
TTAARRNNOOWWSSKKAA  PPEERRĆĆ   

 Nr 2-3 (3-4) / 2013
Drodzy Czytelnicy, 

   Wielu z nas wróciło już z wymarzonych wakacji, przywożąc ze sobą liczne pamiątki. Wspomnienia utrwaliły fotografie, 
do których powracać będziemy w nadchodzące jesienne wieczory. Nasze grono spędzało upalne dni w górach, na 
szlakach i w schroniskach. Również przywieźliśmy pamiątkowe zdjęcia, by móc się z Państwem podzielić w Kronice 
Oddziału. Czy jesienny wiatr przywieje nam, kolejne barwne podróże? Pewnie tak, bo jak powiedział Giovanni Boccaccio 
„Z tego świata każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie”. W tym numerze przeczytamy wywiad z Wojciechem Flaczyńskim 
o wyprawie na Nanga Parbat oraz opowiemy o naszych zagranicznych podróżach. Janusz Foszcz i ks.Robert Pierchnik COr 
przybliżą nam znakomitą postać księdza Bogusława Królikowskiego. W imieniu całej redakcji, życzę miłej lektury. 

Kinga Buras 

 
 



 

2 TARNOWSKA PERĆ  Nr 2-3 (3-4) / 2013 

 
 

 
 

SPIS TREŚCI: 
 

 

2. SPIS TREŚCI 

3-7. KRONIKA 

8-11. KS. KRÓLIKOWSKI 

12. SK PTT NR 1  

13-15. NANGA PARBAT   

16-19. IZRAEL 

20-21. SZENTENDRE 

22. BUŁGARIA 

23. ZAMEK W CHAMBORD 

24-26. GÓRA CHEŁM 

27. ETYKA W GÓRACH 

28. OSLO 

29. EDYNBURG 

30. LEGENDY O GIEWONCIE 

31. WIERSZ O GIEWONCIE 

   

 

 

 

 

 

 

Polecamy bibliografię Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego oraz Pamiętniki PTT. 
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Autorami wielu ciekawych artykułów, byli 
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KRONIKA ODDZIAŁU 

 

15.03.2013 r. 
SK PTT Nr 1 ‐ Spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim 

 
fot. Beata Wideł 

 

20.03.2013 r. 
Prelekcja Basi Kasperek „Gorący śnieg i zimne piaski Maroka” 

 
fot. Artur Marć 

 

29.03.2013 r. 
XIV Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa PTT na Mogielicę 

 
fot. Beata Wideł 

 

06.04.2013 r. 
XXV Walny Zjazd Sprawozdawczo‐Wyborczy PTTK Tarnów 

 
fot. Dzięki uprzejmości Oddziału PTTK w Tarnowie 

 

14.04.2013 r. 
Wycieczka na Babią Górę w Beskidzie Żywieckim 

 
         fot. Janusz Foszcz 

 

17.04.2013 r. 
Prelekcja Kasi i Karola Jędrzejek ‐ „Stopem na Kazbek” 

 
            fot. Przemysław Klesiewicz 
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27‐28.04.2013 r. 
Wycieczka w Góry Leluchowskie i Góry Czerchowskie 

 
fot. Artur Marć 

 

12.05.2013 r. 
Wycieczka na Runek w Beskidzie Sądeckim 

 
fot. Bernadeta Knapik 

 

22.05.2013 r. 
Prelekcja Andrzeja Piątka „W Ojczyźnie Chrystusa” 

 
fot. Przemysław Klesiewicz 

 
 
 
 
 

25‐26.05.2013 r. 
Wycieczka w Bieszczady i Beskid Niski 

 
fot. Artur Marć 

 

28.05.2013 r. 
V Gimn. Konkurs Wiedzy o Górach ‐ „Beskid Żywiecki” 

 
fot. Artur Marć 

 

14.06.2013 r. 
SK PTT Nr 1 ‐ Wystawa obrazów R. Kowalewskiego 

 
fot. Beata Wideł 
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22‐23.06.2013 r. 
Wycieczka w słowackie Tatry Wysokie 
 

 
fot. Artur Marć 

 
22‐23.06.2013 r. 
Posiedzenie Zarządu Głównego PTT, Zjazd Delegatów oraz 
Obchody 140‐lecia TT‐PTT w Zakopanem 
 

 
fot. Remigiusz Lichota 

  
23.06.2013 r. 
Wyróżnienie Jerzego Zielińskiego Odznaką Honorową 
„Za zasługi dla turystyki” 
 

 
fot. Nikodem Frodyma 

 
01.07.2013 r. 
Prelekcja księdza Arka Nowaka „Nepal… gdzie góry  
dotykają nieba” 
 

 
fot. Artur Marć 

 
21.07.2013 r. 
Wycieczka rowerowa na Liwocz na Pogórzu Ciężkowickim 
 

 
fot. Przemysław Klesiewicz 

 
24.07.2013 r. 
Wycieczka na Jagnięcy Szczyt w Tatrach Wysokich 
 

 
fot. Janusz Foszcz 
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27.07.2013 r. 
Wycieczka w Beskid Niski na Grzywacką Górę, Kamień 
i Kotań wraz z konsumpcją pstrągów w Świątkowej Wlk. 
 

 
fot. Artur Marć 

 

02.08.2013 r. 
Wycieczka w Pieniny i Małe Pieniny 
 

 
fot. Artur Marć 

 
18.08.2013 r. 
Wycieczka na Leskowiec w Beskidzie Małym 
 

 
fot. Jerzy Zieliński 

 

 
31.08‐01.09.2013 r. 
Pożegnanie wakacji w Tatrach Słowackich 
 

 
fot. Janusz Foszcz 

 

07.09.2013 r. 
Wycieczka SK PTT Nr 1 na Luboń Wielki w Beskidzie Wysp. 
 

 
fot. Beata Wideł 

 
07.09.2013 r. 
Wycieczka na Halę Pisaną w Beskidzie Sądeckim 
 

 
fot. Przemysław Klesiewicz 
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26.09‐20.10.2013 r. 
Trekking wokół Manaslu 
 

 
fot. Janusz Foszcz 

 

29.09.2013 r. 
SK PTT Nr 1 ‐ Wystawa „W kniei i w polu” 
 

 
fot. Beata Wideł 

 

05.10.2013 r. 
Posiedzenie Zarządu Głównego PTT w Krakowie 
 

 
fot. Jerzy Zieliński 

 

 
 
 
 

05.10.2013 r. 
Wycieczka na Minčol w Górach Czerchowskich 
 

 
fot. Iwona Leśniowska‐Sułek 

 

12.10.2013 r. 
Wycieczka SK PTT Nr 1 Na Kudłoń w Gorcach 
 

 
fot. Jerzy Zieliński 

 

27.10.2013 r. 
Wycieczka na Radziejową w Beskidzie Sądeckim 
 

 
fot. Janusz Foszcz 
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PATRON PTT W TARNOWIE 

 

 
   Ks. Bogusław Królikowski - twórca projektu parku na-
rodowego w Tatrach. W 1888 roku, w XII roczniku „Pa-
miętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” (str. 1-8) ukazał się 
artykuł zatytułowany „Tatry Polskie pomnikiem dla Mic-
kiewicza”. Autor, ukrywający się pod pseudonimem 
„X. Wielkopolanin, członek Towarzystwa Tatrzańskiego”, 
wzywał w nim społeczeństwo polskie do utworzenia 
w Tatrach parku narodowego na wzór amerykańskiego 
„Yellowstone Nationalpark”, pierwszego parku narodowe-
go na świecie, powstałego szesnaście lat wcześniej. Będąc 
pod wrażeniem decyzji władz Stanów Zjednoczonych 
w sprawie Yellowstone, pisał: (…) tyle razy przypominają 
mi się Tatry nasze i mimowoli pytanie się nasuwa czyliżby 
i one - choć na skromniejszą skalę - nie mogły być kiedyś 
takim naszym parkiem narodowym? Apelował, by wykupić 
w tym celu dobra zakopiańskie (w ich skład wchodziła 
znaczna część Tatr Polskich), uczynić zeń własność naro-
dową i objąć ochroną. Część funduszy potrzebnych do 
realizacji pomysłu miała pochodzić z zebranych już przez 
społeczeństwo polskie środków, przeznaczonych na wy-
budowanie w Krakowie pomnika Adama Mickiewicza. Już 
od kilku lat biedna publiczność polska radzi nad tem, jaki 
by pomnik postawić Mickiewiczowi z tych grubych składek, 
jakie dotychczas wpłynęły i długo nie mogła powziąć sta-
nowczego postanowienia! Jest jednakże nadzieja nieza-
wodna, że pomnik stanie i to możliwie najlepszy i przez 
polskiego rzeźbiarza, a nie cudzoziemca wykonany. Szla-
chetna więc duma narodu i miłość dla wieszcza może być 
zaspokojona. Gdy jednak w tej kwestyi jeszcze nie powie-
dziano ostatniego słowa, dlatego możeby to było choć 
w ostatnią chwilę bardzo na czasie, (…) stawić sobie pyta-
nie: azaliby to nie było najodpowiedniejszą rzeczą, użyć 
dotychczasowego funduszu, za zgodą ogółu składkujących, 
na zawiązek kapitału (mogącego się dalszą ofiarnością 
społeczeństwa naszego uzupełnić) w celu nabycia dóbr 
Zakopiańskich, czyli przeważnej części Tatr polskich na 

p a r k  n a r o d o w y  i m i e n i e m  M i c k i e w i c z a ? 
Byłby to pomnik najwspanialszy, najtrwalszy: aere peren-
nius - „którego (jak mówi Karpiński) lata późne nie stra-
wią”, widny na kilkadziesiąt mil wokoło! Niczem wobec 
niego byłyby piramidy Egiptu! Zapewne mając na uwadze 
głosy przyszłych oponentów, domagających się podania 
związków wieszcza narodowego z Tatrami, X. Wielkopola-
nin wyjaśniał dalej: Prawda, że łączyć Tatry z imieniem 
Mickiewicza, to rzecz trochę nowa, tym bardziej, że on tam 
nigdy nie był, jednakże stosownem by to było do ducha 
jego. Lubił on piękną naturę, czuł i widział „jej piękność 
w całej ozdobie”. A jeżeli „przenosił z obczyzny swą duszę 
utęsknioną” Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielo-
nych Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych, 
o ileż więcej byłby on tęsknił za Tatrami, gdyby mu danem 
było je poznać! Dość zajrzeć do Sonetów Krymskich, by się 
przekonać, jakie wrażenie czyniły na nim góry! Umiał je też 
w mistrzowskich obrazach przedstawić wyobraźni czytelni-
ka. (…) Jakiegożby więc dopiero Tatry miały w nim gorące-
go wielbiciela! Jeżelić z uniesieniem mówi: Widziałem 
piękną dolinę przy Kownie, Kędy rusałek dłoń wiosną 
i latem, Ściele murawę, krasnym dzierzga kwiatem, Jest to 
dolina najpiękniejsza w świecie… jakżeby dopiero zachwy-
cał się taką np. doliną Kościeliską, lub którąkolwiek inną 
w Tatrach. Ta pionierska koncepcja utworzenia pierwsze-
go polskiego parku narodowego była bez wątpienia świa-
dectwem nowoczesności myślenia autora, a zarazem sta-
nowiła w dziejach idei ochrony przyrody w Polsce milowy 
krok. Do tej pory bowiem starania obrońców ojczystej 
przyrody skupiały się jedynie na gatunkowej ochronie 
zwierząt. W ten sposób Maksymilian Nowicki i Eugeniusz 
Janota doprowadzili do uchwalenia przez sejm galicyjski 
w 1868 roku ustawy o ochronie świstaków i kozic w Ta-
trach. X. Wielkopolanin poszedł znacznie dalej w swoim 
programie, domagając się przyrodniczego rezerwatu już 
nie tylko dla poszczególnych gatunków, ale całego obszaru 
Tatr podobnie jak uczyniono to w Yellowstone. Nie wolno 
tam więc ani drzewa wycinać, ani kruszców kopać, ani 
polować, ani ryb łowić, ani żadnych przedsiębiorstw prze-
mysłowych podejmować, a to dla tego, żeby cała tamtej-
sza tak osobliwa przyroda, mogła być zawsze w jej pier-
wotnym dziewiczym stanie zachowana i podziwiana. Na-
zwisko autora przez długie lata pozostawało jednak nie-
znane. Budziło zaciekawienie czytelników i chęć „odkry-
cia”. Jak pisze Wiesław A. Wójcik - redaktor naczelny 
„Wierchów”, snuto na ten temat różne domysły. W okre-
sie międzywojennym sugerowano na przykład (broszura 
Oddziału PTT w Poznaniu), że autorem owym mógł być 
ks. Wawrzyniec Sutor lub ks. Jan Janas. Obydwa przypusz-
czenia okazały się nietrafne. Dopiero po II wojnie świato-
wej tajemnica została wyjaśniona przez profesora Juliusza 
Zborowskiego - wieloletniego dyrektora Muzeum Tatrzań-
skiego. W 1947 roku opublikował on w czasopiśmie 
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą” artykuł pt. „Kim był X. Wiel-
kopolanin”, w którym przedstawił wyniki swoich dociekań, 
mających początek jeszcze w czasach przedwojennych.  



 

TARNOWSKA PERĆ  Nr 2-3 (3-4) / 2013 9 

 
fot. Marek Trojan 

Wtedy to bowiem dowiedział się przypadkiem, że o Ta-
trach pisywał artykuły ks. Królikowski. Nie udało mu się 
jednak natrafić na ślad takiego autora. Stąd wysnuł wnio-
sek, że musiał on ukrywać się pod pseudonimem. Momen-
tem przełomowym w sprawie, a jednocześnie szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności było otrzymanie przez Muzeum 
Tatrzańskie od Witolda Paryskiego, daru w postaci teczki 
z materiałami do bibliografii tatrzańskiej zebranymi przez 
Stanisława Eliasza Radzikowskiego i Walerego Eliasza. 
Wśród licznych kartek i notatek bibliograficznych znalazła 
się jedna (pochodząca od W. Eliasza) o treści: „Wielkopo-
lanin Ksiądz (Królikowski) Tatry polskie pomnikiem dla 
Mickiewicza. Pamięt. Tow. Tatrz. XII. 1888”. Było to świa-
dectwo pewne, pochodzące od znawcy Tatr, naocznego 
świadka ówczesnych wydarzeń tatrzańskich i zakopiań-
skich, a zarazem aktywnego członka Zarządu Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Ponieważ jednak notatka nie zawierała 
imienia ks. Królikowskiego, zagadka rozwiązana została 
połowicznie bowiem spisy członków Towarzystwa, za-
mieszczane na łamach „Pamiętników TT” z ówczesnych 
czasów wymieniały dwóch księży o nazwisku Królikowski. 
Zborowski wykluczył jako poszukiwanego autora 
ks. Edwarda Królikowskiego z Czernichowa, zwracając 
uwagę na tarnowianina - ks. Bogusława Królikowskiego, 
należącego do zakonu Filipinów, członka TT od 1882 roku. 
Kolejne informacje o ks. Bogusławie, pozyskał Juliusz Zbo-
rowski od doktora Józefa Dutkiewicza - historyka sztuki, 
pierwszego powojennego dyrektora Muzeum Ziemi Tar-
nowskiej, a także od ks. Franciszka Mroza - dwukrotnego 
przełożonego tarnowskiej kongregacji Filipinów. Właśnie 
listowna odpowiedź ks. Mroza ułatwiła - jak stwierdził 
J. Zborowski - „ostateczne rozstrzygnięcie sprawy autor-
stwa”. A zatem rzecz wyjaśniona. „X. Wielkopolanin”, 
pierwszy projektodawca Narodowego Parku Tatrzańskiego 
- to wielki miłośnik przyrody, ks. B o g u s ł a w  K r ó l i -
k o w s k i  z zakonu Filipinów w Tarnowie, rodem z Wielko-
polski. Jednak w swoim liście (znajdującym się w archiwum 
Muzeum Tatrzańskiego) do J. Zborowskiego, ks. Mróz użył 
sformułowania: „Jestem pewny, że artykuł w sprawie 
ochrony Tatr i utworzenia z tych gór Parku narodowego, 
jest dziełem Ks. Bogusława Królikowskiego”, nie podając 
żadnych innych dowodów. Szczęśliwym i niezwykłym zbie-

giem okoliczności Wiesław A. Wójcik, prowadząc w latach 
80-tych XX wieku kwerendę archiwalną w Muzeum Ta-
trzańskim, natknął się na pięć listów pisanych przez 
ks. Królikowskiego i w całości związanych z publikacją 
pierwszego w dziejach projektu parku narodowego w Ta-
trach. Listy datowane są w lutym i marcu 1888 roku. 
W związku z tym, że nie zachowały się koperty, nie jest 
znany ich adresat. W. A. Wójcik podejrzewa, że mógł nim 
być Władysław Markiewicz - wybitny adwokat krakowski 
i działacz samorządowy, ówczesny wiceprezes Towarzy-
stwa Tatrzańskiego. Ksiądz Królikowski przedstawia swój 
projekt licząc na jego rozpowszechnienie w gazetach kra-
kowskich, a później poznańskich i warszawskich (pod wa-
runkiem uzyskania zgody cenzury). Autor chce jednak, by 
jego projekt ukazał się wyłącznie pod pseudonimem. Mo-
tywuje to następująco: Może się mylę, lecz zdaje mi się, że 
myśl ta u wielu znalazłaby przychylne przyjęcie, a przy-
najmniej u Taterników. Że zaś napotkałaby także u niejed-
nego na opozycją, dlatego pragnąc, by imienia mojego nie 
szarpano zjadliwie, prosiłbym w razie przyjęcia mego rę-
kopisu do druku przez jakie pismo, aby go wydrukowano 
t y l k o  pod pseudonimem „Taternik”. I jeszcze w przypisie 
pod listem dodaje: I proszę w ogóle o sekret co do mego 
nazwiska w tej sprawie. Starania o nadanie sprawie utwo-
rzenia parku narodowego w Tatrach wymiaru większego 
niż lokalny (galicyjski) spełzły na niczym.  

fot. Jerzy Zieliński 

Artykuł został w końcu opublikowany w tym samym roku 
we wspomnianym już Pamiętniku TT, docierającym bez 
wątpienia do znacznie węższego grona czytelników. Re-
dakcja Pamiętnika, chcąc zapewne mimo wszystko nadać 
projektowi rozgłos, zdecydowała się ukryć autora pod 
pseudonimem „Wielkopolanin”. Ks. Królikowski w pierw-
szym liście deklaruje również, że jeżeli pomysł wykupienia 
Tatr z pieniędzy przeznaczonych na pomnik dla Mickiewi-
cza znajdzie uznanie społeczne, sam przekaże natychmiast 
na ten cel 100 marek, czyli 62 złote reńskie. A nie była to 
w ówczesnych czasach mała kwota. Można było za nią 
nabyć w Krakowie 103 litry spirytusu, ok. 65 kg masła, 
ok. 46 kop (2760 sztuk) jaj lub ok. 10 ton węgla. To jeszcze 
jeden dowód świadczący o niezwykłym, wielkim uczuciu, 
którym ks. Bogusław darzył najwyższe polskie góry. Pora 
przedstawić czytelnikom sylwetkę zapomnianego dziś 
księdza  „Wielkopolanina”  -  prekursora   idei   utworzenia 
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parku narodowego w Tatrach. Bogusław Królikowski uro-
dził się 11 sierpnia 1840 roku w Topoli Wielkiej koło 
Ostrowa Wielkopolskiego, jako syn Wojciecha, właściciela 
ziemskiego i Franciszki z domu Radecka. Uczęszczał do 
Gimnazjum w Ostrowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego), gdzie 
5 sierpnia 1862 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W cza-
sie nauki gimnazjalnej był pod pseudonimem „Ruryk” 
członkiem patriotycznego Towarzystwa Narodowego „Za-
wisza” w Ostrowie Wielkopolskim. 9 października 1862 r. 
wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gosty-
niu. Studia odbył w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 
1866 roku. Następnego dnia (12 czerwca) przy pięknej 
pogodzie ksiądz Bogusław sprawował swoją prymicyjną 
Mszę świętą na Świętej Górze w Gostyniu czego świad-
kiem był bł. Edmund Bojanowski. Dla ks. Królikowskiego 
rozpoczął się czas pracy duszpasterskiej, ale równocześnie 
z obowiązkami realizował on swoje pasje: górską turystykę 
i zamiłowanie do rysunku i malarstwa. Swój talent rysow-
niczy wykorzystał na początku września 1867 r. w czasie 
czterodniowej sesji, kiedy dla Edmunda Bojanowskiego 
odrysowywał dworek i widok z ogrodu w Grabonogu 
k/Gostynia. W Dzienniku bł. Edmunda, który związany był 
ze Świętą Górą i mieszkańcami klasztoru są również in-
formacje o podróżach Oratorianów (Filipinów). Wśród 
nich o eskapadach w góry ks. Królikowskiego. I tak dowia-
dujemy się, że w lipcu i sierpniu 1868 r. spędzał wakacje 
w Karpatach i przy tej okazji dostarczał korespondencję 
Bojanowskiego do Katarzyny Stopki w Zakopanem. Nato-
miast wiosną 1870 roku (okres od kwietnia do czerwca) 
Wielki Tydzień spędził w Rzymie, a potem był kolejno 
w Neapolu, Szwajcarii, w Saskiej Szwajcarii i Pradze. Będąc 
wielkim miłośnikiem Tatr, prawie co roku spędzał wakacje 
u ich stóp mieszkając w Zakopanem, Smokowcu (ówcze-
snym Szmeksie), nad Szczyrbskim Jeziorem czy też w Doli-
nie Zimnej Wody. Odbywał wtedy liczne wycieczki na 
szczyty tatrzańskie. Najbardziej interesował się tymi „dzi-
kimi i trudnymi”. 

fot. Jerzy Zieliński 

W 1868 roku wraz z przewodnikiem Jędrzejem Walą zdo-
był Lodowy Szczyt (było to wówczas piąte znane wejście 
na Lodowy). Żył bardzo skromnie, żywiąc się najczęściej 

ryżem na mleku. Bywał również w Alpach, gdzie ulubio-
nym miejscem pobytu były okolice jeziora Aachen. Pew-
nego razu po podróży do Lourdes udał się w pobliskie Pi-
reneje. 

 
W roku 1870 Abp. Ledóchowski zaproponował Kongregacji 
objęcie opieką Zakładu dla XX. Demerytów w Osiecznie. 
Kongregacja propozycję rozpatrzyła pozytywnie i do pracy 
w nowym miejscu zgłosiło się trzech księży, a wśród nich 
ks. Królikowski. Nowa misja, w której Filipini zaczęli pra-
cować 1 lipca 1871 r. stała się filią Kongregacji Gostyńskiej. 
Życie codzienne i praca duszpasterska były podporządko-
wane regułom Oratorium i z czasem zaczęto się zastana-
wiać nad usamodzielnieniem tej nowej placówki. Planów 
tych nie zrealizowano gdyż rząd pruski realizując założenia 
kulturkampfu w roku 1874 rozwiązał Zakład. Dnia 1 lipca 
1874 r. po uroczystym pożegnaniu kapłani opuścili Osiecz-
no. Ksiądz Królikowski wrócił do Gostynia gdzie również 
dane mu było odczuć skutki walki z tym, co polskie na 
ziemiach zaboru pruskiego. Po kasacie zakonu Jezuitów 
w roku 1875 władze pruskie zaczęły czynić starania o li-
kwidację Kongregacji Oratorium w Gostyniu. Ówczesny 
przełożony ks. Bernard Preibisz otrzymał od Kongregacji 
pełnomocnictwo do załatwienia wszelkich spraw mająt-
kowych i przygotowanie domu Gostyńskiego na ewentu-
alność likwidacji. Majątek Kongregacyjny umieszczono 
w okolicznych dworach i zaczęto wywozić do Galicji, aby 
nie został przejęty przez zaborców. Pomimo wielu odwo-
łań decyzją cesarza Wilhelma 25 sierpnia 1876 r. Kongre-
gacja w Gostyniu została zlikwidowana i kapłani musieli 
opuścić Świętą Górę. Filipini do momentu znalezienia 
miejsca na nową placówkę zamieszkali u krewnych 
i w okolicznych dworach. Ks. Królikowski zamieszkał w Goli 
koło Gostynia. Jedynym miejscem gdzie Filipini mieli szan-
sę żyć zgodnie z Konstytucjami Oratorium był zabór au-
striacki. Pod koniec 1876 r. zaczęli pomieszkiwać w Kra-
kowie i szukać nowego „domu”. Wielka liczba zgromadzeń 
zakonnych w Królewskim mieście sprawia, że Filipini po-
stanawiają spróbować gdzie indziej. Ostatecznie 4 paź-
dziernika 1878 r. Kongregacja przenosi się do Tarnowa. 
Dzięki majątkowi z Gostynia Filipini są niezależni finanso-
wo i od razu przystępują do budowy klasztoru i kościoła, 
który 25 maja 1879 r. poświęcił biskup Józef Pukalski. 
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W roku 1880 ks. Królikowski przybył z Wielkopolski do 
Tarnowa. Ks. Franciszek Mróz wspomina go jako utalen-
towanego rysownika, turystę i gorliwego kapłana. „Mszę 
odprawiał powoli, spowiadał długo i skrupulatnie. Kapłan 
delikatnego sumienia, grzeczny w obejściu, a miłosierny 
dla ubogich. Był bardzo gościnny. Na wakacje udawał się 
corocznie do Tatr albo Alp, skąd wracał uzdrowiony”. 
W roku 1882 wstąpił do Towarzystwa Tatrzańskiego. 
O trwającej cały czas fascynacji Tatrami świadczyć może 
chociażby anegdota, którą J. Zborowski podaje za ks. Mro-
zem: „Z mieszkania w Tarnowie wypatrzył ks. Bogusław 
jakąś „cząstkę” Tatr, widoczną w dni pogodne. Ale na za-
wadzie stało w pobliskiej wiosce drzewo, zasłaniające dro-
gi mu widok. Wybrał się więc do tej wsi, wyszukał właści-
ciela drzewa, zakupił je zapłaciwszy hojnie i polecił jego 
wycięcie. Odtąd miał stałą radość spoglądając w stronę 
umiłowanych Tatr”. 

fot. Jerzy Zieliński 

Po śmierci ks. Preibisza w roku 1907 ksiądz Bogusław Kró-
likowski zostaje wybrany na przełożonego tarnowskiej 
Kongregacji. „Za jego rządów kontynuowano remonty 
i urządzanie tarnowskiej placówki Filipinów. Odmalowano 
nową zakrystię, a także drzwi wejściowe do kościoła”. 
„Znał się na estetyce i liczono się z jego zdaniem przy sta-
wianiu ołtarza Matki Boskiej w kaplicy i przy zakładaniu 
okna, witraży w kościele. Miał wielki zmysł estetyczny. 
Według jego projektu były zrobione śliczne witraże 
M. B. z Lourdes i Serca P. J., które w czasie pierwszej woj-
ny bomba zniszczyła”. W 1910 roku ks. Królikowski zostaje 
wybrany przełożonym na drugą kadencję. W tym samym 
roku „doprowadzono do klasztoru wodę z miejskiego wo-
dociągu, oraz zamontowano instalację elektryczną.” Mimo 
podeszłego wieku ks. Bogusław osobiście nadzorował pra-
ce związane z uporządkowaniem ogrodu i malowaniem 
kościoła w 1912 r. Ostatni „Gostyniak” zmarł dnia 6 paź-
dziernika 1912 roku. Kondukt pogrzebowy na tarnowski 
cmentarz prowadził ordynariusz tarnowski bp Leon Wałę-
ga. Rok 2012 został ustanowiony przez VIII Zjazd Delega-
tów PTT - Rokiem Ochrony Przyrody. Okazją do tego było 
stulecie założenia „Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Ta-
trzańskiego” - pierwszej organizacji skupiającej się na 
ochronie przyrody Tatr. Tak się złożyło, że równocześnie 
obchodziliśmy setną rocznicę śmierci ks. Bogusława Króli-

kowskiego - „wielkiego miłośnika przyrody”, który o po-
trzebie ochrony obszaru Tatr Polskich pisał już ćwierć wie-
ku wcześniej. 

 Janusz Foszcz, ks. Robert Piechnik Cor 

 
fot. Piotr Fido 

   PS. Kiedy 4 kwietnia 2008 roku powoływaliśmy do życia 
Koło PTT w Tarnowie stanęliśmy przed dylematem wyboru 
patrona. Chcieliśmy, aby była to postać mająca związki 
z Tatrami, a także z Tarnowem bądź jego okolicą. Dosko-
nałą kandydaturą wydawał się być ks. Walenty Gadowski. 
Po konsultacjach doszliśmy jednak do wniosku, że jest to 
osoba bardzo znana wśród rzeszy miłośników gór, a nasz 
patron powinien być „nieco zapomniany”. W ten sposób 
pojawił się kolejny kandydat (znany nielicznym) - Józef 
Lesiecki - artysta rzeźbiarz, taternik, ratownik tatrzański 
i narciarz wysokogórski. Pierwszy zdobywca Zamarłej Tur-
ni. Żołnierz Legionów Polskich, który zginął w bitwie pod 
Łowczówkiem i tamże został pochowany (był więc akcent 
tarnowski). Wydawał się być więc idealnym kandydatem. 
I wtedy ktoś zwrócił uwagę na zupełnie nieznanego księ-
dza Bogusława Królikowskiego. To był strzał w dziesiątkę. 
Po pierwsze Tatry, po drugie Towarzystwo Tatrzańskie po 
trzecie kilkadziesiąt lat życia w Tarnowie i grób na tarnow-
skim Starym Cmentarzu i wreszcie przynależność do Kon-
gregacji Filipinów, z którą od początku jesteśmy nieroze-
rwalnie związani, korzystając z jej gościnnych progów. 
W ten sposób 21 maja 2008 r. ks. Bogusław został patro-
nem naszego koła, a niecały rok później oddziału. 
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ANDRZEJ MUSZYŃSKI - 
PODRÓŻNIK, REPORTER, 

PASJONAT „KOŃCÓW ŚWIATA” 

 
fot. Źródło Internet 

   Centrum Sztuki Mościce jest organizatorem cieszących 

się dużym zainteresowaniem podróżniczych spotkań zaty-

tułowanych „Za horyzont domu”. Do ich stałych sympaty-

ków należy m.in. grupka osób ze Szkolnego Koła PTT Nr 1 

im. Jana Pawła II, działającego przy Gimnazjum Nr 4 

im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Mniej więcej co miesiąc 

udajemy się do Mościc, aby uczestniczyć w przeprowa-

dzanym na żywo wywiadzie z podróżnikiem. Poznaliśmy 

w ten sposób wielu niezwykłych ludzi posiadających 

ogromne zamiłowanie do odkrywania świata. Każdy z za-

proszonych gości, obojętne, czy był to astronauta, himala-

istka, czy popularna dziennikarka telewizyjna, przykuwał 

na długi czas uwagę widowni, opowiadając m.in. o swoich 

przygodach oraz ciekawostkach związanych z dalekimi 

wyprawami. Czytelnikom „Tarnowskiej Perci” chcielibyśmy 

przedstawić sylwetkę jednej osoby, która wywarła na nas 

szczególnie duże wrażenie. Mowa o Andrzeju Muszyńskim, 

młodym podróżniku i reporterze pochodzącym z Krzyka-

wy, małej miejscowości w województwie małopolskim. 

Jadąc na spotkanie, które odbyło się 26 kwietnia 2013 r. 

niewiele o nim wiedzieliśmy. Dopiero podczas wywiadu 

okazało się, z jak wielkim pasjonatem podróży mamy do 

czynienia. Andrzej Muszyński ukończył prawo na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim w Krakowie i Wydział Scenopisarstwa 

w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej. Jego artykuły można 

znaleźć m.in. w „Dużym Formacie Gazety Wyborczej”, 

„National Geographic Traveler”, tygodnikach „Przegląd” 

i „Angora”, „Stosunkach Międzynarodowych” i wydawnic-

twach książkowych. Dokonania podróżnicze tego niespeł-

na trzydziestoletniego człowieka budzą podziw i uznanie 

nie tylko czytelników, czy słuchaczy, ale także różnych 

gremiów konkursowych. Andrzej Muszyński jest pierw-

szym stypendystą Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapu-

ścińskiego, przyznającej nagrody finansowe na realizację 

projektów reporterskich. W ramach otrzymanego stypen-

dium wyruszył na wyprawę w jeden z najbardziej izolowa-

nych rejonów Ziemi - Himalaje Birmańskie. Ta niezwykła 

podróż, o której opowiadał podczas spotkania w Mości-

cach, została wyróżniona w tym roku prestiżowym „Kolo-

sem”. Duże zainteresowanie widowni wzbudziły również 

szczegóły pierwszego na świecie trawersu puszczy 

Minkébé w Gabonie. Ekspedycja ta odbyła się pod auspi-

cjami WWF (Gabon) oraz otrzymała rekomendację Kró-

lewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. 

Minkébé to jedna z najmniej poznanych puszcz równiko-

wych świata. Z zaskoczeniem usłyszeliśmy, że największym 

zagrożeniem tego egzotycznego rejonu nie są bynajmniej 

węże, takie jak czarna mamba, żmija gabońska, czy kilku-

metrowe pytony, tylko… słonie. Dżungla rządzona jest 

bowiem absolutnie przez ok. 30 000 leśnych słoni… Aby 

poznać więcej niesamowitych historii, odsyłamy do godnej 

polecenia debiutanckiej książki Andrzeja Muszyńskiego 

pt. „Południe”. Jest ona zbiorem reportaży z jego wielolet-

nich podróży do krajów południowej Azji, Ameryki Łaciń-

skiej i Afryki. Zdaniem wielu, jej niezaprzeczalnie mocną 

stroną są na pewno sugestywne obrazy i poetycki język 

autora. 

 
Andrzej Muszyński ujął nas swoim entuzjazmem, pasją 

i skromnością. Gdy dowiedział się, że jesteśmy z Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego, uśmiechnął się i w naszym 

zeszycie napisał m.in. „Swoją przygodę z Południem za-

czynałem właśnie od Tatr, od wejścia na Kościelec. Do 

zobaczenia na szlaku!”. 

 
fot. Źródło Internet 

Beata Wideł 
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PRZERWANA WYPRAWA 
 NANGA PARBAT 

 
fot. Wojciech i Lech Flaczyńscy 

 
   Lech i Wojciech Flaczyńscy. Ojciec i syn. 
Lech - tłumacz, z zamiłowania alpinista i podróżnik, startu-
je w maratonach MTB, pływa składaną kanadyjką po rze-
kach świata. Pierwsze doświadczenia zdobywał w 2005 
roku na Alasce, spływając w 59 dni 3 000 km Yukonem. 
W 2007 r. jako pierwszy Polak przepłynął drugą co do dłu-
gości rzekę Alaski - Kuskokwim River. W swoich wypra-
wach łączy z powodzeniem dwa żywioły - góry i wodę, 
wspinanie na trudne i wysokie szczyty oraz spływy dzikimi 
i niedostępnymi rzekami. Nad tropiki przedkłada daleką 
północ, znajdując tam odskocznię od szarej codzienności. 
Wojciech - absolwent AWF w Gdańsku, pasję do wspina-
nia i podróży zaszczepił w nim ojciec, on zaraził ojca kolar-
stwem górskim. Szuka przygód i wrażeń w górach, spraw-
dza granice swych możliwości w karkołomnych wyścigach 
MTB, nurkuje, pływa na desce. Wraz z ojcem realizuje 
ambitne wyprawy - w końcu „niedaleko pada jabłko od 
jabłoni”. Jak wspomina w niejednym wywiadzie Wojtek: 
„tradycją w moim domu i jednocześnie wielkim wydarze-
niem było dla nas dzieci, oglądanie slajdów wyświetlanych 
przez tatę i wysłuchiwanie barwnych opowieści po jego 
powrotach z wyjazdów wspinaczkowych w Alpy, Dolomity, 
na Alaskę”. 

 
fot. Wojciech i Lech Flaczyńscy 

 

Obecnie pracuje w Norwegii, bo jak mawia „…marzenia się 
spełniają, jeśli im się trochę pomoże finansowo”. Jedno 
z tych marzeń to międzynarodowa wyprawa na Nanga 
Parbat, ośmiotysięcznik leżący w Pakistańskiej części Hi-
malajów. Wojtek: „Pamiętam to bardzo dobrze. Piątek, 
22 marca 2013 roku, byłem w pracy i dokładnie o 12:31 
zadzwonił telefon. Spoglądam na wyświetlacz: „Leszek” - 
dzwoni ojciec, podniecony odbieram i nie mogę uwierzyć 
w to, co słyszę - to dzieje się naprawdę, ale z przejęcia nie 
dociera to do mnie i proszę, by powtórzył: „Agencja zgodzi-
ła się, byśmy dołączyli do wyprawy, musimy tylko szybko 
wpłacić zaliczkę i zarezerwować samolot. Jestem osobą, 
która nie może żyć bez sportu i wysiłku fizycznego i jestem 
od tego mocno uzależniony. Ale teraz doszedłem do wnio-
sku, że muszę zwiększyć intensywność i częstotliwość tre-
ningów. W końcu Nanga Parbat to nie „bułka z masłem” 
i wypadałoby się do tego porządnie przygotować. Żarty się 
skończyły. Jeśli powiedziało się A to i trzeba powiedzieć B. 

 
fot. Ivan Tomov /Nocne życie bazowe/ 

Następnego dnia po informacji o wyjeździe do Pakistanu, 
od razu zabrałem się za trening i konsekwentnie realizo-
wałem jego założenia. Wybrałem się na okoliczną górę 
Skalę 1843 m, na którą to wyrusza się z położonego na 
wysokości 35 m n.p.m. parkingu i w ciągu 3 i pół godziny 
znalazłem się na szczycie. Następnego dnia, by nie tracić 
czasu, ponownie wybrałem się na tę samą górę. Poza tym 
zacząłem częściej (2x w tyg.) odwiedzać basen znajdujący 
się 15 km od mojego miejsca zamieszkania. Przepływałem 
średnio 2-3 km wpław, kilkaset metrów pod wodą i odby-
wałem kilka wizyt w saunie. Oprócz tego wspinałem się na 
ściance w hali, a później także w okolicznych skałkach, 
licząc na to, że któraś z zastanych tam osób zechce mnie 
przyasekurować. Z racji charakteru wykonywanej przeze 
mnie pracy, często przebywałem w pomieszczeniach, 
w których panują niskie temperatury, a w chłodniach na-
wet -20oC. Niewątpliwie był to dobry trening przed wyjaz-
dem. Po pracy dwa razy w tygodniu spędzałem 1,5 godziny 
na siłowni, a gdy niestety dość późno w tym roku zaczęła 
do Norwegii zaglądać wiosna i zrobiło się cieplej (6-12oC), 
dołączyłem do treningów rower. Z początku były to prze-
jażdżki po 30-40 km, a po kilku tygodniach 100-110 km.  
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Poza przygotowaniem fizycznym, wyszukiwałem w inter-
necie możliwie dużo informacji tak o samej górze, jak 
i konkretnie planowanej przez nas drodze wspinaczki. By-
łem w ciągłym kontakcie z ojcem, planowaliśmy wspólnie, 
co musimy dokupić, co gdzie załatwić, masa telefonów, 
wysłanych maili, formalności, biurokracji, wyszukiwania, 
gdzie można zakupić jak najtaniej potrzebny nam sprzęt. 
I czy wystarczy nam na wszystko pieniędzy. Bywało, że 
przy komputerze siedziałem do 2 w nocy, a do pracy 
wstawałem o 3:50 i spędzałem w niej 10-12 godzin, by 
więcej zarobić, aby nie zabrakło na wyprawę. Trwało to 
tygodniami, ale tłumaczyłem to sam sobie, że w sumie to 
też jest rodzaj treningu przed wyprawą. Przecież tam rów-
nież trzeba będzie wstawać w środku nocy i wyruszać na 
wspinaczkę w ciemnościach i nie będzie czasu, by się wy-
spać. Trening czyni mistrzem.;-) Wydawało mi się, że na 
wszystko mam dużo czasu, lecz przy takim trybie życia, 
pracy i treningu, okazało się, że znika on strasznie szybko. 
I nawet nie wiedząc kiedy, pewnego dnia stwierdziłem: 
O kurczę! Ja już za tydzień mam samolot do Polski. 
Ani się obejrzałem, a już odbierał mnie ojciec na lotnisku 
w Gdańsku i jechaliśmy samochodem do rodzinnego Gru-
dziądza. Zaczęła się nerwowa gorączka przedwyprawowa, 
zamawianie sprzętu przez internet, planowanie, ile czego 
kupić, czego nam jeszcze brak i jak niby zabrać się ze 
wszystkim mogąc wziąć tylko 30 kg plus 7 kg bagażu pod-
ręcznego do samolotu. Szybka decyzja o zakupie beczki 
i wysłaniu wcześniej cargo pozwoliła nam podtrzymać 
nadzieję, że damy radę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. 
Moja mama wspiera nas zawsze w przygotowaniach, po-
magając przy zakupach spożywczych, naprawie rzeczy 
i zapewniając nam śniadania, obiady, kolacje, podczas gdy 
my pochłonięci jesteśmy masą innych spraw. Kochana 
mama. Pieniędzy z każdym dniem zakupów regularnie 
ubywa ze „skarbonki” i musimy mieć nadzieję, że wystar-
czy ich na wszystko. W wyprawę zaangażowana jest cała 
rodzina i tak np. mój brat Maciej z Poznania ma zamiesz-
czać na blogu ojca informacje od nas, o ile ktoś pozwoli 
nam czasem wysłać sms’a z telefonu satelitarnego. Do 
wylotu został tydzień, permitu nie ma, a to on jest pod-
stawą do otrzymania wizy pakistańskiej. Piszę ponaglają-
cego maila do szefa agencji trekkingowej. Proponuje, że 
jeśli do jutrzejszego popołudnia nie będzie permitu, to za 
100 $ dodatkowej opłaty załatwi nam permit na trekking, 
byśmy w ogóle mogli polecieć do Pakistanu. Robi się bar-
dzo nerwowo, a w poniedziałek ok. 18-tej dostaję w mailu 
permit dla naszej dwójki, ale tylko na miesięczny trekking 
i możliwość podejścia do bazy. Wypełniamy na nowo 
wnioski i kompletujemy dokumenty do otrzymania wizy 
w Warszawie. Ambasada pakistańska czynna jest jeszcze 
tylko 3 dni przed naszym wylotem. We wtorek o 4 rano 
jedziemy do Warszawy załatwiać „nową” wizę. Po krótkiej 
rozmowie naszym kiepskim angielskim i dostarczeniu per-
mitu na trekking, otrzymujemy zapewnienie, że w piątek 
możemy o 15:30 odebrać paszporty z wizą. Odetchnęliśmy 
z ulgą, przynajmniej wiemy, że polecimy do Pakistanu, 

a potem pozostaje nam już tylko mieć nadzieję, że w kolej-
nych dniach, będąc już w Pakistanie, dostaniemy permit na 
wspinaczkę. 

 
fot. Bogusław Magrel 

Jedziemy dalej na Śląsk i do Czech po duże zakupy sprzę-
towe (namioty, raki, plecaki, buty, rękawice, maty, garnek 
do maszynki, łopata), a potem zostaje jeszcze pakowanie 
wszystkiego, ważenie, nadanie w piątek cargo, a w nie-
dzielę o 15-tej samolot do Pakistanu. Niebawem naszym 
domem przez 1,5 miesiąca będzie namiot, a wodę w kranie 
zastąpi lód i śnieg, który trzeba będzie topić (jedynie 
w bazie może to być woda ze strumienia). Strasznie ner-
wowe i stresujące są te ostatnie tygodnie przygotowań. 
Nie mogę już się doczekać, kiedy to zarzucę plecak na bary 
i zacznę marsz w kierunku bazy. Wtedy to cały ten po-
śpiech zniknie i będzie można odpocząć, skupić się już tylko 
na tym, o czym myśleliśmy, co planowaliśmy i co do nie-
dawna było tylko w sferze moich marzeń. Wyprawa na 
Nanga Parbat zacznie stawać się rzeczywistością.  
To my jesteśmy tymi, którzy piszą swoją własną historię, 
nikt inny”. 

 
fot. Wojciech i Lech Flaczyńscy 

   Trzeciego czerwca Wojciech i Lech dołączyli w Islamaba-
dzie do międzynarodowej wyprawy, by dwa dni później po 
18-to godzinnej jeździe busem Karakorum Hwy dotrzeć do 
Chilas. W Panorama Hotel przygotowują 25 kg ładunki dla 
wyruszającej stąd karawany i po trzydniowym marszu 
docierają wraz z tragarzami do położonej na wysokości 
4200 m n.p.m. bazy pod Nanga Parbat. 19 czerwca media 
obiegła  informacja  o  zejściu  lawiny  ścianą  Diamir, która 
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zniszczyła 4 namioty w obozie pierwszym, nikt nie doznał 
obrażeń. To jednak nie był koniec złej passy. 
22 czerwca - 22:30 w nocy. Atak terrorystyczny na obóz 
pierwszy. Talibowie zabijają 11 osób… 

 
fot. Dzięki uprzejmości kolegi z Azerbaijanu /Helikopter ratunkowy/ 

Mail od Wojtka: 
„Jesteśmy cali i zdrowi w hotelu w Islamabadzie. Wczoraj 
zostaliśmy ewakuowani z bazy pod Nanga Parbat helikop-
terem armii pakistańskiej pod eskortą wojska. Najpierw 
polecieliśmy do Gilgit, tam czekaliśmy parę godzin w bazie 
wojskowej (prysznic, jedzenie, sala-poczekalnia z łóżkami). 
Potem przy eskorcie jeepów z żołnierzami przewieźli nas 
autobusem na inne lotnisko, skąd wojskowym transporto-
wym samolotem polecieliśmy do Islamabadu, gdzie obec-
nie czekamy w hotelu na dotarcie całego naszego sprzętu, 
beczek, plecaków, worków, które w strasznym pośpiechu 
pakowaliśmy w bazie przed ewakuacją. Nie mamy żadnej 
pewności, czy pozostawiony w bazie bagaż nie zostanie 
rozkradziony przez miejscowych z położonych poniżej 
3 wiosek. Ponoć cała dolina Diamir jest zablokowana przez 
armię pakistańską i działalność w tym sezonie zarówno 
w lecie jak i zimą została pod Nanga Parbat zawieszona”. 

 
fot. Wojciech i Lech Flaczyńscy 

Na szczęście po tygodniu czekania w hotelu otrzymujemy 
nasz sprzęt z bazy i możemy przebukować bilety i wracać 
do kraju. Ominął nas straszny los, który to spotkał Bogu 
ducha winnych wspinaczy - naszych kolegów, ale pozostał 
w nas straszny niedosyt. Tyle niespełnionych planów, ma-
rzeń o próbie zdobycia szczytu, masa wyrzeczeń, wydat-
ków, zakupów nowego sprzętu, wylanego potu na trenin-
gach i nawet nie było nam dane spróbować ruszyć wyżej 

ponad obóz drugi, gdzie dopiero moglibyśmy sprawdzić 
swoje organizmy na dużych wysokościach. Nigdy wcześniej 
nigdzie na świecie nie zdarzyło się by w najbezpieczniej-
szym dla wspinaczy na wyprawie himalajskiej miejscu, czyli 
bazie, zostali napadnięci i brutalnie zamordowani alpiniści. 
Liczyliśmy się z zagrożeniem ze strony przyrody i gór, mro-
zu, silnych wiatrów, dużej wysokości, spadających kamieni 
i lawin. Rzeczami, na które nie mamy zbyt dużego wpływu 
i których w miarę swoich umiejętności, doświadczenia 
i wiedzy staramy się uniknąć, ale nikomu nawet przez myśl 
nie przeszło, że może zginąć z rąk drugiego człowieka. 
Niestety przekonaliśmy się na własnej skórze, że taki jest 
obecny świat i do czego może prowadzić fanatyzm religij-
ny, polityka i porachunki amerykańsko-talibańskie, w któ-
rych głównie chodzi o chęć zemsty za zabitego przez drony 
przywódcę duchowego Talibów i pokazanie światu, że 
ludzie z zachodu są tam niemile widziani i w skrajnych 
przypadkach mogą stać się ofiarą ataku terrorystycznego. 

 
Wizyta uczestników wyprawy u pol. konsula Wiesława Kucharka w Islamabadzie 

Na spotkaniu kondolencyjnym zorganizowanym przez Al-
pine Club of Pakistan wielu dziennikarzy zadawało nam to 
samo pytanie: „Czy wrócisz jeszcze do Pakistanu?”. 
Na pewno będziemy dalej się wspinać, trenować marzyć 
o wyprawach i planować kolejne wyjazdy. 
W myśl maksymy Marka Twaina:  
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego 
nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść 
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podró-
żuj. Śnij. Odkrywaj”. 

 
/Ofiary ataku na bazę Nanga Parbat/ 

Dziękuję  Wojtku  za  obszerne  relacje i maile.  Życzę wielu 
pasjonujących wypraw z Tatą i bezpiecznych powrotów. 

Kinga Buras 
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„ŚLADAMI CHRYSTUSA” - CZĘŚĆ I 

 
   Ten wyjazd był całkowicie odmienny od naszych dotych-

czasowych eskapad. I taki poniekąd miał być. Pomysł po-

jawił się w naszych głowach w czasie ubiegłorocznej wy-

prawy do Afryki. Któregoś dnia, gdzieś na stokach Kiliman-

dżaro ktoś zaproponował, aby na następną wycieczkę 

zabrać naszych najbliższych. Największym problemem 

wydawał się być w tym momencie wybór miejsca. Trzeba 

było bowiem pogodzić upodobania „obu stron”, a te cza-

sem różnią się dość mocno. Odrzucaliśmy więc kolejne 

propozycje. Wreszcie podjęliśmy decyzję - najlepszym 

rozwiązaniem będzie wizyta w Ziemi Świętej. Potem spra-

wy potoczyły się już szybko. Ustaliliśmy termin i zaczęliśmy 

gromadzić uczestników. Ponieważ nikt z nas nie był wcze-

śniej w Izraelu postanowiliśmy sprawę logistyki wyjazdu 

powierzyć specjaliście. Był nim ksiądz Piotr Łabuda - znany 

biblista, znający doskonale Ojczyznę Chrystusa i jeżdżący 

do niej kilka razy w roku. Ks. Piotr zaproponował, by wy-

jazd miał charakter pielgrzymki wzbogaconej elementami 

poznawczymi i wypoczynkowymi. Grupa chętnych syste-

matycznie powiększała się. Niektórzy obawiali się jedynie, 

czy wybraliśmy dobry termin. Izrael leży przecież w strefie 

śródziemnomorskiej i w styczniu mogą występować tam 

intensywne opady deszczu. I tak właśnie było w tym roku. 

Na początku stycznia gwałtowne deszcze spowodowały 

w Izraelu powódź. Dodatkowo, niska temperatura sprawi-

ła, że w Jerozolimie po raz pierwszy od ponad dwudziestu 

lat spadł śnieg. Kilkanaście centymetrów to może niewiele, 

ale w tamtych warunkach to prawdziwy kataklizm. My 

jednak nie traciliśmy optymizmu, licząc, że po okresie za-

łamania, pogoda zdecydowanie się poprawi. W tym prze-

konaniu utwierdzały nas portale pogodowe. 

Na lotnisku zostaliśmy poddani skrupulatnej kontroli pro-

wadzonej przez izraelskie służby. Dokładnie sprawdzono 

też nasze bagaże. Czterogodzinny lot przebiegał bez pro-

blemów. Zasypana śniegiem część Europy została daleko 

za nami. Na telawiwskim lotnisku imieniem Ben Guriona 

(urodzony w Polsce, pierwszy izraelski premier) okazało 

się, że właśnie „zderzyliśmy się” z wiosną. I to od razu taką 

majową. Temperatura przekraczała nieco dwadzieścia 

stopni Celsjusza. Oczywiście na zewnątrz, a nie w hali przy-

lotów. Sprawnie otrzymujemy wizy, w postaci wydruko-

wanych karteczek włożonych do paszportów. W ten spo-

sób pobyt w Izraelu nie pozostawia (w paszportach) żad-

nych śladów i bez przeszkód można podróżować później 

do krajów nie uznających państwa izraelskiego. Odbiera-

my bagaże i luksusowym autokarem jedziemy na nocleg 

do Nazaretu. W międzyczasie zapada zmierzch. Stycznio-

we dni w Izraelu nie należą do najdłuższych. Po drodze 

odwiedzamy leżącą na obszarze Hajfy górę Karmel z sank-

tuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza oraz klasztorem Kar-

melitów. Spotykamy tutaj polskiego zakonnika - ojca Jana 

Kantego, który opowiada nam przez kilkanaście minut 

o tym miejscu. Później jeszcze przez chwilę rozmawiamy 

z ojcem o… Afryce, gdyż wcześniej pracował jako misjo-

narz w Burundi i Rwandzie. Wracamy do autokaru i jadąc 

podziwiamy uroki nocnej Hajfy. Pięknie prezentuje się 

położony w dole port, ale na wszystkich duże wrażenie 

robią ogrody bahaickie. Bahaizm jest powstałą w XIX wie-

ku na obszarze Persji religią, łączącą w sobie elementy 

najważniejszych monoteistycznych religii świata. Późnym 

wieczorem docieramy do Nazaretu. Po kolacji idziemy 

spać. To zmęczenie daje znać o sobie. 

 
Następny dzień utwierdza nas w przekonaniu, że przeby-

wamy jednak w nieco innej strefie klimatycznej. Na bez-

chmurnym niebie nieliczne białe chmury. Temperatura 

początkowo niezbyt wysoka (około 10 stopni) szybko ro-

śnie. Po śniadaniu idziemy do Bazyliki Zwiastowania. 

Wczesna pora powoduje, że jest ona zupełnie pusta, co 

absolutnie nam nie przeszkadza. Pierwsze grupy turystów 

pojawią się, kiedy my będziemy już wracać. Póki co z zain-

teresowaniem oglądamy sylwetki Madonn z różnych pań-

stw świata, umieszczone na murze ogradzającym bazylikę. 

Najbardziej egzotyczną zdaje się być tajlandzka. Do złu-

dzenia przypomina hinduskie boginie. Wracamy do hotelu 
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na kilkanaście minut, a potem wyjeżdżamy do Kany Gali-

lejskiej. W miejscu, w którym Chrystus uczestniczył w we-

selu, obecni wśród nas małżonkowie dokonują odnowie-

nia przyrzeczeń małżeńskich. Po uroczystości degustujemy 

wino. W sklepach z pamiątkami jest ono (z wiadomego 

powodu) najpopularniejszym towarem. Pomimo, że jego 

jakość odbiega chyba dość mocno od „oryginału”, chęt-

nych do zakupu nie brakuje. Następnym naszym celem są 

źródła Jordanu. Serce się raduje ponieważ na horyzoncie 

pojawiają się góry. To łańcuch Antylibanu. Leży na granicy 

Izraela, Syrii i Libanu. Nasz wzrok przyciąga przede wszyst-

kim ośnieżony wierzchołek Hermonu (2814 m n.p.m.) 

najwyższej góry Izraela. Na jego stokach znajduje się jedy-

ny izraelski ośrodek sportów zimowych. Wreszcie docie-

ramy do Banias. Miejscowość ta w czasach Chrystusa nosi-

ła nazwę Cezarei Filipowej. To właśnie tutaj bierze swój 

początek rzeka Jordan. Zwiedzamy ruiny starożytnej świą-

tyni bożka Pana. Oglądamy resztki kolumn oraz wykute 

w skale nisze, w których kiedyś znajdowały się posągi bó-

stwa. Krótki spacer wśród drzew oliwnych i ostrokrzewów 

wiedzie nas do rzymskiego mostu. 

 
Turystyczny szlak prowadzi dalej do wodospadów Jordanu. 

My jednak udamy się tam autokarem. Na parkingu ruch 

spory, chociaż zdecydowanie mniejszy niż na Palenicy 

Białczańskiej. Liczne wycieczki szkolne i turyści indywidu-

alni. Wodospady też przypominają trochę Wodogrzmoty 

Mickiewicza. Chociaż bardziej może te w Dolinie Zimnej 

Wody. Widoki też ładne. Wzgórza Golan, twierdza Nimrod 

(dzieło krzyżowców) oraz góry Antylibanu. I znowu w dro-

gę. Dzień zakończymy wizytą na górze Tabor. Nie imponu-

je ona może wysokością (575 m n.p.m., to prawie jak nasz 

Liwocz), ale z uwagi na strome, porośnięte lasem zbocza, 

spłaszczony długi szczyt, oraz to, że dookoła znajdują się 

równiny, wygląda majestatycznie i robi wrażenie. Przez 

moment liczymy nawet, że będziemy mogli dokonać 

pierwszego oddziałowego wejścia. Niestety, szybko okazu-

je się, że wierzchołek (z uwagi na brak czasu, gdyż znajdu-

jąca się na szczycie Bazylika Przemienienia Pańskiego zo-

stanie za chwilę zamknięta) wszyscy uczestnicy zdobędą 

korzystając z miejscowych busów. Autobus zostaje na 

parkingu u podnóży, ponieważ kręta i stroma droga nie 

nadaje się dla tego typu pojazdów. W bazylice spotkanie 

z kolejnym polskim zakonnikiem. To ojciec Antoni z zakonu 

Franciszkanów. Krótka msza i zanim zapadnie noc, zdąży-

my jeszcze zobaczyć panoramę z tarasu widokowego. Ale-

ją wzdłuż drzew laurowych i pieprzowych wędrujemy do 

bramy wejściowej i czekających na nas przed nią busów. 

Góra Tabor pogrąża się w ciemnościach izraelskiej nocy, 

a my wracamy z powrotem do Nazaretu. Piękny dzień 

w Galilei dobiega końca. Jeszcze tylko krótkie „przyjęcie 

weselne” i zasypiamy. 

 
Rano nasz hotel zapełniają kolejne grupy turystów i piel-

grzymów. Dla nas to ostatnie śniadanie w Nazarecie. Od 

dziś mieszkać będziemy w Betlejem. Zanim tam dotrzemy, 

zapowiada się kolejny miły dzień. Pogoda pozostaje bez 

zmian. To dobra wiadomość, gdyż najpierw czeka nas rejs 

po Jeziorze Galilejskim. Statek czeka na nas w Tyberiadzie. 

Kiedy okrętujemy się, załoga wciąga na maszt polską ban-

derę, a z głośników płynie „Mazurek Dąbrowskiego”. To 

taka niespodzianka dla przybyszów z naszego kraju. 

Z pewnością Francuzi mogą liczyć na „Marsyliankę”, 

a Anglicy na „God Save the Queen”. Jezioro (zwane rów-

nież Tyberiadzkim lub Genezaret) jest największym słod-

kowodnym jeziorem Izraela. Przepływa przez nie rzeka 

Jordan. Wśród zbiorników słodkowodnych jest to najniżej 

położony na Ziemi (209 m p.p.m.) tego typu akwen. Brak 

wiatru sprawia, że tafla jeziora jest tego dnia gładka jak 

stół. Wypływamy z Tyberiady obierając kurs na Kafarna-

um. Lekka mgiełka przysłania delikatnie brzegi. Wokół 

wzniesienia. Ze względu na położenie jeziora wznoszą się 

pewnie kilkadziesiąt metrów nad poziom morza. W oddali 

widać jednak Antyliban i Hermon. Próba sieciowego poło-

wu podjęta na środku jeziora kończy się zupełnym fia-

skiem. Cóż, apostołowie też nie zawsze mieli szczęście. 

Pocieszamy się śpiewając „Barkę”. Po drugiej stronie czeka 

na  nas  autokar.  Jedziemy  na  Górę  Błogosławieństw.  To 
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właśnie tutaj Chrystus wygłosił Osiem Błogosławieństw. 

Góra wznosi się 150 metrów ponad taflę jeziora. Szczyt 

wieńczy zbudowane w latach trzydziestych sanktuarium 

Błogosławieństw. Dookoła kościoła liczne palmy i magno-

lie. Prowadzące we wszystkich kierunkach alejki zachęcają 

do spacerów. Nie brakuje też ołtarzy polowych. Przy jed-

nym z nich księża uczestniczący w naszym wyjeździe (a jest 

ich aż ośmiu) odprawiają mszę świętą. Jest bardzo ciepło, 

w dole błyszczy Genezaret. Wspaniały widok. 

 
A w Polsce opady śniegu i dziesięciostopniowy mróz. Chce 

się żyć. Po mszy chwilę spacerujemy, a następnie jedziemy 

do Tabghi - miejsca rozmnożenia chleba. Następnie scho-

dzimy do brzegów Jeziora Galilejskiego i zwiedzamy ko-

ściół Prymatu. Gdzieś w tej okolicy Jezus zapytał św. Pio-

tra: czy Go miłuje? I zyskawszy potwierdzenie nakazał 

apostołowi paść swoje owce. W kościele odnajdujemy 

polonicum. Są to ufundowane przez rodzinę z Sieprawia 

drzwi z płaskorzeźbami. Kolejnym odwiedzonym przez nas 

miejscem jest Kafarnaum. Ta miejscowość sama promuje 

się jako „Miasto Chrystusa”. I faktycznie Jezus spędził tutaj 

wiele czasu, wszak swój dom miał tutaj św. Piotr. Spaceru-

jemy wśród ruin starożytnej synagogi, oglądamy pozosta-

łości dawnych domów oraz urzędu celnego, w którym 

pracował Mateusz. Porzuciwszy pracę został apostołem 

i ewangelistą. Po takiej dawce „strawy duchowej” czas na 

„coś dla ciała”. Czym możemy się posilić przebywając nad 

jeziorem. Wybór jest jednoznaczny - ryba św. Piotra. Jaki 

związek ma z apostołem okaże się za chwilę. Większość 

restauracji ma ją w swoim menu. Nasz lokal prowadzony 

jest przez Libańczyków. W oczekiwaniu na posiłek ksiądz 

Piotr wręcza każdemu pieniążek. To imitacja monety, któ-

rą Książe Apostołów wyjął z pyszczka ryby złowionej na 

polecenie Jezusa. W ten sposób zapłacił podatek świątyn-

ny. Czy złowioną przez Piotra rybą była tilapia? Nie wiem. 

W każdym razie na naszych talerzach zjawił się właśnie ten 

gatunek w otoczeniu frytek oraz z ćwiartkami cytryny. Na 

deser zjadamy słodkie daktyle, a całość kończy czarka bar-

dzo mocnej arabskiej kawy z kardamonem. Teraz czeka 

nas dość długi odcinek jazdy do Cezarei Nadmorskiej. 

Z okien autokaru oglądamy ruiny rzymskiego amfiteatru. 

Następnie podjeżdżamy na parking przy długim fragmen-

cie starożytnego akweduktu. Ponieważ biegnie on wzdłuż 

plaży, mamy okazję na krótki odpoczynek nad Morzem 

Śródziemnym. Temperatura wody może przywołać wspo-

mnienia z lipcowego pobytu nad Bałtykiem. Muszelki jed-

nak zdecydowanie większe. No i bursztynu brak. Szkoda, 

że przed nami jeszcze dość daleka jazda i musimy wracać 

na parking. Kolejny etap jazdy wiedzie do Telavivu. Podró-

żujemy Równiną Nadmorską. Wspaniały nadmorski za-

chód słońca oglądamy już z ulic stolicy Izraela. Jeszcze 

tylko krótki postój w Jafie i ruszamy w stronę Jerozolimy 

i Betlejem. W ciemnościach dojeżdżamy do muru oddzie-

lającego Betlejem (położone na obszarze Autonomii Pale-

styńskiej) od Izraela. Przejeżdżamy prawie natychmiast 

i bez kontroli. Z drugiej strony sznur aut ciągnie się przez 

kilkaset metrów. W ciągu kilku minut dojeżdżamy do hote-

lu. Po kolacji wychodzimy „oddziałową grupą” na spacer 

po nocnym Betlejem. Główny plac miasta pięknie oświe-

tlony, pełen świątecznych dekoracji. Wśród nich główne 

miejsce zajmuje duża choinka. Są też szopki. Wspomnienie 

okresu bożonarodzeniowego? Nic z tych rzeczy. W Betle-

jem Boże Narodzenie obchodzone jest trzykrotnie. Naj-

pierw przez katolików, dwa tygodnie później przez prawo-

sławnych, a dzisiejszej nocy przez Ormian. Z tego powodu 

dostęp do Bazyliki Narodzenia nie jest możliwy. Klimatycz-

nymi, wąskimi uliczkami wracamy do hotelu. Kolejny dzień 

w Ziemi Świętej dobiega końca. 

 
Następny rozpoczyna się solidnym śniadaniem. Na stołach 

wędliny, sery, jajka, oliwki, pomidory, humus, ogórki, soki, 

ciasta, dżemy, chałwa i wiele innych frykasów. Każdy 

z pewnością znajdzie coś dla siebie. Po posiłku opuszcza-

my hotel. Będzie okazja przyjrzeć się wczorajszej trasie 

w świetle dnia. Pora jest wczesna, więc i ruch jest zniko-

my. Można powiedzieć, że miasto dopiero się budzi. Naj-

pierw zwiedzamy Grotę Mleczną, gdzie według tradycji 

Święta Rodzina przygotowywała się do ucieczki do Egiptu. 
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W czasie karmienia Jezusa, kilka kropel mleka z piersi Ma-

ryi spaść miało na skały jaskini, zmieniając ich kolor. Na-

stępnie przechodzimy do Bazyliki Narodzenia. To jeden 

z najstarszych, funkcjonujących nieprzerwanie kościołów 

świata. Zbudowany nad miejscem narodzenia Chrystusa. 

Opiekę nad bazyliką sprawują wspólnie Franciszkanie, 

mnisi greccy oraz ormiańscy. Opieka czasem przeradza się 

w kłótnie i nieporozumienia, chociaż każdy odpowiada za 

„swoją” część świątyni. Po mszy odprawionej w „części 

franciszkańskiej” idziemy zobaczyć „część prawosławną”. 

Tutaj naprawdę czuć wieki historii. Niektóre fragmenty 

fresków i mozaik na posadzkach pamiętają czasy bizantyj-

skiego cesarza Justyniana. Strefę sacrum oddziela wspa-

niały ikonostas. W świątyni dobiega właśnie końca prawo-

sławne nabożeństwo. Brodaci mnisi święcą wodę. 

 
Potem przekazują ją zgromadzonym wiernym. Niektórzy 

zabierają ją w butelkach, niektórzy piją na miejscu. Nam 

też proponują, ale jakoś nie ma chętnych. Przed wejściem 

do Groty Narodzenia zebrał się już spory tłum. Razem 

z nami Ukraińcy z Kijowa i okolic z brodatym popem-

przewodnikiem. Młode uczestniczki cicho śpiewają kolędę. 

Jej tekst mają na skserowanych kartkach. Pisany oczywi-

ście cyrylicą. Podglądam dyskretnie i widzę jej tytuł - „Ci-

cha noc nad Palestyną”. Kolejka rusza. Pop po niemiecku 

rozmawia z trzema Szwedkami. Z treści rozmowy wynika, 

że przez sześć lat mieszkał w Jerozolimie. Teraz też często 

zagląda do Ziemi Świętej. Jako przewodnik grup ukraiń-

skich. Po chwili i my zostajemy zaszczyceni krótką rozmo-

wą. Chwila adoracji w Grocie Narodzenia i wychodzimy na 

zalany słońcem plac przed bazyliką. Pieszo wracamy do 

hotelu. Tym razem ruch jest zdecydowanie większy. Betle-

jem już się obudziło i prowadzi codzienne, gwarne życie. 

Pora na kolejną autokarową wycieczkę. Jedziemy obejrzeć 

pole Booza - pradziadka króla Dawida. Mamy wrażenie, że 

niewiele się tutaj zmieniło. Gaje oliwne, plantacje winoro-

śli i panorama Betlejem. A nad głowami błękitne niebo. 

Pobliskie winnice Cremisan należące do Salezjanów słyną 

z niezłej jakości wina. Kupujemy parę butelek. Przydadzą 

się wieczorem. Część spożytkujemy w czasie kolacji. Póki 

co jest jednak pora obiadowa. Decydujemy się na arabski 

fast food. Ze smakiem zjadamy falafele - smażone kotleciki 

z ciecierzycy z sezamem, umieszczone w picie. To wersja 

wegetariańska. Chętni mają oczywiście wersję mięsną. 

Pijemy colę lub piwo. A wszystko to w cieniu betlejem-

skiego muru pełnego palestyńskich graffiti. Potem jedzie-

my obejrzeć Herodion. To pozostałości jednej z fortec 

Heroda Wielkiego, zbudowanej na wzgórzu na Pustyni 

Judzkiej. Niestety kolejny raz brak czasu uniemożliwia nam 

dalszą pieszą wędrówkę. Kilkuminutowy spacer pozwala 

nam jednak oddalić się trochę od głównej grupy i zdobyć 

nieco wysokości. Przedostatnim punktem dnia jest wizyta 

na Polu Pasterzy. Zgodnie z tradycją w tym miejscu anioł 

objawił pasterzom narodziny Mesjasza. Dzień kończą za-

kupy w dużym sklepie z pamiątkami. Sprzedaż hurtowa 

i detaliczna. Są figurki, różańce, medaliki, święta ziemia (!) 

i święta woda. Lekko szokują nas długopisy z postacią Je-

zusa i Maryi. Brakuje jedynie pióra ze skrzydła Archanioła 

Gabriela i szczebla z drabiny, która śniła się świętemu Ja-

kubowi. Ale może już się sprzedały. Wyroby miejscowych 

twórców w zdecydowanej mniejszości. Dominuje (jak 

wszędzie) produkcja małych chińskich rączek. I oczywiście 

cieszy się (ach, ta ekonomia) większym uznaniem. Kolacja 

przedłuża się, ale trudno się dziwić. Nasz (najbardziej gór-

ski) kapelan obchodzi urodziny. Dobrze, że byliśmy 

w Cremisan. Aby spalić wchłonięte kalorie idziemy na ko-

lejny nocny spacer. Po powrocie czas na… nieoficjalną 

część przyjęcia urodzinowego. W tej sytuacji sen przycho-

dzi bez problemów. 

 
Błoto, pustynia, góry, pola minowe, nadmiar soli, wielka 
depresja oraz święte miasto trzech wielkich religii. O tym 
wszystkim przeczytacie w następnym numerze… 

 
Janusz Foszcz 

 
*Zdjęcia pochodzą z archiwum autora. 
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WĘGIERSKIE MIASTO 
SIEDMIU CERKWI... 

 
fot. Artur Marć 

...przypominające nieco dalmatyńskie miasteczka nad 
Adriatykiem, lub włoskie położone nad Morzem Śród-
ziemnym. Można też próbować porównać je do naszego 
Kazimierza Dolnego. Szentendre, bo o nim właśnie mowa 
to miasteczko niezwykłe. Miasto, które rozłożyło się na 
wzgórzach Pilis schodzących tutaj w Zakolu Dunaju, niemal 
do samej rzeki. 

 
fot. Artur Marć 

Pierwsza osada powstała tu w czasach prehistorycznych. 
Miejsce było sprzyjające ludziom, stąd też kolejno w histo-
rii zapisywali się tu, jako osadnicy Celtowie, Rzymianie, 
Madziarzy, a wreszcie Serbowie. To właśnie Serbowie, 
którzy osiedlili się tutaj w XVII wieku najmocniej odcisnęli 
swoje piętno. Nazwa miasta, odwołująca się do postaci 
św. Andrzeja, apostoła - rybaka, po łacinie brzmiąca Sanc-
tus Andreas, co zapewne miało związek z przepływającym 
Dunajem, była odtąd wymawiana, jako Szveti Ondrej, by 
w XIX wieku przyjąć dzisiejszą formę. Serbowie osiedlali 
się w Szentendre po upadku Belgradu. Wraz z nimi przyby-
ły, wg legendy niesione przez 40 dni, szczątki cara Lazara 
poległego w 1389 r. w bitwie na Kosowym Polu. Niemal od 
razu po przybyciu Serbowie wybudowali pierwszą małą 
drewnianą cerkiew nad brzegiem Dunaju. To zapoczątko-

wało „cerkiewną” historię miasta. W „złotym wieku” Szen-
tendre, tj. w osiemnastym stuleciu powstało 7 cerkwi. 
Stąd też mówi się o Szentendre jako o „mieście siedmiu 
wież”. Serbowie przywieźli ze sobą umiejętność produkcji 
wina, co stało się podstawą zamożności miasta i jego 
mieszkańców. „Serbski” okres historii Szentendre dobiegł 
końca w XIX wieku, gdy po prześladowaniach habsburskich 
i niszczącej uprawy winorośli pladze filoksery większość 
Serbów opuściła miasto. Podupadające Szentendre zostało 
odkryte na nowo wraz z doprowadzeniem linii kolejowej 
z Budapesztu. Na przełomie XIX i XX stulecia upodobała je 
sobie budapesztańska bohema. Do dziś w mieście działa 
kilkanaście galerii autorskich i ponad sto pracowni pla-
stycznych. Spacer po Szentendre najlepiej rozpocząć od 
zapoznania się z nietypowym, trójkątnym rynkiem Fo ter. 
To oczywiście centralny plac miasta, do którego doprowa-
dzają bodajże wszystkie uliczki i zaułki. Sama nazwa placu 
oznacza Plac Morowy. Na Placu wznosi się żelazny krzyż 
ufundowany przez cech serbskich kupców w 1763 r. upa-
miętniający zarazę. 

 
fot. Artur Marć 

Charakterystyczne malowidła na krzyżu nawiązują w swej 
stylistyce do ikon. Fo ter okalają kamieniczki należące nie-
gdyś do najbogatszych kupców winnych. To oczywiście 
znajduje odzwierciedlenie w czterokondygnacyjnej kon-
strukcji tychże kamienic - w piwnicach przechowywano 
wino, parter mieścił sklep, piętro mieszkanie, zaś strych 
magazyn. Serbowie produkowali wino w piwnicach, ina-
czej niż Węgrzy, którzy robili to w winnicach. Spacerując 
po Fo ter warto spojrzeć na kamienne kiście winogron 
zdobiące elewacje frontowe, znak, iż gospodarz domu 
zajmował się produkcją i handlem wina. Większość zwie-
dzających Szentendre z rynku kieruje się na północ, 
w ulicę Bogdanyi. To najbardziej zatłoczony deptak mia-
steczka, wiodący w stronę bulwarów naddunajskich. Przy 
gwarnej uliczce nieodparcie kojarzącej się z miastami po-
łudnia Europy mieści się niezliczona ilość kafejek i restau-
racji. Jednak zanim zagłębimy się w labirynt straganów 
i kawiarnianych stolików miniemy po prawej stronie Cer-
kiew Blagovestenską, zwaną też Grecką, gdyż w jej budo-
wie w połowie XVIII wieku uczestniczyli tutejsi kupcy grec-
cy. Barokowa sylwetka cerkwi znacznie odbiega od innych 
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cerkwi prawosławnych, jednak wnętrze kryje typowy zło-
cisty ikonostas i pozłacane carskie wrota. Przeciskając się 
w tłumie turystów warto zwrócić uwagę na okute drzwi 
kamienic znajdujące się na poziomie ulicy. Wrota te pro-
wadzą do głębokich piwnic, kryjących niegdyś beczki 
z tutejszym słynnym w Europie aszu. Dziś w kamieniczkach 
również można nabyć wino, ale oczywiście w nieco mniej-
szych gabarytowo opakowaniach. Idąc dalej ulicą Bogdanyi 
dojdziemy po kilkunastu minutach do Cerkwi Preobrażeń-
skiej, również wzniesionej w połowie XVIII wieku. Jej bu-
downiczymi byli Serbowie z cechu garbarzy. Wnętrze cer-
kwi kryje jeden z najpiękniejszych ikonostasów na Wę-
grzech, wykonany ok. 1746 r. w Ławrze Kijowskiej. Przy 
cerkwi 19 sierpnia w Święto Przemienienia odbywa się 
„odpust serbski”, zaczynający się nabożeństwem, a koń-
czący tańcem wokół świątyni. 

 
fot. Artur Marć 

Oczywiście cerkwie prawosławne nie są jedyną atrakcją 
Szentendre. Wąskimi schodkami z zachodniej pierzei rynku 
możemy wyjść na Templom ter (Plac Kościelny). Otoczony 
niewysokim murem plac jest pięknym tarasem widoko-
wym, z którego rozciąga się widok na zaułki i podwórka 
miasteczka, zakole Dunaju i łagodne podmiejskie wzgórza. 
Tu także widać, że o ile dawne Szentendre handlem wi-
nem stało, o tyle teraz o wiele bardziej opłacalne jest za-
rabianie na turystach. Na wszechobecnych straganach 
można nabyć pamiątki, co krok są kawiarnie i smażalnie 
langoszów. Amatorzy słodyczy powinni z rynku kierować 
się na południe, w głąb ulicy Jeno Dumtsa. Przy niej bo-
wiem znajduje się jedno z najbardziej oryginalnych wę-
gierskich muzeów - Muzeum Marcepanu mieszczące się 

w budynku, na którego parterze znajduje się cukiernia. 
Rzecz jasna marcepan jest też specjałem cukierni. Na pię-
trze podziwiać można portrety, zabawki, pojazdy, figurki, 
wszystko wykonane ze słodkiej masy. 

 
fot. Artur Marć 

Obok obiektów sakralnych Szentendre słynie z muzeów 
artystów plastyków. Są tu ekspozycje poświęcone głównie 
malarstwu nowoczesnemu, zwłaszcza artystów związa-
nych z miastem, m.in. kubiście Janosowi Kmettyemu czy 
postimpresjoniście Beli Csobelowi. Jednak najpopularniej-
sze jest Muzeum Ceramiki Margit Kovacs, artystki nawią-
zującej w swej twórczości do sztuki ludowej i naiwnej. 
Trudno w krótkim artykule wyliczyć wszystkie atrakcje 
Szentendre. Miasto ma swój niepowtarzalny klimat, 
w którym przenika się przeszłość z teraźniejszością. Mia-
sto, w którym z pięknymi cerkwiami sąsiadują kościoły 
i najmniejsza czynna synagoga. Miasto, które trzeba po-
znać. 

 
fot. Artur Marć 

Artur Marć 



 

22 TARNOWSKA PERĆ  Nr 2-3 (3-4) / 2013 

KILKA CIEKAWOSTEK 
O BUŁGARII I MORZU CZARNYM 

 
fot. Weronika Kolewa 

   Europa liczy 46 państw, jednym z nich jest Bułgaria, 
o której chciałabym się podzielić kilkoma ciekawostkami. 
Odbyłam podróż do Bułgarii. Ten gorący kraj jest położony 
w południowej Europie nad Morzem Czarnym, w połu-
dniowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Od 
północy graniczy z Rumunią, od zachodu z Serbią i Mace-
donią, od południa z Grecją i Turcją. Stolicą Bułgarii jest 
Sofia. Czy jest to duże państwo na jakie się wydaje? Nie, 
Bułgaria jest mniejsza od Polski. Cechuje się urozmaiconą 
rzeźbą terenu. W jej krajobrazie przeważają obszary gó-
rzyste, które zajmują 60% powierzchni kraju. 

 
fot. Weronika Kolewa 

Prawie 35% jego powierzchni gruntów państwa składa się 
z lasów, w których rosną jedne z najstarszych drzew na 
świecie. Ludzie w Bułgarii są mili i życzliwi dla turystów, 
mówią w języku bułgarskim, który jest językiem słowiań-
skim. Po części język nie jest trudny, można go zrozumieć 
i szybko się nauczyć. Bułgarska kuchnia jest nie tylko boga-
ta, ale i różnorodna, tak jak różnorodne są tradycje i oby-
czaje mieszkańców poszczególnych regionów kraju. Kuch-
nia ta jest bardzo zbliżona do kuchni śródziemnomorskiej. 
Jedzą bardzo dużo warzyw, owoców i kwaśnego mleka. 
Najbardziej popularne dania to kebabczeta i tarator, to ich 
narodowa marka. 
Nawiązując do Morza Czarnego jest to morze śródlądowe 
rozciągające się pomiędzy Azją Mniejszą na południu, Kau-

kazem na wschodzie, Niziną Wschodnioeuropejską na 
północy i Półwyspem Bałkańskim na zachodzie. Wchodzi 
w skład systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego. Na 
całym wybrzeżu Bułgarii każdy znajdzie coś dla siebie - czy 
to w hotelu, pensjonacie, czy też w kwaterze prywatnej. 
Odwiedzając Varnę byłam zakwaterowana na kwaterze 
prywatnej. Na takiej kwaterze jest dużo taniej, niż w po-
tencjalnym hotelu. Z samego centrum Varny jest niedale-
ko na piaszczystą plażę, która dzieli nas od morza. Nad 
Morzem Czarnym panują duże upały, ale w wodzie można 
spędzić cały dzień nie odczuwając ich i przy okazji można 
też się opalić. Wszystkim, którzy kochają słońce, wodę 
i piaszczyste plaże polecam odwiedzić Bułgarię. 

 
fot. Weronika Kolewa 

 

 
fot. Weronika Kolewa 

Weronika Kolewa 
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ZAMEK W CHAMBORD 

 
fot. Maria Nasiadka 

   Marzenie wyłaniające się z porannej, słaniającej się nad 
łąkami, mgły. Zamek w Chambord zwany „koronkową 
perłą” jest największym z zamków w Dolinie Loary we 
Francji. Jednym z jego projektantów miał być Leonardo da 
Vinci. Renesansowy zamek o planie nawiązującym do go-
tyckich zamków obronnych, został zbudowany między 
rokiem 1519, a 1559 na polecenie królów francuskich 
Franciszka I i Henryka II. Zamek położony jest nad rzeką 
Cosson (jednym z mniejszych dopływów Loary), około 
6 km od prawego brzegu Loary, 14 km na północny 
wschód od Blois w departamencie Loir-et-Cher we Francji. 
Został zaprojektowany nie jako rezydencja, ale jako pałac 
myśliwski ze względu na dużą ilość lasów, stawów, stru-
mieni i równiny, gdzie na 5 500 hektarach posiadłości za-
mkniętej w 33 kilometrach obwodu żyły jelenie, sarny, 
dziki. Teraz zwierzęta te zamieszkują utworzony tutaj re-
zerwat. Obecnie tysiąc hektarów jest do dyspozycji zwie-
dzających… Architektura zamku jest przykładem przesady 
we wszystkich swych przejawach: 156 metrów długości, 
56 metrów wysokości, 77 klatek schodowych, 282 kominki 
i 426 komnat. A jednak pomimo kolosalnych rozmiarów 
sylwetka zamku urzeka nieustannie swym wdziękiem 
i równowagą. Wśród wszystkich materiałów użytych do 
wzniesienia tej budowli, oko zwiedzającego przyciąga 
przede wszystkim tufit. Mimo że stosowany w większości 
miejscowości w Dolinie Loary, z pewnością w Chambord 
ten wapienny kamień, zarazem miękki i kruchy, został 
obrobiony z największym mistrzostwem. Najbardziej cha-
rakterystycznym elementem architektury zamku są schody 
o podwójnym spiralnym kształcie. Dwie osoby, każda 
wchodząca osobnym biegiem schodów, mogą się obser-
wować przez otwory wykonane w słupie, lecz nigdy się nie 
spotkają! Życie w zamku naznaczone było okresami inten-
sywnej aktywności i długimi okresami całkowitego opusz-
czenia. Kiedy król decydował przebywać tutaj, cały dwór 
poprzedzał go i podążał za nim, wszyscy ministrowie, 
urzędnicy jego rządu, świta królowej i książąt. Karawana 
królewska wiozła, skrzynie, ławy, łóżka, dekoracje, arrasy, 
dzieła sztuki, książki, stoły i krzesła, wszystko to, co było 
konieczne, jak również zbyteczne, aby zapewnić życie 
prywatne i publiczne króla, dworu, rządu. Wozy dostaw-
ców docierały drogami z miast, wsi i posiadłości. Całe mia-
sto potrzebne było, żeby wyżywić, ubrać, służyć, rozwese-

lać. Były też polowania królewskie, które odbywały się 
codziennie na jednej części ogromnej posiadłości. Kiedy 
dwór odjechał znowu zamek stawał się pusty, ale nadal 
w swojej architekturze piękny. Na pierwszym piętrze 
skrzydła królewskiego udostępniono do zwiedzania dawne 
pomieszczenia mieszkalne Franciszka I, składające się 

z sypialni, niewielkich, przylegających do nich prywatnych 
gabinetów oraz z kaplicy o wyjątkowym suficie z rzeźbio-
nych kasetonów. Tarasy są kolejnym źródłem zachwytu. 
Oprócz panoramy 360° na okolicę i park otaczający Cham-
bord, tarasy dają także poczucie znajdowania się w sercu 
niebiańskiej wioski. Wśród wielu pięknych obrazów wła-
ścicieli zamku i ich rodzin odnajdujemy portret Stanisława 
Leszczyńskiego. Od 1725 roku do 1733 roku Ludwik XV 
gościł tutaj swojego teścia, Stanisława Leszczyńskiego, 
zdetronizowanego króla i przyszłego, ostatniego księcia 
Lotaryngii, który złorzeczył na szkodliwość dla zdrowia źle 
utrzymywanego i bardzo wilgotnego zamku. 

 
         fot. Maria Nasiadka 

Zamek Chambord wpisany został na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 
Wybitne osobistości związane z zamkiem (nieregularne 
pobyty): 

 Franciszek I (1495-1547) król Francji zleceniodaw-
ca budowy zamku, 

 Gaston Orlański (1608-1660) brat Ludwika XIII, 
 Ludwik XIV(1638-1715) król Francji, 
 Stanisław Leszczyński (1677-1766) król Polski na 

wygnaniu, 
 W 1746 roku zamek został podarowany przez Lu-

dwika XV polskiemu szlachcicowi Maurycemu Sa-
skiemu, który zmarł tamże w 1750 roku, 

 marszałek de Saxe (1696-1750) otrzymuje majątek 
od Ludwika XV i przez 2 lata wydaje w nim wy-
stawne przyjęcia, 

 książę Bordeaux, hrabia Chambord (1820-1883) 
wnuk Karola X otrzymuje zamek na mocy sub-
skrypcji Państwowej, 

 Skarb Państwa odkupuje zamek od spadkobierców 
hrabiego Chambord w 1930 roku. 

Maria Nasiadka 
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BŁĄDZĄC PO GÓRZE CHEŁM 

fot. Paweł Plezia 

   Wyruszamy. Ten nieco przekorny tytuł podsumowuje 
atmosferę tej bliskiej, a zarazem ciekawej góry na Pogórzu 
Strzyżowskim. Wiele z osób, które były w paśmie góry 
Chełm zwyczajnie się zgubiło, albo miało trudności z do-
tarciem do znanej w okolicy kapliczki na Chełmie. Cóż,… 
atmosferę tego pasma i błądzenie pozna każdy kto tu przy-
jedzie. Pod podobnym tytułem przed kilku laty wydana 
została przez Oddział PTTK w Ropczycach publikacja 
„Po górze Chełm błądząc”, pod redakcją autora niniejsze-
go tekstu. Tytuł i motyw błądzenia nawiązuje do pomni-
kowego dzieła Franciszka Kotuli „Po Rzeszowskim Podgó-
rzu błądząc”, opublikowanego w latach 70-tych XX w., 
w którym autor zawarł nieocenione dziś dla krajoznawcy 
informacje w tym także o górze Chełm. 

Lokalizacja. Góra Chełm leży w centralnej Części Pogórza 
Strzyżowskiego, we wschodniej części Pasma Klonowej 
Góry, w którym to najwyższa jest Góra Bardo, leżąca nieo-
podal góry Chełm. 

Dojazd. Wyruszamy więc na górę Chełm. Dojedziemy tam 
jadąc drogą z Ropczyc na południe w kierunku do Wiśnio-
wej. Na górę Chełm możemy dotrzeć skręcając w Wielopo-
lu Skrzyńskim na drogę biegnącą do Brzezin, a następnie 
obok kółka rolniczego w Brzezinach, w lewo na drogę do 
Jaszczurowej, a w Jaszczurowej w prawo na drogę do Cie-
szyny, którą jedziemy, aż znajdziemy się na przełęczy pod 
Chełmem. Druga droga biegnie z Wielopola Skrzyńskiego 
dalej prosto do Wiśniowej w Dolinie Wisłoka. W Wiśnio-
wej skręcamy w prawo na drogę w kierunku Krosna. Po 
kilku kilometrach przed przełomem Wisłoka zwanym Bra-
mą Frysztacką, skręcamy w prawo do Stępiny, w której 
jeszcze raz w prawo - kierunek Jaszczurowa i dotrzemy na 
przełęcz pod Chełmem, na tą samą przełęcz, na którą do-
jedziemy też drogą z Brzezin. Która z dróg jest ciekawsza? 
Jedna i druga. Droga przez Brzeziny pozwoli dotrzeć do 
gotyckiego drewnianego kościoła w Brzezinach, pięknie 
odrestaurowanego, z efektownym wyposażeniem roko-
kowym i mnóstwem zabytków, wśród których niewątpli-

wie najważniejszym jest płaskorzeźba Opłakiwanie Chry-
stusa. Historycy sztuki spierają się, co do jej autorstwa. 
Jedni mówią, że wykonał ją Wit Stwosz, drudzy, że ucz-
niowie Wita Stwosza, a autor niniejszego artykułu dodaje 
nazwisko Pawła z Lewoczy, który jako uczeń Wita Stwosza 
mógł mieć swój udział w dynamicznym i pełnym ekspresji 
przedstawieniu głównych postaci tej płaskorzeźby. Warto 
zaglądnąć do kościoła w Brzezinach, a gościnny ks. pro-
boszcz chętnie otworzy kościół i oprowadzi po jego wnę-
trzu. Nowością w Brzezinach jest otwarte niedawno cen-
trum edukacji ekologicznej, utworzone w dawnej plebanii. 
Droga przez Wiśniową i Stępinę jest równie ciekawa. 
W Wiśniowej znajdziemy bardzo ciekawe założenia dwor-
skie i park przydworski, które są obecnie odnawiane. Stę-
pina to zupełnie odrębna historia i wydarzenia. W okresie 
II wojny światowej Niemcy zbudowali tu olbrzymi beto-
nowy schron kolejowy, którego przeznaczenia do dziś 
historycy nie rozstrzygnęli. Tunel ma ponad 300 m. długo-
ści, jest doskonale wpasowany w otoczenie, skręca łukiem, 
podążając za pobliskim wzgórzem. Rozpięta tu kiedyś siat-
ka maskująca powodowała, że z powietrza był widoczny 
jako przedłużenie wzgórz. Doprowadzono tu wówczas linię 
kolejową, a na wzgórzu ponad tunelem, dziwnie wypłasz-
czonym było niewielkie lotnisko. Jedną z bardziej prawdo-
podobnych funkcji tunelu, pomijając legendarne jak fabry-
ka tajnej broni itp., było miejsce dowodzenia dla operacji 
na froncie wschodnim. Do tunelu mógł wjechać cały po-
ciąg sztabowy. Front wschodni szybko przesunął się w głąb 
ZSRR, dlatego tunelu nie wykorzystano zgodnie z przezna-
czeniem. Zachowały się zdjęcia spotkania Hitlera z Musso-
linim, które się tu odbyło w okresie II wojny światowej. 
W okresie letnim, oraz w wybrane dni i weekendy roku, 
tunel jest otwarty do zwiedzania, a w pobliżu niego Gmina 
Frysztak organizuje zloty militarne. Po długiej drodze, któ-
rą przez Brzeziny lub Stępinę błądziliśmy jadąc na górę 
Chełm, docieramy na przełęcz pod Chełmem w Chytrów-
ce. 

                                                                                  fot. Jerzy Zieliński 

Przełęcz w Chytrówce 

Z obu stron i od Brzezin i od Stępiny na przełęcz wyjeż-
dżamy ostrą asfaltową drogą. Na przełęczy jest sporo 
miejsca, aby zostawić samochód i pójść dalej. Przełęcz 
w Chytrówce uważana jest za najpiękniejszą na Pogórzu 
Strzyżowskim. Jest ładnie wcięta w pasmo, które z góry 
Chełm biegnie na północ w kierunku Wielopola Skrzyń-
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skiego, ponad Nawsie, następnie na Kamieniec nad Naw-
siem i biegnąc ponad dolinami kończy się, aż pod Rzeszo-
wem i Czudcem. Na przydrożnym drzewie znajdują się 
znaki kierunkowe szlaku turystycznego i tabliczki wskazu-
jące którędy dojść na górę Chełm. Na tej przełęczy krzyżu-
ją się też stare miejscowe drogi, jedna ze Stępiny, druga 
z Wielopola, trzecia do Jaszczurowej i Brzezin. Widok 
z przełęczy jest jednym z ładniejszych na Pogórzu Strzy-
żowskim. Na wschodzie widzimy wzniesienia nad Strzyżo-
wem, z górą Brzeżanką, Pasmem Wilczego, bliżej za Wisło-
kiem Pogórze Dynowskie i Pasmo Jazowej, z Czarnówką 
i Suchą Górą z przekaźnikiem. Na zachód w oddali Kamie-
niec nad Małą z widocznym przekaźnikiem. Jeśli dysponu-
jemy czasem warto wejść na znajdujące się nieopodal 
odkryte wzgórze z krzyżem (na północy od nas), z niego 
lepiej widać pasma pogórza Strzyżowskiego, z jego pół-
nocnym fragmentem. Spoglądamy na południowy-zachód, 
przed nami leśny wał góry Chełm, w całej swej okazałości. 

fot. Barbara Kądziołka 

Widok na górę Chełm 

Widok na górę Chełm warty jest chwilowego zatrzymania 
i przedstawienia sprawy. Otóż powszechnie górę Chełm 
kojarzy się z jej wschodnim, ostrym i trójkątnym cyplem, 
na którym znajduje się drewniana kapliczka, cypel ten ma 
wysokość 515 m n.p.m. Jednakże wg map zasadniczy 
szczyt Chełmu znajduje się na długim zalesionym paśmie - 
od przełączy widocznym równo w kierunku południowo-
zachodnim. Pomiędzy tymi dwiema częściami Chełmu 
znajduje się spore obniżenie widocznej (prosto na połu-
dnie) śródleśnej przełęczy. Jadąc od Wiśniowej do Stępiny 
pojawia się najbardziej znany i atrakcyjny widok na górę 
Chełm - trójkątny stożek (to właśnie cypel 515 m n.p.m., 
z kapliczką). Ten trójkątno ukształtowany szczyt na pewno 
nie pozostawał obojętny dla okolicznych mieszkańców, 
takie charakterystyczne miejsca od zawsze cieszyły się 
poważaniem, były ważne także religijnie. 

Wędrówka po górze Chełm 

Wyruszamy na górę Chełm. Od przełęczy idziemy drogą na 
południe, aż do granicy lasu. Pod granicą lasu również 
znajduje się trochę miejsca gdzie można zostawić samo-
chód. Tutaj w lewo odgałęzia się stara - historyczna droga 
do Stępiny (widoczna pasieka), prowadzi tu ścieżka tury-
styczna znakowana biało-czerwonymi kwadratami. Na 

prawo widać dawną zarośniętą drogę do Pogwizdowa. 
Idziemy dalej na Chełm, drogą kamienistą, utworzoną tu 
w latach 70-tych XX w. na potrzeby kamieniołomu, który 
tu wtedy funkcjonował. Po kilkudziesięciu metrach w pra-
wo odchodzi żółty szlak turystyczny. Szlak ten wspina się 
na zachodnią część Pasma góry Chełm, biegnie nieopodal 
najwyższego punktu 528 m n.p.m. tej góry i prowadzi dalej 
na górę Bardo. My idziemy dalej drogą kamienistą, ostro 
do góry, aż dochodzimy do dawnych kamieniołomów na 
Chełmie. Kamieniołom, który tu funkcjonował w latach 70-
tych XX w. dosyć znacznie zmienił wygląd Chełmu. Cypel 
wschodni - ten z kapliczką stał się dzięki temu wyraźniej-
szym szczytem. Kamieniołom rozdziela dwie części góry 
Chełm. Jeśli dysponujemy czasem to możemy podejść 
z kamieniołomu wraz ze szlakiem niebieskim, nieco na 
zachód, a następnie dalej za ścieżką znakowaną zielonymi 
kwadratami (szlak niebieski zszedł na dół i podążył na górę 
Bardo), na drugie piętro kamieniołomu i ponad nie. Doj-
dziemy do miejsca skąd mamy ładny fragment widoku na 
dolinę Wisłoka. Na wyższym piętrze kamieniołomów znaj-
duje się także wiata turystyczna i miejsce na ognisko. Od 
kamieniołomów do znanej kapliczki dojdziemy kierując się 
w lewo wraz ze szlakiem niebieskim. Podchodząc kilkaset 
metrów, lekko, wśród ładnego bukowego lasu, dochodzi-
my na wschodni legendarny cypel 515 m n.p.m. z kapliczką 
na górze Chełm. Cóż, takie niewielkie miejsce, a tyle histo-
rii i legend. Jesteśmy na szczycie tego imponującego trój-
kąta - cypla góry Chełm. Od zawsze to miejsce fascynowa-
ło okolicznych mieszkańców. Legendy mówią wprost, ist-
niały tu miejsca kultu przedchrześcijańskiego, a gdy dotar-
ło na nasze ziemie chrześcijaństwo powstała tu świątynia 
chrześcijańska. Nie trzeba daleko szukać podobieństw, 
wspomnijmy górę św. Marcina nad Tarnowem, Bocheniec 
nad Brzeskim, Górę św. Marii Magdaleny nad Rzeszowem, 
tam jest dokładnie tak samo. Leśna świątynia chrześcijań-
ska na Górze Chełm nosiła wezwanie św. Heleny. 

fot. Paweł Plezia 

To święta początków chrześcijaństwa, a wezwanie wska-
zuje na rangę tego miejsca. Tradycja mówi o wielkich od-
pustach, które się tu odbywały w niedzielę wielkanocną. 
Zasadniczo,  trudno  szukać  tradycji  odpustowych  w  nie- 
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dziele wielkanocne. Pewne podobieństwa możemy znaleźć 
w Krakowie na Salwatorze, gdzie w drugi dzień świąt Wiel-
kanocnych odbywa się tradycyjny Emaus - tradycja o po-
czątkach na pewno w głębokim średniowieczu. 
 

                                                                                  fot. Jerzy Zieliński 

Wróćmy do Wielkanocy na Chełmie. Okazuje się, że jedno 
ze świąt św. Heleny przypada 21 marca, to pierwszy dzień 
wiosny, nowego czasu po zimie, a Wielkanoc na pewno 
czerpie z tej daty, jako początku nowego okresu. Dlatego 
może właśnie stąd wielkanocne odpusty na Chełmie w ten 
szczególny dzień. Historycy znaleźli w dokumentach śre-
dniowieczną pieśń żebraczą, opisująca miejsca najlepsze 
do żebrania, a o Chełmie piszą tak „Po Świętym Bartłomie-
ju już wszędy kiermasze, Możemy się radować, są to żniwa 
nasze. Nuż ondzie nad Frysztakiem, co zowią Chełm 
w lesie, I tam cokolwiek nażebrze, ledwo z góry zniesie”. 
Leśny kościół, który zapewne był tu zlokalizowany, był 
drewniany i niewielki, bo brak miejsca. Był otoczony par-
kanem, nie zachował się do dziś dnia. Ku zdziwieniu wielu 
osób do dziś zachowała się pamięć o tym, że na Chełmie 
w Wielkanoc należy świętować. Niemniej obecne święto-
wanie w tym miejscu, które jest znane w niedalekiej okoli-
cy, a wiąże się z tym, że w Wielkanoc, dochodzi tu do spo-
tkań okolicznych, które wcale nie przebiegają w atmosfe-
rze przyjaźni i spokoju, a nieraz już wiązały się z interwen-
cjami Policji i pogotowia ratunkowego. Tradycyjny kościół 
na Górze Chełm się nie zachował, legendy mówię, że wy-
darzyła się tu tragedia, ktoś zginął, czy został zamordowa-
ny, dlatego „za karę” kościół nie mógł być remontowany, 
tak że z biegiem czasu zawalił się. Tradycja Góry Chełm ma 
w sobie także te trudne historie. Członkowie Oddziału 
PTTK w Ropczycach od 2007 r. pomagają w organizacji 
Mszy św. przy kapliczce Na Górze Chełm, która odbywa się 
w II niedzielę maja. Zapraszamy na to ciekawe spotkanie 
turystów, przy okazji którego można pochodzić po okolicy 
w tą majową niedzielę. Tymi spotkaniami chcemy powró-
cić do tych pozytywnych wydarzeń i historii tego miejsca. 
Kościół na Chełmie mógł pełnić także funkcje obronne, 
liczne najazdy Tatarów, mogły nie dotrzeć w to schowane 
w lesie miejsce. Mieszkańcy powtarzają legendy o królo-
wej Jagiellonce, która tu schroniła się przed Tatarami. Dziś 

na miejscu historycznego kościoła stoi niewielka domkowa 
drewniana kapliczka. W niej znajduje się obraz Matki Bo-
skiej Leżajskiej. Nad wejściem do kapliczki płaskorzeźba 
Zmartwychwstanie niewątpliwie nawiązuje do tradycji 
tego miejsca. Niedaleko kapliczki przechodziliśmy obok 
lipy, która choć dosyć mocno pochylona, to ciągle trwa. Na 
tablicy, która się obok niej znajduje, widzimy zdjęcie z lat 
60-tych XX w., na którym jeszcze zachował się drugi konar 
lipy. Drzewo to musiało mieć więc dobrych kilka metrów 
obwodu pnia. Lipa jest tradycją tego miejsca, choć mocno 
zniszczona, to nie można jej usunąć. W nią miał wrosnąć 
krzyż kościoła, który tu kiedyś istniał. Mieszkańcy mówią, 
że tu znajdowała się nie jedna, ale kilka dorodnych lip, dziś 
nie ma po nich śladu. Turyści często spotykają lipy, zazwy-
czaj jednak nigdy w lesie, a prawie zawsze obok kościołów. 
Lipa i kapliczka, które dziś są ciekawymi pozostałościami 
tradycji Góry Chełm, są często odwiedzane przez turystów, 
czy pielgrzymów. W ciepłe niedziele, spotykamy tu wiele 
osób, które przychodzą w ciszy i spokoju odwiedzić to 
miejsce. Tradycja góry Chełm mówi też o leczniczych źró-
dłach, które znajdowały się na północno-wschodnim stoku 
tej góry. Jedno z nich jest nawet zwane źródłem królowej 
Jagiellonki. Dziś faktycznie bije tu sporo źródeł, a w Stępi-
nie znajduje się rozlewnia wody mineralnej Polonea. 

fot. Barbara Kądziołka 

Powrót 

Zapraszam do uwzględnienia Pogórza Strzyżowskiego, 
oraz góry Chełm w planach naszych wyjazdów turystycz-
nych i przyjazdu w to nieodległe, a ciekawe miejsce. Spę-
dzić tu można ciekawie jeden dzień z naszego zajętego 
ważnymi sprawami roku. Trzeba jednak uważać, bo łatwo 
zabłądzić nawet doświadczonemu turyście, zarówno 
w leśnych ścieżkach jak i ścieżkach legend i historii tego 
miejsca… 

Paweł Plezia 

 
Publikacja „Po górze Chełm błądząc”, w której znajduje się 
więcej informacji o górze Chełm i Paśmie Klonowej Góry 
jest dostępna w Oddziale PTTK w Ropczycach, ul. Krótka 1 
i w Bibliotece w Ropczycach ul. Grunwaldzka. Można ją 
również zamówić u autora; e-mail: pplezia@wp.pl 

mailto:pplezia@wp.pl
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BEZPIECZEŃSTWO i ETYKA w GÓRACH 

 
fot. Artur Marć 

   Planując wyprawę w góry, pamiętajmy o zachowaniu pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa i etyki. Indywidualne wy-
prawy zwalniają nas z odpowiedzialności zbiorowej, jednak 
zawsze miejmy na uwadze, by nasze działania nie zagrażały 
bezpieczeństwu innym osobom na szlaku i środowisku. 
Oprócz dobrania odpowiedniego sprzętu i ubioru, należy 
wziąć pod uwagę naszą kondycję i umiejętności. Kolejnym 
punktem, na który zwracają uwagę ratownicy TOPR-u 
i GOPR-u jest, by pozostawić informację o planowanej trasie 
i godzinie zejścia, osobom bliskim lub w miejscu zakwatero-
wania. W zespole łatwiej jest w razie wypadku udzielić po-
mocy osobie poszkodowanej czy wezwać profesjonalnych 
ratowników dzwoniąc pod numer telefonu pogotowia gór-
skiego, rozmawiając z ratownikiem, podajmy miejsce wypad-
ku i ogólną informację o stanie poszkodowanego. Pamiętaj-
my, że stanowimy jedność z grupą, wzajemnie się mobilizując 
i dostosowując tempo marszu, do najsłabszego w wyprawie, 
często przedkładając cele grupy nad indywidualne. Każdy 
z członków wyprawy powinien czuć się bezpiecznie i komfor-
towo, znając przebieg trasy, czas przejścia, kolory szlaków, 
miejsce docelowe i móc polegać na partnerach. Informujmy 
o oddaleniu się od grupy jasnym komunikatem. Zasada kon-
taktu wzrokowego pomimo wielu trudności na szlaku 
i ukształtowania terenu, powinna zostać zachowana, by 
w razie potrzeby wyruszyć z pomocą. W górach zachowajmy 
trzeźwość umysłu. Nadużycie alkoholu zmniejsza percepcje 
i sprawność fizyczną. Bywa przyczyną wychłodzenia organi-
zmu. Nie narażajmy siebie i innych na niebezpieczeństwo, 
będące następstwem braku wyobraźni. Warunki w górach są 
nieprzewidywalne i mogą ulec natychmiastowej zmianie, 
bądźmy na to przygotowani. Sprawdzajmy pogodę przed 
wyjściem w góry, a w zimie stopień zagrożenia lawinowego. 
Nie ignorujmy ostrzeżeń na szlaku. Każdy znak jest ustawiony 
dla naszego bezpieczeństwa. Przede wszystkim dbajmy 
o największe dobro człowieka, jakim jest środowisko. Będąc 
w górach, nie zapominajmy, że jesteśmy tu tylko gośćmi. Nie 
pozostawiajmy odpadów i resztek jedzenia. Gdy zauważymy 
śmieci na szlaku, zabierzmy do najbliższego miejsca zagospo-
darowania odpadami. Bądźmy odpowiedzialni za ekologię. 
Bądźmy uważni na życie zwierząt i nie zakłócajmy harmonii 
natury. Pozostawmy nienaruszone otoczenie, w którym żyją. 

Każda wyprawa górska, niezależnie od stopnia trudności, 
powinna być szczegółowo zaplanowana i omówiona przez 
organizatorów i członków. Planując trasę, miejmy pewność, 
że wszystkie osoby są w stanie przejść trudne odcinki, nad 
przepaściami czy wspierając się łańcuchami. Należy brać pod 
uwagę zmianę trasy i godzinę zejścia. Zawrócenie z drogi, 
bywa głosem rozsądku. Sprawdźmy lokalizację schronisk 
i specyfikę terenu. Ważnym składnikiem są środki zabezpie-
czenia medycznego oraz łączność. Pamiętajmy o wyposaże-
niu naszego plecaka, w ciepłe ubranie, dostosowane do pory 
roku, kurtkę przeciwdeszczową, kurtkę chroniącą nas przed 
wiatrem, termos z gorącym napojem, pożywienie, latarkę na 
wypadek zapadnięcia zmroku, naładowany telefon i mapę. 
Cechujmy się wysoką kulturą osobistą oraz partnerstwem 
w trudach wędrówki. Satysfakcja z przezwyciężania własnych 
słabości i doskonalenie swoich umiejętności, jest nagrodą za 
poniesiony wysiłek. Zmaganie ze zmęczeniem czy załama-
niem pogody, nie powinno negatywnie wpływać na etyczne 
postępowanie i zachowanie bezpieczeństwa. Na stromych 
szlakach uważajmy na obsuwające się kamienie i żwir, za-
chowujmy odległości między sobą, by uniknąć wypadków. 
W górach, panuje piękny zwyczaj pozdrawiania się nawza-
jem. Nie wyśmiewajmy słabszych fizycznie czy posiadających 
mniejsze doświadczenie. Negatywne komentarze w stosunku 
do innych turystów, są przejawem braku kultury. Atut nasze-
go doświadczenia, wykorzystajmy w pomocy wędrowcom, 
jednak nie przeceniajmy swoich umiejętności, „góry nie wie-
dzą, że jesteśmy profesjonalistami”. Bywa, że przez brak wy-
obraźni turystów, giną niosący pomoc ratownicy. Kronika na 
stronie internetowej TOPR-u, ukazuje akcje, do których do-
chodziło z powodu łamania zasad bezpieczeństwa przez tury-
stów i brawury. Naszego zdrowego rozsądku nie zastąpi na-
wet ustawa ministerialna. Dzieci powinny przebywać pod 
nadzorem opiekunów. Nauczyciele należący do Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie, od lat z powodze-
niem edukują dzieci i młodzież. Zapoznając ich z wiedzą teo-
retyczną i uczestnicząc w wyprawach górskich. Pedagodzy 
odgrywają dużą rolę w wprowadzeniu uczniów w trudny 
temat zasad bezpieczeństwa i etyki na szlaku i w życiu. Pa-
miętajmy o wszystkich podstawowych zasadach bezpieczeń-
stwa, by wędrowało nam się komfortowo i w zgranych ze-
społach. „My, którzy wędrujemy po górach,… ,wiemy, że 
każda wysokość, każdy krok muszą być pokonane cierpli-
wością, ciężką harówką i że pragnienia nie mogą zastąpić 
wysiłku. Wiemy, że trzeba się zmierzyć z wieloma trudno-
ściami. Cieszymy się wspaniałymi scenami rozgrywającymi 
się przed naszymi oczami: cudownymi wschodami i zacho-
dami słońca, pięknem wzgórz, dolin, jezior, lasów i wodo-
spadów. Kto idzie w góry musi podjąć wysiłek. Ale z wysił-
ku przychodzi siła, pobudzenie wszystkich zdolności, 
a z poczucia siły rodzi się przyjemność. Powracamy do 
codziennych zajęć lepiej przygotowani do boju w walce 
życia i do pokonania przeszkód na naszych drogach, 
wzmocnieni i podniesieni na duchu wspomnieniami”. 
Edward Whymper 

Kinga Buras 
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STOLICA FIORDÓW 
 

 
fot. Kinga Buras /Opera w Oslo/ 

   Dziennik „The New York Times” opublikował ranking 
najbardziej atrakcyjnych miast świata. Oslo, jako jedyne 
miasto skandynawskie znalazło się na liście. Doceniona 
została nowoczesna architektura miasta, połączona ze 
stylem norweskim, którego główną atrakcją jest gmach 
Opery. Z zewnątrz gmach przypomina górę lodową, 
w której oknach od strony fiordu odbijają się przepływają-
ce statki. Dach Opery pełni funkcję tarasu widokowego, po 
którym spacerują turyści. Uznanie zyskały wydarzenia 
kulturalne i sportowe. Konkurs skoków narciarskich na 
skoczni Holmenkollen cieszy się dużą popularnością i przy-
ciąga pasjonatów z całego świata. Pięciokrotnie zwyciężał 
tu Adam Małysz, który również jest ceniony przez norwe-
ską publiczność. Zwiedzanie miasta rozpoczęłam od głów-
nego deptaka Karl Johanes Gate. Promenada prowadzi 
przez prawie dwa kilometry od Dworca Głównego do Pa-
łacu Królewskiego, w którym zamieszkuje rodzina królew-
ska. 17 maja w Dzień Konstytucji z balkonu król wraz 
z rodziną pozdrawia przybyłych Norwegów i turystów. Na 
dziedzińcu codziennie o godzinie 13:30 odbywa się uro-
czysta zmiana warty, paradnie ubranych gwardzistów. 

 
fot. Kinga Buras /Pałac Prezydencki/ 

Z ogrodów przy Pałacu, udałam się głównym deptakiem 
miasta. Podziwiałam ekskluzywne sklepy, eleganckie re-
stauracje i hotele. Liczne są również sklepy z pamiątkami. 
Nieopodal znajduje się port Aker Brygge, gdzie od 8:00 
rano można kupić świeże ryby, prosto z łodzi rybackich. 

Wzdłuż promenady znajdują się kafejki, restauracje i budki 
z lodami. Z przyjemnością rozkoszowałam się atmosferą 
dawnej stoczni, siedząc z kawą podawaną bez cukru i mle-
ka. Obok mnie przepływały ogromne statki z turystami, 
kutry i tramwaje wodne, którymi dostać się można na 
półwysep Bydgøy, gdzie zwiedzimy Muzeum Statków Wi-
kingów, Muzeum Fram (zasłużony żaglowiec, w badaniach 
terenów polarnych obu półkul), Kon-Tiki (Muzeum tratwy, 
na której Thor Heyerdahl przepłynął Pacyfik) i Norweskie 
Muzeum Ludowe. Wędrując wzdłuż wybrzeża, dotrzemy 
do twierdzy Akershus. Zamek został wzniesiony do obrony 
miasta i nigdy nie został zdobyty. Znajdują się tu ekspona-
ty z działań militarnych, kościół, jak również królewskie 
mauzoleum. Na nadbrzeżu znajduje się według Norwe-
gów, jeden z najbrzydszych budynków kraju, a zarazem 
symbol miasta, rozpoznawalny na świece - Ratusz. 

 
fot. Kinga Buras /Ratusz/ 

Dla koneserów malarstwa polecam Galerię Narodową, ze 
słynnym obrazem Edvarda Muncha Krzyk. Z Galerii udałam 
się do Katedry św. Olafa. Katedrę rzymsko-katolicką 
w 1989 roku odwiedził papież Jan Paweł II. Do listy „warto 
zobaczyć”, wpisałam Park Vigelanda, w którym znajdują 
się posągowe postacie nagich ludzi w różnych fazach życia. 
Pod koniec wizyty w Oslo, zamknęłam przewodniki i mapy. 
Jeden dzień przeznaczyłam na odkrywanie miasta. Z lek-
kim przerażeniem znalazłam się w dzielnicy muzułmań-
skiej, jednak witryny sklepów, pełne barwnych sukienek, 
ozdób i sklepów z żywnością, w których z niedowierza-
niem odkryłam polskie ogórki konserwowe, zamieniły mój 
strach w podziw. Napływ emigrantów z całego świata, 
spowodował, że otwarte drzwi Norwegów, zmieniono na 
alarmy i zamki, których nie doświadczymy dalej na północ. 
Jednak obecne są i tutaj trolle. Powiadają, że w lasach koło 
Oslo można nocą spotkać psotniki, które za dnia zmieniają 
się w kamienie. By oswoić trolla, trzeba na całą dobę za-
mknąć go w szafie. Przywiozłam jeden taki brzydki kamień 
z podróży, który dobrze traktowany ma przynosić domow-
nikom szczęście. Wspaniałe miasto, pełne tradycji i nowo-
czesności. Centrum nauki, kultury i rozrywki Norwegów. 
Warto się tutaj zatrzymać.  
 

Kinga Buras 
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EDYNBURG - „ATENY PÓŁNOCY” 
 

 
fot. Kinga Buras /Widok z Princes Street na Zamek/ 

   Romantyczna stolica Szkocji - Edynburg. Turystów odstrasza 
zmienna pogoda i mroczne historie miasta, pasjonatów przy-
ciągają zabytki i klimat biesiady w pubach. W mieście nie 
warto rozkładać parasola, gdyż piętnaście minut pada deszcz, 
a kolejne świeci słońce z barwną tęczą w tle. Wycieczkę roz-
poczęłam wraz z moim kuzynem Tomkiem Frączkiem, który 
od lat tutaj mieszka i pracuje, po głównej ulicy Princes Street. 
Charakteru nowoczesnej ulicy, wzdłuż której znajdują się 
popularne sklepy i puby, nadaje usytuowany w pobliżu na 
wygasłym wulkanie Edinburgh Castle. Zamek na przestrzeni 
wieków pełnił rolę fortecy oraz był siedzibą władz. Obecnie 
każdego roku organizowany jest Międzynarodowy Festiwal, 
który przez wielu nazywany jest - okrętem flagowym Szkocji.  
Wspaniałą przygodą była wizyta w Narodowym Muzeum. 
Przy wejściu ułożone są mapy w różnych językach, gdyż 
z łatwością można się zgubić w plątaninie wystaw i pięter. 
Różnorodność eksponatów, wystaw tematycznych oraz nie-
zliczone atrakcje, przyciągają zwiedzających z dziećmi. 
Po tak pasjonującym dniu, wybraliśmy się do pubu, w którym 
pracuje Tomek. Z niedowierzaniem odkryłam, jak wygląda 
szkocki pub. Bogate zdobienia, ekskluzywne pomieszczenia, 
w których Szkoci przebywają całymi dniami z rodzinami 
i znajomymi. Tutaj kwitnie życie towarzyskie i kulturalne. 

fot. Źródło Internet /The Standing Order/ 

W tak klimatycznym miejscu mogłam przeprowadzić wywiad 
z kuzynem i dowiedzieć się coś więcej o Edynburgu. 
*Tomku, pracujesz w urokliwym pubie, którego wnętrza 
przypominają zamek. Czy to prawda, że Szkoci w takich miej-
scach spędzają swój czas? Jak wygląda ich zwykły dzień? 
T.F: Edynburg to bardzo stare miasto… w zasadzie przypomi-
na Kraków, stare kamienice, wąskie uliczki, małe sklepiki, 
a na wzgórzu Zamek Królewski, gdzie obecnie są koszary. 
I w tym mieście pracuję w pubie już siedem lat. Nie jest to 
jednak zamek, lecz budynek, w którym dawniej mieścił się 
bank. Oczywiście budynek stary, okazały i świetnie urządzo-
ny. Rzeczywiście Szkoci spędzają tu wiele czasu. Podczas dnia 
przychodzą tu stali klienci. Po zakupach, spacerach chcąc coś 
dobrego zjeść. Wieczorem bywa tu młodzież i studenci. 
*Jakie potrawy i trunki preferują Szkoci? 
T.F.: W menu Szkotów króluje ryba „wszelkiej maści”. Jeżeli 
chodzi o drinki, to tradycyjnie whisky, popularne jest piwo. 
*Jak wygląda codzienne życie Szkotów? 
T.F.: Życie Szkotów właściwie wiele nie różni się od innych 
nacji - praca, spacery, puby, muzeum, w którym kwitnie życie 
towarzyskie. Tak, tu w muzeum, poza zwiedzaniem, można 
wypić kawę, zorganizować dzieciom zabawy, ponadto po-
znać historię Szkocji i nie tylko. 
*Mieszkasz i pracujesz w Edynburgu już kilka lat, znasz kultu-
rę i zwyczaje Szkotów, którzy jak każdy naród i oni mają swo-
je przywary, czy to prawda, że są skąpi? Jacy są Szkoci? 
T.F.: Szkoci są narodem otwartym, szanującym tradycje na-
rodowe. I nienawidzą jak się ich nazywa Anglikami. Mają 
duże poczucie odrębności. Bardzo żyją sportem (tenis, krykiet, 
polo, rugby i oczywiście piłka nożna). Są pełni humoru, Potra-
fią się śmiać z siebie. Stosunkowo oszczędni. 
*Które miejsca warto zwiedzić i jak można wykorzystać czas 
w tym romantycznym mieście? 
T.F.: Samo miasteczko jest urocze. Można zwiedzić muzeum - 
7 kondygnacji, na każdej inna tematyka. Przepiękny widok 
z tarasu na 7 piętrze. Polecam Park Królowej, ulicę Royal Mile 
- główny trakt edynburskiej starówki, Zamek czy wzgórze 
Calton Hill. Wybudowano na nim wzorowany na ateńskim 
Partenonie, pomnik Szkotów poległych w wojnach napoleoń-
skich. Stoi tu również pomnik admirała Horatio Nelsona 
i Obserwatorium Miejskie. 
*Tak, romantyczne miejsce z widokiem na morze i miasto. 
*Wiele jest historii o duchach czy czarownicach spalonych na 
stosie w średniowiecznym mieście. Sama widziałam wysta-
wy, na których straszą nocą duchy. Skąd to całe zamieszanie? 
T.F.: Krążą różne mity i legendy, jak w każdym kraju. Wysta-
wy straszące są dla turystów. 
*Pogoda jest raczej w kratkę, jak kilt. Kiedy Szkoci ubierają się 
w narodowe stroje? 
T.F.: Pogoda w Szkocji rzeczywiście jest w kratkę. W ciągu 
dnia może kilka razy padać i świecić słońce - na przemian. Kilt 
Szkoci szanują, ubierają go na wielkie uroczystości np. uro-
czystości narodowe, rodzinne, jak wesela, rocznice, mecze 
narodowe i święta. 
*Dziękuję. Może warto tu kiedyś jeszcze wrócić. 

Kinga Buras 



 

30 TARNOWSKA PERĆ  Nr 2-3 (3-4) / 2013 

 

LEGENDY O GIEWONCIE 
 
   Powiadają, że legenda jest piękniejszą siostrą historii. Już 
od wielu lat górale bajają, że śpiący rycerz, u którego stóp 
leży Zakopane, powstanie, gdy Polska będzie w niebezpie-
czeństwie. Giewont to syn Magury i Smoka. Mieli oni wie-
lu synów i córek. Matka Magura i ojciec Smok zapytali 
dorastające dzieci, kim zechciały by zostać, gdy już doro-
sną. Hawrań rzekł - Ojcze chcę być myśliwym świata, la-
sami oraz morzami władać, spraw aby moje sieci zawsze 
były pełne, a moje rodzeństwo zawsze miało co jeść. Na te 
słowa Smok dał synowi to czego pragnął, mądrość nie-
zbędną na morzu i spryt wymagany w puszczach. Murań 
rzekł - Ojcze chcę być budowniczym, wznosić miasta 
i zamki, aby moje tak liczne rodzeństwo miało gdzie się 
podziać - I tak Smok dał swemu synowi mądrość budowni-
czego, aby jego budowle trwały wieki. Garłuch rzekł - Oj-
cze chcę zostać śpiewakiem, który swemu rodzeństwu 
czas umili w największych okresach smutki i momentach 
radości - I tak Garłuch otrzymał głos, tak że nikt nie mógł 
mu dorównać. Krywań rzekł - Ojcze chcę być zbrojmi-
strzem i tworzyć zbroję oraz broń, która ochroni twe dzieci 
przed niebezpieczeństwem ze świata. - I tak Smok dał 
synowi sprawną rękę i wiedzę płatnerską, która w świecie 
po dziś dzień słynie. Wołoszyn rzekł - Ojcze chcę być pa-
sterzem, aby paść bydło i trzodę by w czasie zimy kiedy 
morza zamarzną, a zwierzyna w lesie się ukryje, moje ro-
dzeństwo z głodu nie pomarło. Lecz bym mógł owczym 
serem i krowim mlekiem je wykarmić. - I tak Wołoszyn 
otrzymał dłoń pasterską, tak że trzoda i bydło pod jego 
wzrokiem dwa razy lepiej się chowało. Giewont, najmłod-
szy odpowiedział, że chciałby zostać rycerzem, by móc 
bronić swoich braci i sióstr. Na koniec Smok zostawił 
resztki mocy, dla Osobity. Najmłodszej ze swych córek 
i o sto lat młodszej od swych braci. Dał jej urodę jakiej nie 
miała żadna inna dziewczyna na świecie i serce czyste, aby 
w swej urodzie próżna nie została. Panował w tym czasie 
na ziemiach północnych król Mróz, który usłyszał o pięknej 
siostrze Giewontu, Osobicie. Wysłał po nią król posłań-
ców. Dzielny Giewont przepędzał ich, a zły król postanowił 
się zemścić, wysyłając pięknie przystrojoną Zimę, by ryce-
rza rozkochała. Gdy tak flirtowali, król Mróz ziemię pod 
stopami Giewontu zamroził i posłańcy króla przewrócili go, 
a ten zasnął. Piękna siostra Osobita płakała za swym       

Leon Wyczółkowski, Giewont o świcie 

 
 
 
dzielnym bratem, a potoki i jeziora wezbrały od jej łez. 
Zima przykryła rycerza chustą śnieżnych płatków. I tak śpi 
po dziś dzień… 
 

Śpijze cichućko mój bracie górolu 
Wiater twoje śpiywki ozniós po Podholu 

Śpijze cichućko przykryty dorninom 
Twoje gawędy lecom Bukowinom… 

Franciszek Hodorowicz-Sewców 
 
   W pieczarach Giewontu śpią rycerze, którzy czekają na 
rozkaz króla do powstania. Pewnego dnia młody juhas 
Kuba wypasał owce i jedna mu się zagubiła. Zatroskany 
o los zguby, udał się w okolice Giewontu i wszedł do groty, 
w której ujrzał ubranego w zbroje króla. Ten zabrał go 
w głąb Giewontu i przebudził śpiących rycerzy, by juhas 
opowiedział im, co dzieje się w świecie. Kuba opowiadał 
im o złym losie, o wielu krzywdach, ale i o dobrych lu-
dziach, którzy niosą sobie pomoc, żyjąc w zgodzie z zasa-
dami i opiekując się nawzajem. Rycerze zapytali króla, czy 
to jest ten czas, by udać się w świat i pomóc dobrym lu-
dziom. Król odrzekł, że czas ten, jeszcze nie nadszedł, 
a rycerze zapadli w głęboki sen. Król żegnając Kubę, dał 
mu radę, by był dobrym człowiekiem. Młody pasterz wraz 
ze swoją owcą opuścili grotę Giewontu i od tego dnia, 
Kuba żył według rad króla. Wiódł szczęśliwe życie. 
 
Górale znają wiele legend o Giewoncie. Wierzą, że nie tyle 
rycerze, którzy czuwają w górze ochronią nasz kraj i ludzi 
od zła, ale sam krzyż, który góruje nad Polską od 
1900 roku.  
 
„Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, 
ojcowie wasi, na szczycie Giewontu ustawili krzyż.  
Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym 
świadkiem naszych czasów. Rzec można, iż ten jubileuszo-
wy krzyż, patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej 
w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą zie-
mię od Tatr po Bałtyk”. 

JAN PAWEŁ II - Zakopane, 6.VI.1997 r. 

Kinga Buras 

http://www.polskatradycja.pl/folklor-regionalny/legendy/legendy-polskie/item/smok-wawelski.html
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GIEWONT - ADAM ASNYK 

Stary Giewont na Tatr przedniej straży 
Głową trąca o lecące chmury - 

Czasem uśmiech przemknie mu po twarzy, 
Czasem brwi swe namarszczy - ponury 

I jak olbrzym w poszczerbionej zbroi 
Nad kołyską ludzkich dzieci stoi. 

Przez ciąg wieków wznosi dumne czoło 
I wysuwa pierś swą prostopadłą, 

Patrząc z góry na wieśniacze sioło, 
Co pokornie u nóg jego siadło, 

Przez ciąg wieków straż swą nad nim trzyma 
Z troskliwością dobrego olbrzyma. 

Wypiastował już pokoleń wiele, 
Które wieczny związek z nim zawarły, 

Z nim złączyły swe losy i cele, 
Przy nim żyły i przy nim pomarły, 

Nawet myślą spod jego opieki 
Nie wybiegłszy nigdy w świat daleki. 

Wypiastował cały ród górali - 
On ich widział, gdy dziećmi radośnie 

U stóp jego bawiąc się pełzali, 
Widział młodzież, jak mu w oczach rośnie, 

Jak się krząta koło swego plonu, 
Widział potem starców w chwili zgonu. 

Zna więc dobrze bieg ich trwania krótki, 
W ciasnym kółku zamknięte nadzieje, 

Ich radości, pragnienia i smutki, 
Co ich boli, co im piersi grzeje: 

Zna zabiegi i spory gorące 
O kęs ziemi na polach lub łące. 

On się przyjrzał kolejom powszednim 
I był sędzią już niejednej sprawy… 

Nieraz w nocy rozegrał się przed nim 
Jaki dramat posępny i krwawy - 

 

 

 
Widział różne skryte ludzi czyny, 

Widział cnoty, widział także winy. 

Lecz choć czoło chmurami powleka, 
Zbyt surowo nikogo nie sądzi, 

Bo zna dolę biednego człowieka, 
Który idąc na oślep zabłądzi 

I o głodzie wzrok obraca chciwy 
Na żyźniejsze swych sąsiadów niwy. 

Raczej czuje dla tej biednej rzeszy 
Wielką litość w piersi swej kamiennej: 

Od kolebki bawi ją i cieszy, 
Z każdą chwilą biorąc strój odmienny, 

Przed jej okiem stroi się i wdzięczy, 
Pożyczając wszystkie barwy tęczy. 

Dla niej wstaje w gęstej mgły zasłonie, 
Którą z wolna zrzuca z ramion we dnie, 
Dla niej w wieczór cały ogniem płonie 

I szarzeje, mroczy się i blednie, 
Zawieszając księżyc w swojej szczerbie, 

Jakby srebrną Leliwę miał w herbie. 

Dobry olbrzym! Troszczy się o ludzi, 
Co się jego powierzyli straży 

Śpiące dusze z odrętwienia budzi 
I piękności poczuciem je darzy, 
I rozrzuca nad dzieciństwa nocą 

Pierwsze blaski, które życie złocą. 

Tak jak w baśni: kocha się w pasterce 
Dobry olbrzym i dobiera kluczy, 

By otworzyć na wpół dzikie serce; 
Tak jak w baśni: swych tajemnic uczy, 

Uczy znosić ciężkie losu brzemię 
I miłować swą rodzinną ziemię. 
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