan z gitarą przymocowaną do
plecaka. Skąd ten pomysł połączenia dwóch pasji?
Jak to często bywa, takie wyczyny biorą się z żartów. Podczas
przygotowań do wyjazdu ktoś rzucił żartem, że na szczycie
mam zrobić koncert – ja odpowiedziałem, że nie ma problemu… potem wymyśliliśmy, że trzeba to nagrać i stąd
powstał nasz klip dokumentujący wejście na szczyt :)
Podczas marszu gitara mi nie przeszkadzała… do momentu
gdy weszliśmy na Dome du Goûter. Od tej pory wiejący od
włoskiej strony wiatr zaczął się nam dawać mocno we znaki… a dzięki temu, że miałem gitarę na plecach, która stała

na szczycie Kilimandżaro
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się dużym żaglem wiatr dawał mi się we znaki podwójnie
… najważniejsze że ostatecznie się udało... :-)
Jak wyglądała wspinaczka na najwyższe góry Europy i Afryki?
Blanka i Kili to dwie bardzo różne od siebie góry.
Mont Blanc nawet najłatwiejszą drogą wymaga raków, czekana, liny i wiedzy jak z tym sprzętem się obchodzić, natomiast bliskość Chamonix powoduje, że jeszcze tego samego
dnia, w którym rano stało się na szczycie, wieczorem można
świętować na dole jedząc fondue. :-) Dla ludzi obytych ze
sprzętem, będących w dobrej formie, zdobycie Mont Blanc
turystyczną droga to nie jest nic trudnego, niestety wielu
ludzi porywa się na tą górę bez żadnego przygotowania
i bez rozpoznania pogody… i często takie akcje kończą się
tragicznie. My podeszliśmy do tematu bardzo rozsądnie –
w ramach aklimatyzacji przeszliśmy m.in. przez lodowiec
Giganta z Aiguille du Midi do Pointe Hellbronner – skąd
zamierzaliśmy wrócić kolejką na Midi i do Chamonix.
Niestety spóźniliśmy się, co skończyło się zjazdem kolejką
do Courmayer i powrót do Chamonix autostopem przez tunel
pod Mont Blanc. Potem była sama akcja szczytowa – najprostsza droga – Gran Goûter, nocleg w starym schronisku
na Aiguille du Goûter, oczywiście pod stołem, gdyż innych
miejsc nie było, wyjście o 1 w nocy i szczyt oraz krótki
koncert o poranku… a potem długie zejście w pełnym
słońcu i rozmowy o tym, co pysznego zjemy na dole :-) Tak dla
ciekawostki dodam, że szczyt Mont Blanc zdobyłem w zespole z moim dobrym kumplem z Tarnowa, Marcinem Skórą :-)
Kilimandżaro to dla odmiany wyższa wysokość, ale za to
brak jakichkolwiek trudności technicznych (przynajmniej
na drodze, która ja zdobywałem górę – Machame, czyli
Whiskey Route. Sama wyprawa do tej prawdziwej Afryki
(mówię prawdziwej, bo Egipt, czy Maroko też są w Afryce,
ale to nie jest ta Afryka, o której marzymy jako dzieciaki
czytające pod kołdrą książki podróżnicze) jest dużym przeżyciem; do tego dochodzą miejscowe przepisy, które zabraniają samotnej akcji górskiej – każda ekipa ma swoją karawanę, swoich przewodników, kucharzy i tragarzy, co powoduje trochę inne podejście do tematu – czyli niby powinno
być łatwiej, choć niekoniecznie tak jest. Atak szczytowy
z obozu na wysokości 4600 m n.p.m. prawie każdemu daje
się we znaki ze względu na dużą wysokość, ale świadomość
na szczycie, że jest się na dachu Afryki… prawie na 6 tysiącach… Do tego ta panorama ze szczytu… To wszystko
rekompensuje trudy godzin na podejściu. Sama droga Machame jest fantastycznym przeżyciem, wiedzie przez bardzo
różnorodny krajobraz, a widok na górne partie Kili z Baranco
Camp jest czymś co obok widoku ze szczytu zapamiętam
na długo.
Dziękuję za wywiad dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – Oddział Tarnów, pozdrawiamy całą ekipę zespołu
FEEL, z niecierpliwością oczekujemy na zapowiadane
nowości muzyczne i życzymy wielu sukcesów w karierze
muzycznej jak również w zdobywaniu kolejnych szczytów
górskich.
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na Glacier du Géant podczas trawersu Chamonix - Courmayer

przy schronie Vallot (4375 m n.p.m.) w drodze na Mont Blanc

w drodze na Kilimandżaro
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Życia nigdy nie daje się dopiąć na ostatni guzik
Pędzący dobrze osiemdziesiąt kilometrów na godzinę naszym
samochodem zostawialiśmy za sobą długą na pół kilometra
smugę opadającego kurzu rozpełzającego się po kilku minutach w krystalicznie czystym i zimnym powietrzu. Wysokie
Słońce na bezchmurnym i jednolicie prawie granatowym
niebem w ciągu dnia parzyło straszliwie, ale wystarczyło tylko
wychynąć ze spalonego terenu do cienia, żeby jednym
krokiem przenieść się do innego świata temperatur kilku
stopni powyżej zera. Wszędzie dookoła roztaczał się surowy
niemal płaski krajobraz z tym, że 4000 metrów pod naszymi
stopami od poziomu morza – Altiplano, czyli najrozleglejszy
po Antarktydzie i Tybecie śródgórski płaskowyż na Ziemi.
Obszar ten wypiętrzył się 10 milionów lat temu, w bezodpływowej niecce przez kolejne 9 milionów lat gromadziła
się woda z opadów, której poziom zaczął opadać przed 20
tysiącami lat. Najgłębszą część płaskowyżu zajmuje dziś słodkie
Jezioro Titicaca będące jednocześnie najwyżej na świecie
położonym jeziorem, po którym pływają statki pełnomorskie.

Pozostała pofragmentowana część pradawnego jeziora
zasychała bardzo powoli a woda wzbogacana w wypłukiwaną
ze skał sól wyparowała i przeistoczyła się w słoną pustynię
raz do roku zamieniającą się w płytkie słone jeziora na solniskach Salar Uyuni, Salar de Popoó i Salar de Coipasa. Największe z nich solnisko Uyuni robi najsilniejsze wrażenie
nie 100-kilometrową średnicą czy 130 metrami pokładów
soli, ale swoją śnieżnobiałą powierzchnią kontrastującą
z ciemnoniebieskim bezchmurnym niebem na wysokości
3600 m n.p.m.

Salar de Uyuni

Jezioro Titicaca

Brzegi jeziora liczącego 8372 km2, czyli ponad połowę
województwa małopolskiego rozciągniętego na długości jak
z Tarnowa do Katowic i szerokości trzech powiatów tarnowskich zamieszkują obecnie Ajmarowie, którzy w sposób szczególny kultywują osadnictwo na przybrzeżnych wyspach z trzciny
totora zwanych Uros. Wyspy utworzone z licznych warstw
trzciny do 5 metrów grubości unoszą się na jeziorze Titicaca
i muszą być odnawiane co kilka tygodni poprzez kładzenie
nowej warstwy.

Wyspy Uros
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Sponad solniska „wystające” na niecałe 2 kilometry wulkany widziane z kilku dziesiątków kilometrów wydają się nam
jak pagórki, na których szczytach temperatury zwykle spadają poniżej zera, w grudniu jest jednak zbyt sucho by u ich
szczytów znalazł się śnieg, co innego od lutego do maja,
wówczas solnisko pokrywa się dwoma sążniami wody i wysycha przez kilka tygodni. Od lipca można śmiało przemierzać
salar we wszystkich kierunkach jak nieograniczoną pasami
ruchów autostradę. Będąc na salarze nie dało się odczuć wysokości, na której się znajdowaliśmy (około 3650 m n.p.m).
Nocą temperatura spadała wyraźnie ale nie mniej niż do
dziesięciu kresek na plusie.

Wyspa Incahuasi
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Z wyspy Incahuasi zlokalizowanej w pobliżu geometrycznego środka solniska mogliśmy rozejrzeć się we wszystkich
kierunkach. Mimo „nierzeczywistych krajobrazów” mój zmęczony wzrok szybko wylądował na zielonkawo-żółtych kaktusach kolumnowych Trichoreus sp. jedynej formie żywej zieleni widzianej od trzech dni nie licząc cebulki w jajecznicy
i liści koki w regeneracyjnej herbatce. Na południe od Salar
de Uyuni kilometr po kilometrze otwierała się panorama
na górzystą część Altiplano, przybywało wulkanów i płyciutkich
stawów - lagun z flamingami.

w Peru i Boliwii są dostępne tylko w miejscach licznie odwiedzanych przez zagranicznych turystów, bo mieszkańców
na takie luksusy zwyczajnie nie stać… i ze dwadzieścia rodzajów trunku w pełnym spektrum mocy i kolorów. Po prostu
monopolowy pod wymogi bajecznie bogatych gringo. Wokoło
nie było nawet owiec, lam też niewiele, mało psów, ludzie
tylko do wypasania i tak nielicznej trzody żerującej na tolatola – rachitycznym gatunku astra i dzikie wikunie, mniejsi
kuzyni lamy i alpaki o puszystej sierści, z której robi się ponoć
najznakomitszą wełnę na świecie, niestety jednocześnie też
tę najdroższą, więc tylko wyobraźni mogę pozostawić jej
legendarną miękkość, na którą mogli sobie pozwolić tylko
władcy Inków.

Laguana Hedionda

Z ciepłego, popielatego błota przykrytego dosłownie
paroma centymetrami naturalnej chemicznej mieszaniny
związków boraksu, siarki i litu sączącej się z podnóża
pobliskich wulkanów strzelały w górę, to zanurzały się z powrotem w tanecznym rytmie różowe szyje flamingów reprezentowanych przez widoczne z brzegów kilkadziesiąt tysięcy
jasnych punkcików. Zaczarowane laguny urzekły mnie całkowicie, przykuły wzrok i umysł mocniej niż obrazki z kolorowych albumów o Boliwii, które miałem w głowie. Były tym,
dla którego poświęciliśmy 3 dni drogi: najpierw z zimnego
i bezdrzewnego Puno gdzie nieźle zmarzliśmy do La Paz,
potem noc w autobusie do Uyuni z tak trzęsącymi się szybami
jakby zaraz wszystkie miały prysnąć w drobny mak i na koniec
600 km przez półtora dnia terenową Toyotą po trasie tegorocznego rajdu Dakar. Leciutki wiatr kołysał szczyty traw,
które przycupnęły przy okresowych brzegów Laguny Hedionda. Flamingi odstawiały niezmiennie od setek lat swój
taniec. Oczami wędrowałem po sylwetach pięciotysięczników,
zaledwie kilka kilometrów stąd, jakby na wyciągnięcie rąk;
jakże chciałbym być jeszcze w tamtych miejscach, wreszcie
pochodzić a nie tylko spacerować. Nad wszystkim ciemne
niebo prawie bez chmur…
Alberto - kierowca jak zwykle siedział już za kierownicą
naszej terenówki dając zza szyby jakieś znaki, że musimy
już ruszać, bo nazajutrz czeka nas 400 kilometrowa trasa
do Laguny Verde pod granicą z Chile i Argentyną i z powrotem
do Uyuni. Na nocleg zajechaliśmy do osiedla Huayajara
około 4500 m n.p.m. Wyposażenie sklepiku jak na kilkudziesięcioosobową miejscowość było imponujące: ciasteczka, chipsy
i gumy do żucia w kilku odmianach, nawet snickersy, które
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Tola-tola

Poza nią na tej wysokości rośnie jeszcze bardzo rzadko
yareta – jasnozielone, bardzo długowieczne przypominające mchy rośliny z rodziny selerowatych, używane dawniej
jako opał, ale z racji, że rosną wolno (1-2 cm rocznie), a niektóre mają po 3000 lat, dziś znaj-dują się pod ścisłą ochroną.

Gejzer

Rano grudki lodu pojawiły się w wodzie w butelkach
pozostawionych w aucie, temperatura musiała spaść, więc
do około -5°C. Auto nie nadążało z ogrzewaniem, ale dzielnie wspinało się osiągając rozległą przełęcz na wysokości
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dokładnie 5000 m n.p.m., po której rozpierzchała się chmura
pary wyrzucanej z gejzerów i szczelin w skałach, gdzieindziej z bulgoczącej błotnej zupy przyprószonej proszkiem
krystalicznej siarki. Gryzący zapach, zimno i rzadkie, lecz
nieprzejrzyste dzięki parze powietrze zabierały energię,
z wielkim trudem przebiegałem kilkadziesiąt metrów w
poszukiwaniu reszty mojej małej grupki: siostry, Alberto,
dwóch Francuzek i pary z Meksyku niknącymi w kłębach
wulkanicznych ekshalacji.

Atacama

Radosław Łabno

zdjęcia: Radosław Łabno

Przejechanie około 60 km drogi wiodącej 600 m w dół
do Laguny Verde skrajem Atakamy najsuchszej pustyni na

Ziemi zajęło nam ponad godzinę, okazało się, że jezioro niemal wyschło i wbrew nazwie jest teraz szare, a nie szmaragdowo-zielone. Wszystkiemu „winien” był nieodpowiedni na
to czas – koniec pory suchej, a więc prawie brak wody i tak
w bardzo suchej okolicy i wczesny ranek, kiedy zwykle nie
wieje wiatr, czynnik wywołujący silną reakcję barwną –
nienaturalnie zielony kolor wody wytworzony wskutek zmieszania się zawartego w osadach ołowiu z arsenem i związkami magnezu w toni wodnej.
W głowie dźwięczało mi peruwiańskie przysłowie „Życia
nigdy nie daje się zapiąć na ostatni guzik”, tym bardziej, że
teraz wszystko musiało być dopięte, bo przed nami 10 godzin jazdy przez pustynie i stepy, cała bezsenna noc w toczącym się do La Paz po wertepach autobusie z dygoczącymi
szybami, dwie godziny na przesiadkę w stolicy, 13 godzin
w kolejnym autokarze do Cuzco, kilka godzin snu, pobudka
o trzeciej nad ranem przed samolotem do Limy, godzina
przerwy w na lotnisku, 6 godzin lotu do Sao Paulo, kolejne
międzylądowanie tym razem z trzygodzinną przerwą i nocny
przelot do Rio de Janeiro… jeszcze tylko parę dni w najpiękniejszym mieście na kuli ziemskiej, doba w Salwadorze
i w końcu po 15 miesiącach pobytu, z czego rok na Antarktydzie powrót do domu. Całe szczęście przysłowia nie zawsze
się sprawdzają, trochę nie dawałem wiary bo tym razem
to wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik.

Altiplano
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Norweska góra Skåla
Skåla (1848 m n.p.m.) jest jedną z najpiękniejszych widokowo gór w rejonie Sogn og Fjordane. Wędrówkę na jej
szczyt rozpoczyna się na wysokości 30 m n.p.m.
Od 2002 roku, rokrocznie w dniu 18 sierpnia, odbywają
się zawody we wbieganiu na szczyt Skåla Rett Opp, w których
biorą udział sportowcy z całego świata. Najlepszy czas biegu
należy wśród mężczyzn do Turka Ahmeta Arslana, który
w roku 2012 pokonał trasę w 1 godzinę 7 minut i 6 sekund,
natomiast najszybszą z kobiet jest Anita Kenstad Evertsen,
która w 2008 roku wbiegła na szczyt w 1 godzinę 20 minut
i 6 sekund.
Zwykłym turystom wędrówka na szczyt zajmuje kilka
godzin, a zimą obowiązkowo zapina się raki. Na szczycie
znajduje się wieża, w której turyści chronią się przed wiatrem
lub pozostają na nocleg. Jak wiele schronisk w Norwegii,
jest samoobsługowe. Znajduje się tutaj kuchnia z jadalnią,
piec, w którym można napalić przygotowanym drzewem,
świeczki, zapasy żywności i wiele innych przydatnych rzeczy.
Na poddaszu są łóżka i koce dla około 20 osób. Norwegowie są uczciwym narodem, dlatego pieniądze za posiłek
i nocleg wrzucają do metalowej skrzynki lub płacą przelewem
z domu.
Trenuje tutaj również Wojciech Flaczyński, który wraz
ze swoim tatą brał udział w ubiegłorocznej wyprawie na
Nanga Parbat. Wyprawa ta została przerwana przez brutalny
atak terrorystyczny. Nic, ani nikt nie zdoła jednak przerwać
marzeń i pasji, dlatego Wojtek przygotowuje się do nowego
wyzwania. Podczas ostatniej wspinaczki na wierzchołek tej
norweskiej góry, wiatr porwał mu termos, którego nie zdołał
odnaleźć schodząc w dół. Wysiłek i stratę, rekompensuje
za to wspaniały widok i magia gór.
Kinga Buras

Wojtek Flaczyński na Skåli (fot. W. Flaczyński)

samoobsługowe schronisko na szczycie (fot. W. Flaczyński)

bieg na szczyt Skåli (fot. W. Flaczyński)
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Przyjaźń i krokusy
Z przyjaźnią bywa tak, że dobrze jest wyruszyć w góry by
w trudnych warunkach poznać swojego towarzysza. Z moją
przyjaciółką Madzią od wielu lat spędzamy wolny czas na
szlaku. Góry są majestatycznym miejscem. Znalazłyśmy w nich
swoje miejsce, do którego wracamy, gdy czas podjąć ważne
decyzje lub przedyskutować istotne dla nas tematy. Wiosenne wyprawy wzbudzają w nas wiele radości. Zachwycają dywany utkane barwnymi kwiatami i budząca się do
życia przyroda. To również czas krokusów. Crocus scepusiensis, inaczej szafran spiski, należy do rodziny kosaćcowatych i zwiastuje nadchodzącą wiosnę. Białe, fioletowe
czy żółte od lat zdobią polany i łąki. Pamiętajmy, że są pod
ścisłą ochroną. Przełom marca i kwietnia, to wymarzony
czas dla tych, którzy pragną odetchnąć górskim powietrzem,
wśród bajkowej scenerii. Najbardziej znanym miejscem,
do którego turyści zjeżdżają z całej Polski jest Dolina Chochołowska. Drugim miejscem równie popularnym jest
Turbacz. Jan Paweł II w Ludźmierzu zawołał „chodź na
Turbacz” i my wybrałyśmy się na ten szczyt w Gorcach.
Rozpoczęłyśmy wędrówkę w godzinach porannych, zielonym
szlakiem z Kowańca. Po ponad dwóch godzinach z licznymi
przerwami na sesje fotograficzne, dotarłyśmy na wymarzoną
szarlotkę w schronisku. To wspaniałe miejsce ma jeszcze
jedną zaletę, przy dobrej pogodzie, można zobaczyć Tatry.
W schronisku, znajduje się punkt ratunkowy Grupy Podhalańskiej GOPR z całodobowymi dyżurami ratowników.
10-11 maja 2014 r. będziemy w tym miejscu wraz z członkami Towarzystwa z całej Polski, obchodzili 90-lecie naszego
tarnowskiego Oddziału.
Kinga Buras

Schronisko na Turbaczu (fot. K. Buras)

krokusy przed schroniskiem (fot. K. Buras)

bieg na szczyt Skåli (fot. W. Flaczyński)
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Śladami Chrystusa – część II
Kolejny ranek w Ziemi Świętej. Mimo iż to niedziela, wstajemy wcześnie. A przecież noc znowu była… taka krótka.
Całe szczęście, że nasza PTT-owska rodzina jest do tego
typu wyzwań przyzwyczajona. Po śniadaniu jedziemy do
Betanii. Msza św. sprawowana jest w kościele Wskrzeszenia Łazarza. Gdzieś w tych okolicach znajdował się
bowiem dom, w którym mieszkał ten przyjaciel Jezusa,
wraz ze swymi siostrami: Martą i Marią. Tutaj znajdował
się również grób Łazarza, który jak wiemy z ewangelii św.
Jana został po śmierci wskrzeszony przez Chrystusa.
Na parkingu przed kościołem na przyjeżdżających czeka
dwóch Arabów wraz z wielbłądem pełniącym funkcję „misia
z Krupówek”. Po mszy oglądamy znajdujące się w pobliżu
fragmenty zabudowań z czasów krzyżowców. Później wsiadamy do autokaru i wspaniałą, chociaż bardzo krętą drogą
jedziemy w stronę Pustyni Judzkiej. Krajobraz surowy.
Dokoła góry i skały, głębokie wąwozy i jary. Po drodze
mijamy kilka beduińskich osad oraz miejsce znane z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Mimo, iż otaczają
nas góry jesteśmy niewiele ponad poziomem morza.
Zbliżamy się przecież do najgłębszej depresji świata.

poziom morza

Tabliczki przy drodze informują o wysokości terenu.
Najpierw pojawia się ta z napisem „Sea Level”. Osiągamy
więc poziom morza. Kolejne znajdują się w miejscach
leżących 100, 200, 300 metrów poniżej tego, jednakowego
na całej kuli ziemskiej poziomu, stanowiącego miejsce
zetknięcia się mórz i oceanów z lądem. Teren trochę się
wypłaszcza. Dojeżdżamy do rzeki Jordan, stanowiącej tutaj
granicę z Jordanią. Te tereny nie zawsze były własnością
Izraela. Zostały zdobyte w czasie tzw. wojny sześciodniowej. Teraz jest to strefa przygraniczna, nikogo nie dziwią
więc zasieki z drutu kolczastego i tablice ostrzegające przed
minami. Staramy się nie sprawdzać ich wiarygodności i wytyczoną drogą zmierzamy nad Jordan.
Rzeka przypomina szerokością naszą Białą z okolic Kłokowej lub Tarnowa. Tylko palmy przy brzegach stanowią
pewną, choć dość istotną różnicę. Kawowy kolor wody i jej
18

rzeka Jordan

bardzo wysoki poziom świadczą dobitnie o występujących
przed kilkunastoma dniami dużych opadach. Normalnie na
drugą stronę można przejść brodząc w wodzie do kolan.
Teraz dno przykrywa ponad trzymetrowa warstwa wody.
Z forsowania Jordanu i wycieczki do Jordanii nie wyjdzie
zatem nic. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, robimy
fotki i ruszamy z powrotem do autobusu. Morze Martwe
już czeka na nas. A kąpiel jest bardzo wskazana, wszak
temperatura powietrza podniosła się i wynosi już 25 stopni
Celsjusza. Kilka minut później podjeżdżamy pod jedno
z licznych kąpielisk. Wszystkich dziwi panujący tu spokój.
A nawet pustka. Styczeń to nie jest miesiąc, w którym
tubylcy oddają się tego typu rozrywkom. To przecież izraelska zima. Na plażowanie przyjdzie czas za kilka miesięcy.
W pewnym oddaleniu od lustra wody widzimy jednak jedną
kilkuosobową rodzinę. Widać to członkowie miejscowego
Klubu Morsów. Kiedy podchodzimy bliżej zauważmy z rozczarowaniem, że wszyscy ubrani w swetry. Dodatkowo, skutki
promieniowania słonecznego ogranicza im rozpostarty nad
głowami parasol. Na wspólną, międzynarodową kąpiel nie
mamy co liczyć.
W dole pojawia się tafla Morza Martwego. Jest ciemnogranatowa i leży na wysokości 392 m p.p.m. Niżej na lądzie,
na naszej planecie stanąć się już nie da. Na próżno szukamy piaszczystej plaży. To nie Zanzibar. Jak okiem sięgnąć
zbiornik otoczony jest wszędzie gliniastymi brzegami. Widok
dość przygnębiający. Błoto powoduje, że ślizgamy się niczym
na lodowisku (jest więc wreszcie akcent zimowy). Pojawiają
się pierwsze potknięcia i upadki. Za chwilę zanurzamy się
w czymś co przypomina tłustą ciecz. Chociaż słowo zanurzamy nie jest tutaj najodpowiedniejszym ze słów. Ta ciecz
wypycha nas natychmiast na powierzchnię. W rzeczowistości nie jest też tłusta. Jest za to okropnie słona. Trzeba
przede wszystkim uważać, by nie dostała się do oczu.
Leżąc na plecach swobodnie unosimy się na powierzchni.
Leniwe ruchy rąk pozwalają przemieścić się w pożądanym
kierunku. Po dłuższej chwili dryfowania wychodzimy na ląd.
Nadchodzi czas na kontakt z leczniczym błotem. Smarujemy
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nim swoje ciała i w ciągu kilku minut przypominamy rdzennych mieszkańców Czarnego Lądu. A może bardziej rezydentów piekła?

czarne diabły z PTT

Pamiątkowa fotografia z „flażką” oddziałową, pozostawi
na długo ślad w naszej pamięci. Z resztą nie tylko w niej.
Na „flażce” również. Przypominają się słowa z „Misia” –
„(…) Przywiozłem Panu kamień (w tym przypadku błoto)
(…), Pan wie kto po nim stąpał…”. Wracamy do solanki.
Później znowu seans błotny. W ten sposób upływa nam
ponad dwie godziny. Z ociąganiem wychodzimy na błotnisty
brzeg i maszerujemy do zamontowanych na nim pryszniców. Silne strumienie słodkiej wody spłukują sól z naszej
skóry. Czynność tą powtarzamy w przebieralni. Nasza skóra
po tych błotnych zabiegach odmłodniała podobno o kilka lat.
Zrelaksowani i odprężeni opuszczamy wybrzeże Morza
Martwego i kierujemy się w stronę Jerycho. Po kilkunastu
minutach kolejna chwila przyjemności. Przede wszystkim
dla Pań. Kilkadziesiąt minut w sklepie z kosmetykami na
,,bazie błota” uszczupla zawartość wielu portfeli. Potem
wjeżdżamy do miasta i kiedy większość grupy udaje się na
lunch, my decydujemy, że ten czas poświęcimy na zwiedzanie.
Jerycho to przecież jedno z najstarszych (a zarazem najniżej położonych) miast świata. Miejscowi twierdzą wręcz,
że jest najstarszym nieprzerwanie zamieszkanym miejscem
na naszej planecie.

Jerycho - Źródło Elizeusza

Kupujemy bilety wstępu do Tell es Sultan – miejsca
w którym rozpoczęła się historia osadnictwa w Jerycho.
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Działo się to kilka tysięcy lat przed tym, zanim trąby Izraelskich kapłanów powaliły mury miasta. Chodzimy po ruinach
i „chłoniemy historię” . Potem wraz z całą grupą jedziemy
pod Górę Kuszenia. Na niej Szatan miał wystawiać na próbę
Jezusa w czasie jego 40-dniowego postu. Obecnie na Górę
można wyjechać kolejką. My jednak rezygnujemy z tej
możliwości ponieważ chcemy jeszcze odwiedzić Nabi Musa
- jeden z pustynnych meczetów, gdzie według muzułmańskiej tradycji pochowany jest Mojżesz. Wyznawcy islamu
uważają go za jednego z ważniejszych proroków. Na miejscu okazuje się, że Nabi Musa to nie tylko meczet, ale cały
kompleks z wewnętrznym dziedzińcem i położonym niedaleko cmentarzem. Kiedy zwiedzamy nad pustynią zachodzi
właśnie słońce. Jego czerwone promienie tworzą na tym
pustkowiu niezwykłe przedstawienie. Do Betlejem wracamy
w ciemnościach. Wieczór bliźniaczo podobny do poprzednich czyli kolacja i długie nocne rozmowy. Zanim zasnę
składam życzenia imieninowe żonie. Zaczął się już przecież
nowy dzień – 21 stycznia. Dziś świętują nie tylko wszystkie
babcie, ale również wszystkie Agnieszki.

grób Mojżesza

Wczesna pobudka. Przed nami długi dzień. Cały poświęcimy na zwiedzanie Jerozolimy oraz jej najbliższych okolic.
Dzięki temu, że z Betlejem wyjeżdżamy skoro świt, unikamy dużych korków tworzących się codziennie na drodze
do Jerozolimy. Pogoda w dalszym ciągu jest wspaniała.
Pierwszym punktem dnia jest msza święta w Betfage.
Z tej, położonej na zboczu Góry Oliwnej małej miejscowości
wyruszył Jezus na osiołku w drogę do Jerozolimy w niedzielę palmową. Po mszy udajemy się do Sanktuarium
Wniebowstąpienia. Znajduje się ono na samym szczycie
Góry Oliwnej. Według Dziejów Apostolskich i tradycji –
Jezus pożegnał się z tutaj uczniami wstępując do nieba.
Sanktuarium dzisiaj należy dzisiaj do muzułmanów i zostało
zamienione na meczet. Chrześcijanie mogą sprawować tu
własną liturgię tylko raz w roku - w uroczystość Wniebowstąpienia. Następnie idziemy do leżącego w pobliżu
kościoła „Pater Noster” (Ojcze nasz). Został on wybudowany
w miejscu, gdzie Chrystus nauczył uczniów tej właśnie
modlitwy. Na murze wokół kościoła umieszczono kilkadziesiąt ceramicznych tabliczek z Modlitwą Pańską w różnych
językach. Cały czas pozostajemy na Górze Oliwnej. Właśnie
z niej rozlega się najwspanialszy widok na starą część Jero19

zolimy. Możemy się o tym przekonać naocznie wędrując
do kolejnego kościoła. Tym razem noszącego wezwanie
„Dominus flevit” (Pan zapłakał). Kościół zaprojektowany
przez włoskiego architekta Antonio Barluzziego i wybudowany w latach 50-tych XX wieku, swym kształtem nawiązuje do kropli łzy i ma upamiętniać płacz Jezusa nad Jerozolimą. Nad ołtarzem architekt umieścił duże okno - witraż,
z którego widać kapitalną panoramę Jerozolimy. To chyba
jeden z najwspanialszych i najbardziej znanych widoków
świata. Białe mury Jerozolimy, złota Kopuła na Skale, meczet
Al-Aksa, Bazylika Grobu Pańskiego, a w oddali nowoczesne
wieżowce. A nad wszystkim błękitne niebo. Nikt nie może
się powstrzymać od zrobienia choćby jednego zdjęcia.

To jedna z ośmiu jerozolimskich bram. Znowu „mówią
wieki”. Zwiedzanie miasta zaczynamy od kościoła św. Anny.
To wspaniała, zbudowana przez krzyżowców w XII wieku
świątynia. Szczególne wrażenie robi wnętrze. Romańskie
i surowe, pozbawione ozdób i ze świetną akustyką.
Tradycja przekazuje, że kościół został postawiony w miejscu domu Joachima i Anny – rodziców Maryi. Niedaleko
znajduje się sadzawka Betesda czyli basen wodny i miejsce
w którym Jezus uzdrowił paralityka. Powoli kierujemy się
w stronę Via Dolorosa czyli starej ulicy, którą przemierzył
Chrystus dźwigając krzyż na Golgotę. Wokół toczy się
codzienne życie. Krzyki i hałas, tłum ludzi poruszających
się w obydwu kierunkach, stragany i sklepiki, sprzedający
i kupujący. A to przecież środek izraelskiej zimy i okres
turystycznego marazmu. Nie wyobrażam sobie nawet, jak
to miejsce wygląda w środku sezonu. Mimo wszystko przechodzimy kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Pięć ostatnich
znajduje się już na terenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Wznosi
się ona w miejscu, gdzie został ukrzyżowany i pochowany
Jezus. Burzliwa historia bazyliki pozostawiła ślad w mocno
eklektycznej architekturze, łączącej elementy różnych
stylów.

Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej

Przechodzimy do ogrodów Getsemani. W Polsce to miejsce
nazywa się często Ogrójcem lub „ogrodem oliwnym”. Alejka
kilkusetletnich oliwek prowadzi nas do Bazyliki Agonii
zwanej też Bazyliką Narodów ze względu na finansowanie
budowy przez wiele krajów z różnych kontynentów. Jedną
z mozaik ufundowali polscy żołnierze stacjonujący w Palestynie w czasie II wojny światowej. Bazylika jest również
dziełem Barluzziego. Zwiedzamy znajdującą się niedaleko
Grotę Pojmania oraz kościół Wniebowzięcia NMP. Opuszczamy Górę Oliwną schodząc do Doliny Cedronu po czym
kierujemy się w stronę zbudowanych w czasach sułtana
Sulejmana murów Jerozolimy. Spoglądamy jeszcze w stronę
Góry Oliwnej na stare cmentarze: żydowski i muzułmański.
Żydzi wierzą, że pochowani tutaj zmarli będą wskrzeszeni
jako pierwsi. Do świętego miasta trzech wielkich religii wchodzimy przez Bramę Lwów zwaną też Bramą św. Szczepana.

Brama Lwów
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Via Dolorosa

Przez wiele lat trzy wspólnoty religijne (franciszkanie jako
reprezentanci obrządku łacińskiego oraz Grecy i Ormianie)
opiekujące się świątynią, nie mogąc dojść do porozumienia,
uniemożliwiały jakiekolwiek prace restauracyjne co w efekcie
doprowadziło najważniejszy kościół chrześcijaństwa do
tragicznego stanu, grożącego zupełną ruiną. Na szczęście
obecnie trwają powoli prace remontowe mające na celu
przywrócenie bazylice należnego wyglądu. Prawie dwie
godziny pobytu w „sercu” chrześcijaństwa każdy stara się
spędzić według osobistych potrzeb.

Kaplica Ukrzyżowania
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Religijne przeżycia ułatwia z pewnością stosunkowo niewielka liczba zwiedzających. To bez wątpienia wielka zaleta
styczniowego terminu wycieczki. Mimo to grecki mnich
strzegący Grobu Pańskiego ogranicza wiernym i turystom
pobyt w nim do kilkunastu sekund. W związku z tym niektórzy wchodzą do Grobu nawet kilka razy.

układają na płycie zakupione dewocjonalia chcąc je w ten
sposób uświęcić.

Kamień Namaszczenia

Bazylika Grobu Pańskiego

Podobnie jest w przypadku Kaplicy Ukrzyżowania. Kolejka
pielgrzymów i turystów przesuwa się powoli. Niektórzy
w religijnym skupieniu (a może nawet ekstazie), inni z aparatami fotograficznymi w rękach. Wszyscy chcą dotknąć
miejsca, w którym w skałę Golgoty wbity był krzyż. Znajduje się ono bezpośrednio pod znajdującym się w kaplicy
ołtarzem i jest otoczone wykonanym ze srebra dyskiem.
Kolejnym miejscem przyciągającym rzesze (zwłaszcza prawosławnych) wiernych jest Skała Namaszczenia. To kamienna
płyta, na której według tradycji miały spoczywać zwłoki
Chrystusa po zdjęciu z krzyża. Klęczący wokół pielgrzymi

Czas mija szybko więc dzielimy się na mniejsze grupki
i rozpoczynamy zwiedzanie. Kiedy ponownie wychodzimy
na dziedziniec przed bazyliką, zapada zmierzch. Spacer
starymi jerozolimskimi uliczkami ma niezaprzeczalnie wielki
urok. Życie toczy się w najlepsze. Sprzedawcy zapraszają
nas do swoich małych sklepików. Świeże cytrusy, przyprawy,
słodycze, biżuteria, dewocjonalia i setki innych towarów
kuszą turystów. Ceny, w tych rejonach są oczywiście całkowicie umowne i koniecznie podlegają negocjacjom.
Z każdym dniem uczestnicy wyjazdu nabierają w tym coraz
większej wprawy. Powoli zmierzamy do autokaru. Do Betlejem przyjeżdżamy wprost na obiadokolację. Wieczór znowu jest długi i intensywny, a izraelska noc po raz kolejny
dziwnie krótka.
Co jeszcze wydarzyło się w Ziemi Świętej? O tym opowiem Wam w trzeciej części.
Janusz Foszcz

uczestnicy wyjazdu na Górze Oliwnej
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Betonowy wąż
Ukryta między łagodnymi wzniesieniami Pogórza Strzyżowskiego budowla z daleka przypomina gigantycznego betonowego węża. Zbliżając się do niej od strony góry Chełm
lub też od miejscowości Cieszyna widać wyraźnie gigantyczny
betonowy barak. Mało kto zdaje sobie sprawę, z prawdziwego przeznaczenia tego obiektu. A chyba jeszcze mniej
osób wie, że ta budowla jest unikatem na skalę światową.
W Stępinie, niewielkiej wsi na Pogórzu w czasie II Wojny
Światowej Niemcy wybudowali gigantyczny schron kolejowy.
Schron ten w dobrym stanie przetrwał do dnia dzisiejszego,
choć oczywiście od wojny nie pełni już żadnej „bojowej”
funkcji.
Źródła historyczne na temat genezy budowy schronu są
bardzo skąpe. Prawdopodobnie o wyborze lokalizacji przesądziło to, iż Stępina, w początkowej fazie wojny leżała
poza zasięgiem alianckiego lotnictwa. Ponadto, było to tuż
na zapleczu przyszłego frontu wschodniego.
Prace przygotowawcze w Stępinie ruszyły wczesną wiosną 1940 r. Plany i lokalizacja tego gigantycznego przedsięwzięcia musiały być gotowe
znacznie wcześniej. Pamiętać
należy, iż w czasach o których
mowa infrastruktura drogowa na terenie Pogórza była
bardziej niż skromna. W regionie była tylko jedna utwardzona droga (Strzyżów - Krosno).
Drugim kluczowym szlakiem
komunikacyjnym była dziś już
nieczynna linia kolejowa Rzeszów - Jasło, biegnąca doliną
Wisłoka.
O skali przedsięwzięcia najlepiej świadczy ilość zatrudnionych w początkowym okresie – 4 tysiące ludzi. Teren wybrany pod budowę został
oczyszczony, odwodniony i utwardzony. Od linii kolejowej
wybudowano też kolejkę, którą na plac budowy dostarczano
materiały budowlane. Sprowadzono maszyny i sprzęt budowlany: betoniarki, agregaty prądotwórcze, pompy, itp.
Jeden z niewielu świadków tych wydarzeń, którzy przeżyli
wojnę wspominał iż urządzeń tych było blisko pięćset.
Taka mobilizacja techniki i pracowników jasno wskazuje,
że dla planistów III Rzeszy musiała to być inwestycja priorytetowa. Niemcy zadbali także o ochronę powstającego
obiektu. W szkole we Frysztaku zainstalowano silny posterunek policji polowej. Niemieckojęzyczni pracownicy zostali zaś
skoszarowani w pilnie strzeżonym obozie na terenie budowy.
Cały plac budowy został otoczony wysokim drewnianym parkanem. Transporty z materiałami i urządzeniami
były ściśle kontrolowane. Przy bramie wjazdowej polskiego
woźnicę zastępował Niemiec, sam zaś wjazd został skonstruowany na wzór małego labiryntu, co uniemożliwiało obserwację terenu z zewnątrz.
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Przy budowie wykorzystywano niewolniczą siłę roboczą
- Żydów oraz w późniejszym okresie jeńców radzieckich
i jugosłowiańskich. Określenie „niewolnicy” należy potraktować dosłownie. Mordercze tempo pracy, fatalne wyżywienie i ciężkie warunki bytowe prowadziły do masowej
śmierci z powodu wyczerpania i chorób. Ci spośród więźniów,
którzy przekraczali bramę budowy już nie wracali. Wycieńczonych i chorych dobijano na miejscu. Grzebano ich na
terenie budowy lub w nieodległym lesie warzyckim. Według
relacji Romana Frodymy budowę przeżył tylko jeden więzień.
Warto pamiętać o tysiącach bezimiennych ofiar zwiedzając dziś betonowy monument...
Powstały budynek miał kształt wygiętego węża przyklejonego do zbocza góry. Ostrołukowa konstrukcja zabezpieczała przed atakami lotniczymi. Zrzucane z samolotów
bomby miały ześlizgiwać się z obłych ścian. Niemcy nazywali
ten rodzaj konstrukcji Dombunker, czyli „budynek katedralny”. Kształt budynku doskonale zlewał się z otoczeniem.
Niemcy zadbali także o jego zamaskowanie. Przed wykryciem z powietrza zabezpieczały siatki maskujące oraz
zasadzone specjalnie drzewa.
Zminimalizowano również ingerencję w otoczenie. Mieszkańców Stępiny nie wysiedlono, a jedynie wprowadzono
dla nich ograniczenia w poruszaniu się po miejscowości.
Pasące się krowy, pracujący
na polach chłopi i susząca się
bielizna miały odsuwać podejrzenia.
Potężny bunkier kolejowy
był strzeżony dodatkowo przez
cztery bunkry bojowe usytuowane na kierunkach zagrożenia. Podejścia do niego utrudniały spirale z drutu kolczastego.
Wymiary bunkra jeszcze dziś robią wrażenie. 480 metrów
długości, 8,3 metra szerokości i 12 metrów wysokości, powodowały, że wewnątrz bez problemu mieścił się pociąg
sztabowy. Dostęp do wnętrze tunelu możliwy był tylko od
jednej strony, przeciwległa ściana była ślepa. Przez całą
długość wnętrza biegł tor z peronami po obu stronach.
W ścianach wykonano wnęki umożliwiające schronienie się
tam ludzi. Po prawej stronie peronu znajdują się schodki
prowadzące do pomieszczeń znajdujących się poniżej peronu. Wielkość tych pomieszczeń jest zróżnicowana i wynosi do kilkunastu metrów. Zapewne przeznaczone były dla
obsługi technicznej pociągów sztabowych.
Budowa bunkra kolejowego dobiegła końca latem 1941 r.,
tuż po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim. Maszyny i urządzenia wywieziono, zlikwidowano zaplecze służące
budowie. Na miejscu pozostał oddział 100 żołnierzy Wehrmachtu do ochrony obiektu.
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Niebawem Niemcy przystąpili do budowy bliźniaczego
obiektu. W pobliskim Strzyżowie pod Żarnowską Górą powstał tunel kolejowy zabezpieczony pancernymi drzwiami
i wartowniami. Do tunelu prowadziła specjalnie zbudowana
bocznica kolejowa.
Do dziś nie jest do końca wiadome dlaczego Niemcy
zdecydowali się na tak potężne inwestycje. Ich koszt i ilość
zużytych materiałów wydają się być niewspółmierne do
rezultatów. Zbombardowanie z założenia będącego w ruchu
pociągu sztabowego jest niezmiernie trudne i wydaje się
dziś, że schrony nie spełniły swojej roli. Odrzucić należy tezę,
iż bunkry kolejowe mogły być stanowiskami dowodzenia.
Znawcy techniki wojskowej słusznie wskazują na brak wyposażenia tuneli w centra łączności, zaś grube betonowe
ściany uniemożliwiają użycia radia bądź też zwykłej krótkofalówki.
Swoje wielkie chwile tunel w Stępinie przeżywał 1 sierpnia 1941 r., gdy doszło tutaj do spotkania Adolfa Hitlera,
Fuhrera Trzeciej Rzeszy z Benito Mussolinim, faszystowskim dyktatorem Włoch. Po spotkaniu obaj udali się na
lotnisko do Krosna skąd odlecieli wizytować jedną z włoskich
dywizji walczących wtedy w Związku Radzieckim.
Historycy wskazują, że bywali tu także Heinrich Himmler
i Erwin Rommel, a nawet przywódcy państw sojuszniczych
Trzeciej Rzeszy - Miklos Horthy i Ion Antonescu.
Szybkie postępy Wehrmachtu na froncie wschodnim
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i późniejsze jego klęski spowodowały, że zainteresowanie
tunelami ze strony Niemców znacznie spadło. Lotnictwo
radzieckie nie dysponowało bombowcami strategicznymi,
które mogłyby zagrozić tunelom. Wycofujący się pod
koniec wojny Niemcy usiłowali wysadzić je w powietrze,
ale na przeszkodzie stanął im oddział Armii Krajowej, który
zdobył pociąg minerski.
Zakończenie działań wojennych było początkiem „cywilnej” kariery obiektu w Stępinie. Przejęty początkowo przez
Ludowe Wojsko Polskie na magazyn sprzętu wojskowego,
został przekazany później Centrali Rybnej, a po niej Spółdzielni Kółek Rolniczych. SKR we wnętrzu bunkra urządził…
pieczarkarnię. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, gdyż
specyficzny mikroklimat we wnętrzu powodował znakomite
warunki dla uprawy grzybów. Planiści III Rzeszy zapewne
nie przypuszczali jaki los spotka kiedyś ich bunkier kolejowy.
Obiekt jest użytkowany przez Gminę Frysztak, która
udostępnia jego wnętrze. Zaś na placu przy bunkrze swoje
zloty odbywają miłośnicy militariów. I tak, po wielu latach,
przy bunkrze znów widać żołnierzy i słychać wojskowe
komendy...
Pisząc artykuł korzystałem z opracowania Romana
Frodymy „Futerały Hitlera”, zamieszczonym w 24 numerze
Almanachu Karpackiego „Płaj”.
Artur Marć

23

Na starej fotografii – Awit Szubert
Awit Szubert urodził się 3 lipca 1837 roku w Oświęcimiu.
Był synem Antoniego i Barbary (z Konińskich) Szubertów.
Kształcił się w Krakowie, najpierw w szkole św. Barbary,
potem w Wyższej Szkole Realnej przy Instytucie Technicznym oraz w Szkole Sztuk Pięknych. W tej ostatniej jego
kolegami byli m.in. Jan Matejko i Artur Grottger. W październiku 1856 roku Szubert wyjechał (wraz ze swoim bratem
Leonem, rzeźbiarzem) do Rzymu. Tam przez trzy lata kształcił
się u profesora Karla Heinricha Drebera w malarstwie pejzażowym. Obrazy Awita nabywały dwory austriacki i bawarski,
a także Polacy. We Włoszech Szubert zainteresował się też
rejestracją obrazów, jak wówczas nazywano rodzącą się
sztukę fotografowania. We wrześniu 1859 roku przywiózł
do Oświęcimia ciężko chorego
brata, a gdy ten zmarł, wrócił do Rzymu. Pod koniec 1860
roku, ze względu na słaby stan
zdrowia musiał jednak zrezygnować ze studiowania malarstwa i przeniósł się do Wiednia. W stolicy monarchii habsburskiej pobierał naukę fotografii, u wybitnych fachowców:
Rudolfa von Bohra i Ludwika
Angerera. Na wieść o wybuchu powstania styczniowego
wrócił do kraju i przyłączył
się do powstańców, pełniąc
funkcję kuriera. Po upadku
powstania powrócił do fotografii. Odwiedzał najlepsze
zakłady fotograficzne w Warszawie, Wilnie i Wiedniu.
Wkrótce (1864 r.) otworzył
własne atelier w Oświęcimiu.
W tym czasie odnowił dawną
znajomość z Władysławem
Szalayem, synem założyciela
i właściciela Szczawnicy. Dzięki
temu, gdy zły stan zdrowia
zmusił go do odbycia kuracji wybrał się do tego modnego
w owym czasie zdrojowiska. Mieszkając tam w latach 18651866 doskonalił umiejętności fotograficzne, utrwalając dla
potomnych Pieniny i Szczawnicę. W roku 1867 Szubert
zamknął zakład w Oświęcimiu i osiadł na stałe w Krakowie.
Tutaj też otworzył (przy ulicy Krupniczej) nowe atelier.
Wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wielka pracowitość
spowodowały, że szybko wyrobił sobie znaczącą pozycję
wśród zawodowych krakowskich fotografów. Wykonywał
portrety znanych osób ze świata polityki i kultury, m.in.
światowej sławy aktorki Heleny Modrzejewskiej. Fotografował malarzy oraz ich dzieła, np. „Lithuanię” Artura Grottgera czy „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki. Ale jego
działalność nie ograniczała się tylko do fotografii portre24

towej. Był też autorem zdjęć wykorzystywanych do celów
naukowych w tak różnych dziedzinach jak chirurgia, archeologia czy astronomia. Fotografował również wnętrza kopalni
węgla kamiennego należących do rodu Potockich: „Krystyna”
w Tenczynku k. Krzeszowic i „Artur” w Sierszy, oraz kopalni
soli w Wieliczce. W 1870 roku poślubił Amalię Dietz, córkę
właściciela nieruchomości, na której znajdował się prowadzony przez niego zakład fotograficzny. Znajomość i współpraca z Walerym Eljaszem – artystą malarzem i rysownikiem,
a także wielkim miłośnikiem i znawcą Tatr, zaowocowała
intensywną działalnością fotograficzną w Pieninach i Tatrach.
Fotografowanie w tamtych czasach w plenerze, a zwłaszcza w górach związane było nie tylko ze znacznymi trudnościami, a nawet niebezpieczeństwami, wysiłkiem fizycznym
i wysokimi kosztami, ale wymagało też wysokich umiejętności zawodowych oraz talentu. Ówczesna technika wykonywania zdjęć charakteryzowała się tym, że fotograf
sam musiał przygotować kliszę, nakładając na szklaną
płytę materiał światłoczuły,
a po naświetleniu w aparacie
wywołać ją, zanim emulsja
wyschła zupełnie. Do tego
celu potrzebna była przenośna ciemnia. Ilość sprzętu
była tak duża iż musiała być
transportowana przez kilku
tragarzy. W wyprawach uczestniczyli ponadto góralscy
przewodnicy oraz asystenci
fotografa. W latach 1876-1878
Szubert wykonał w Tatrach
serię zdjęć na zamówienie
Towarzystwa Tatrzańskiego.
Fotografie te miały propagować walory tatrzańskiej przyrody wśród członków towarzystwa, turystów, wczasowiczów i zagranicznych gości. Zrobione zdjęcia artysta przekazał
władzom Towarzystwa w formie dwóch tek - albumów.
Pierwszy z nich, przekazany w 1876 roku, nosił tytuł „Widoki
z Tatr” i liczył 37 fotografii. Drugi, wykonany w 1878 roku
i zatytułowany „Album Tatr i Pienin” zawierał 28 zdjęć.
Ponadto Szubert przekazał zarządowi Towarzystwa kilkadziesiąt tek - albumów ze zdjęciami tatrzańskimi do rozprowadzenia wśród członków, jako formę zwrotu otrzymanej
na ten cel dotacji.
W 1882 roku artysta otworzył dobrze wyposażony zakład
fotograficzny w Szczawnicy. Prowadził w nim prace nad osiągnięciem najwyższej czułości emulsji płyt suchych, które
sam wytwarzał. Pracował również nad udoskonaleniem
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proszku magnezjowego do fotografii z fleszem. Z uwagi na
słaby stan zdrowia rzadziej organizował dłuższe wyprawy
w góry. Nie przeszkodziło mu to jednak w dalszym fotografowaniu Pienin, Tatr a także Zakopanego. Na początku
lipca 1895 roku w sklepie Bazar Zakopiański Kamila Bauma
w Zakopanem pojawiła się pierwsza wydana na ziemiach
polskich ilustrowana karta pocztowa o tematyce tatr zańskiej. Reprodukowano na niej pięć miniaturowej wielkości
fotografii z Tatr i Zakopanego. Ich autorem był właśnie
Awit Szubert. Działalność fotograficzna przyniosła Szubertowi liczne nagrody na wystawach światowych, m.in.
w Wiedniu, Brukseli, Paryżu i Lwowie. Album o Pieninach
i Tatrach zyskał uznanie samego króla Włoch Wiktora Emanuela. Autor otrzymał za niego list gratulacyjny wraz z brylantową szpilką, która jednak nigdy do niego nie dotarła.
Zatrzymał ją bowiem ówczesny dyrektor policji w Krakowie,
jako rzekomą karę za kontakty fotografa z socjalistami.
Prawdopodobnie ostatnią wyprawę w Tatry Awit Szubert
zorganizował w 1898 roku. Jej celem było fotografowanie
nowej wygodnej drogi prowadzącej z Zakopanego przez
Poronin, Bukowinę, Głodówkę i Łysą Polanę w stronę
Morskiego Oka. Pochodzące z tej wyprawy zdjęcie Wodogrzmotów Mickiewicza (odkrytych i udostępnionych dla
turystów kilka lat wcześniej) jest z pewnością jednym z
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ostatnich wykonanych przez artystę w Tatrach. Po roku
1900 Szubert znacznie ograniczył swoją aktywność zawodową. Zakład w Szczawnicy prowadził jednak osobiście do
1909 roku. Później robił to jego współpracownik Edward
Heczka, a od 1913 roku, żona Amalia. Krakowski zakład był
w latach 1883-1913 prowadzony przez syna noszącego również imię Awit. Po jego rezygnacji, podobnie jak szczawnickim atelier kierowała nim Amalia Szubert. W Szczawnicy spędził fotograf ostatnie lata swojego życia. Do śmierci
pozostał członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego. Wstąpił
do niego zresztą zaraz po jego utworzeniu i widnieje na
pierwszym spisie członków Towarzystwa na pozycji 159.
Awit Szubert zmarł w Szczawnicy 27 maja 1919 roku i Spoczął w grobowcu w kaplicy Szalayów na starym szczawnickim cmentarzu
Janusz Foszcz
Bibliografia:
1. Wiesław Siarzewski, Awit Szubert historia fotografii
tatrzańskiej, Zakopane 2011 (okładka poniżej)
2. Wiesław Siarzewski, Od dagerotypu do fotopocztówki
[w:] Zeszyty Tatrzańskie Nr 4, Zakopane 2013
3. Barbara Węglarz, Awit Szubert szczawnickie atelier,
Szczawnica 2010
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Jan Paweł II – Santo Subito
27 kwietnia 2014 roku błogosławiony Jan Paweł II podczas poprzedzi wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia.
uroczystości w Watykanie, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, Na Mszy św. obecne będą dwie kobiety, których uzdrowienie
zostanie ogłoszonym świętym.
uznano za cuda przypisywane wstawiennictwu Jana Pawła II
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wado- w jego procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Są to
wicach. Syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. W wieku francuska zakonnica Marie Simon-Pierre i Floribeth Mora
45 lat zmarła mu matka, a trzy
Diaz z Kostaryki. Na plac przylata później jego 26-letni brat
niesione zostaną także relikEdmund, który podczas powiarze obu Papieży (Jana Pawsługi lekarskiej w szpitalu zała II ten sam, co na Liturgii
raził się szkarlatyną. Śmierć
beatyfikacyjnej i Jana XXIII”
tak bliskich osób, wpłynęła
– podaje Nasz Dziennik.
na całe życie Wojtyły. Sam
Jak podaje rozgłośnia waoddał się nauce, grał w teattykańska, Liturgii dziękczynrze, który założył z przyjaciółnej na placu św. Piotra w pomi, uprawiał sport i wspinał
niedziałek, 28 kwietnia br.,
się po górach. Wyświęcony
o godz. 10.00 przewodniczyć
na kapłana 1 listopada 1948 r.
będzie ks. kard. Angelo CoWikary, naukowiec, poliglota,
mastri, archiprezbiter bazyliki
biskup pomocniczy krakowwatykańskiej. Strona watyski, następnie arcybiskup metkańska przypomina, że na wyropolita krakowski, kardynał,
darzenia kanonizacyjne nie
papież. Człowiek oddany Bogu
ma wejściówek. Ks. Federico
i ludziom. Jako papież przeLombardi zaprosił wiernych,
mierzył świat, by dotrzeć do
by bez obawy przyjechali na
wiernych w najdalszych zakąturoczystości do Rzymu.
„Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek,
kach globu. Wyniósł do chwały
Stwierdził jednocześnie, że
którego
życie
okazało
się
wyjątkowym
darem
dla
Kościoła
ołtarzy świętych i błogosłaWatykan nie prowadzi żadi całego świata.
wionych. Autor encyklik, adhonych szacunków na temat
Temu człowiekowi było na imię Karol.
rtacji apostolskich, książek,
spodziewanej liczby pielgrzyKarol
Wojtyła”
wierszy, listów i medytacji.
mów. Podkreślił jedynie, że
Swoją charyzmą przyciągnął
wypełniony po brzegi plac
ks. kard. Stanisław Dziwisz
młodzież, dla której zorganiśw. Piotra i prowadząca do
zował Światowe Dni Młodzieży. Młodzież z ogromnym entu- niego Via della Conciliazione oznacza ponad ćwierć mizjazmem odpowiedziała na wezwanie swojego Duszpas- liona pielgrzymów.
terza.
„Szukałem Was, a teraz Wy przyślijcie do mnie”
Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku w 27 roku
pontyfikatu, o 21:37.
Czekamy na Ciebie Ojcze Święty…
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia 2005 roku na
placu św. Piotra w Rzymie. W uroczystości wzięli udział
Kinga Buras
przywódcy wielu wyznań i religii, oficjalni delegaci z szefami państw i rządów, przedstawiciele rodów królewskich,
duchowni i pielgrzymi z całego świata. W tym samym
miejscu będziemy świadkami wyniesienia Sługi Bożego na
ołtarze. Podczas uroczystego zamknięcia prac trybunału
rogatoryjnego w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II,
kard. Stanisław Dziwisz powiedział: „Zanim sługa Boży
wezwał nas, abyśmy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi, on sam wpierw te drzwi Mu otworzył – i to od najwcześniejszych lat swego dzieciństwa. To otwieranie drzwi
Chrystusowi trwało do końca życia, aż do całkowitego
upodobnienia się do Zbawiciela; aż do owej chwili, w której Ojciec niebieski otworzył wiernemu Słudze drzwi swojego
domu".
„Liturgię kanonizacyjną na placu św. Piotra o godz. 10:00
Plac Św. Piotra
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Oddział PTT w Tarnowie
oraz Stowarzyszenie
"Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba w Polsce"

Zapraszają na wspólną pielgrzymkę pieszo-rowerową Drogą Św. Jakuba "Via Regia" z Tarnowa do Krakowa
Łagiewnik na uroczystości Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w dniach
22-27.04.2014 r. w VI Etapach o łącznej długości 109 km.
Pielgrzymowanie pieszo lub na rowerze można rozpocząć w dowolnym punkcie trasy. Godzinę i miejsce
startu prowadzącego na poszczególnych etapach ustalono uwzględniając długość trasy, godzinę Mszy św.
i możliwości dojazdu (dojścia) do punktu wyruszenia na szlak.

Etap I: (22.04 - 7:45 - Katedra) Tarnów - Porąbka Uszewska (27 km)
Etap II: (23.04 - 10:00 - Kościół) Porąbka Uszewska - Brzesko (10 km)
Etap III: (24.04 - 7:45 - Kościół) Brzesko – Bochnia (16 km)
Etap IV: (25.04 - 8:30 - Bazylika) Bochnia - Staniątki (26 km)
Etap V: (26.04 - 8:30 - Klasztor) Staniątki - Wieliczka (17 km)
Etap VI: (27.04 - 6:00 - Klasztor) Wieliczka - Kraków Łagiewniki (13 km)

Kontakt:
Stanisław Tomaszek, kom.: 509-905-595, e-mail: mtom@interia.pl
Jerzy Zieliński, kom.: 501-022-666, e-mail: jzielinski@ptt.org.pl
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Z wielką radością informujemy Was, że od tego numeru naszego oddziałowego kwartalnika pojawi się
w nim nowa rubryka zatytułowana „Na starej fotografii”. Bieżący rok wydaje się być wprost idealny dla
rozpoczęcia tego typu działu. Wkrótce obchodzić będziemy przecież dziewięćdziesiątą rocznicę powstania
naszego Oddziału. Jak sama nazwa rubryki wskazuje, umieszczać w niej będziemy zdjęcia zrobione przed laty
w czasie wycieczek w góry. Zarówno te wysokie, jak i całkiem niskie. Chcielibyśmy jednak, żeby znalazły się
w niej również fotografie zrobione przez Was lub Waszych przodków. Ustaliliśmy wspólnie, że powinny być one
zrobione nie później niż w 1989 roku. Na dobry początek proponujemy zdjęcie pochodzące jeszcze z XIX wieku.
Jak widać przedstawia panoramę Zakopanego wraz z Sarnią Skałą, Giewontem (jeszcze bez krzyża) i Czerwonymi
Wierchami w tle. Jego autorem jest Awit Szubert - jeden z najznakomitszych ówczesnych fotografów, pionier
fotografii Pienin i Tatr. Jego sylwetkę przedstawiamy zresztą w niniejszym numerze.
Zdjęcie pochodzi z archiwum księży filipinów. Podejrzewamy, że jego właścicielem był patron naszego Oddziału –
ksiądz Bogusław Królikowski będący wówczas znanym członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego.
Janusz Foszcz
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