TARNOWSKA PERĆ

Nr 1(2)2013
Drodzy Czytelnicy,
Za nami premiera pierwszego w historii Oddziału kwartalnika „Tarnowska Perć”. Dziękujemy za gratulacje i opinie,
które wysyłają Państwo drogą mailową oraz osobiście. W tym numerze Rafał Magiera opowie o Grupie Podhalańskiej
GOPR, Radosław Łabno udzieli wywiadu prosto z Antarktyki. Z Januszem Foszczem udamy się w daleką podróż do Afryki,
zaprosimy również do malowniczego Schroniska nad Morskim Okiem, a tęskniących za słońcem, Paul Urban zabierze do
rodzinnego Sacramento w Kalifornii. Każda wyprawa i spotkanie nowych ludzi, to zdobywane przez nas doświadczenia
i umiejętności. Jak mawia ks. prof. Michał Heller „…choćby cię nie wiem ile podróż kosztowała… i tak do domu powrócisz
bogatszy”.
Kinga Buras

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz
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Konkurs
Odbyliście podróż marzeń? Przywieźliście zdjęcia z tej
wyprawy? Chętnie przeczytamy Wasze relacje i obejrzymy fotografie. Oryginalne opowieści nagrodzimy
koszami pełnymi niespodzianek i zamieścimy na łamach naszego kwartalnika.
(Konkurs dla Członków PTT, Sympatyków oraz każdego, kto chce się podzielić z nami swoją przygodą relacje można przesyłać do nas na adres:
tarnowskaperc@wp.pl z dopiskiem „konkurs”
do 10.06.2013 roku - zapraszamy)
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fot. Jerzy Zieliński

Zapraszamy do wspólnych wypraw w góry z Polskim
Towarzystwem Tatrzańskim w Oddziale tarnowskim.
Doświadczeni Przewodnicy, pełni pasji i humoru prowadzą niezapomniane wycieczki, w których udział
biorą Członkowie i Sympatycy PTT. Uroczyste przyjęcie do grona miłośników gór, odbywa się na szlaku,
gdzie adepci otrzymują swoją legitymację.
W I i III środę miesiąca regularnie mają miejsce spotkania, podczas których zaproszeni goście dzielą się
wspomnieniami z wypraw, wyświetlane są zdjęcia
i filmy oraz odbywają się ciekawe dyskusje.
„Podróżować to żyć” słowa, które zapisał Hans Christian Andersen, odzwierciedlają naszą pasję, którą
pragniemy się z Państwem podzielić… Zapraszamy!

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Tarnowie
im. ks. Bogusława Królikowskiego COr
33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 9
Klasztor xx. Filipinów w Tarnowie
I i III środa miesiąca - godzina 17.30
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RAFAŁ MAGIERA
GRUPA PODHALAŃSKA GOPR

fot. Rafał Magiera

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. Członkowie elitarnej jednostki GOPR niosą pomoc ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone, zapobiegając wypadkom w górach, jak również dbając o ochronę środowiska
górskiego. Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór
polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko - Częstochowską po Bieszczady. Teren, na którym swoją misję
pełnią ratownicy podzielony jest na siedem grup: Grupa
Beskidzka, Bieszczadzka, Jurajska, Karkonoska, Krynicka,
Podhalańska i Wałbrzysko-Kłodzka. W Grupie Podhalańskiej, której terenem działania są Gorce, Pieniny, Beskid
Wyspowy, Pasmo Policy, Orawa oraz część Beskidu Sądeckiego, staż odbywa Rafał Magiera. Tarnowianin, do 2010
roku członek PTT w Tarnowie. Pierwszy kontakt z górami,
miał będąc w harcerstwie. Przez sześć lat Rafał prowadził
drużynę, z którą przemierzał górskie szlaki. Zainicjował
Harcerskie Gry Nocne o nazwie „Ludzie Meteora”, szczegóły na stronie: www.ludziemeteora.tarnow.zhp.pl. Kolejnym etapem była praca w Bacówce w Jamnej w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym, dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z kolegą założył
firmę wysokościową. W późniejszym okresie pracował dla
Centrum Wspinaczkowego w Krakowie. Dla TPN prowadził
badania w Tatrach, które miały przybliżyć charakterystykę
ruchu turystycznego na terenie od Czarnego Stawu na
Rysy. Obecnie jest Przewodnikiem Beskidzkim, studiuje
Geografię z Turystyką na UJ w Krakowie i odbywa staż
w Grupie Podhalańskiej GOPR. Jak sam mówi o miejscu
swojej służby „to miejsce, które jest wielką magią”.
By zostać ratownikiem, trzeba przejść przez egzamin, który składa się w początkowym etapie z trzech części. Kondycyjnej - wyjście na czas na Turbacz, części narciarskiej zjazd na nartach z Turbacza i części teoretycznej - znajoTARNOWSKA PERĆ Nr 1(2)2013

mości topograficznej pasm górskich. Kolejny etap, to badania medyczne i rozmowa kwalifikacyjna z naczelnikiem
Grupy Podhalańskiej GOPR. Wymagane jest, by dwóch
doświadczonych ratowników zaświadczyło, że adept jest
gotów do rozpoczęcia stażu kandydackiego. Okres trwania
stażu, to przynajmniej dwa lata, podczas którego kandydat
przechodzi szereg szkoleń zakończonych kursem i egzaminem I stopnia. Po zakończeniu stażu na wniosek Naczelnika Grupy, zarząd przyjmuje kandydata do grona ratowników. Uroczysty tekst przyrzeczenia i wręczenie przez Naczelnika odznaki tzw. „blachy”, to początek drogi dla ratownika „Błękitnego Krzyża”. Grupa Podhalańska zrzesza
360 ratowników, dysponuje dobrze przygotowanym sprzętem, który jest wykorzystywany w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych jak mobilne centrum dowodzenia, skutery, czy samochody terenowe. Mimo tak zaawansowanej
technologii i dobrze wyszkolonych ratownikach, wyruszającym w góry Rafał zaleca jednak ostrożność i rozwagę, nie
jest ważne, by wyznaczony górski szczyt był zdobyty
w dniu, w którym warunki atmosferyczne, czy stan fizyczny uniemożliwiają wspinaczkę. Fascynująca podróż z Rafałem nie kończy się na opowieściach o górskich wyprawach,
dyżurach spędzonych z ratownikami Grupy Podhalańskiej
GOPR i akcjach ratunkowych, to również podróże w różne
części świata, z dala od turystycznych szlaków.
Wraz z Szymonem Baronem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przemierzył m.in. Węgry, Chorwację, Serbię czy Macedonię. Wiele takich magicznych miejsc
zwiedził Rafał Magiera, realizując swoje pasje, jednak najważniejszą z nich są słowa: (…)na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia
i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie
i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. (…)
Kinga Buras
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KRONIKA ODDZIAŁU
06.01.2013 - Spotkanie opłatkowe

16-24.01.2013 - Ziemia Święta Izrael i Palestyna

fot. Bernadeta Knapik

Tradycją Oddziału są Spotkania Opłatkowe, które gromadzą Członków i Sympatyków PTT, w klasztornej sali księży
Filipinów. Ksiądz Robert Piechnik rozpoczął spotkanie modlitwą by później każdy z nas mógł połamać się opłatkiem
i złożyć sobie życzenia. Biały chleb dzielony przez nas, swoją mocą mnożył życzenia i godził zwaśnionych. Stół wigilijny, został okryty białym obrusem i obficie zapełnił się dobrodziejstwami z domowych kuchni. Dyskusje, plany
i wspomnienia, przez kilka godzin zatrzymały biesiadujących w dzień Święta Trzech Króli…
----------------------------------------------------------------------------13.01.2013 - Rozpoczęcie Sezonu

fot. Janusz Foszcz & Andrzej Piątek

W dniach 16-24 stycznia 2013 roku jedenastoosobowa
grupa naszych oddziałowych koleżanek i kolegów wzięła
udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Stanowili oni najliczniejszą część ponad czterdziestoosobowej ekipy pielgrzymów. W czasie wyjazdu uczestnicy zwiedzili najważniejsze miejsca związane z historią judaizmu i chrześcijaństwa, a więc powiązane zarówno ze Starym jak i Nowym
Testamentem. Odwiedzili m.in. Nazaret, Betlejem, Kanę
Galilejską, Cezareę Filipową i Nadmorską, Jerozolimę, Jaffę
i Tel Aviv. Oprócz wielu głębokich przeżyć duchowych nie
zabrakło również atrakcji turystycznych. Do takich bez
wątpienia można zaliczyć: rejs po Jeziorze Galilejskim,
wędrówkę górzystą Pustynią Judzką oraz Doliną Cedronu,
kąpiel w Morzu Martwym czy wizytę w Yad Vashem. Przez
cały czas pobytu w Ziemi Świętej towarzyszyła naszym
pielgrzymom doskonała pogoda, która przynajmniej na
kilka dni pozwoliła im zapomnieć o trwającej u nas mroźnej i śnieżnej zimie.
----------------------------------------------------------------------------16-17.01.2013 - Jubileusz X-lecia Oddz. w Ostrowcu Św.

fot. Artur Marć

Uroczysta inauguracja sezonu 2013 w Oddziale tarnowskim Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, odbyła się
w reprezentacyjnym składzie, podczas wyprawy szlakiem:
Pławna - Bruśnik - Falkowa - Jamna (bacówka) - Siekierczyna - „Wieprzek” - Jastrzębia - Kąśna Dolna - Ciężkowice.
Piękna i stosunkowo łatwa trasa, która znajduje się w niedalekiej odległości od Tarnowa, przyciąga zimą i latem
wielu turystów. Jamna znana jest m.in. z Domu św. Jacka
prowadzonego przez Ojców Dominikanów i drewnianej
bacówki z widokiem na góry.
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fot. Krzysztof Florys
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Członkowie Oddziału PTT w Tarnowie wraz z „Tarnowskimi
Włóczykijami” uczestniczyli w Jubileuszu X-lecia utworzenia Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród zaproszonych gości, udział wzięli przedstawiciele Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, reprezentacje Członków z Oddziałów PTT w Bielsku-Białej,
Chrzanowie, Krakowie, obu Oddziałów w Łodzi, Mielcu,
Nowym Sączu z Kołem w Tarnobrzegu, Radomiu i Tarnowie oraz władze powiatowe, miejskie, Posłowie i firmy
wspierające działalność Oddziału PTT w Ostrowcu. Podczas gdy, goście korzystali z atrakcji gościnnej ostrowskiej
ziemi, Zarząd Główny PTT zebrał się na swym posiedzeniu.
----------------------------------------------------------------------------09-10.02.2013 - Ostatki na Niemcowej

Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie
gościł misjonarza pracującego w Afryce. Przybył do nas
z serca Tanzanii, z diecezji Arusha. Podziwiając zdjęcia
i słuchając opowieści księdza, przenieśliśmy się na dwie
godziny do kraju, zakochanego w Afryce i Masajach misjonarza. Zdjęcia ukazały nam piękno Czarnego Lądu, różnorodność barw i roślinności. Bliżej nam teraz do zachwytu
nad roztańczonym i głośnym domem ks. Arka Nowaka.
----------------------------------------------------------------------------09-10.03.2013 - Przedwiośnie w Pieninach

fot. Przemysław Klesiewicz

fot. Artur Marć

Do chatki powędrowaliśmy żółtym szlakiem prosto ze
stacji w Piwnicznej-Zdroju. Wkrótce przekonaliśmy się, że
decyzja była w stu procentach słuszna. Do osiedla Bziniaki
ślad „założył” nam pług, działający tam w ramach realizowania przez gminę zadań własnych. Brodząc w śniegu
zdobyliśmy Kamienny Groń. Powoli ruszyliśmy w stronę
kapliczki na Wyżniej Polanie pod Niemcową. Zarezerwowane przez nas wcześniej pomieszczenie zwane „Stajenką” było do naszej dyspozycji. Ostatnia sobota karnawału
powoli dobiegła końca. W kolejnym dniu dwadzieścia po
ósmej ruszyliśmy wytyczoną ścieżką na Rogacza. Jedna
grupa obrała kurs do bacówki na Obidzy, druga, zmierzyła
się z Radziejową. Ostatni pieszy etap weekendu stanowił
zejście przez Suchą Dolinę do Kosarzysk. Stamtąd zamówionym wcześniej busem dojechaliśmy do Piwnicznej.
----------------------------------------------------------------------------20.02.2013 - Spotkanie z księdzem Arkiem Nowakiem
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Druga nasza weekendowa wycieczka oddziałowa odbyła
się w dniach 9-10 marca. Jej celem były Pieniny, jeden
z najbardziej uroczych zakątków w Karpatach. Pierwszego
dnia trasa wędrówki wiodła przez Wąwóz Homole na
Wysoką i dalej granią Małych Pienin na Wysoki Wierch.
W słowackiej części Pienin przemierzyliśmy szlak od
Leśnickiej
Przełęczy
do
Czerwonego
Klasztoru
poprowadzony nad Haligowskimi Skałami. W niedzielę
z kolei przyszedł czas na najpopularniejszą część Pienin
z Trzema Koronami i Sokolicą. Niestety mgła nie pozwalała
cieszyć się widokami z pienińskich szczytów. Tylko na
Sokolicy „łyknęliśmy nieco błękitu”. W trakcie wycieczki
odbywanej pod hasłem „Przedwiośnia w Pieninach”
okazało się, że zima w dalszym ciągu trzyma się mocno.
Odnowione schronisko „Trzy Korony” okazało się bardzo
gościnne, na pewno więc nie była to nasza ostatnia wizyta
w Sromowcach Niżnych.
----------------------------------------------------------------------------12.03.2013 - IV Ponadgimnazjalny Konkurs Wiedzy
o Górach „Tatry Polskie”
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IV PONADGIMNAZJALNY
KONKURS WIEDZY O GÓRACH
„TATRY POLSKIE”

fot. Artur Marć

We wtorek 12 marca 2013 roku w budynku Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie odbyła się czwarta
edycja Konkursu Wiedzy o Górach, przeznaczonego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie zorganizował ją nasz Oddział PTT wraz ze Społecznym Gimnazjum
Matematyczno-Przyrodniczym STO w Tarnowie. Patronat
nad imprezą objęli: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Roman Łucarz - Starosta Powiatu Tarnowskiego oraz Szymon Baron - Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Do konkursowych zmagań przystąpiło dziesięć trzyosobowych zespołów reprezentujących
szkoły ponadgimnazjalne oraz szkolne koła turystyczne
z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Przybyła również, podobnie jak w ubiegłych latach ekipa licealistów z Sandomierza. Tematem tegorocznego konkursu były Tatry Polskie. Uczestnicy zmierzyli się z trudnym, trwającym sześćdziesiąt minut testem obejmującym różnorakie zagadnienia tatrzańskie. Nie brakowało pytań z topografii, historii,
fauny, flory, ochrony przyrody czy hydrologii.

fot. Artur Marć
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Pytania przygotował zespół przewodników górskich, który
pełnił jednocześnie rolę jury konkursu. Przewodniczył mu
Bogusław Furtek, a w skład wchodzili ponadto: Teresa
Dumańska, Renata Gruca-Nowak, Artur Marć oraz Janusz
Foszcz. Członków jury wspomagał w pracy Paweł Szczepanek reprezentujący Tatrzański Park Narodowy.
Po poprawieniu wszystkich prac, okazało się, że poziom
wiedzy uczestników był mocno zróżnicowany. Laureaci
wykazali się jednak, podobnie jak w ubiegłych latach doskonałą znajomością zagadnień związanych z konkursową
tematyką. Zwyciężczynią została (prawie bezbłędna) Klaudia Łyda reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. W ten sposób po raz pierwszy w historii naszego konkursu zwycięstwo przypadło
dziewczynie. Oprócz Klaudii miejsca na podium zajęli: Mateusz Galus oraz Karolina Smoła - przedstawiciele Szkolnego Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II z Tarnowa. Czwarte
miejsce przypadło w udziale Piotrowi Foszczowi z tarnowskiego III LO, a piąte Marcinowi Plebankowi z SK PTT Nr 1.
Jury wyróżniło jeszcze (z uwagi na bardzo dobry wynik):
Dariusza Buzowskiego oraz Wiolettę Krydkę z Liceum
w Tuchowie.

fot. Artur Marć

W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo wywalczyła ekipa
SK PTT Nr 1 z Tarnowa, wyprzedzając zespół z LO w Tuchowie oraz drużynę z III LO w Tarnowie. Tuż za podium
uplasował się zespół z ZSOiZ w Ciężkowicach. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, przewodniki,
mapy, książki, a także cenne nagrody rzeczowe związane
z turystyką górską. Zostały one ufundowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,
Tatrzański Park Narodowy oraz wydawnictwa „Bezdroża”
i „Compass”. Redakcja Magazynu Turystyki Górskiej „npm”
ufundowała dla zdobywczyni pierwszego miejsca, roczną
prenumeratę swojego czasopisma. Wszyscy uczestnicy
otrzymali wartościowe upominki przygotowane przez Tatrzański Park Narodowy (m.in. koszulki i odznaki), Gminę
Bukowina Tatrzańska, Miasto Zakopane oraz Starostwo
Tatrzańskie. Kolejna edycja konkursu już za rok.
Janusz Foszcz
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SZKOLNE KOŁO PTT NR 1
IM. JANA PAWŁA II

przez tarnowian brawami na stojąco. Udało nam się zdobyć jego autograf z dedykacją: „Członkom Szkolnego Koła
PTT w Tarnowie z życzeniami spełnienia młodzieńczych
marzeń”.
Szkolne Koło PTT Nr 2 w Tarnowie zaprosiło nas na początku marca na spotkanie z ks. Arkadiuszem Nowakiem,
misjonarzem pracującym w Afryce. Wizyta ta wzbudziła
wśród młodzieży ciekawe dyskusje na temat zwyczajów
afrykańskich plemion.

fot. Beata Wideł

Okres zimowy niekoniecznie musi kojarzyć się z czasem
ograniczonej działalności turystycznej lub nawet przestojem. W oczekiwaniu na wiosnę członkowie Szkolnego Koła
PTT Nr 1 uczestniczą m.in. w spotkaniach z podróżnikami
i ludźmi pozytywnie „zakręconymi”.
Centrum Sztuki Mościce realizuje od pewnego czasu warty
polecenia cykl podróżniczy: „…za horyzont domu”, w ramach którego zapraszane są do Tarnowa znane osoby.

fot. Beata Wideł

W styczniu poznaliśmy w ten sposób panią Annę Czerwińską, polską alpinistkę i himalaistkę, zdobywczynię
m.in. Korony Ziemi. W lutym spotkaliśmy się z panem
Mieczysławem Bieńkiem, byłym górnikiem, który po wypadku w kopalni rozpoczął podróżniczy etap w swoim
życiu. W pamięci pozostaną: jego ogromne poczucie humoru i opowiadane śląską gwarą przygody. W marcu wzięliśmy udział w spotkaniu z panem Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym Polakiem, który poleciał w Kosmos.
Zaprezentowane zdjęcia zrobiły niesamowite wrażenie,
podobnie jak i sam astronauta, który został pożegnany
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fot. Marcin Zaród

Przed kilkoma dniami przyszliśmy do siedziby Oddziału PTT
w Tarnowie, aby uczestniczyć w spotkaniu z panią Barbarą
Kasperek, która opowiadała o swojej podróży do Maroka.
Co nas zaskoczyło? Chociażby takie małpy makaki, które
mogą ukraść nierozważnym turystom pozostawione bez
opieki niewielkie przedmioty. Jak dogonić taką małpę,
która przywłaszczyła sobie np. aparat fotograficzny? Nad
tym zastanawialiśmy się w drodze do domu. W naszym
Kole jest grupka osób zainteresowana fotografią. Pod koniec lutego oglądaliśmy prezentowaną w Tarnowskim
Centrum Kultury Wystawę Fotografii Dzikiej Przyrody
2012, którą tworzyły zwycięskie prace z dorocznego konkursu, organizowanego przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Muzeum w Londynie. Coś fantastycznego.
Polecamy nie tylko pasjonatom fotografii.
W międzyczasie przygotowywaliśmy się do IV Międzyszkolnego Ponadgimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Górach.
Tatry Polskie - to tegoroczny temat konkursu. Oj, sporo
było nauki… Nasza Wspaniała Trójka: Karolina Smoła, Mateusz Galus i Marcin Plebanek zdobyła drużynowo pierwsze miejsce. Jeszcze raz gratulujemy!
Zima powoli ustępuje, co oznacza, że wkrótce ruszymy
w trasę. Po spotkaniach z podróżnikami pojawiło się sporo
planów i propozycji wyjazdów. Może nie pojedziemy od
razu w Himalaje, aby zdobyć jakiś ośmiotysięcznik, ale na
pewno wyjedziemy w góry. Po prostu tęsknimy za tym…
Beata Wideł
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Święty Jakub Starszy (Większy)

DROGA ŚW. JAKUBA
„VIA REGIA”
PILZNO - KRAKÓW

Wszystkie szlaki piesze i rowerowe Europy oznaczone
symbolem muszli prowadzą do Santiago de Compostela miejscowości w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób św. Jakuba. Drogi św. Jakuba zwane są w Niemczech - Jakobswege, we Francji - Chemins de St. Jacques, w Hiszpanii - Caminos de Santiago, a w Anglii - Way of St. James.
Tradycja wędrowania do grobu Apostoła trwa w Europie
już od IX w., a Santiago de Compostela to trzecie (obok
Rzymu i Jerozolimy) miejsce pielgrzymowania chrześcijan.
Drogi św. Jakuba wiodą przez różne regiony Europy, przez
setki zabytkowych miast i miasteczek, przez stare i nowe
miejsca kultu religijnego, dlatego pielgrzymowanie tymi
szlakami to nie tylko doznania o głębokiej treści duchowej,
ale też możliwość poznania kultury, życia i zwyczajów jej
mieszkańców oraz piękna otaczającej przyrody. Na Szlakach Jakubowych spotykamy braci - wędrowców z różnych
krajów i różnych wyznań, ponieważ pielgrzymowanie do
Santiago de Compostela to nie tylko chrześcijańska tradycja. Od kilku lat Szlaki św. Jakuba pojawiły się także w Polsce, a wśród nich Droga św. Jakuba „Via Regia” zdążająca
od wschodniej granicy Polski do Krakowa, a dalej przez
Olkusz, Piekary Śląskie, Opole, Wrocław do Zgorzelca.
Szlak ten stara się przybliżyć tradycję znanej, średniowiecznej drogi „Via Regia”, która prowadziła z Rusi przez
Polskę południową, Niemcy i Francję do Hiszpanii.

8

To jeden z Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, syn
Zebedeusza i Salome, brat św. Jana Ewangelisty. Obaj
Apostołowie znani byli z porywczego charakteru, dlatego
też Chrystus nazywał ich Synami Gromu. Święty Jakub jest
pierwszym męczennikiem spośród uczniów Chrystusa;
został ścięty mieczem w Jerozolimie w 44 r. za panowania
Heroda Agryppy I. Za życia przez pewien czas nauczał
w Hiszpanii, dlatego też uczniowie przewieźli jego ciało
i pochowali w Galicji (północny region Hiszpanii). Według
podań łódź z ciałem świętego przybiła do cypla na brzegu
Atlantyku uznawanego do czasów Kolumba za „koniec
ziemi”; stąd nazwa tego cypla - Finisterre. Grób świętego
odnalazł po ośmiu wiekach pustelnik Pelagiusz, a doprowadził go do niego deszcz gwiazd spadających w nocy na
ziemię. Dlatego miejsce to nazwano Santiago de Compostela - Saint Jago (Święty Jakub) Campus stellae (pole
gwiazd). Kult Świętego rozwinął się od IX w. po zwycięskich walkach o wyzwolenie półwyspu spod panowania
Maurów - ludów muzułmańskich, wyznawców Mahometa.
Według legendy walczących chrześcijan wspierał i dodawał im ducha do walki św. Jakub na białym rumaku
i z mieczem w dłoni. Wtedy też św. Jakub został ogłoszony
patronem Hiszpanii i Portugalii. Jego relikwie czczone do
dziś w Santiago de Compostela ściągają miliony pielgrzymów z całego świata. Św. Jakub jest opiekunem pielgrzymów, sierot, hospicjów i kapeluszników, a wędrowne
atrybuty - kostur, tykwa, muszla i nakrycie głowy - są rozpoznawalnymi elementami każdej jego figury i obrazu.
W Kościele katolickim Jego święto obchodzone jest
25 lipca.

Jak wędrować po Camino
Wybierając się na wędrówkę pamiętajmy, że należy ją
zaplanować w oparciu o wiedzę z przewodników, map
i internetu. Można iść do Santiago de Compostela z Polski
(około 5 miesięcy), można wyruszyć z dowolnego miejsca
już w Hiszpanii, można wędrować przez wiele lat etapami
z różnych miejsc Europy. Aby uzyskać „compostelę” (dokument odbycia pielgrzymki Drogą św. Jakuba) wystarczy
udokumentować pieczątkami w „credencialu” (paszport
pielgrzyma) przejście 100 km lub przejechanie 200 km
rowerem.
Na Drogę zabieramy tylko najbardziej niezbędne rzeczy;
zbędnych i tak pozbędziemy się już po pierwszych dniach
wędrówki. Na pielgrzymim szlaku czeka nas gościnność
mieszkańców i wsparcie napotkanych współwędrowców,
a na Drogach francuskich i hiszpańskich doskonale zorganizowana, choć skromna baza noclegowa. Wszędzie na
punktach noclegowych (także w Polsce) pomocny jest
paszport pielgrzyma.
Pamiętajmy, że wędrowanie to nie marszobiegi i zaliczanie
dystansu, ale przede wszystkim wspaniały czas na modlitwę w samotności, na podziwianie otaczającego nas świata i fascynację przyrodą; to czas na odzyskanie duchowej
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równowagi, którą tak brutalnie niszczy pęd naszego
współczesnego życia.

uzależniono od stopnia skomplikowania trasy - tam, gdzie
jej przebieg może budzić wątpliwości, znaki umieszczano
częściej, a tam gdzie jej przebieg jest oczywisty, gdzie
prowadzi główną drogą lub gdzie niezmiennie prowadzi na
wprost - znaki umieszczano rzadziej.
Znaki podstawowe poziome - znaki zmiany kierunku
umieszczono na skrzyżowaniach lub rozdrożach (rozstajach), na którym mamy skręcić. W niewielkiej odległości za
skrętem umieszczono z kolei znak podstawowy pionowy,
który ma upewnić wędrowca, że nie zboczył ze szlaku.

fot. Piotr Biś

Sens pielgrzymowania
Dawniej cel pielgrzymowania był nieco inny niż dziś; miał
zwykle charakter pokutny, dziękczynny bądź wstawienniczy. My, współcześni pątnicy udajemy się na pielgrzymi
szlak często w poszukiwaniu wiary w Boga, bo w pędzącym, cynicznym świecie, pozbawionym wartości i świętości, odartym z tego, co najważniejsze chcemy upewnić się,
że „przeminie postać tego świata”, że Bóg istnieje, że nas
miłuje. I często dopiero w trudach wędrówki docierają do
naszego umysłu i serca te przesłanki, dla których średniowieczni pątnicy przemierzali Drogę Jakubową. Wyruszenie
na Jakubową Drogę to wejście w nową, inną perspektywę,
a wędrowanie tą Drogą to kilka, kilkanaście, czy nawet
kilkaset dni życia prostego, bez zbędnych obciążeń. Problemy, które nas zniewalały maleją, odchodzą… Ważne
stają się natomiast rzeczy podstawowe: woda, chleb, sen,
ból czy doznana od napotkanych osób serdeczność. Dla
wielu pielgrzymów to zwykle czas poszukiwania odpowiedzi na podstawowe, egzystencjalne pytanie „Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?”. Dla chrześcijan to czas
zjednoczenia z Bogiem i czas naśladowania Jezusa w Jego
wędrówce po Ziemi. Miejmy nadzieję, że na Camino przyłączy się On do każdego z nas i powie jak do uczniów idących do Emaus: „Jestem Drogą, Prawdą i Życiem”...

Drogowskazy zamontowano w punktach węzłowych szlaku. Wskazują kierunek wędrówki oraz odległości do najbliższego punktu, w którym umieszczono drogowskazy, do
końca etapu, do Krakowa i do Santiago de Compostela
w Hiszpanii.
Słupki betonowe i tablice ustawiono jako element pomocniczy i ozdobny.
Opiekę nad Drogą Jakubową z Pilzna do Krakowa pod koniec 2011 roku objął Oddział PTT
Tarnowie, a odcinkiem Tuchów - Tarnów opiekuje się tarnowskie SK PTT
Nr 1. 20 lutego 2010 roku w ramach
sztafety „Europa Compostela” zorganizowanej z okazji obchodów „Roku
św. Jakuba”, jako pierwsi na europejskie etapy sztafety do Santiago de
Compostela wyruszyli z Pilzna członkowie Oddziału PTT w Tarnowie
(Norwegowie wystartowali 1 marca).
(Informacje zawarte w artykule pochodzą z przewodnika
„Droga św. Jakuba „Via Regia” Pilzno - Kraków”, którego
współautorami są Stanisław i Marek Tomaszek)

Jak nie zgubić szlaku
Szlak Jakubowy Pilzno - Kraków oznakowany jest tabliczkami i nalepkami z symbolem muszli i podpisem „Droga
św. Jakuba”; dodatkowymi elementami znakowania na
Drodze są drogowskazy, słupki betonowe i tablice. Szlak
w przeciwnym kierunku, powrotny (Kraków - Pilzno) oznakowany jest białymi kółkami i strzałkami. Należy jednak
pamiętać - jeśli nie zauważyliśmy żadnego znaku na dłuższym odcinku, nie oznacza to, że zgubiliśmy drogę - znak
mógł zostać zniszczony przez ścięcie drzewa, wymianę
słupa lub, co także się zdarza - został zerwany.
Znaki podstawowe pionowe - (grotem do nieba) umieszczono średnio, co 400 m. Częstotliwość ich umieszczania
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fot. Jerzy Zieliński

Stanisław Tomaszek
Marek Tomaszek
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TARNOWIANIE NA DACHU AFRYKI

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

Minęła właśnie pierwsza rocznica naszej wyprawy
w najwyższe góry Afryki. Rozpoczęliśmy ją w mroźny, sobotni poranek - 11 lutego 2012 r. Kiedy opuszczaliśmy
nasze rodzinne miasto, termometry wskazywały minus
23 stopnie Celsjusza. Wieczorem wylądowaliśmy w Zurychu. Tutaj było zdecydowanie cieplej. Tylko minus dziesięć
stopni. Noc spędziliśmy w iście komfortowych warunkach,
mając do dyspozycji na wyłączność cały, wielki terminal.
Rano wystartowaliśmy w stronę Czarnego Lądu. Przebieg
trasy mogliśmy cały czas śledzić na umieszczonych w oparciach foteli ekranach. A pod nami? Najpierw ośnieżone
szczyty Alp, potem Dolomity i Adriatyk, Albania, Grecja
i znowu Morze Śródziemne i wreszcie piaski Egiptu. Pierwsze tchnienie Afryki znalazło szybko odbicie w temperaturze na zewnątrz. Mimo stałego pułapu ponad dziesięciu
kilometrów systematycznie rosła. Lecimy nad Sudanem
i Etiopią i wreszcie osiągamy powietrzną przestrzeń Kenii.
Gdy po ponad dobie (od opuszczenia Polski) lądujemy
w położonym na półkuli południowej stołecznym Nairobi
temperatura przekracza 25 stopni powyżej zera, pomimo
iż słońce zaszło godzinę wcześniej.
W ten sposób przeżyliśmy lekki szok termiczny. Uderzenie
ciepła poczuliśmy już w hali przylotów. Spotęgowała je
dodatkowo zupełnie nieoczekiwana okoliczność. Przy zakupie wiz kenijskich okazało się bowiem, że amerykańskie
dolary wyemitowane przed 2006 rokiem, nie są w Kenii
i sąsiednich krajach honorowane. Mieliśmy ich całkiem
sporo, a zważywszy, że wyprawa zaliczana była do
tzw. niskobudżetowych, pojawił się pierwszy problem. Nie
zaprzątając sobie póki co głowy „takim drobiazgiem” wychodzimy z terminalu w czarną, kenijską noc. Tutaj czeka
już na nas ojciec Tadeusz - przełożony polskich franciszkanów w Kenii. Pakujemy się do „zakonnego” busika i ruszamy w drogę do miejsca noclegu. Po kilkudziesięciu minutach wjeżdżamy na teren ośrodka Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. Pracują w nim trzy polskie
siostry i kilkanaście Kenijek. Dowiadujemy się, że właśnie
znaleźliśmy się na wysokości wierzchołka Babiej Góry.
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Niezłe miejsce na aklimatyzacyjną noc. Ośrodek pachnie
świeżością. Został oddany do użytku niespełna miesiąc
wcześniej. Kilka kilometrów dalej stoi farma, w której
mieszkała Karen Blixen, duńska pisarka, która swoje
wspomnienia z pobytu w Kenii przedstawiła w znanej
książce „Pożegnanie z Afryką”. Kąpiel oraz przepyszna,
przygotowana przez siostry kolacja przyspieszyły regenerację. Przed spoczynkiem jeszcze tylko szybka walka z komarami. Zakończona remisem. Na szczęście Nairobi nie
leży w strefie malarycznej. Krótki, sześciogodzinny sen
i wraz ze wstającym dniem, podnosimy się z łóżek. Po
mszy i śniadaniu, z pomocą nieocenionych sióstr rozwiązujemy problem dewizowy i ruszamy z powrotem w stronę
centrum Nairobi. Pomimo bardzo wczesnej pory na dojazdowej drodze tworzy się już spory korek. Tak jest podobno
w każdy poniedziałek. Po weekendzie setki Kenijczyków
wraca z prowincji do stołecznego miasta. Bo przecież stolica (podobnie jak u nas) jest największym rynkiem pracy.
Poruszamy się w żółwim tempie. Dzięki temu możemy
obejrzeć największe w Afryce Wschodniej slumsy, w których mieszka prawie milion osób. Widoki nie napawają
optymizmem. Dla kontrastu, w centrum wieżowce, stal
i szkło, bilbordy, luksusowe wille i takie same samochody.
Normalne europejskie miasto.
W dużym markecie kupujemy przede wszystkim kartusze
z gazem oraz sporą ilość wody. Następnie ruszamy na północ, w stronę masywu Mount Kenya. Upał staje się coraz
większy. W miejscowości Nanyuki przekraczamy równik,
by z powrotem znaleźć się na półkuli północnej. W tym
miejscu zatrzymujemy się na kilka minut. Pamiątkowe
zdjęcie przy tablicy z napisem „EQUATOR” i jedziemy do
Sirimon Gate - jednej z bram wejściowych do Parku Narodowego Mount Kenya. Wkrótce opuszczamy asfaltową
drogę i systematycznie oddalamy się od „cywilizacji”. Wąska, gruntowa dróżka pnie się w górę wśród pól uprawnych. Wokół zieleń, a jesteśmy przecież na wysokości najwyższych, tatrzańskich szczytów. Wreszcie docieramy do
bramy parku. Uiszczamy stosowne opłaty i na pięć dni
zagłębiamy się w dziką, afrykańską przyrodę. Stanowimy
samodzielny i samowystarczalny, ośmioosobowy zespół.
Wszystkie potrzebne do biwakowania rzeczy niesiemy
w plecakach.

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

TARNOWSKA PERĆ Nr 1(2)2013

W czasie kolejnych dni szybko zdobywaliśmy wysokość
przechodząc przez różne strefy krajobrazowe. Od wysokogórskiego lasu tropikalnego poczynając, na piętrze alpejskim kończąc. Mimo, iż wędrowaliśmy obszarem parku
narodowego, namioty mogliśmy rozbijać w dowolnym,
oczywiście nadającym się to tego miejscu. To potęgowało
jeszcze nasze doznania. Wspaniałe wschody i zachody
słońca, przenikająca cisza i świadomość, że w promieniu
kilku lub kilkunastu kilometrów nie ma nikogo. Wodę,
pobieraną z górskich strumieni uzdatnialiśmy specjalnymi
tabletkami. Niezapomnianym (na długo) przeżyciem pozostanie wieczorne ognisko zorganizowane w czasie biwaku
pod dużą skałą, gdzieś poniżej Shimpton’s Camp. Pogoda
również była wyjątkowo sprzyjająca. Niestety w dniu
(a właściwie nocy) ataku szczytowego na Point Lenana
(jeden z trzech wierzchołków masywu Mount Kenya, leżący na wysokości 4985 m n.p.m.) zmieniła się ona diametralnie. Silny wiatr, mróz i mgła, spowodowały, że
o wspaniałych i rozległych widokach mogliśmy zapomnieć,
a sam pobyt na szczycie ograniczyliśmy do niezbędnego
minimum. Pomimo trudnych warunków i chwilowych problemów z odnalezieniem właściwej drogi zejściowej,
szczęśliwie dotarliśmy do rozbitych prawie pięćset metrów
niżej, nad Simba Lake (Jeziorem Lwa) namiotów. Po krótkim odpoczynku rozpoczęliśmy dalsze zejście. Przez następnych kilkadziesiąt godzin mieliśmy góry wyłącznie dla
siebie. Nie spotkaliśmy bowiem na naszej drodze nikogo.
A przemierzyliśmy parę dziesiątek kilometrów. Dopiero
przy kolejnej parkowej bramie - Chogoria Gate - powitał
naszą ekipę czarnoskóry strażnik.

się z powrotem u sióstr w Nairobi. Nasz przyjazd zbiegł się
w czasie z iście tropikalną burzą, skutkującą brakiem prądu
w całej dzielnicy. Wymarzoną od pięciu dni kąpiel odbywaliśmy więc w blasku czołówek.
Nazajutrz wyruszyliśmy do Tanzanii. Tę podróż odbyliśmy
kursowym, tanzańskim autobusem. Wieczorem przybyliśmy do Arushy - miasta leżącego u stóp góry Meru. Tutaj
spotkaliśmy się z Prosperem - przewodnikiem, który miał
nas poprowadzić na najwyższy szczyt kontynentu. W inny
sposób na Kilimandżaro wejść nie można. Ustaliliśmy wielkość naszej ekipy (przewodnikowi towarzyszyć muszą asystenci, a dodatkowo kucharz i tragarze), szczegóły wejścia
oraz koszt. Jeszcze w Polsce zdecydowaliśmy się na trasę
Machame. Słynie ona ze wspaniałych widoków i nie jest
tak bardzo oblegana jak najpopularniejsza trasa Marangu.
Całość zajęła nam sześć dni, chociaż zwykle poświęca się
jej jeden dzień więcej. Dzięki wcześniejszej, kenijskiej
aklimatyzacji i dobremu samopoczuciu mogliśmy zaoszczędzić „nieco” dewiz.

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

Teraz czekał nas jeszcze kilkugodzinny spacer lasem równikowym. Na cień jednak nie mogliśmy liczyć, gdyż na tych
szerokościach geograficznych słońce na ziemię pada prawie pionowo. Wysuszeni „na wiór” dotarliśmy wreszcie do
oczekującego na nas busa. W Chogorii, pierwszym cywilizowanym miejscu zatrzymaliśmy nasz pojazd. W miejscowej restauracji oddaliśmy się z lubością konsumpcji zimnego piwa „Tusker” (w języku suahili oznacza ona kieł
słonia). W okolicach równika smakowało równie wybornie
jak „lany” Okocim w tatrzańskim schronisku po sierpniowej wyrypie. Jeszcze tego samego dnia zameldowaliśmy
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Wspinaczka na Kilimandżaro nie należy bowiem do najtańszych. Mimo, iż na przełomie stycznia i lutego na tych obszarach panuje pora sucha, codziennie mogliśmy doświadczyć deszczu, a wyżej śniegu. Pierwszego dnia zmierzyliśmy się nawet z prawdziwym, popołudniowym deszczem
tropikalnym. Ale czy mogło być inaczej, skoro wędrowaliśmy wówczas przez tropikalny las deszczowy. Kolejne dni
były bliźniaczo do siebie podobne. Poranek z błękitnym
niebem, potem coraz więcej chmur, dwugodzinne opady
i znowu wieczorne rozpogodzenie. W nocy na niebie miliony gwiazd charakterystycznych dla półkuli południowej.
Doskonale widoczny Krzyż Południa, ale na darmo szukać
można Małego Wozu. Za to Wielki Wóz ustawiony „do
góry kołami”. Szybko okazało się, że trasa Machame robi
się coraz popularniejsza. Codziennie towarzyszyło nam
kilkudziesięciu turystów z całego świata i ogromna gromada, towarzyszących im afrykańskich opiekunów. W niektórych miejscach zatory ludzkie przypominały nam wakacyjne korki na Orlej Perci lub Giewoncie. W zdrowiu i dobrej
formie cała ekipa dotarła do leżącego na wysokości
4600 m n.p.m. obozu Barafu. Stamtąd przed pierwszą
w nocy zaatakowaliśmy szczyt. Ponad pięć godzin później,
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prawie równocześnie ze wschodem słońca, stanęliśmy
wszyscy na Uhuru Peak, czyli najwyższym wierzchołku
Kilimandżaro. Tym razem pogoda była doskonała. Bezwietrznie i dość ciepło (minus pięć stopni na szczycie).
Zresztą wznoszące się coraz wyżej słońce podniosło
wkrótce temperaturę. Dzięki temu mogliśmy ponad pół
godziny (zdecydowanie dłużej niż przepisane zdobywcom
10 minut) napawać oczy wspaniałymi widokami i uwieczniać je na kartach pamięci aparatów. Szczęśliwi zeszliśmy
do miejsca biwaku i po kilkugodzinnym odpoczynku powędrowaliśmy prawie do granicy z lasem tropikalnym.

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

Następnego dnia, tuż po zwinięciu „obozowiska” oficjalnie
pożegnaliśmy się z towarzyszącą nam tanzańską ekipą. To
piękna i wieloletnia tradycja. Po ostatnim noclegu odbywa
się widowisko taneczno-muzyczne, które jest podziękowaniem za wspólną wędrówkę i zdobycie Góry, mimo że
przez kilka godzin schodzi się jeszcze przez las tropikalny.
„Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana…” długo
brzmiało w naszych uszach. Wczesnym popołudniem byliśmy już w Arushy. Największym pragnieniem (a dla niektórych wprost obsesją) stał się wówczas prysznic i schłodzone piwo. W tak zwanym międzyczasie otrzymaliśmy od
Prospera certyfikaty potwierdzające wczorajszy „wyczyn”.
Długi sen pozwolił na całkowitą regenerację sił. Nazajutrz
spotkaliśmy się z pracującym od wielu lat wśród Masajów,
tarnowskim księdzem Arkadiuszem Nowakiem ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Wieczorem zaś udaliśmy się
wraz z Prosperem i jego asystentami do miejscowego lokalu gastronomicznego, odwiedzanego przede wszystkim
przez ludność tubylczą. Podejrzewam, że byliśmy tam być
może pierwszymi białymi w historii. Bardzo wzruszającym
i nieplanowanym wcześniej punktem pobytu w Tanzanii
była niedzielna wizyta (po wcześniejszych dość długich
poszukiwaniach) na znajdującym się w miejscowości Tengeru (20 km od Arushy) cmentarzu polskich wychodźców
z okresu II wojny światowej. Obóz w Tengeru był największym, polskim obozem W Afryce. Osiedlono w nim
5000 osób wyprowadzonych wraz z armią generała Andersa ze Związku Radzieckiego. Za naszych rodaków spoczywających na cmentarzu odprawiliśmy (ks. Robert) mszę
świętą.
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Nasz pobyt w Afryce powoli dobiegał końca. Znów wróciliśmy do Nairobi. Kąpiel i pożegnalna kolacja u sióstr, krótka
i bardzo sympatyczna wizyta u polskich franciszkanów
i odjazd na lotnisko. Lot do Zurychu przebiegał bez zakłóceń. Samolot do Warszawy już czekał. Błyskawicznie zmieniliśmy terminal, by kilka minut przed odlotem zająć miejsca w fotelach. Z uwagi na niewielką ilość pasażerów, każdy miał do dyspozycji trzy siedzenia. Większą część dwugodzinnego lotu spędziliśmy zatem w pozycji leżącej. Stolica powitała nas niebem spowitym chmurami. Słupki rtęci
wskazywały nieco powyżej zera. Ciesząc się ze szczęśliwego powrotu i zbliżającego się spotkania z najbliższymi,
gdzieś w głębi serca zaczęliśmy odczuwać jednak brak
afrykańskiego błękitu, zieleni i ciepła…

fot. Barbara Kasperek & Janusz Foszcz

W naszej wyprawie wzięli udział: Halinka Furtek, Basia
Kasperek, Piotrek Bodzioch, Piotrek Fido, Janusz Foszcz,
Boguś Furtek, Andrzej Piątek i ks. Robert Piechnik COr.
Patronat honorowy nad wyjazdem objął Prezydent Tarnowa Pan Ryszard Ścigała, finansowo zaś pomogły nam
tarnowskie firmy: Wia-Lan i CP Trade, a także MPGK.

Janusz Foszcz
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SACRAMENTO CALIFORNIA
What is the real capitol of California? Contrary to popular
belief, Sacramento has been called the Capitol City ever since
California first became a state due to its specific geographical
location. Therefore, it is an ideal place to visit for, not only
historians, but also romantics and sport fans. It is, for these
reasons, a city like no other.
Sacramento, being located in the Central Valley, is almost
in the center of the Golden State. Two major rivers, the Sacramento River and the American River, are what make this
city even more appealing. For this reason, it is not surprising
that the population of Sacramento County is now a little over
2.5 million people, making it the fourth largest city in California after Los Angeles, San Francisco and San Diego. With such
a large number of residents, one could say it is as large as
Warsaw, and like the capitol of Poland, both the coast and
the mountains are only a matter of a few hours of travel.
Having such specific geographical features, Sacramento
doesn't lack in tourist attractions. One such place, located
right on the river, is Old Sacramento. With intense historical
value, its proudest museum is the California State Railroad
Museum, as the capitol was one of the first cities to be connected by America's first railroad. However, trains were not
the only means of transport, and with 2 large rivers, Old
Sacramento was, and still is home of a few riverboats.
Of these few, the Delta King, is the largest and most luxurious floating hotel and during the summer months, it is the
most romantic restaurant in Sacramento, as it leaves port
and steams down the Sacramento River while its crew serve
dinner. Although summer are the best time to visit the city,
the other months are also full of excitement thanks to Sacramento's own basketball team, known as the Sacramento
Kings, and baseball team called the River Cats.
While not the largest city in California, Sacramento was,
and still is the capitol of the Golden State mainly because
of it's landscape. Whether someone is a sports fan, has interest in history or wants to impress the love of their life,
Sacramento should definitely be on the list of places to visit
when the time comes to plan the next holiday.

Paul Urban

Jakie miasto jest prawdziwą stolicą Kalifornii? W przeciwieństwie do powszechnego wyobrażenia zostało nią Sacramento od momentu, kiedy Kalifornia została uznana za stan.
Zawdzięcza to swojemu szczególnemu położeniu geograficznemu. Jest to doskonałe miejsce nie tylko ze względów historycznych i romantycznych, ale także sportowych. To właśnie
powoduje, że nie ma drugiego takiego miasta.
Sacramento jest położone w Dolinie Kalifornijskiej, prawie
w samym centrum „Złotego Stanu” (to popularne określenie
Kalifornii, z czasów gorączki złota - przyp. tł.) Dwie największe
rzeki, Sacramento i Rzeka Amerykańska, czynią miasto jeszcze bardziej pociągającym. To sprawia że nie jest specjalnie
zaskakującym fakt, iż Sacramento, z liczbą mieszkańców ponad 2,5 mln jest czwartym co do wielkości miastem Kalifornii,
tuż za Los Angeles, San Francisco i San Diego. Z taką liczbą
mieszkańców można je uznać za tak duże jak Warszawa, i tak
samo jak stolica Polski jest położone zaledwie kilka godzin od
morza i gór.
Mając tak szczególne warunki geograficzne Sacramento nie
narzeka na brak atrakcji turystycznych. Jedno z takich miejsc
znajduje się na prawym brzegu, jest to Stare Sacramento.
Szczególną wartość historyczną ma Kalifornijskie Stanowe
Muzeum Kolejnictwa. Jako stolica Sacramento było jednym
z pierwszych miast połączonych pierwszą linią kolejową.
Jakkolwiek pociągi nie były jedynym środkiem transportu
i z dwiema dużymi rzekami Stare Sacramento było i nadal jest
domem kilku łodzi. Jedną z nich jest „Delta King”, największy
i najbardziej luksusowy, pływający hotel, a w okresie wakacyjnym jest to najbardziej romantyczna restauracja w Sacramento, kiedy opuszcza port i płynie rzeką Sacramento,
a załoga podaje kolację. Chociaż lato jest najlepszym okresem do zwiedzania miasta, pozostałe miesiące są także pełne
ekscytujących wydarzeń dzięki własnej drużynie koszykówki,
znanej jako „Królowie Sacramento” i drużynie bejsbolowej
nazywanej „Rzecznymi Kotami”.
Pomimo, że Sacramento nie jest największym miastem
„Złotego Stanu”, to było i jest jego stolicą dzięki swojemu
krajobrazowi. Jeśli jesteś fanem sportu, miłośnikiem historii
lub chcesz zaimponować miłości swojego życia Sacramento
powinno się znaleźć koniecznie na liście miejsc do odwiedzenia, kiedy nadejdzie czas na planowanie kolejnych wakacji.

Tłum. Regina Kostrzewa
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RADOSŁAW ŁABNO - ANTARKTYKA
Naukowiec, podróżnik, tarnowianin - Radosław Łabno.
Praktykę studencką odbył na Spitsbergenie, gdzie napisał
pracę licencjacką o zagrożeniach środowiska w południowej
części regionu. Pieniądze ze stypendium przeznaczył na
udział w trampingu po Rosji i Mongolii. Pracę magisterską
pisał w Wenezueli, a rok później pracował w wolontariacie
w Parku Narodowym w Andach Północnych, o której zadecydował wygrany konkurs w Ambasadzie Republiki Kolumbii
w Warszawie. Niezwykłe życie, pełne pasji i marzeń. Zarazem
odważne i przeplatane ciężką pracą.

*Jak wygląda codzienność w tak surowym klimacie, innym
niż Polski Biegun Ciepła?
W Antarktyce (potocznie na Antarktydzie, bo ta leży 120 km
na południe od Stacji, przy dobrej pogodzie przed zachodem
słońca widać czasem najwyższe szczyty na Ziemi Grahama)
pogoda dyktuje wszelkie warunki, dlatego w pierwszej kolejności każdego dnia jeszcze przed śniadaniem sprawdzam
prognozę, dopiero wtedy gdy mam informacje na ten temat
dopasowuję do nich moje plany. Mogą się jeszcze przytrafić
awarie sprzętów, od których zależy nasz byt np. agregatu
prądotwórczego - prawie wszystkie urządzenia są na prąd
w tym ogrzewanie działające przez cały rok, ciężko byłoby
więc sobie wyobrazić, żebym wychodził z zeszytem w teren
wiedząc, że nie ma po co wracać - bez prądu ta Stacja już po
chwili nie nadawałaby się do użytku, a każde ręce do pracy...
przeważnie fizycznej są nieocenione. Oczywiście wszyscy
noszą przy sobie radioodbiornik morskich częstotliwości, aby
w dowolnym momencie móc szybko zareagować w takim
przypadku, albo ze względu na szybkie zmiany pogody.

Crepin Point/okolice Mount Wawel

*Obecnie przebywasz na Stacji Antarktycznej, gdzie prowadzisz badania naukowe dla Polskiej Akademii Nauk. Czy
możesz nam przybliżyć na czym polega Twoja praca?
Na Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla
Jerzego przypłynąłem razem z dziewięcioma osobami, z których siedem spędzi tu okrągły rok. Zajmuję się monitoringiem
ekologicznym polegającym na regularnym liczeniu ssaków
płetwonogich co 1,5 tygodnia wzdłuż 15-kilometrowego wybrzeża oraz liczeniu ptaków gniazdujących antarktycznym
latem, głównie pingwinów Adeli, pingwinów maskowych
i białobrewych, a ponadto obserwacją wielorybów i zbieraniem materiału naukowego dla Polskiej Akademii Nauk.
Utrzymuję także tutejszą stację meteorologiczną, a w okresie
letnim również obsługą ruchu turystycznego.

Widok z Point Thomas na Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego
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Wbrew obiegowym opiniom nie jest „u Mnie” wcale tak zimno, w tej chwili, a piszę w Wielką Sobotę (30 marca) jest -5°C,
leży 5 cm świeżutkiego śniegu i przy niemal całkiem zachmurzonym niebie jest bezwietrznie, ale to rzadka sytuacja. Na
ogół wieje bardzo mocno, co znacznie obniża odczucie zimna
i realnie wychładza organizm. Co więcej, Wyspa Króla Jerzego
wciska się pomiędzy Cieśninę Drake’a - akwen z najgorszą
możliwą pogodą na Ziemi, a Półwysep Antarktyczny - obszar
z pogodą tylko nieco lepszą, leżący w pobliżu wielkiej, lodowej pustyni Antarktydy więc mamy tu do czynienia z bardzo
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, toteż wieje tutaj
ciągle, co gorsza porywy sięgają 70% maksymalnej prędkości
tzn. np. wiatr wiejący z prędkością 50 km/godzinę przybiera
w kilkanaście sekund do 130 km/godzinę i potem spada
z powrotem na pół minuty - taki wiatr uniemożliwia niemal
zupełnie aktywność na zewnątrz. Główny budynek leży 5-10
metrów od morza, więc wiatry te porywają tumany pyłu
wodnego wraz z poderwanym piaskiem i kamieniami uderzając od strony morza ścianą wysokości kilku-kilkunastu metrów. Poza radiem, z którym nie rozstajemy się o krok, biorę
zwykle do plecaka czekoladę i niegazowaną wodę mineralną
nawet wtedy gdy wychodzę na kilka kilometrów od bazy, a to
na wypadek załamania pogody. Na lądzie jest dosłownie
TARNOWSKA PERĆ Nr 1(2)2013

kilka wąziutkich strumyczków z przezroczystą wodą (na
szczęście nie mamy problemów z zanieczyszczeniami) dlatego
bez wody nie ruszam się za daleko, cały teren zajmują rozległe moreny będące w istocie pustyniami błota i kamieni
i wreszcie same lodowce - te ostatnie około 95% powierzchni.
Przed planowanym wyjściem poza okolicę Stacji należy bezwzględnie wpisać się w zeszyt - jak w schronisku górskim
w Polsce. Odrębną sprawą jest pływanie na pontonach („Zodiakach”), amfibiach, kutrze itp. Bez wyjątków należy przywdziać mało wygodne, aczkolwiek ratujące życie wodo i wiatroszczelne kombinezony, które ze względu na markę nazywamy po prostu „Helly-Hansenami”, do tego neoprenowe
rękawiczki i gogle narciarskie. Woda zabija momentalnie
zważywszy, że nigdy nie ogrzewa się ponad 2°C, bez HellyHansena zaledwie w kilkanaście minut, ale to cecha osobnicza, więc ja przeżyłbym najwyżej kilka. Morze jest zdradliwe,
uwielbiam tutaj pływać, ponieważ odległości na wodzie pozornie „maleją” - zwykle lądem trzeba przedzierać się przez
lodowce lub czekać na odpływ, aby pokonać choćby kilka
kilometrów wybrzeża, co zabiera z reguły kilka godzin, a Zodiakiem parę godzin... jednak miałem już takie sytuacje, że
Zodiak w całości napełnił się wodą wlewaną do środka
z ogromną energią falami przyboru niepozwalającą odbić od
brzegu i wyrzucającą nasze rzeczy w morze... ostatnio przedwczoraj. Najkrócej mówiąc: na Antarktydzie zawsze przegramy z przyrodą i nie ma sensu z Nią walczyć.

*Twoją pasją są podróże, masz 28 lat i już odwiedziłeś wiele
zakątków świata, w tym m.in. Spitsbergen, Rosję, Mongolię, Amerykę Południową, Środkową (Meksyk, Gwatemala,
Belize, Honduras) Etiopię, Egipt, Afrykę, Indonezję, Nową
Zelandię czy Australię. Jak zaczęła się Twoja przygoda
z wyprawami i którą z podróży szczególnie wspominasz?
Pierwszy raz poza Stary Kontynent wydostałem się 8 lat temu
statkiem na Svalbard też z Polską Akademią Nauk, chciałem
przeżyć ciekawą przygodę i połączyć ją z praktyką studencką
i choć było to praktycznie niemożliwe, to jednak się udało,
oczywiście zupełnie przypadkiem, zainspirowała mnie do
tego książka czytana wrześniową nocą, gdzie znalazłem
wzmiankę o Fiordzie Hornsund. Od tamtej pory co roku jestem w jednym, dwóch miejscach. Nie mam ulubionego kierunku, ale najwięcej bo 3 razy byłem w Ameryce Południowej
i po powrocie z Antarktydy zamierzam być po raz 4-ty, więc
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jeśli bym musiał jakiś wybrać to chyba właśnie ten i wszystkie
chwile na tym kontynencie mile wspominam.

*Jakie rady udzieliłbyś tym, którzy marzą o podróżach? Jak
przygotować się i na co zwrócić uwagę?
Jeśli mogę radzić cokolwiek, to na pewno bardzo krótko: nie
zastanawiać się za wiele tylko jechać, iść... nawet na spacer.
Podróżować i odkrywać świat można wszędzie, ale trzeba
barrrrrdzo mocno tego chcieć. Przeciwności czy przeciwwskazania zawsze się znajdą, telewizor świeci ciepło i jasno, dziś
wiele można zobaczyć nie ruszając się z fotela, ale przeżyć
prawie nic. Czasem z wyjazdu „piękne są tylko chwile”. Zwykle finanse nie są bez znaczenia, ale to kwestia zdecydowanie
dalszego rzędu, nie wcześniej niż trzeciego - w drugim rzędzie
„siedzi zdrowie” nie każdy będzie mógł pojechać do Afryki
Wschodniej - dajmy na to „takiej Etiopii” gdzie w głębokiej
prowincji ciężko o wodę do picia, a o opiece medycznej, bezpieczeństwie, pewności czegokolwiek łącznie z nieupolowaniem w ramach plemiennego rytuału, prądzie czy internecie
mowy nie ma. Czyli podróżować każdy może jak chce. Po
Polsce i Europie też. Ja od 5 lat marzę o tygodniowym wypadzie jesienią do Mołdawii tylko lokalnymi środkami transportu. Na razie zapłynąłem na koniec świata, korzystam z wrażeń jak się da, za parę dni będę brodził w śniegu na Antarktydzie i tak przez najbliższe pół roku... ale w Mołdawii jeszcze
nie byłem, „nie starczyło mi czasu”, albo po prostu nie chciałem tego aż tak mocno jak być tutaj 14264 km od domu.

*Dziękuję za wywiad i życzę kolejnych sukcesów naukowych oraz wielu pasjonujących wypraw.
Kinga Buras
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SCHRONISKO
NAD MORSKIM OKIEM

fot. Jerzy Zieliński

"Powiadają, że być w Tatrach i Morskiego Oka nie zwiedzić, znaczy tyle, co będąc w Rzymie nie zobaczyć Papieża”. Schronisko turystyczne im. Stanisława Staszica położone na wysokości 1410 m n.p.m. w Dolinie Rybiego Potoku, nad Morskim Okiem. Do schroniska prowadzi droga
asfaltowa od Palenicy Białczańskiej. Dawniej w okolicy
znajdowały się szałasy pasterskie, jednak z coraz większym
zainteresowaniem przez turystów, Towarzystwo Tatrzańskie postanowiło wybudować w 1874 roku schronisko, na
miejscu chaty ówczesnych właścicieli Homolacsów, która
gościła biskupa tarnowskiego Franciszka Zachariasiewicza.
Ziemię pod budowę i prawa do użytkowania terenu nadał
Towarzystwu Ludwik Eichborn, właściciel dóbr zakopiańskich. Podobnie jak w poprzednim schronisku, na strychu
znajdowała się sypialnia przewodników. W 1887 roku na
Walnym Zgromadzeniu TT podjęto decyzję o budowie
nowego schroniska. W 1894 roku dwa budynki połączono,
jednak sześć lat później w wyniku pożaru budynek doszczętnie spłonął. Zachowała się jedynie Wozownia, którą
przebudowano, by mogła służyć turystom. Po dziś dzień
funkcjonuje jako „Stare Schronisko”. W 1908 roku został
uroczyście oddany nowy obiekt, w miejscu bezpiecznym
od lawin, wtapiając się w krajobraz, który dzierżawił Albin
Bauer, wkrótce po otwarciu przeszedł pod opiekę Reginy
i Elżbiety Kościeliskiej. Kolejnym dzierżawcą został Stanisław Karpowicz, a po wojnie w 1923 roku taternik Teofil
Janikowski, który zawiesił działalność na wskutek wybuchu
II wojny światowej. Od 1925 roku w schronisku znajduje
się stacja Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od 1945 do 1980 roku pieczę nad schroniskiem
objęli państwo Wanda i Czesław Łapińscy. W czasie wojny
Czesław często wspinał się w Tatrach, będąc współautorem wielu pierwszych przejść m.in. ściany Kazalnicy. Przed
zakończeniem wojny Walery Goetel w imieniu Oddziału
Krakowskiego PTT powierzył Państwu Łapińskim schronisko. Gospodarz w czasie II wojny światowej miał strącić
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w przepaść swastykę, którą umieścili hitlerowcy na skałach
Mnicha. Przez lata Łapińscy służyli turystom radą i pomocą. Zajmowali się modernizacją i rozbudową, tworząc zarazem niepowtarzalną, rodzinną atmosferę. Do dziś wybitni alpiniści wspominają Wandzię, która gdy tylko zobaczyła nieogolonego śmiałka, wrzątku do śniadania mu nie
podawała. Od 1980 roku schroniskiem kierował do 1985
roku syn państwa Łapińskich, który mając 36 lat przedwcześnie zmarł. Obecnie synowa, Maria Łapińska z córką
Patrycją i synem Jakubem, od wielu lat oddana służbie
turystom, prowadzi wspaniały obiekt, który przyciąga miłośników piękna z odległych zakątków świata. Tyle historii,
a współcześnie… miejsce magiczne, w którym mężczyźni
proszą o rękę swoją wybrankę, a taternicy mają bazę wypadową w góry. Miejsce owiane legendami. Jedna z nich
głosi, że w Morskim Oku znaleziono belki okrętowe, dając
dowód na połączenie z morzem, inne bajanie jest o Panu
Morskim, którego córka zakochała się w księciu węgierskim. Ojciec rzucił klątwę i książę zmienił się w Mnicha,
a z łez matki powstał Czarny Staw. Z Mnichem związana
jest inna legenda, otóż pewien zakonnik zauroczony tym
miejscem, poprosił Boga, by mógł zostać w tym miejscu na
zawsze i Pan Bóg spełnił jego życzenie zamieniając go
w sławną skałę.

fot. Artur Marć

Od lat poeci, malarze, literaci czerpią inspiracje z piękna
przyrody tego malowniczego miejsca. Schronisko gościło
znakomitych tego świata, wśród nich Jana Pawła II, czy
brytyjskiego następcę tronu księcia Karola. Polecam
wspomnienia Andrzeja Łapińskiego, który w Pamiętniku
PTT z 2007 r. opowiada o swoim dzieciństwie w schronisku. Ze łzami w oczach czytałam również o bernardynie
zwanym Bari, który niczym taternik ratował z opresji ludzi.
W 1976 roku schronisko zostało wpisane do rejestru jako
obiekt zabytkowy. Na przełomie XIX i XX w. doszło do sporu, między Galicją, a księciem węgierskim Christianem
Hohenlohe, który rościł prawa do terenów z Morskim
Okiem. W 1902 roku międzynarodowy trybunał rozstrzygnął spór na korzyść Galicji. Oswald Balzer zawzięcie broniąc interesów ojczystych, dał nam możliwość przynależności i odpowiedzialności za to wyjątkowe miejsce, zwane
Morskim Okiem.
Kinga Buras
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W rękopisie Stęczyński pozostawił wspomnienia ze swoich
podróży między innymi po Tatrach, Podtatrzu, Pieninach,
Bukowinie, Beskidach, Śląsku, Orawie, Serbii, Siedmiogrodzie i Dalmacji. Wszystkie te rejony zwiedzał, rysował
i opisywał. Przed Walerym Eljaszem-Radzikowskim i Tytusem Chałubińskim był najlepszym, polskim znawcą Tatr.
Od 1859 roku mieszkał w Krakowie. Pod koniec życia żył
w nędzy, utrzymywał się z okazjonalnych datków. Zmarł
na gruźlicę w mieszkaniu przydzielonym mu przez władze
miasta w Krakowie 7 sierpnia 1890 roku. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

Jezioro czarno szare, lśniące i głębokie,

Morskie Oko

Walery Eljasz-Radzikowski
Jan Kanty Walery urodził się 13 września 1840 roku w Krakowie. Polski malarz, współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego oraz autor przewodników tatrzańskich. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie na
Akademii w Monachium. Malował sceny historyczne, krajobrazy Tatr, zajmował się również malarstwem sakralnym. W 1870 roku wydał „Ilustrowany Przewodnik do
Tatr, Pienin i Szczawnic”. Zbudował dom w Zakopanem
zwany „Eljaszówką”. Przez lata społecznie pracował
w zarządzie TT, wyznaczał szlaki i je znakował w rejonie
Tatr. Był jednym z propagatorów ocalenia od zagłady kozic
i świstaków, zagrożonych wyginięciem w XIX wieku. Urodził się w rodzinie artystów, ojciec był malarzem, brat
rzeźbiarzem, siostra również malarką i hafciarką. Przyjaźnił
się z Ignacym Kraszewskim, który zainspirował go w tematyce historycznej. Był również badaczem historii sztuki,
a zwłaszcza specjalistą w zakresie kostiumologii. W 1862 r.
wydał w Krakowie książkę pod tytułem „Ubiory ludu
w dawnej Polsce”. Zmarł 23 marca 1905 roku w Krakowie.

Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński

A nad nim trzy tysiące stóp skały wysokie
Stoją dumnie jak wierne jeziora strażnice,
Odbijające w wodzie granitowe lice,
Broniąc światłu przystępu swym ponurym cieniem,
A w południe, gdy słońce leje się promieniem
I ciepło swoje miłym uśmiechem rozwinie
Natenczas wszystkie dziwy ujrzysz w tej krainie!
Ujrzysz w głębi jeziora jasne zieleniny,
Skały, domek na brzegu i kozodrzewiny.
Ujrzysz na lustrze wody chmur powolne ruchy,
Jak mary znikające, jak powietrzne duchy;
I nad tobą jest niebo, i pod twymi stopy
Jakbyś między powietrzne zawieszone stropy
Unosił się w przestworzu - nie pojąwszy siebie,
Był za jednym spojrzeniem na ziemi i w niebie! (...)
To wzniosłe przyrodzenie silnie się uwzięło
Złożyć z tysięcznych cudów jedno wielkie dzieło;
Więc upajam się w duszy czarami tej niwy,
I życiem poezyjnym oddycham szczęśliwy;
I poznaję dokładnie, będąc rozczulony,
Istny nieba ułamek w to miejsce rzucony!
B. Z. Stęczyński, „Tatry” (fragment), 1860

(Ur. 20 lutego 1814 r., zm. 7 sierpnia 1890 r.) - polski poeta, podróżnik i rysownik. Urodził się w Hermanowicach.
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fot. Piotr Biś

SPOTKANIA W CSM
18.01.2013 r. Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie gościło
Annę Czerwińską - najlepszą polską alpinistkę i himalaistkę.
Pierwszą Polkę, która zdobyła Koronę Ziemi. Z wykształcenia
doktor nauk farmaceutycznych. Bohaterka wspomnień spisanych przez Romana Gołędowskiego opisujących wyprawy
w najwyższe góry świata. Wraz z Krystyną Palmowska stworzyły team kobiecy, który przez lata spektakularnie dokonywał wejść na szczyty gór. Wciąż na niebezpiecznej ścieżce
życia, którą obrała w 1968 roku. Jak mówi o sobie „określiłabym się obrazowo ‘młotkiem psychicznym’ mentalnie mocna,
nie do zdarcia”. Światowy autorytet, nauczycielka gór.
W piątkowy, zimowy wieczór, sala spotkania wypełniła się do
ostatniego miejsca stojącego. Członkowie Oddziału PTT
w Tarnowie wraz z „Tarnowskimi Włóczykijami” również
uczestniczyli w spotkaniu. Naszym oczom ukazała się sylwetka Anny Czerwińskiej, osoby skromnej, a zarazem obdarzonej
charyzmą. Opowieść zaczęła od pierwszego, młodzieńczego
doświadczenia z górami, gdzie z trudem zaatakowała szczyt
Jaworzyny. Zabawna historia, która zdeterminowała późniejszą „GórFankę” do wyzwań znacznie trudniejszych. Wykształcenie daje możliwość pani Ani pomocy każdej osobie,
która podczas wyprawy ulegnie wypadkowi lub zachoruje na
chorobę wysokościową. Doświadczeniem, które zdobyła
przez lata wspinaczki, dzieli się na prelekcjach, spotkaniach
czy w książkach. Wspomnienia te dobre, przeplatają się również z gorzkimi chwilami, jak śmierć kolegów, brak wzajemnych relacji czy pomocy. Nie raz wzmagała się z dyskryminacją, jako kobieta z Polski, zza żelaznej kurtyny. Uległa kilku
poważnym wypadkom w górach, z których szczęśliwie wyszła
żywa, by nauczyć nas pokory do gór, wytrwałości i determinacji, a także odpowiedzi na pytanie - kim jesteśmy. Gdyż
w najtrudniejszych chwilach wypraw, gdzie często brakuje
tlenu i organizm odmawia posłuszeństwa, wychodzi prawda
o naszym człowieczeństwie. Nie raz marzenie o zaatakowaniu szczytu pani Ania oddaliła od siebie, gdyż ważniejsza była
pomoc drugiemu człowiekowi, który uległ wypadkowi.
Wszystko to, o czym zabawnie opowiadała pani Ania, można
przeczytać w książkach. Na każdej stronie zamieszczone są
fotografie z wypraw, jak również można poznać historię Anny
Czerwińskiej, warszawianki, która porzuciła dobrze płatną
pracę dla swojej pasji. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu
„Art of Freedom” w reżyserii Wojtka Słoty i Marka Kłoso18

wicza. Anna Czerwińska będąc w Indiach spotkała mężczyznę, przerażonego i samotnego. Siedział przy dworcu
w Gorakhpurze. Był nim Mieczysław Bieniek, który po
wypadku w kopalni, w tajemnicy przed żoną, której powiedział, że jedzie odpocząć w góry, wybrał się do Indii.
15.02.2013 r. CSM gościło znanego podróżnika Mieczysława Bieńka. Górnik zwany Hajerem urodził się w Katowicach w 1956 r. Przez 27 lat pracował w kopalni
KWK „Wieczorek”, również jako ratownik górniczy. Dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas wypadku w kopalni stracił wzrok w jednym oku, co uniemożliwiło mu powrót do pracy. Wracając do domu zauważył
reklamę biura turystycznego: Warszawa - Moskwa - Delhi.
Od tego dnia zaczęła się przygoda życia. Zwiedził kraje
azjatyckie, afrykańskie, Amerykę Południową i kilkakrotnie
ukochane Indie. Z czasem wypracował własny styl podróżowania, w którym szczególnie ceni sobie docieranie do
trudnodostępnych miejsc, poznawanie ludzi i ich kulturę.
W swoje 50 urodziny wyruszył w podróż do Dalajlamy.
W końcowym etapie towarzyszył mu filmowiec Paweł
Wysoczański, którego dokument „W drodze” wyświetlany
był podczas spotkania z podróżnikiem. Mieczysław Bieniek
barwnie i humorystycznie opowiadał o swoich mrożących
krew w żyłach przygodach, jak również o ludziach napotkanych podczas wyprawy. Wszystko to, o czym z pasją
opowiadał bohater spotkania można przeczytać w książce
„Hajer jedzie do Dalajlamy”. Zwykły śmiertelnik nie może
liczyć na spotkanie z przywódcą duchowym, jakim jest
Dalajlama, jednak Mieczysław wiedział, że „marzenia to
pojazd unoszący cię do gwiazd” i nie poddawał się przeciwnościom. Strażnikowi pokazał zdjęcie swoje w mundurze górniczym i powiedział, że jest VIP-em z Unii Europejskiej, a ten uznał, że może wpuścić osobistość na modlitwę. W Indiach powszechnym zjawiskiem jest płacenie
haraczu, nie dla Mieczysława, który przywiózł z Polski plik
banknotów 50 złotowych, tyle że… ze „Świerczewskim”
i dawno już nie aktualnych. Hotele czy restauracje rzadko
goszczą podróżnika, on spędza noce pod mostami, na
dworcach, u ambasadorów lub w domach, czy chatach
spotkanych ludzi. On swoje marzenia realizuje, a nam
przekazał, iż nie trzeba się bać, że jedynie należy wyjść
z domu. Z dobrymi humorami opuściliśmy spotkanie, które
zakończyło się dedykacją do książki i rozmową z autorem.
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Kinga Buras
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NIEZWYKŁE MIEJSCA

fot. Magdalena Nowak

PAŁAC W KOZŁÓWCE
Z Lublina do siedziby rodu Zamoyskich ok. 35 km wyruszyłyśmy z moją przyjaciółką na wycieczkę historyczną.
Droga prowadzi zapomnianym szlakiem, z dala od domostw czy cywilizacji. Miałam wrażenie, że oprócz nas
i pani przewodnik, nie spotkamy nikogo w tak odległym
miejscu. Ku mojemu zaskoczeniu przed bramą oczekiwały
wycieczki z Chin i Warszawy. Monumentalna, neobarokowa brama, na której herb Zamoyskich „Jelita”, zwieńczony
jest hrabiowską koroną oraz „Półkozicem”. Pod herbem
widnieje napis „TO MNIEY BOLI” - słowa, które miał wypowiedzieć Florian Szary, protoplasta rodu Zamoyskich po
bitwie pod Płowcami. Objeżdżając pobojowisko Król Władysław Łokietek, ujrzał rannego trzema włóczniami
w brzuch żołnierza. Zapytał go, czy rana bardzo boli, na co
on odpowiedział królowi, że rana go boli mniej, niż rany
zadane ojczyźnie. Florian przeżył i został nadany mu nowy
herb „Jelita”, który możemy dziś podziwiać na bramie
wejściowej postawionej za czasów pierwszego ordynata
Kozłówki, Konstantego Zamoyskiego. Historia pałacu datowana jest na XVIII wiek, zbudowany przez wojewodę
chełmińskiego Michała Bielińskiego, według projektu Józefa Fontany, na miejscu dworu drewnianego, który istniał
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już od 150 lat. Barokowa budowla reprezentowała typ
entre cour et cardin (między dziedzińcem, a ogrodem).
W 1799 roku rezydencję kupił Aleksander Zamoyski, który
zmarł w 1800 roku. Rozbudowę pałac zawdzięcza Konstantemu, który dzieciństwo i młodość spędził we Francji. Konstanty Zamoyski dostał od swojego ojca Kozłówkę, w której zamieszkał wraz z żoną Anielą z Potockich. Hrabia
uczynił pałac reprezentacyjną siedzibą rodu. Przepych,
którego jesteśmy dziś świadkami, obrazy w złoconych
ramach, zdobienia, meble, lustra, srebra czy porcelana, są
prawdziwą atrakcją dla turystów. Połączył Konstanty styl
europejski z duchem i tradycją polską. W 1903 roku car
Mikołaj II podpisał ukaz w Carskim Siole o przekształceniu
majątku hrabiego w ordynację. Historia wraz z jej bohaterami uwieńczona jest na obrazach Kozłówki. Wspaniałe
portrety przedstawiają mieszkańców i ich rodzin, a także
podobizny polskich królów. Potomkowie wracają na swój
dobytek do części, w której turyści nie mają dostępu.
W 1944 roku pałac przekształcono w muzeum. Odbywają
się tutaj imprezy kulturalne, koncerty, kręcone były również filmy m.in. „Chopin”. Wnętrze pałacu zachwyca swoim bogactwem. Schody na piętro wykonane z marmuru
i kutą balustradą, wiodą przy wielkoformatowych obrazach, oświetlonych latarnią ze złoconego brązu, wzorowanej na latarni z pałacu w Compiegne. Idąc po czerwonym
dywanie zwiedzaliśmy apartamenty, które oprócz zdobień
i bibelotów, mają elementy wygody, jak winda na potrawy
z kuchni do jadalni. Pokój Myśliwski zdobią trofea również
egzotyczne i akcesoria służące do polowań. Osobiście zauroczyła mnie biblioteka w stylu angielskim i umieszczony
w niej księgozbiór, który liczy 7362 woluminy. Dobudowana została również Kaplica w latach 1903-1910, w której
znajduje się kopia nagrobka Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, „matki rodu”. Przy dziedzińcu znajduje się Wozownia, Galeria Socrealizmu i okalający pałac wspaniały park,
w którym można spotkać spacerujące pawie i dzikie ptactwo, podziwiając roślinność.

Salon czerwony - główny salon

Kinga Buras
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PSY RATOWNICZE - wierne, wyszkolone, silne i pełne zapału. Podczas służby posłuszne i gotowe do wyzwań.
Oddane przewodnikowi, bez lęku wskakują na pokład śmigłowca, skutera i kolejki górskiej. Od lat pełnią dyżur wśród
ratowników, odnosząc spektakularne sukcesy w odnajdywaniu ludzi. Pierwowzór psa ratowniczego to bernardyn
z beczułką wypełnioną rumem. W rejonie Przełęczy św. Bernarda w Alpach mnisi z zakonu Augustianów wyruszali wraz
z wyszkolonymi psami, by ratować zagubionych wędrowców. Wraz z rozwojem turystyki, wzrosło zapotrzebowanie na
współpracę z czworonożnymi przyjaciółmi. Umiejętności, które zdobywają podczas szkoleń dzielą je na grupy m.in. psy
lawinowe, terenowe czy gruzowe, są również psy, które specjalizują się w odnajdywaniu zwłok. Jeżeli będziemy
świadkami akcji ratunkowej, nigdy nie wolno rozpraszać psa, który wykonuje polecenia ratownika. Bezgranicznie oddane
nam, ludziom, za nas ofiarnie wyruszają na akcje ratunkowe.
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