
ZIEMIA ŚWIĘTA – PIELGRZYMKA: Pielgrzymki
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palestyna  i Izrael, to miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia znane z Biblii. Tu pielgrzymują 
chrześcijanie, judejczycy i islamiści.To niezwykłe miejsce, z którym związane są postaci Jezusa, Jana 
Chrzciciela, Maryi, Piotra, Mojżesza. Pielgrzymka nie może się obejść bez odwiedzenia Ściany Płaczu, 
Góry Oliwnej, Wzgórza Świątynnego, Bazyliki Grobu Świętego. Pielgrzymka do Jerozolimy to tylko jeden z 
punktów zorganizowanej wycieczki, która na swojej trasie ma także Betlejem (miejsce narodzenia Jezusa), 
Jerycho (najstarsze miasto na świecie), Kafarnaum (miasto św. Piotra), Ain Karem (miasto Jana 
Chrzciciela), Nazaret (miejsce dorastania Jezusa) oraz Jordan (miejsce chrztu Jezusa). Wycieczka do 
Jerozolimy i pozostałych miast Ziemi Świętej często urozmaicana jest przez organizatorów zdrowotną 
kąpielą w Morzu Martwym oraz niezapomnianym rejsem po Jeziorze Genezaret.  

 

Samochodem z Rabki- Zdroju; 43 godz. (4010 km): 
https://www.google.pl/maps/dir/Rabka+zdr%C3%B3j,+Rabka-
Zdr%C3%B3j/Jerozolima,+Izrael/@41.6164079,17.7094488,5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47192fa418c05c9f:0x51edde33dc5e1
8ac!2m2!1d21.0296307!2d52.1008228!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e0?hl=pl  

 
Samolotem Kraków—Tel Awiw, Izrael: Bezpośrednie (1 tygodniowo) 3 godz. 30 min                               

Cena w obie strony, 10–14 kwi od 730 zł Lufthansa … 
https://www.google.com/travel/flights/search?tfs=CBwQAhojagcIARIDS1JLEgoyMDIxLTA0LTEwcgwIAhIIL20vMDQzMF8aI2oMCAISCC9tLzA0MzBfEgoyMDIxLTA0L
TE0cgcIARIDS1JLcAGCAQsI____________AUABSAGYAQE&hl=pl&authuser=0

 

 https://www.google.pl/maps/dir/Krak%C3%B3w+Airport+im.+Jana+Paw%C5%82a+II+(KRK),+Kapitana+Mieczys%C5%82awa+Medweckiego,+Balice/Jerozolima,+I
zrael/@40.5710666,18.4933119,5z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4716592789d2e8d1:0x93efc553923da128!2m2!1d19.7881188!2d50.0769776!1
m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e4?hl=pl 

 

Organizacja pielgrzymek: 
- https://pielgrzymki.saletyni.pl/  

-  http://ziemiapana.pl/sample-page/                                                                                                 

- http://www.terrasancta.pl/pl/pielgrzymki-do-ziemii-swietej   
 

 

  

 

 

 

 

https://parafia-rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf
https://parafia-rabka.swmm.eu/Pielgrzymki.pdf
https://www.google.pl/maps/dir/Rabka+zdr%C3%B3j,+Rabka-Zdr%C3%B3j/Jerozolima,+Izrael/@41.6164079,17.7094488,5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47192fa418c05c9f:0x51edde33dc5e18ac!2m2!1d21.0296307!2d52.1008228!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e0?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/Rabka+zdr%C3%B3j,+Rabka-Zdr%C3%B3j/Jerozolima,+Izrael/@41.6164079,17.7094488,5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47192fa418c05c9f:0x51edde33dc5e18ac!2m2!1d21.0296307!2d52.1008228!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e0?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/Rabka+zdr%C3%B3j,+Rabka-Zdr%C3%B3j/Jerozolima,+Izrael/@41.6164079,17.7094488,5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47192fa418c05c9f:0x51edde33dc5e18ac!2m2!1d21.0296307!2d52.1008228!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e0?hl=pl
https://www.google.com/travel/flights/search?tfs=CBwQAhojagcIARIDS1JLEgoyMDIxLTA0LTEwcgwIAhIIL20vMDQzMF8aI2oMCAISCC9tLzA0MzBfEgoyMDIxLTA0LTE0cgcIARIDS1JLcAGCAQsI____________AUABSAGYAQE&hl=pl&authuser=0
https://www.google.com/travel/flights/search?tfs=CBwQAhojagcIARIDS1JLEgoyMDIxLTA0LTEwcgwIAhIIL20vMDQzMF8aI2oMCAISCC9tLzA0MzBfEgoyMDIxLTA0LTE0cgcIARIDS1JLcAGCAQsI____________AUABSAGYAQE&hl=pl&authuser=0
https://www.google.pl/maps/dir/Krak%C3%B3w+Airport+im.+Jana+Paw%C5%82a+II+(KRK),+Kapitana+Mieczys%C5%82awa+Medweckiego,+Balice/Jerozolima,+Izrael/@40.5710666,18.4933119,5z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4716592789d2e8d1:0x93efc553923da128!2m2!1d19.7881188!2d50.0769776!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e4?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/Krak%C3%B3w+Airport+im.+Jana+Paw%C5%82a+II+(KRK),+Kapitana+Mieczys%C5%82awa+Medweckiego,+Balice/Jerozolima,+Izrael/@40.5710666,18.4933119,5z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4716592789d2e8d1:0x93efc553923da128!2m2!1d19.7881188!2d50.0769776!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e4?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/Krak%C3%B3w+Airport+im.+Jana+Paw%C5%82a+II+(KRK),+Kapitana+Mieczys%C5%82awa+Medweckiego,+Balice/Jerozolima,+Izrael/@40.5710666,18.4933119,5z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4716592789d2e8d1:0x93efc553923da128!2m2!1d19.7881188!2d50.0769776!1m5!1m1!1s0x1502d7d634c1fc4b:0xd96f623e456ee1cb!2m2!1d35.21371!2d31.768319!3e4?hl=pl
https://pielgrzymki.saletyni.pl/
http://ziemiapana.pl/sample-page/
http://www.terrasancta.pl/pl/pielgrzymki-do-ziemii-swietej


Ziemia Święta                                                                                        
- Karmelitańska Pielgrzymka                                                                      
- Śladami Jezusa 

 

 
 
 

 
 

https://youtu.be/l9mORLc2skw 

https://youtu.be/v5mdybeyLVc 

 

 

https://youtu.be/l9mORLc2skw
https://youtu.be/v5mdybeyLVc


JEZUS:              -   Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa: 

Podróż do Betlejem. To niewielkie miasteczko rozciąga się zaledwie kilkanaście kilometrów 
od Jerozolimy. Aby się do niego dostać, trzeba wsiąść w arabski autobus (inne nie jeżdżą).  
 
Dworzec znajduje się przy Bramie Damasceńskiej - największej spośród tych, które 
prowadzą do Starego Miasta. Betlejem znajduje się na terenie Autonomii Palestyńskiej, 
którą oddziela od Izraela mur. Każdy musi być skontrolowany, ale autobusów  to nie 
dotyczy. I oto jesteśmy  w Betlejem. Spacerkiem ruszamy do Bazyliki Narodzenia.  
W centralnym miejscu znajduje się ołtarz, a u jego podnóży mała wnęka ze srebrną gwiazdą 
i zawieszonymi nad nią lampami oliwnymi. Napis na gwieździe: TU Z MARYJI DZIEWICY 
NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS. 
 
Informator. Dojazd: wiele linii lotniczych oferuje loty  do Tel Awiwu. Jeśli podróżujesz 
samodzielnie, nie zdradzaj się na lotnisku  ze swoją wyprawą do Betlejem! Możesz nie 
dostać wizy (tę na lotnisku otrzymujesz na 90 dni  - stempel na kartce  lub w paszporcie).  
Uwaga! Transport nie działa w szabat, czyli w piątek po południu i przez większą część 
soboty. Wtedy pozostają nam muzułmańskie taksówki. Oficjalną walutą Izraela  jest Nowy 
Szekel Izraelski  - ok. 1 zł. Ale przygotuj się  - w Izraelu jest drogo.  
 

 
 

Reportaż:   http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-

narodzin-jezusa-ponad.html   Video:  https://youtu.be/rn6X109FE1Y 

Audycja:   https://www.polskieradio.pl/8/4883/Artykul/1712020,Betlejem-W-ogniu-sporu-palestynskoizraelskiego 

Przewodnik :   http://www.masaperlowa.pl/betlejem-przewodnik/#.XT3957iGM30 

Betlejem a Biblia:   http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/                                       

 

Video:  https://youtu.be/k8gIGTQKsXI 

 

Betlejem. Boże Narodzenie bez pielgrzymów.                        

Video: https://youtu.be/DYYaCdA161A    

Niezwykly Swiat - Jerozolima i Betlejem.                              

Video: https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk

 

 

http://www.abcizrael.pl/betlejem-informacje-ogolne.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-narodzin-jezusa-ponad.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22815702,dzisiaj-w-betlejem-tak-zyje-sie-w-miescie-narodzin-jezusa-ponad.html
https://youtu.be/rn6X109FE1Y
https://www.polskieradio.pl/8/4883/Artykul/1712020,Betlejem-W-ogniu-sporu-palestynskoizraelskiego
http://www.masaperlowa.pl/betlejem-przewodnik/#.XT3957iGM30
http://katarzynapapiernik.pl/ziemiaswieta/betlejem-a-biblia/
https://youtu.be/k8gIGTQKsXI
https://youtu.be/DYYaCdA161A
https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk
https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk


 
 

   

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Odnaleziono portret młodego Jezusa Chrystusa.   Może mieć nawet 1800 lat.                                                     

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

   

 

 

https://www.tvp.info/39966965/                                                                                                
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8 

 

 

 

 

                                                                                              

             
 

 

 

 

                                                                                              

Betlejem 

 

  

 

Pole Pasterzy 

 

  

https://www.tvp.info/39966965/
https://www.tvp.info/39966965/odnaleziono-portret-mlodego-jezusa-chrystusa-moze-miec-nawet-15-tys-lat
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ktzzxu0K-F8


 
 

                            

 

                                             

 

   

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Nazaret  

 

  

 

 

Jezioro Galilejskie 



 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO:  

http://avelinatravel

.blogspot.com/201

4/03/bazylika-

przemienienia-

panskiego-na.html 

 

 

 

 

 

 

                     PRZEMIENIENIE  PAŃSKIE  NA  GÓRZE  TABOR 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliasz 

 

Mojżesz

z 

Patrząc na kościół widzimy trzy namioty na górze. 

We wnętrzu znajdują się przy wejściu kaplice 

Mojżesza i Eliasza oraz z przodu grota dla Jezusa i 

jest to kolejne nawiązanie do trzech namiotów. 

„ Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę 

wysoką. Tam przemienił się wobec nich.  Jego odzienie stało się lśniąco 

białe tak, jak  żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im 

Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem”. "Rabbi, dobrze, że 

tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla 

Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. 

http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html
http://avelinatravel.blogspot.com/2014/03/bazylika-przemienienia-panskiego-na.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                               

https://pl.wikipedia.org/wiki

/G%C3%B3ra_Karmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolina Ezdrelońska  – tam jest wioska, gdzie  

Jezus uzdrowił epileptyka 

Góra Gilboa  - to tu król Dawid  wypowiedział                                                                                                 

przekleństwo i dlaczego też Wzgórza Gilboa                                                                                                                                                

przez długie wieki pozostawały niezalesione. 

Góra Hermon - 2814 n.p.m. zwykle ośnieżona, w 

Górach Antylibanu. Stąd wypływa rzeka Jordan 

Naim. Jezus dokonał cudu wskrzeszenia 

zmarłego młodzieńca wdowy 

 

   klasztor                                                                     

 

              W I D O K I   Z    G Ó R Y     T A B O R :     

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

                Góra Karmel 

Szkaplerz Karmelitański              
                                                                        

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Karmel
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Karmel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                kościół „Ojcze nasz” na Górze Oliwnej                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ogród Oliwny 

 

 

KAŻDY  NIESIE  SWÓJ  WŁASNY KRZYŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER VIDEO Z ZIEMI ŚWIĘTEJ:   https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA          https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA 

 

 

 

J  E  R  O  Z  O  L  I  M  A 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

NAPIS : „To jest Jezus, Król 

żydowski ”, po hebrajsku , łacinie i 

grecku 

 

https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA
https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA


                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              M i e j s c e      U k r z y ż o w a n i a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazylika Bożego Grobu:                                                                                                                  

https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek 

 

Rewelacyjne zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego:                                                         
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws   

 
 

 

https://albumromanski.pl/album/jerozolima-bazylika-grobu-bozego-iv-xii-wiek
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wiara/dowody-na-meke-i-smierc-jezusa-chrystusa/kz16pws


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                   

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                       arcosolium 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arcosolium


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EMAUS: ŁUKASZ  I  KLEOFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

W dniu Zmartwychwstania Jezusa do Emaus szli dwaj Jego uczniowie. W czasie drogi przyłączył się do 

nich Jezus, który z początku nie został rozpoznany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dotarciu na miejsce, do Emaus, w czasie wspólnego posiłku, Jezus został rozpoznany 

przez uczniów, gdy łamał dla nich Chleb, i wówczas zniknął.                                                 

                                                                                                                                                     

 

         

               Św. Tomasz:  

 „ Pan mój i Bóg mój ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ  KONIECZNIE - Niezwykły film o Izraelu : https://youtu.be/LER7lcnzoDU .                                                 

Grób jest pusty. Możesz teraz spotkać Żyjącego wśród nas Chrysusa.  

Proponuję, spójrz na Jerozolimę:  Zdjęcia Jerozolimy  - Miłego oglądania!  

Specjaliści z Politechniki Ateńskiej przeprowadzili prace przy kaplicy Grobu Jezusa. Otóż na portalu National 

Geographic pojawiły sie pierwsze materiały na temat tego, co zostało odkryte. Klikając  TUTAJ  możesz 

zobaczyć, jak stary kamieniołom przekształcał się w ciągu wieków. Na dole strony znajdziesz też zwiastun 

filmu, jaki był zrealizowany przy okazji badań. Przypominam też, że  TUTAJ  znajdziesz materiały, którymi 

można uzupełnić swoją wiedzę:  https://jerozolima2013.blogspot.com/ 

Zapraszam Ciebie,  byś zobaczyć Jerozolimę w czasach Jezusa:  https://youtu.be/EHs07DVRzOs 

 

 

 

 

 

NIEBO

O 
 

 

https://jerozolima2013.blogspot.com/2014/04/niezwyky-film-o-izraelu.html
https://youtu.be/LER7lcnzoDU
http://www.fotoblog.gorgolewski.pl/jerozolima.html
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/12/was-this-jesus-tomb/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Lt1qxCpnZRnV0U29CZWJwcE0?usp=sharing
https://jerozolima2013.blogspot.com/
https://youtu.be/EHs07DVRzOs


Strona internetowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest opracowana tak, aby 

umożliwić wierzącym lepsze poznanie Ziemi Świętej. Strona oferuje spojrzenie od środka na 

różnorodne aspekty Ziemi Świętej. Podaje również praktyczne informacje oraz użyteczne linki.: http://www.holyland-pilgrimage.org/pl 
 

Ziemia Święta z roku 1936 stron 276: http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf 

 

Filmy religijne: http://swiatlopana.com/category/filmy/ 

 
 
 

http://www.holyland-pilgrimage.org/pl
http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/29840/WA51_23008_PTG704-r1936_Ziemia-Swieta.pdf
http://swiatlopana.com/category/filmy/


 
 

WYRWANI Z NIEWOLI z Ziemi Świętej:  

cz 1 - https://youtu.be/3TE3MNoqdgU                                                                                                                          

cz. 2 -  https://youtu.be/WN-mPslFhuE 

cz. 3 -  https://youtu.be/3ZnuCZCTwIE 

cz. 4 -  https://youtu.be/ddGTdu_9R74 

cz. 5 -  https://youtu.be/jZTGoH-WbUA 

cz. 6 -  https://youtu.be/_O3uutXdKDo

 

   
https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA 

 

https://youtu.be/3TE3MNoqdgU
https://youtu.be/WN-mPslFhuE
https://youtu.be/3ZnuCZCTwIE
https://youtu.be/ddGTdu_9R74
https://youtu.be/jZTGoH-WbUA
https://youtu.be/_O3uutXdKDo
https://youtu.be/_O3uutXdKDo
https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA


Ni

ezwykly Swiat - Izrael - 64 min - https://youtu.be/5XolX2DHrEQ 

 

 https://youtu.be/k7ZjjaMqlKU 

 

https://youtu.be/b3tjdngYeBA 

 

 https://youtu.be/Q8jNBxPPUQg 
 

https://youtu.be/5XolX2DHrEQ
https://youtu.be/k7ZjjaMqlKU
https://youtu.be/b3tjdngYeBA
https://youtu.be/Q8jNBxPPUQg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

M o j e  p o d r ó ż e  

-  k a l e j d o s k o p  w r a ż e ń  z  w y p r a w  n a j n o w s z y c h  i  

d a w n e  w y c i e c z k i  w s p o m i n a n e  p r z e z  p r y z m a t  l a t  

J o r d a n i a :  Dzień I - Jordania - czerwona pustynia i różowa 
                                              Dzień II - Jordania - góra Nebo z widokiem zielonej Ziemi Obiecanej 

   Dzień III - Izrael - kwitnące Jerycho i święte miasto trzech religii - Jerozolima> 

   Dzień IV - Betlejem i Jerozolima - Śladami Jezusa w kipiącej współczesnymi emocjami Palestynie  

   Dzień V - Izrael - Betania Łazarza i martyrologiczna Masada  

   Dzień VI - szalonym dżipem i romantycznym wielbłądem po Półwyspie Synajskim  

T u r c j a :   Efez d o m e k  M e r y e m a n a ,  w  k t ó r y m   

m i e s z k a ł a  M a t k a  B o s k a .    
 

1995 - Włochy   2006 - Egipt - Synaj, Jordania, Izrael     2008 - Litwa     
 

Podróże po Europie Centralnej i Południowej (1978 - 79)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

 

  

 

 

Efez 

http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/jordania.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/jordania-cd.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/izrael.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/jerozolima.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/izrael-cd.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/synaj.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/turcja/efez.html
http://www.kalejdoskop.h2.pl/wlochy/wlochy.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/bliskiwschod/egipt.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/litwa/litwa.php
http://www.kalejdoskop.h2.pl/pod-mlodz.html
http://www.kalejdoskop.h2.pl/turcja/efez.html


 
 

Petra. Starożytne skalne miasto Nabatejczyków i 

największa atrakcja Jordanii. 

    

https://youtu.be/C6pLeyFfufs  .   https://www.zlotaproporcja.pl/2019/12/03/petra-jordania-atrakcje/

  

Petra, wykute w skale starożytne miasto, stolica królestwa Nabatejczyków i zarazem największa atrakcja Jordanii.   

https://youtu.be/C6pLeyFfufs
https://www.zlotaproporcja.pl/2019/12/03/petra-jordania-atrakcje/
https://www.zlotaproporcja.pl/2019/12/03/petra-jordania-atrakcje/
https://www.zlotaproporcja.pl/2019/12/03/petra-jordania-atrakcje/


To starożytne miasto kryje o wiele więcej niesamowitych budowli wyrzeźbionych w 

litej skale, a także wspaniałe krajobrazy i niepowtarzalne kadry. Cały czas zadajemy 

sobie pytanie, jak oni to zbudowali ponad dwa tysiące lat temu? 

 

Jest godzina 7.30, kiedy mijamy bramki w Wadi Musa i wchodzimy na szlak 

prowadzący do Petry. Wchodzimy do słynnego wąwozu Bab As-Sik, który 

powstał podczas trzęsienia ziemi wiele wieków temu. Z tej skalnej szczeliny 

Nabatejczycy uczynili niezwykle efektowne wejście do swojej stolicy. Wąwóz 

jest nie tylko niezwykle malowniczy, ale także zapewniał ochronę przed 

nieproszonymi gośćmi. Po pierwsze był jedyną drogą do miasta, po drugie, 

stojąc u jego progu, ciężko się domyślić, że jest czymś więcej niż jednym z 

dziesiątek skalnych wąwozów.  

Nie znając położenia Petry, niemal niemożliwe było jej odnalezienie. Johann Ludwig 

Burckhardt, uznawany za odkrywcę Petry dla świata zachodu, musiał uciec się do 

podstępu, aby ujrzeć owianą legendami stolicę Nabatejczyków. Latami doskonalił 

znajomość lokalnego dialektu i przenikał do świata arabskiego przybierając tożsamość 

mauretańskiego kupca Ibrahima ibn Abbdullaha.  

Po latach starań udało mu się przekonać lokalnego Beduina, aby wskazał mu drogę do 

ruin miasta, o którego wspaniałościach z zachwytem opowiadali miejscowi.                        



Ile czasu przeznaczyć na zwiedzanie Petry? Hotel zarezerwujesz tutaj: Peace Way Hotel.  

https://www.zlotaproporcja.pl/2019/03/24/jordania-samochodem-plan-podrozy/ 

       

 

https://www.booking.com/hotel/jo/peace-way.pl.html?aid=1211630
https://www.zlotaproporcja.pl/2019/03/24/jordania-samochodem-plan-podrozy/


Naszym zdaniem dwa dni to optymalny czas na zwiedzanie Petry. Przez dwa dni 

spokojnie zwiedzisz najważniejsze szlaki i zabytki. Petra to kilometry w nogach.                

Sam Główny Szlak to 4 kilometry w jedną stronę.  Przejście jego w obu kierunkach 

zajmuje średnio 4 godz. Szlak do klasztoru to kolejne kilometry i godziny.                               

Do tego dochodzą punkty widokowe przy Skarbcu i Klasztorze czy też Grobowce. 

Zobaczyliśmy też dwie zupełnie inne Petry, bowiem każdego dnia mieliśmy zupełnie 

inną pogodę. Petra w słońcu i pochmurną pogodę wygląda zaskakująco inaczej.

 

  
Miasto nawiedziła powódź. Ewakuowano 1700 osób 
https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/petra-jordania-ewakuacja-na-znanym-stanowisku-archeologicznym-6554061 

Powodzie na obszarach, które wydają się być zupełnie wyschnięte, zdarzają 
się rzadko, ale zawsze mają gwałtowny przebieg. Ich przyczyną są obfite 
deszcze spadające na obszary górzyste, które powodują szybkie wezbranie 
okresowych rzek i ich wylewanie. 

Wyschnięte koryta rzeczne bardzo szybko wypełniają się deszczówką, która 
przemieszcza się z zawrotną prędkością, porywając wszystko co znajdzie się 
na jej drodze. Zjawisko to nazywane jest powodzią błyskawiczną i w jej 
wyniku na całym świecie corocznie giną tysiące ludzi. 

 
 

https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/petra-jordania-ewakuacja-na-znanym-stanowisku-archeologicznym-6554061


Święta Anno uproś wnuka, 

Niechaj każdy mo,To co 

szuko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 
http://swanna.com.pl/historia-sanktuarium-gory-sw-anny/ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Z Rabki-Zdroju: 2 godz. 30 min (214 km) 

 

Restauracja Alba, Rynek 4, 47-154 Góra Świętej Anny.  

http://restauracjaalba.ennergo.pl/kontakt.html      Tel.  509-674-552                                                     

.         Zamów kawałek Torta 12 Apostołów 

http://swanna.com.pl/historia-sanktuarium-gory-sw-anny/
http://restauracjaalba.ennergo.pl/kontakt.html
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Święty Mikołaj w Pierśćcu koło Skoczowa 
 
 

Sanktuarium: 
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piers

ci ec-sanktuarium-swietego-mikolaja/ 

 

Legenda:  

http://mikolajbiskup.blogspot.com/2011/07/l

egenda-o-sw-mikoaju-z-pierscca.html 

                                     
 

 

Z Rabki-Zdroju: 2 godz. 4 min (123 km) 

https://www.google.pl/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-
Zdr%C3%B3j,+Polska/Sanktuarium+%C5%9Aw.Miko%C5%82aja+w+Pier%C5%9B%C4%87cu,+Pier%C5%9Bciec/@49.7929417,19.106929
1,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1
!1s0x4716a7a189751209:0xd8a634db34d9feb0!2m2!1d18.8218486!2d49.8375839!3e0?hl=pl 

 

 

https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piersciec-sanktuarium-swietego-mikolaja/
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piersciec-sanktuarium-swietego-mikolaja/
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/11/23/piersciec-sanktuarium-swietego-mikolaja/
http://mikolajbiskup.blogspot.com/2011/07/legenda-o-sw-mikoaju-z-pierscca.html
http://mikolajbiskup.blogspot.com/2011/07/legenda-o-sw-mikoaju-z-pierscca.html
https://www.google.pl/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Sanktuarium+%C5%9Aw.Miko%C5%82aja+w+Pier%C5%9B%C4%87cu,+Pier%C5%9Bciec/@49.7929417,19.1069291,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x4716a7a189751209:0xd8a634db34d9feb0!2m2!1d18.8218486!2d49.8375839!3e0?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Sanktuarium+%C5%9Aw.Miko%C5%82aja+w+Pier%C5%9B%C4%87cu,+Pier%C5%9Bciec/@49.7929417,19.1069291,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x4716a7a189751209:0xd8a634db34d9feb0!2m2!1d18.8218486!2d49.8375839!3e0?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Sanktuarium+%C5%9Aw.Miko%C5%82aja+w+Pier%C5%9B%C4%87cu,+Pier%C5%9Bciec/@49.7929417,19.1069291,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x4716a7a189751209:0xd8a634db34d9feb0!2m2!1d18.8218486!2d49.8375839!3e0?hl=pl
https://www.google.pl/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Sanktuarium+%C5%9Aw.Miko%C5%82aja+w+Pier%C5%9B%C4%87cu,+Pier%C5%9Bciec/@49.7929417,19.1069291,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x4716a7a189751209:0xd8a634db34d9feb0!2m2!1d18.8218486!2d49.8375839!3e0?hl=pl


 

Legenda o św. Mikołaju z Pierśćca 
Legendę o św. Mikołaju z Pierśćca Zofia Kossak napisała już w 1938 roku. W druku ukazała się dopiero w 1963 w tomie „Ognisty 
wóz”. Ta drobna perełka w przebogatej twórczości wiernej Kościołowi „gadździny literatury śląskiej” nabiera blasku w kontekście 
realiów historycznych i trwałości kultu św. Mikołaja w Pierśćcu. Autorka demonstruje swe przywiązanie do Kościoła Katolickiego, 
jego tradycji a także związku, jaki powstał pomiędzy nią a ludem Śląska Cieszyńskiego po przybyciu i osiedleniu się tu na stałe. Jej 
fascynacja historią, tradycją, przywiązaniem do religii a zarazem ścieranie się katolicyzmu i protestantyzmu - co było zapewne 
doświadczeniem nowym dla autorki - staje się inspiracją do napisania legendy. Te cechy nadają „Legendzie o św. Mikołaju z 
Pierśćca” charakter trwały i ponadczasowy. Stąd aktualność tego co legendarne, w tym co ciągle przeżywamy na nowo. I tak 
legenda przeplata się z rzeczywistością, w której żyjemy, poprzez nierozerwalny kult św. Mikołaja, którego uosabia mała figura 
stojąca do dziś w kościele pierścieckim. 
 
Zofia Kossak: „Legenda o świętym Mikołaju z Pierśćca” 
 
/obszerniejsze fragmenty/ 
 
Jan Wojnar z Małych Górek przyszedł po sąsiedzku w odwiedziny. Z 
kieszeni wydobył od niechcenia czarną książeczkę paszportowego 
formatu. 
 
- Na samym dnie skrzyni leżała - objaśnił - Starzyk to pisali. Może kogo 
zaciekawi ... 
 
Wojnary, Skrzypki, Płonki - to stare rody góreckie, autochtony doliny rzeki 
Brennicy z prawieka. Na ich domach, sprzętach i obyczaju narosła pleśń 
swoistej kultury, a w trówałach i olmaryjach można znaleźć nie lada 
zabytki. Wśród tych rodów Wojnarowie wyróżniali się zawsze szczerym 
bibliofilstwem. Buzowała w nich charakterystyczna dla Śląska 
Cieszyńskiego tęsknota intelektualna i miłość książki. Rosła na przekór 
usiłowaniom austriackim i ciężkim warunkom chłopskiego bytu. 
 
Czarna książeczka o paszportowym formacie przeznaczona była niegdyś 
do użytku c.k. policjanta, c.k. habsburskiej monarchii. Połowę jej 
zajmowały dwujęzyczne instrukcje oraz rubryki służbowe, drugą połowę, 
wolną od napisów, starzyk - czyli dziad Jana Wojnara, także Jan - zużył 
na swoje zapiski. Kaligraficznie notował wszystko, co mu się zdało 
godnym uwagi w okresie między rokiem 1835 a 1856. Stary gazda lubił 
snadź ład zarówno w życiu, jak w myślach. Nieświadomie dążył do 
napisania monografii swojej gminy, dzieląc treść zapisków na odrębne 
rozdziały: „Z kroniki góreckiej”, „kiedy się rodzili”, „Kiedy pomarli”, „O 
figurach”, „O kościołach”., „O farorzach”... 
 
W rozdziale „O figurach” zamieścił opis dziejów cudownego posągu 
świętego Mikołaja z Pierśćca, po dziś dzień powszechną czcią otaczanego: 



 
„...Pasterz jeden wyrzezał tę figurę z lipowego drzewa, kiere wiatr obaliła 
na paszunku...” - zaczął swoją narrację Jan Wojnar. 
 
Działo się to w księstwie cieszyńskim, w okolicy, gdzie Wisła wyrwawszy 
się górom wpływa na nizinę, z bystrego potoku przeobrażając się w 
stateczną rzekę. Niedaleko już stąd było do „żabiego kraju”. Strzeliste 
bory, pokrywające zbocza gór beskidzkich, ustępowały miejsca zagajom, 
mokrym olszynom, brzeźniakom, w których lubowały sobie szkodne dziki. 
Pod wsią Strumień grunt był podmokły, wiosną i jesienią grząski. Kto nie 
znał drogi łatwo mógł utonąć w bagnie. Nieraz też takie wypadki bywały. 
 
Między żabim krajem a górami szedł gościniec książęcy, wiodący z 
Cieszyna do Bielska, z Bielska do Krakowa. U brodu na Wiśle strzegł tej 
drogi zamek skoczowski. Na gościńcu od wiosny do mrozów panował 
ruch. Tętniły poczty rycerskie, poselstwa od jednego księcia 
piastowskiego do drugiego. Sunęły pomału wozy kupieckie czeskie, 
węgierskie, śląskie, dążące do Polski lub wracając z Krakowa, by przez 
przełęcz jabłonkowską dostać się na Morawy. Włóczyły się drogą różne 
obieżyświaty, waganci, rybałty, kuglarze, żebracy, Cyganie. Tylko 
najliczniejszej w kraju ludności wiejskiej nie ujrzałeś na gościńcu. Siedlacy 
woleli swoje steczki wydeptane w lesie, nie kwapiąc się do spotkania z 
panami. Ten świat inny, tamten inny... Ten niski, pokorny, jak trawa - 
tamten orężny, klejnoty, hardy, niecierpliwy. 
 
Lud ani lubił panów, ani ich nie lubił. Znosił, jak się znosi konieczność 
usuwając się im, o ile możności, z drogi. Żyli jedni sobie i drudzy sobie. 
Najwięcej obaw wzbudzał kasztelan z Grodźca, czyli jak mówiono z Grojca 
- bo sprawował w imieniu księcia pana sądy nad całą dziedziną. Sądy były 
bardzo srogie, że weszło w przysłowie „Chodzić do Grojca po mores”. 
Dziś nie ma już sądów na zamku grodzieckim, ale przysłowie zostało. 
Dobrze musiała się kasztelańska sprawiedliwość wbić ludziom. 
 
Pastuch rzeźbiarz żył trzysta lat wcześniej nim gazda górecki pisał swą 
kronikę. Pastucha wołano Mikoła, po ojcu był Wałach. Nazwisko 
świadczyło, że pochodził on od pasterzy wołoskich, co dawnymi czasy, 
wędrując po szczytach karpackich ze swymi stadami, zaszli aż na Śląsk i 
tu pozostali. Mikoła był niezdarzony; jąkała i miał na szyi gulę czyli wole. 
Z racji tego wola głowę skrzywił w lewą stronę. Służył był gospodarzom 



za sam wikt, jużci - ani obfity, ani przesadnie kraszony. Jedną miał chłop 
rozrywkę i jedną zmyślność niezwyczajną: przednio umiał strugać drzewo. 
Kozikiem wyrobił jak nikt łyżkę, kopystkę, kłótkę do mieszania jaj, faskę 
do sera, osadę do topora. dzięki tej umiejętności odżywiał się nieco lepiej 
niż z łaski gminnej, bo gospodynie w zamian za łyżki obdarzały go 
chlebem, kawałkiem sera, a nieraz i kęsem szperki. 
 
Surowca na Mikołowe wyroby dostarczała owa lipa, zwalona przed laty. 
Choć stara, drzewo miała zdrowe, poddające się woli strugacza. Pomału 
Mikoła przerobił wszystkie mniejsze konary, potem grubsze, aż nareszcie 
pozostał sam pień, piękny, duży kloc. Pastuch obchodził go wokoło, 
dumał i myślał, co z niego uczyni, ale wydumać nie mógł. Najbliższe 
Pierśćca kościoły stały w Skoczowie, Górkach i Rudzicy, gdzie zakonnice 
miały kamienny klasztorek. Dzwony kościelne było słychać w Pierśćcu, 
szczególnie gdy się miało na deszcz. Wtedy Mikoła zrzucał z głowy 
kłobuk, odkładał kozik, klękał i bił się mocno w piersi. Jedyna to była 
forma modlitwy, jaką znał. 
 
Raz w czasie tego pacierza naszła go ochota wyrzeźbić figurę swojego 
patrona. Kiedyś, jeszcze za życia rodziców, Mikoła był z nimi w Cieszynie 
w kościele przy zamku. W głównym ołtarzu stał święty Mikołaj jak żywy. 
Chłopiec zapamiętał sobie jego strój i postać. Przymknąwszy oczy widział 
posąg, jakby go oglądał wczoraj. I takiego samiuteńkiego zapragnął 
wyrzeźbić swym starym kozikiem w tym lipowym klocu. Z wielkim trudem 
zatoczył pień do pustej szopy stojącej na skraju pastwiska, pchnął pod 
stojący tam żłób, mierzwą przysypał i czekał miesięcznych nocy, by 
zacząć robotę. Gdy wreszcie miesiąc wzrósł i nocą stawało się tak jasno 
jak w dzień, tyle że nie złociście, a srebrnie - Mikoła rozpoczynał pracę. Z 
szacunkiem wytaczał świętego na środek szopy i do świtu obdziabywał go 
toporkiem. Dopiero gdy dniało, ukrywał swój skarb i szedł po bydło 
gromadzkie. Dzień dłużył mu się nieznośnie, nie mógł się doczekać do 
wieczora. Odtąd wszystkie jego myśli pochłonęła zamierzona figura, 
przestał strugać cokolwiek innego i gospodynie darmo prosiły o nowe 
łyżki. Zagniewane przestały dawać mu chleba i szperki. Skoro taki 
nieużyty, niech się zadowoli wiktem gminnym! 
 
Cztery lata z okładem trwała Mikołowa praca wokół posągu patrona. Z 
każdym rokiem pień lipowy, upodabniał się więcej do postaci ludzkiej. 
 



Aż nadszedł dzień, że Mikoła skończył rzeźbę. Choćby nie wiem jak chciał, 
nic do niej dodać nie umiał. Postawił posąg na środku szopy w pełni 
miesięcznej poświaty i patrzył nań, patrzył... Nie śmiejąc wtaczać figury 
pod żłób zostawił ja na środku stajni, zawarł wrota i poszedł spać. 
Zbudziły go ze snu wrzaski. Porwał się na równe nogi, myśląc, że wilki 
podchodzą. 
 
- Nicponiu! Próżniaku! Łazęgo! - krzyczy gospodarz i rznie pastucha palicą 
przez grzbiet. Śpisz, chacharze a chlew gore! - Gore! Gore! - krzyczą 
zewsząd. Ludzie biegną z osękami, widłami. Miesiąc już dawno zaszedł, 
ciemna noc, a z szopy na polu jasność bije przez szpary. Gospodarz z 
innymi już dopadli, szarpnęli wrota, aż z biegunów powypadały. 
Oniemieli, rymnęli na klepisko w dziwie, w przerażeniu. Bo ognia żadnego 
nie ma. Żywina leży spokojnie. Krowy żują i stękają; owce krzępią jak to 
owce. Pomiędzy nimi stoi ludzka postać z drzewa i z niej taka jasność 
idzie. 
 
- Cud! Cud! - wołają, płaczą, w piersi się biją. Od wsi lecą baby, dzieci. 
Mikoła klęczy pospołu z innymi. Oczu nie śmie podnieść. Nie mówi 
nikomu, że on figurę wyrzeźbił, bo po co? Nie uwierzą - i słusznie. Wszak 
nie on tę jasność sprawił. 
 
Teraz gospodarze radzą, gdzie posąg przenieść, cudownie z nieba 
zesłany. Ten radzi tak, ten inaczej. Nareszcie przyszli do zgody, żeby 
postawić świętego na rozstaju w olszynie. 
 
Był tam pagóreczek, a wokoło bagna. Po ćmaku trudno się było w 
plątaninie dróżek rozpoznać i niejeden się tam utopił. Przeklęty, mylny 
rozstaj. Niechże go teraz cudowna figura rozświeci. 
 
Na przenosiny zeszło się luda z całej okolicy. Sam dziekan życzył 
właścicielowi wsławionej cudem szopy błogosławieństwa Bożego. Stał 
święty Mikołaj na spiłowanym równo pniu dębowym i gdy mrok zapadał, 
rozświecał się z wolna, błyszcząc jak zorza do świtu. Ludzie, ciągnęli 
tłumnie oglądać, zazdrościć i dziwować się. 
 
Tylko pastuchowi Mikole nie wyszła ta sprawa na dobre. Jakby go figura 
urzekła - ciągle pod nią siedział i na swojego Patrona patrzył. W robocie 
się całkiem zaniedbał, tak że go w końcu przegnano. 



 
Któregoś dnia, a była już tęga zima, znaleziono pastucha nieżywego pod 
figurą. Tam też nieopodal go pochowano. 
 
Minęło może sto, może więcej lat. W życiu przysiółka Pierściec nic się nie 
zmieniło. Jedni się rodzili inni umierali. Za to w górnym świecie panów, w 
świecie możnych i gwałtownych, działy się rzeczy jakich dotąd nie 
widziano. Święta wiara, strażniczka człowieka od narodzin aż do śmierci, 
odmieniła się, a raczej odeszła. Na jej miejsce przyszła nowa wiara. 
Sprowadziła wiele nieszczęść, wojny okrutne, zabójstwa i grabieże. 
 
O tych zmianach Jan Wojnar tak pisał w swojej kronice: 
 
Przyszły kacerze od Lutra i książę im przał... 
 
Jakoż by nie przał, skoro długów miał co niemiara, a pierwszą korzyścią z 
nowej wiary było zagarnięcie majątków kościelnych. W Pierśćcu lżej 
przeszła zawierucha niż gdzie indziej, bo kościoła w przysiółku nie było. 
Nowowiercy nie mieli co burzyć i palić, jak burzyli w Górkach Wielkich, 
Lipowcu, czy Skoczowie. Ale Świątek siejący nocami poświatę nie był w 
smak nowo nawróconym. Polali kiedyś słup smołą, podpalili i nie odeszli, 
aż dębowy pień zagorzał. Alić następnej nocy blask znów niesie się po 
gaju. Świątek po dawnemu stoi, nawet nieszczerniały. Tyle, że nie na 
słupie stoi, a prosto na darni, pod nawisłymi brzozowymi gałązkami. 
 
Rozeźlili się przeciwnicy Świętego, wrzucili cichcem figurę na wóz i 
powieźli do Rudzicy. Tam jeszcze owe mniszki siedziały, bo od 
krakowskiej prowincji były zależne. Przed furtą klasztorną zrzucono 
świątka. Już go tu papieżnickie służki upilnują. 
 
Pierśczanie obaczywszy stratę płaczą, wyciągają ręce. Rozumieją, że 
święty Mikołaj już nigdy do nich nie wróci. Toć milej mu będzie stać na 
wirydarzyku klasztornym niż na bagnistym rozstaju. Lecz wieczór 
nadszedł, noc zaszła, a światłości nie ma. Zawiedzione siostrzyczki idą 
patrzeć, skąd ta niełaska? Dlaczego? Oho - świętego Mikołaja ani śladu 
na kamiennym cokole. Znikł. 
 
A tego samego wieczoru Pierśczanie z niewypowiedzianą uciechą 
zobaczyli go u siebie. Wolał swoją dziedzinę niźli honory klasztorne. Stał 



po dawnemu u rozstajnych dróg, głowę na bok kłonił i świecił. Jego 
wrogowie zapalili się straszną nienawiścią. Porąbali by figurę co rychlej, 
lecz bali się działać bez zezwolenia księcia. Książę zaś był spokojny 
człowiek z rodu Piastów, dobrych szafarzy i rządców. Dość mu było, że 
się długów pozbył dzięki reformacji. A świątek nic mu nie wadził i ruszać 
go zabronił. Dopiero po jego śmierci, gdy na tron wszedł jego syn, 
bardziej podatny na wpływy doradców, zaczęto przedkładać, że hańbą i 
wstydem jest tolerowanie podobnego zabobonu. Najgorzej przeciw 
świątkowi nastawali dwaj możni panowie: Marklowski z Górek Wielkich i 
Pięćlat z Ogrodzonej. Póty gnali, aż książę przystał dla świętego spokoju. 
 
Dopieroż sądny dzień w Pierśćcu, dopieroż lament, płacz, krzyki, 
zawodzenia, kiedy pan Pięćlat, o którym mówiono, że nie boi się Boga ni 
diabła, przyjechał jawnie z wozem i pocztem halabardników zabierać 
świętą figurę. Chciał on zamknąć figurę w Grodzieckich lochach, ale 
kasztelan się nie zgodził mówiąc, iż są one dla żywych, a nie dla 
drewnianej kłody. Zawiedziony Piećlat pojechał do Świętoszówki, by w 
głęboki parów porośnięty głogiem, leszczyną, kaliną Świętego zrzucić. 
Pan Pięćlat poczuł się zadowolony, będzie tam leżał aż spróchnieje. 
 
Pierśćieccy ludzie wracali spod Grojca spłakani i mówili między sobą: Jak 
im będzie się teraz żyć bez opiekuna. Aż nagle idący przodem jęli 
krzyczeć wniebogłosy, nie z trwogi ale z radości. Pomiędzy liśćmi 
zamajaczyło im światło. Podbiegli pędem, oczom nie wierzący: Święty stał 
na swoim miejscu. Snuła się z niego jasność jak zawsze. Wrócił! 
 
Niedługo trwała uciecha. Wściekli wrogowie jęli pytać księcia by zgodził 
się porąbać figurę. Książę się wahał ale przekonywany przez Pięćlata, 
milczeniem zgadza się. 
 
Piećlat załadował z żołnierzami figurę i pojechali daleko, aż tam gdzie 
Soła wpada do Wisły. Myśli Pięćlat: Popłynie teraz daleko, daleko. Przed 
wrzuceniem go w odmęt, kazał go porąbać. Rąbią żołdaki stare lipowe 
drzewo. Nagle odskoczą, opuszczą toporzyska ze strachem: z odrąbanych 
ramion, nóg - krew płynie niby z żywego człowieka. 
 
- Ciskaj w wodę! Krzyknął rycerz gniewnie. 
 
Pan Piećlat stał na brzegu, rad, że skończył wreszcie z tą sprawą. 



 
„Zgiń, przepadnij! - myśli - darmo krwawisz! Nie wrócisz tu nigdy, 
katolicki zabobonie, śmieszna wiaro, co uczłowieczasz Boga, a ubóstwiasz 
i równasz z nim byle stworzenie! Wiaro dobra dla kobiet i dzieci, 
spragnionych cudów i bajek! Obrzydła, przesądna maro!”. 
 
Woda zabrała pień. Spłynęła krew. Drobne fale pluszczą o brzeg. Pan z 
Ogrodzonej stał i patrzył na rzekę. Za długo stał - zmierzch przechwycił 
ich w drodze. 
 
Zastanowił się pan, czy nie lepiej przenocować w Bielsku, bo do 
Ogrodzonej jeszcze kawał drogi, lecz że noc zapowiadała się pogodna, 
ruszył wprost do domu. 
 
Jadą, jadą - rycerz przodem, konni za nim, a z tyłu kołacze wóz. Dojechali 
do wsi Strumień, kiedy ogarnęła ich mgła. Nie wiedzieć, skąd się wzięła - 
wszak zachód był jasny. Spłynęła z gór czy wstała z mokradeł? Ćma, że 
własnej ręki nie widać. 
 
- Który tam ma łuczywo, niech zaświeci - woła pan - bo zdaje mi się, że 
zeszliśmy z drogi! 
 
Lecz łuczywa nie ma. Cały pęczek smolaków miał w zanadrzu Jónek 
Sikora, ale wpadły do wody, gdy świętego Mikołaja strącali z brzegu do 
rzeki. Suchego chrustu też nie znajdziesz. Od tej mgły wszystko nasiąkło 
wilgocią. 
 
Już wiedzą, że zabłądzili. Już ledwo konie z bagna wyrwali, bo się po 
brzuchy zapadły. Zawracają, obierając inną dróżkę. Ta ich na pewno do 
celu dowiedzie. I znów chlupot bajora pod kopytami, konie chrapią 
przerażone. Obrócili się parę razy, stracili ze wszystkim kierunek. Mgła 
gęstnieje, mrok ciemnieje; tylko patrzeć, kiedy wilki zwęszą zagubiony 
poczet. 
 
I pan Pięćlat czuje pierwszy raz w życiu, że włosy mu stają na głowie z 
niepojętej trwogi. Zda mu się, że błądzi tak od wieku i błądzić będzie 
przez wieczność, że ciemność już nie ustąpi, a z nią nie ustąpi lęk. 
 
- Wasza Miłość! Światło! - woła za nim jezdny 



 
Szczęsna nowina! Z tą wieścią siła wraca w truchlejące członki. Przed 
światłem pierzcha trwoga. Oświetlone okno chaty, ognisko lub piec 
smolarski. Ktokolwiek zatlił ten ogień, niech będzie błogosławiony! 
 
Konie jakby ożyły, przedzierają się raźno wskroś lasu. Zbawcze światło 
płonie coraz bliżej, szerzej. Zabłąkani dojeżdżają pod pagórek na 
rozstaju, skąd rozchodzą się dróżki i ścieżki. Na pagórku stoi stary święty 
świątek. Pomniejszony, bo bez nóg, uszczuplony, bo bez ramion - głowę 
na bok przechylił i świeci. 
 
Wrzasnął okropnie, bodnął zmęczonego konia ostrogami i nie oparł się aż 
w domu. Zawarł drzwi komnaty i nie gadał do nikogo. Potem uradzili z 
księciem: niby o niczym nie wiedzieć, drogą na Pierściec nie jeździć i 
innym jeździć zabronić. 
 
Tak też uczyniono. Święty Mikołaj stał już odtąd nie ruszany. 
 
Skoro ucichły niepokoje, wzniecone przyjęciem nowej wiary, zbudowano 
w Pierśćcu na pagórku kościół. Świątek stał nie na murawie, a wysoko na 
ołtarzu. ramiona mu dorobiono; nóg nie, bo po co? Wszak nigdzie stąd 
nie odejdzie. Ludziom boleśnie było patrzeć na skaleczoną figurę, więc 
przyodziano świątka w aksamitną kapę. Liczne pielgrzymki schodziły się 
na to miejsce i przychodzą po dziś dzień. 
 
„... a to - kończy Jan Wojnar, autor kroniki - prawili mi mój starzyk w 
roku 1831. Tylko kiedy się ten dziw dział, nie prawili, bo sami nie 
wiedzieli. A że ja mam też już cmentarne kwiatki na głowie, więc wam 
przed śmiercią chciałem opowiedzieć..” 
 
Odkąd Świętego obudowano murami - przestał świecić, czemu się nikt nie 
dziwi. Pan Bóg hojny, ale nie rozrzutny - nie lubi zbytku dla zbytku. Przed 
świętym Mikołajem palą się świece, teraz jeszcze i lampki elektryczne - to 
na co miałby sam świecić. Gdyby przyszła znów zła pora, że Śląsk zalegną 
ciemności, począłby świecić na nowo, bo moc Boża nie wietrzeje. 
 
Górki Wielki 1938 
http://mikolajbiskup.blogspot.com/2011/07/legenda-o-sw-mikoaju-z-pierscca.html 
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https://youtu.be/eHi-r-dcG6I 
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Ogrody Goczałkowice-Zdrój, ul. św. Anny 4 -  http://www.kapias.pl/pl/ogrody/534/ogrody-do-zwiedzania-1 ,                                

Znajdziemy tu aleję lipową, labirynt, ogród angielski, wiejski i romantyczny, wrzosowiska, staw z altaną i zaułek 

śródziemnomorski. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw "Zaczarowany ogród".                                                                            
Mapa dojazdu: 100 km -   https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-

Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-

Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2

d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchaj : http://ptaki.info/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivL_yGbRTG29rOyoVsaBQsWY_RTNUscKINR1EpwwkiRiMvvm5ZiHtcaAuo-EALw_wcB  ,                               

głosy ptaków:   https://www.glosy-ptakow.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAPA DOJAZDU 

http://www.kapias.pl/pl/ogrody/534/ogrody-do-zwiedzania-1
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Kapias.+Gospodarstwo+szk%C3%B3%C5%82karskie.,+Zimowa+124,+43-230+Gocza%C5%82kowice-Zdr%C3%B3j,+Polska/@49.9095697,18.9006727,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47160a9ebc031fcb:0x58442701207f1d44!2m2!1d19.9504697!2d49.6108406!1m5!1m1!1s0x4716a4d4f09603e3:0xb769d4349fff563a!2m2!1d18.950842!2d49.9463079?hl=pl
http://ptaki.info/?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivL_yGbRTG29rOyoVsaBQsWY_RTNUscKINR1EpwwkiRiMvvm5ZiHtcaAuo-EALw_wcB
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W pobliżu Śląska RESTAURACJA:  http://kogutikurka.pl/,   ul. Uzdrowiskowa 71, Goczałkowice Zdrój.   
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Tutaj możesz kupić bilet na Kasprowy Wierch                                                                          

na wybrany dzień i godzinę: pkl.pl                                                         

Bilety dostępne są też w biletomatach PKL na terenie 

Zakopanego: https://www.sklep.pkl.pl/grupy-

produktow/index,4,tourpassy.html 

   

 

Kolej linowa Czantoria – 4-osobowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr 

Garaventa Group o długości 1 640 m, przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 osób na 

godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 851 m n.p.m. Czas wjazdu – 8 

minut. Łatwiejsze i komfortowe wsiadanie i wysiadanie wynikające z nowoczesnego 

rozwiązania technicznego, które powoduje, że kanapy w obrębie peronu zwalniają 

automatycznie swój bieg. Ceny biletu: http://www.czantoria.net/cennik/  Do zobaczenia: 

Sokolarnia. Wieża widokowa na Wielkiej Czantorii   

 

Legendy: https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html 

https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html 

FILMY: https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6 

Msza: https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6 

Takŏ jes nasza ślónskŏ mŏwa: https://youtu.be/zxU4f59EYEg    godom:  https://youtu.be/FDHSCebAsvc 

"Być Ślązakiem brzmi dumnie..." - Adam Giza, Łukasz Głąb: https://youtu.be/cUcP10BjZSc 

Pieśni Ludowe ze Śląska Chór Uniwersytetu Ekonomicznego i Orkiestra KWK Knurów: https://youtu.be/lIAVTDVL8kU 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Karolinka: https://youtu.be/67OXwHf_EU8 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Szła dzieweczka: https://youtu.be/dBl-ibBbvmo 

Jawor - piosenka ludowa ze Śląska, folk: https://youtu.be/uH5hnRBKvn0 

Poczkaj, powiem mamie - Piosenka ludowa ze Śląska (Polish folk): https://youtu.be/e86f8wB5HCo 

Biesiada Śląska (1999) - IV Gala Piosenki Biesiadnej: https://youtu.be/i5PFRpzw-eo 

„Pieśń o Małym Rycerzu”- śpiewa zespół Śląsk: https://youtu.be/6jw8ymhUyfA 

Stanisław Moniuszko HALKA: https://youtu.be/YoHjQHBi4U8 

Stanisław Moniuszko - "Straszny Dwór":  https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw  
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https://www.sklep.pkl.pl/grupy-produktow/index,4,tourpassy.html
http://www.czantoria.net/cennik/
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/588-mlynarz-imielin.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/573-powstanie-opola.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/568-trzech-faunach.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/557-bazyliszek-w-koronie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie/82-studnia-trzech-braci.html
https://youtu.be/kPLYGrcp_AM?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
https://youtu.be/AYovSA9coxo?list=PLs7KcSzvNR3i5z_FUEeqvhcvjDIw4nmd6
https://youtu.be/zxU4f59EYEg
https://youtu.be/FDHSCebAsvc
https://youtu.be/cUcP10BjZSc
https://youtu.be/lIAVTDVL8kU
https://youtu.be/67OXwHf_EU8
https://youtu.be/dBl-ibBbvmo
https://youtu.be/uH5hnRBKvn0
https://youtu.be/e86f8wB5HCo
https://youtu.be/i5PFRpzw-eo
https://youtu.be/YoHjQHBi4U8
https://youtu.be/xHbaNh2Cpkw


BAZYLIKA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W CARAVACA DE LA 
CRUZ (BASÍLICA DE LA VERA CRUZ) - HTTPS://NAVTUR.PL/PLACE/SHOW/3115,BAZYLIKA-SWIETEGO-KRZYZA-W-CARAVACA-DE-LA-CRUZ 

 

Caravaca de la Cruz to miasto w południowo-wschodniej Hiszpanii, położone na południowo-
wschodnich krańcach parku naturalnego Las Fuentes del Marqués, około 65 km w kierunku 
północno-zachodnim od miasta Murcja. Jest to jedno z pięciu świętych miast katolickich (obok 
Rzymu, Jerozolimy, Santiago de Compostela i Santo Toribio de Liébana), którym dekretami 
papieskimi przyznano przywilej wieczystego odpustu. Tym co przyciąga tysiące wiernych oraz 
turystów do miasta jest usytuowana w samym jego sercu na malowniczym wzgórzu Bazylika 
Świętego Krzyża (Basílica de la Vera Cruz). Ta okazała renesansowo-barokowa świątynia 
wzniesiona została w na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie starego arabskiego pałacu 
(alkazar), którego historia budowy sięga końca X stulecia. Wewnątrz kościoła w bocznej kaplicy 
znajduje się słynny relikwiarz Cruz de Caravaca (przypominający swoim wyglądem krzyż 
patriarchalny) zawierający fragmenty (drzagi) krzyża, na którym skonał Jezus Chrystus. O 
Caravaca zrobiło się głośno w 1232 roku, kiedy to ówcześnie panujący mauretański władca był 
świadkiem cudu. Poprosił on więzionego przez nich księdza o to, by pokazał jak wygląda 
chrześcijańska msza. Ten nie mógł tego zrobić bez krzyża i wtedy z pomocą przyszli aniołowie z 
relikwiarzem. Od tego czasu miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek. W rzeczywistości 
relikwie zdobył w pierwszej połowie XIII wieku Ferdynand III Święty toczący wówczas walkę z 
Maurami. Zdobyty krzyż Templariusze przywieźli do Caravaca de la Cruz, a potem znalazł się on w 
posiadaniu Zakonu Rycerskiego św. Jakuba. Odwiedzając Caravaca de la Cruz warto także 
zobaczyć pozostałości średniowiecznej arabskiej twierdzy, wzniesiony w XVI wieku renesansowy 
kościół św. Salwatora (Iglesia de El Salvador), wybudowane w miejscu dawnego kościoła La 
Soledad muzeum archeologiczne oraz kościół św. Józefa (Iglesia de San José). 
FIESTAS DE LA SANTÍSIMA Y VERA CRUZ 

Każdego roku od 1 do 5 maja w Caravaca de la Cruz organizowany jest cykl świąt zwany Fiestas 
de la Santísima y Vera Cruz. Wtedy to pielgrzymi z całego świata zjeżdżają się do miasta aby 
uczcić kolejną rocznicę objawienia się krzyża świętego w dawnej twierdzy króla Maurów, Abu-
Zayda. W czasie obchodów organizowane są także inscenizacje przedstawiające walki pomiędzy 
Maurami a Chrześcijanami (Los Moros y Cristianos), a także wyścigi konne (Los Caballos del Vino). 

Czytaj też:  https://www.spain.info/pl/kalendarz/swieto-ku-czci-krzyza-swietego/ .  https://hispanico.pl/caravaca-de-la-cruz/ .  

 

 

 

https://navtur.pl/place/show/3115,bazylika-swietego-krzyza-w-caravaca-de-la-cruz
https://www.spain.info/pl/kalendarz/swieto-ku-czci-krzyza-swietego/
https://hispanico.pl/caravaca-de-la-cruz/


Kamienny Las to cud natury, dzięki któremu podróżujący w to miejsce 

botanicy, miłośnicy lemurów, fotograficy i wszyscy pragnący przeżyć 

niezwykłą przygodę, mają ku temu niespotykane nigdzie indziej warunki. 

Dodatkowo historia Madagaskaru i plemienne wierzenia nadają temu 

miejscu niepowtarzalny klimat.   https://podroze.onet.pl/ciekawe/tsingy-de-bemaraha-kamienny-

las-na-madagaskarze-ciekawostki-legendy-

zwiedzanie/ztn33pd?utm_source=podroze.onet.pl_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automat

ic&srcc=undefined&utm_v=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Symbolem Madagaskaru jest Lemur, który 

przypomina  z wyglądu skrzyżowanego  kota z 

wiewiórką i psem. Najmniejszy waży 3 g, a 

największy ma 90 cm długości. 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/tsingy-de-bemaraha-kamienny-las-na-madagaskarze-ciekawostki-legendy-zwiedzanie/ztn33pd?utm_source=podroze.onet.pl_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2
https://podroze.onet.pl/ciekawe/tsingy-de-bemaraha-kamienny-las-na-madagaskarze-ciekawostki-legendy-zwiedzanie/ztn33pd?utm_source=podroze.onet.pl_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2
https://podroze.onet.pl/ciekawe/tsingy-de-bemaraha-kamienny-las-na-madagaskarze-ciekawostki-legendy-zwiedzanie/ztn33pd?utm_source=podroze.onet.pl_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2
https://podroze.onet.pl/ciekawe/tsingy-de-bemaraha-kamienny-las-na-madagaskarze-ciekawostki-legendy-zwiedzanie/ztn33pd?utm_source=podroze.onet.pl_viasg_podroze&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2


https://www.onet.pl/turystyka/dalekowswiatpl/zapomniany-bohater-
dzieki-niemu-morskie-oko-jest-polskie/0gsmz4w,30bc1058 
 

 

Jeśli przyjrzymy się historii, to Morskie Oko i okoliczne ziemie były terenami spornymi pomiędzy Polską a Węgrami już 

od połowy XVI w. Kiedyś ziemie, które nikogo nie interesowały, wraz ze wzrostem osadnictwa po obu stronach, 

zaczęły wymagać doprecyzowania przebiegu granicy. Pierwszym zarzewiem sporu było wysunięcie roszczeń przez 

Olbrachta Łaskiego do części polskiego starostwa nowotarskiego między rzekami Białką i Leśnicą. Ostatecznie, gdyby 

nie działanie jednego człowieka, wielkiego Polaka, o którym dziś już niewielu pamięta, Tatry, które znamy z 

naturalnego piękna, szlaków turystycznych i miejsca, dokąd rokrocznie wybierają się miliony Polaków, albo w dużej 

części nie znajdowałyby się na terenach Polski, albo byłyby całkowicie ogołocone z lasów i kamieni. Człowiekiem, 

który jest odpowiedzialny za to, że Tatry dziś wyglądają tak, jak wyglądają, jest hrabia Władysław Zamoyski. 
 

Zapomniany bohater. To dzięki Niemu ten staw, jak i większość Tatr polskich znajduje się w Polsce.  
Władysław Zamoyski, choć urodzony Paryżu, był w 100% Polakiem. Jego ojcem był generał armii tureckiej, pułkownik 

wojsk polskich w powstaniu listopadowym, Władysław Zamoyski. Matką była polska działaczka społeczna, Jadwiga 
Zamoyska. Ukończył naukę w Lycée Imperial Charlemagne, ale nie dostał się na wymarzone studia — École 

polytechnique. Jego matka, osoba o niebywałej inteligencji, zatroszczyła się jednak o poprawną edukację syna, 

nauczając go matematyki, greki, historii, języka polskiego i geografii. Władysław w 1875 roku wstąpił do armii 
francuskiej, w której służbę ukończył ze stopniem podporucznika. 

https://www.onet.pl/turystyka/dalekowswiatpl/zapomniany-bohater-dzieki-niemu-morskie-oko-jest-polskie/0gsmz4w,30bc1058
https://www.onet.pl/turystyka/dalekowswiatpl/zapomniany-bohater-dzieki-niemu-morskie-oko-jest-polskie/0gsmz4w,30bc1058


W 1879 roku wyjechał do Australii wraz z komisją francuską na Wystawę Powszechną w Sydney. Podczas podróży 

odwiedził znaczną część tego ogromnego kraju, spotykał się z Polonią i uczonymi, a dodatkowo prowadził prace 
badawcze i naukowe. 

 
Przełomowym momentem w jego życiu było przejęcie w 1881 roku ziem kórnickich,                                                                

które otrzymał od swojego wuja, Jana Działyńskiego. Tak naprawdę Władysław otrzymał te ziemie rok wcześniej,                                                                            

ale decyzja jego wuja wzbudzała wiele kontrowersji, a sam spadkobierca podporządkował się                                                            
decyzji Jana Działyńskiego dopiero rok po otworzeniu testamentu. 

 
Hrabia Zamoyski, przebywając w Wielkopolsce, zajął się pracami społecznymi. Wykupywał ziemie zagrożone 

przejęciem przez Niemcy oraz wspieraniem założonej przez matkę Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Niestety, wraz z 
wprowadzeniem tzw. rugów pruskich, czyli masowym wysiedlaniem Polaków i Żydów, był zmuszony opuścić 

Wielkopolskę. Tułał się, przebywając głównie w Paryżu, Spiszu i Galicji. 

Osoby znające społeczne zaangażowanie Zamoyskiego zaczęły go zachęcać do wzięcia udziału w licytacji ziem 
zakopiańskich, które w tamtych czasach były zaniedbane i niszczone przez poprzednich właścicieli, głównie 

węgierskich Homolacsów, będących właścicielami wielu usytuowanych na Podhalu kopalń. 
Hrabia spektakularnie wygrał licytację, przebijając o jeden cent ofertę przedsiębiorcy, Józefa Goldfingera, który tak 

naprawdę chciał wykupić te tereny jedynie po to, by dosłownie ogołocić zakopiańskie lasy z drzew i kamieni, a 

następnie przetworzyć na papier i tłuczeń. Ryzyko było wielkie, bowiem w tamtym czasie tereny, które dziś znamy 
jako zakopiański kurort i uzdrowisko, były mocno podniszczone i ogołocone z otaczających je lasów. 

Od tamtego czasu Zamoyski mocno wpłynął na losy dzisiejszego Podhala. Zajął się zalesieniem terenów, zbudował 
kolej, elektrownię, szkoły i wodociągi. Ale to nie wszystko, co hrabia zrobił dla regionu oraz Polski. 

Po zakupie ziem zakopiańskich narósł spór o przebieg granicy i tereny, na których znajduje się Morskie Oko. W latach 
1890-1901 Christian Hohenlohe rozpoczął serię napadów na ziemie galicyjskie i doprowadził do wkroczenia 

węgierskiej żandarmerii na te tereny, ciągle próbując przejąć sporne ziemie i doprowadzić do ich eksploatacji – 

głównie wyrębu lasu i wykorzystaniu hal jako pastwisk. 
 

Z pomocą węgierskiej żandarmerii wysadzał i niszczył ścieżki turystyczne i mosty pozwalające Polakom dostać się do 
Morskiego Oka. 

W 1901 roku władze austriackie i węgierskie powołały w Graz komisję, która miała ostatecznie rozstrzygnąć spór. 

Strona galicyjska chciała utrzymania dotychczasowego przebiegu granic, Węgrzy żądali wytyczenia granicy z Rysów 
przez Czarny Staw, Morskie Oko aż do połączenia z Białą Wodą. Komisja rozstrzygnęła spór całkowicie na korzyść 

Galicji w 1902 roku. 
Po przegranej sprawie Hohenlohe 5 lat później wytoczył sprawę sądową przeciw Zamoyskiemu, chcąc udowodnić 

swoje prawa do spornego regionu, przegrał jednak we wszystkich instancjach. 

Gdyby nie działalność Zamoyskiego, najprawdopodobniej Zakopane dziś nie byłoby kurortem, a jedynie zapomnianą 
wioską w terenie wyeksploatowanym do gołej ziemi, a Morskie Oko z symbolu polskich Tatr zmieniłoby się w nieznany 

staw, leżący gdzieś w górach, za granicą. 
 

To jednak nie wszystko, co Zamoyski zrobił dla Polski. Nigdy nie założył rodziny, a w testamencie wszystkie swoje 
dobra wielkopolskie przekazał na cele społeczne i narodowe. Dobra zakopiańskie wraz z Morskim Okiem przekazał w 

1924 roku narodowi polskiemu. Zamoyski napisał: 

 

"Majątku, jaki mi Bóg w ręce oddał, nigdym nie uważał za własność moją, lecz za własność Polski, 
w czasowem mojem posiadaniu; własność, z której mi uronić niczego nie wolno, która Ojczyźnie 
jedynie, a nie mnie ma służyć. Na potrzeby moje osobiste nigdym z Kórnika centa nie wziął. Na 
zbytki żadne, nigdym sobie nie pozwalał. Odmawiałem sobie wszystkiego, co mi się nie wydawało 
wprost niezbędnem. Ale gdzie sądziłem, że sprawa tego wymaga, wysiłków nie szczędziłem. Jedno 
miałem pragnienie gorące, by wysiłki były skuteczne, a pomoc dana zmarnowaną nie została. Nie 
chodzi tu o mnie, boć mnie niewiele potrzeba, ale o krzywdę wyrządzoną sprawie publicznej, 
której służy i służyć ma wszystko, czem rozporządzam". 
 
Zmarł 3 października 1924 roku w Kórniku. W 1933 roku został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Ignacego 

Mościckiego Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. 

 
Zarządcą dóbr Zamoyskiego, zarówno kórnickich, jak i zakopiańskich, został Wincenty Szymborski,                                   

działacz społeczny, współtwórca Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. 
 

 
 
 
 
 



      
 
https://youtu.be/k8gIGTQKsXI           
                      

       
 
https://youtu.be/DYYaCdA161A 
 

     
 
https://youtu.be/5G4hvsmg_Qk 
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    https://youtu.be/RmVU6Ju7ELA  .    

    https://youtu.be/LER7lcnzoDU 

     https://youtu.be/EHs07DVRzOs

 

https://youtu.be/_5ta5kFD7ZA 
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 w Miejscu Piastowym: https://youtu.be/Nll5MWr-bEI  

  Z dalekiej Fatimy:  https://youtu.be/NUs8XGEBj4E 

 FATIMA:  https://youtu.be/tze8DSgr4t8  

w Fatimie:  https://youtu.be/ArNyrG72hdo                                                                  

 Fatima ujawnia swe tajemnice:  https://youtu.be/DuHgOmnzb2c 

  3 Tajemnica:  https://youtu.be/wlJkJ0JL9mo 
 
 
                                                                                                              3 Tajemnica:  https://youtu.be/a-uW0oPjIig 

 
 
 
 
 
 
 

 
DNI CIEMNOŚCI i OBJAWIENIA FATIMSKIE:  https://youtu.be/-Rnyr_X8gSc 
Fatima – Portugal: https://youtu.be/2yZdxCYJxAI 

 

https://youtu.be/Nll5MWr-bEI
https://youtu.be/NUs8XGEBj4E
https://youtu.be/tze8DSgr4t8
https://youtu.be/ArNyrG72hdo
https://youtu.be/DuHgOmnzb2c
https://youtu.be/wlJkJ0JL9mo
https://youtu.be/a-uW0oPjIig
https://youtu.be/-Rnyr_X8gSc
https://youtu.be/2yZdxCYJxAI


Fatima Sanctuary aerial view - Santuário de Fátima - 4K Ultra HD: https://youtu.be/YEfGKG22Bdo 
Fatima:  https://youtu.be/Phc-sPzXq78 
Fatima. Portugalia: https://youtu.be/9ASnY1j2a90 
Trzecia tajemnica fatimska - największy sekret kościoła i wizja III wojny światowej: https://youtu.be/5X7l8Xv_z3Y 

 

 
 

Fatima- Sanktuarium i procesja nocna:  https://youtu.be/AVQbsJHCGdM 
Dokument Fatima i Papieże Franciszek Hiacynta Łucja Objawienia w Fatimie:  https://youtu.be/KyOpgLP4Q90 
Fatima - Procesja światła:  https://youtu.be/q6iZci1lXTY 
Cud słońca. Dlaczego miliony ludzi uwierzyło w objawienia fatimskie?:  https://youtu.be/sTvo_pp_LKQ   
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https://youtu.be/Phc-sPzXq78
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 https://youtu.be/18ubdInjqSs 
Kamery: https://youtu.be/BbFRgMR8Urk  .  https://www.youtube.com/watch?v=BbFRgMR8Urk 

 https://youtu.be/kYLD-HhFzVk 

 https://youtu.be/I_0UiudWsAc 

 https://youtu.be/l3LCXOf_Kvs 

Sanktuarium w Piekarach Śląskich: https://youtu.be/JlcSIO0XqR4   z powietrza:   https://youtu.be/RKN6LFxSqbQ   .  

https://youtu.be/8ZWhQPlekLU                                                                                                                                               Transmisja on-line:   

https://www.youtube.com/watch?v=7gzHnkoc8pI .  https://youtu.be/7gzHnkoc8pI   Św. Jan XXIII:   https://youtu.be/_OERv5hjldc 

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego i Orkiestra KWK Knurów: https://youtu.be/lIAVTDVL8kU 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - Karolinka: https://youtu.be/67OXwHf_EU8 

Jawor - piosenka ludowa ze Śląska:   https://youtu.be/uH5hnRBKvn0 

Biesiada Śląska - IV Gala Piosenki Biesiadnej:  https://youtu.be/-aaJNuYFAAk  .   https://youtu.be/i5PFRpzw-eo 

„Pieśń o Małym Rycerzu”- śpiewa zespół Śląsk:   https://youtu.be/6jw8ymhUyfA  
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https://youtu.be/8ZWhQPlekLU
https://www.youtube.com/watch?v=7gzHnkoc8pI
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https://youtu.be/lIAVTDVL8kU
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https://youtu.be/-aaJNuYFAAk
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https://youtu.be/6jw8ymhUyfA


Zagadka oczu Matki Bożej z Guadalupe. https://youtu.be/R91PRGg2EsI  .   https://youtu.be/rT9kgxw8Bac  .  

https://youtu.be/IC_nNCS-0PA 

"La Guadalupana":   https://youtu.be/sZEXWUZatME  .   https://youtu.be/iPTAVUJQorQ  .   https://youtu.be/VPiynMZmLIo 

 

 
 
Kaplica Czaszek Kudowa Czermna:   https://youtu.be/UE6HVFjdGm8  https://youtu.be/OB20CIP6_sY . https://youtu.be/eEVb_SbtV58 

 

Reportaż: Jezusie, ulituj się nad nami!:   
https://youtu.be/XZHrr8rMS8g 
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https://youtu.be/rT9kgxw8Bac
https://youtu.be/IC_nNCS-0PA
https://youtu.be/sZEXWUZatME
https://youtu.be/iPTAVUJQorQ
https://youtu.be/VPiynMZmLIo
https://youtu.be/UE6HVFjdGm8
https://youtu.be/OB20CIP6_sY
https://youtu.be/eEVb_SbtV58
https://youtu.be/XZHrr8rMS8g


 Ruchoma szopka w Czermnej 
Kudowie:   https://youtu.be/iRO21ZNaXeo 

 

 

 

Wambierzyce:   https://youtu.be/Z7pYPxXvjD8   https://youtu.be/9lk_tHoBm-w   

 https://youtu.be/6lxg7JlkeO0  .   https://youtu.be/EZxPjErkYD4  . 
 
https://youtu.be/dv4rbDx1F3w  .   https://youtu.be/BZg5AA9XmPU  . 
 
  https://youtu.be/k6tMCs6jut0  .  https://youtu.be/_4v9JEY9kv0 
 

    https://youtu.be/yZeVuXX_WBs 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/hvkM23fqsUk  

 

 https://youtu.be/85Ih2zclV2E  

 

https://youtu.be/nAJxbUFmqsc 

 

https://youtu.be/iRO21ZNaXeo
https://youtu.be/Z7pYPxXvjD8
https://youtu.be/9lk_tHoBm-w
https://youtu.be/6lxg7JlkeO0
https://youtu.be/EZxPjErkYD4
https://youtu.be/dv4rbDx1F3w
https://youtu.be/BZg5AA9XmPU
https://youtu.be/k6tMCs6jut0
https://youtu.be/_4v9JEY9kv0
https://youtu.be/yZeVuXX_WBs
https://youtu.be/hvkM23fqsUk
https://youtu.be/85Ih2zclV2E
https://youtu.be/nAJxbUFmqsc


A może weekend w klasztorze? 10 propozycji na 

wakacje dla wierzących 

Nie masz pomysłu na wakacje? Przedstawiamy 10 propozycji na ciekawe i wartościowe spędzenie tego czasu. 

https://stacja7.pl/ludzie/a-moze-weekend-w-klasztorze-10-propozycji-na-wakacje-dla-wierzacych/ 

 

2. Św. Mikołaj – edycja letnia 

Myślałeś kiedyś o wyjeździe na misje? Propozycje wolontariatu można znaleźć w internecie. Nie każdy jednak musi wyjeżdżać w 

dalekie strony. A gdyby tak przynajmniej na czas wakacji zaangażować się w bezinteresowną pomoc starszej osobie w robieniu 

zakupów? A może ktoś zwyczajnie potrzebuje twoich odwiedzin? Św. Mikołajem możesz być nie tylko w grudniu. 

3. Pogromca zaległości 

W ciągu całego roku dużo się dzieje, odkładamy ważne sprawy. Wakacje mogą być doskonałym czasem, żeby wreszcie do kogoś 

zadzwonić, może naprawić zepsutą relację. 

8. Zagramy? 

Na wypadek nie najlepszej pogody warto przygotować sobie plan B, czyli pomysł na spędzanie czasu w domu. Niekoniecznie 

musimy sięgać po gotowe planszówki czy gry komputerowe. A może coś bardziej kreatywnego? Można zawsze pokusić się o 

stworzenie własnej gry. Jej forma zależy od inwencji twórczej domowników. 

9. Wartościowa lektura – Biblia w 90 dni 

Nie ma to jak wartościowa lektura na wakacje, tym bardziej gdy jest to Biblia. Czas wakacji to dobry moment, żeby przeczytać całą 

Biblię. Można to zrobić nawet w 90 dni. Warto skorzystać z darmowej aplikacji Biblia90dni, która zadba, żeby nie umknął nam żaden 

werset. Dla studentów to nawet w sam raz okres trzech wakacyjnych miesięcy. 

10. Bądź kreatywny! 

Numer 10 na naszej liście to zupełnie twój pomysł. Wymyśl coś swojego, co pozwoli Ci spędzić wakacje z Bogiem i drugim 

człowiekiem. 

4. Jak mnich w klasztorze 

Nie trzeba być zakonnikiem, żeby poczuć rytm życia klasztornego. Wszystko dzięki możliwości spędzenia czasu w klasztorze w roli 

gościa. Można m.in. pojechać do słynnych tynieckich benedyktynów albo żyjących szczególnie surowo kamedułów w Krakowie. 

https://stacja7.pl/ludzie/a-moze-weekend-w-klasztorze-10-propozycji-na-wakacje-dla-wierzacych/


https://www.polska.travel/pl/zobacz-koniecznie/pomysl-na/polska-mniej-znana-weekend-w-klasztorze 

 

 https://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/ 

 

Rezerwacja pokoju lub miejsca na liście uczestników warsztatów i rekolekcji 
Osoby zainteresowane pobytem w Opactwie lub udziałem w proponowanych formach rekolekcyjnych/ warsztatowych prosimy o kontakt: 

 www.domgosci.benedyktyni.com 

Dział Rezerwacji  
Pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 

(w pozostałym czasie prosimy o kontakt z Recepcją Domu Gości) 

e – mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com 

tel.: 12 688 54 50 

Recepcja Domu Gości 
Pracuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.30 – 21.30 

e – mail: recepcja@jg.benedyktyni.com 

tel.: 12 688 54 52 

Kliknij by zobaczyć ceny i rodzaje pokoi. 

Kliknij by zobaczyć program warsztatów i rekolekcji. 
 

 

https://www.polska.travel/pl/zobacz-koniecznie/pomysl-na/polska-mniej-znana-weekend-w-klasztorze
https://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/
http://www.domgosci.benedyktyni.com/
mailto:rezerwacje@jg.benedyktyni.com
mailto:recepcja@jg.benedyktyni.com
https://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/
https://domgosci.benedyktyni.com/kalendarz-2021-2022/
https://domgosci.benedyktyni.com/kalendarz-2021-2022/


Klasztor Kamedułów na Bielanach w Krakowie -  http://www.kameduli.eu/ 

O wiele więcej determinacji wymaga spędzenie urlopu u Kamedułów na Bielanach w Krakowie. To propozycja tylko dla panów – klauzula 
zabrania kobietom odwiedzania klasztoru. Goście rozpoczynają dzień o 3:45 i mieszkają w spartańskich warunkach – w celi jest wąskie, drewniane 
łóżko, stolik i krzesło, goła drewniana podłoga. Goście klasztorni muszą dostosować do reguł zakonnych. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, 
pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia, mają służyć pełnemu zjednoczeniu z Bogiem. 

 
Aktualnie kameduli posiadają 9 eremów: 3 we Włoszech: Monte Porzio, Monte Rua, Montecucco; 2 w Polsce: Bielany, Bieniszew; po jednym w 
Hiszpanii – Herrera; USA –  Bloomingdale; Kolumbii – Santa Rosa i w Wenezueli – Pregonero.

 

Dom Pielgrzyma – Góra św. Anny -  https://dompielgrzyma.pl/ 

  
 

 
 

 https://dompielgrzyma.pl/noclegi/ 
 

 
 

http://www.kameduli.eu/
https://dompielgrzyma.pl/
https://dompielgrzyma.pl/
https://dompielgrzyma.pl/noclegi/


    
 
https://youtu.be/DHfrzPBcW6s 
 

     
 
 
https://youtu.be/GUdbtNVLIwA   
 
 
https://youtu.be/8n3a_r_hNnE 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/DHfrzPBcW6s
https://youtu.be/GUdbtNVLIwA
https://youtu.be/8n3a_r_hNnE


 
 

    
 
https://youtu.be/9dUUFSYn0NM 
 
 

    

https://youtu.be/FSWa3sXbhMQ   

https://youtu.be/YpbAbe2OjZA   .   https://youtu.be/DpMO9MTPBCM 

 

https://youtu.be/9dUUFSYn0NM
https://youtu.be/FSWa3sXbhMQ
https://youtu.be/YpbAbe2OjZA
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