
 
Z B I G N I E W  K Ę D R A

W Y P R A W A
D O

Z I E M I  Ś W I Ę T E J

W Ę G O R Z Y N O  2 0 0 7



Spis  treści

1. Wstęp
2. I się zaczęło
3. Przygody z bagażem
4. Wyjazd do Izraela                                                       
5. Droga Krzyżowa
6. Nazaret
7. Kafarnaum
8. Morze Martwe
9. Good Bye Jerozolima
10. Zemsta Faraona
11. Góry Synaj
12. Morze Czerwone
13. Powrót

    14.Zakończenie



Wstęp

Od  kilku lat męczył mnie głód poznania Ziemi  Świętej.
Chciałem zgłębić życie Jezusa na tej ziemi i pokłonić się Bogu jak 
przystało człowiekowi, należącemu do wspólnoty chrześcijańskiej. 
Zgłębić Prawdę głoszoną przez  Jezusa.
Muzułmanin  w  ciągu  swojego  życia  powinien  odbyć  podróż  do 
Mekki, jeśli mu na to pozwala zdrowie i finanse.
Podobnie  ja,  jako  chrześcijanin,  mam  obowiązek  odbyć 
pielgrzymkę  do  Ziemi  Świętej.  Wędrować  śladami  Jezusa, 
poczynając od miejsca Jego narodzin - Betlejem, aż do 
miejsca Jego śmierci w Jerozolimie.



I  SIĘ ZACZĘŁO
07.06.2005.Ruszyłem w drogę. Samolot mój odlatuje o 
godzinie  24.00.,  mam  jeszcze  4  godziny  do  odlotu.  Mały 
posiłek i za 40 złotych taxi wiezie mnie z dworca Poznań 
Gł., na lotnisko. Godzina 22.00., otrzymuję bilet na samolot 
relacji  Poznań  -  Szarm  El  Sheik  w  Egipcie.  Zaliczam 
odprawę bagażu , wykrywacz broni, kontrolę paszportową i 
już jestem w sklepie wolnocłowym. Nic nie kupiłem. Odlot 
opóźnia  się  o  1/2  godz.  W  końcu  podjeżdża  autokar, 
podwozi nas pod trap samolotu.
Start i odlot. Lecimy 4,5 godziny i jesteśmy na lotnisku w 
Sharm  El  Sheik  w  Egipcie.  Wychodzimy.  Mam  okazję 
osobiście podziękować kapitanowi za udany lot i lądowanie. 
Witają  nas  czarni  biało  zębni  Egipcjanie.  Ale  co  mnie 
zaskoczyło  -  pięknie  mówią  po  polsku.  Teraz  tylko  na 
olbrzymim wirującym kole poznać swój bagaż. Jest. Zdaję 
sobie sprawę, że to już środa 08.06.2005 r .
Jadę tranzytem do Izraela przez Egipt, nie potrzebuję wizy 
egipskiej .
Podchodzę do odprawy bagażu i odprawy paszportowej. 
Walą  pieczęć  w  paszport  i  już  witają  nas  uśmiechnięte 
panie z Biura Podróży „Triada”.



PRZYGODY Z BAGAŻEM
Otrzymałem  przydział  do  jednego  z  trzech  autokarów. 
Należę do jedynki. Przewodnikiem naszym jest pani Żaneta. 
Bardzo miła i kompetentna osoba. Dodać należy że ładna. 
Bagażowi  ładują  mój  bagaż  do  autokaru.  Grupa  33  osób 



zostaje  rozlokowana  w  kilku  hotelach.  Pierwszym  jest 
Gardenia.  Każdy  z  nas  wskazuje  swój  bagaż,  który  jest 
wnoszony do hotelu. Ja nie wysiadam, jadę do hotelu San 
Set.  Na  miejscu  okazuje  się,  że  nie  ma  mojego  bagażu. 
Przeszukiwanie  zakamarków  autokaru,  nic  nie  dały. 
Postanowiono wrócić  do hotelu  Gardenia.  Oczywiście,  że 
mój  bagaż leżał  sobie wygodnie na poboczu podjazdu do 
hotelu. Został pomyłkowo wyjęty z autokaru. Ale na tym nie 
koniec! Kierowca – Arab, dostaje polecenie dostarczyć mnie 
do hotelu San Set.  Jedziemy .  Na skrzyżowaniu, kierowca 
skręcając  w  lewo,  zajechał  drogę  samochodowi 
osobowemu.  Straszna  kraksa!  Pogotowie,  policja,  widok 
krwi i rozlanego oleju silnikowego.
Na ulicy  korek.  Autokar zjeżdża na pobocze.  Zaczyna się 
przesłuchanie,  wyjaśnienia.  A  ja,  zamiast  spokojnie 
odpoczywać  w  hotelu,  jak  czynią  to  inni,  muszę  być 
narażony  na  niepotrzebny  stres.  Poza  tym  nie  znam 
arabskiego ani w ząb. Z kolei oni innego nie znają. Dobrze, 
że  nie  chcieli  mnie  przesłuchiwać.  Bej  salam,  salam, 
uspokajałem swego kierowcę , który bił głową o słup i wołał 
Allacha. Nadchodzi taki moment, że policja zatrzymuje taxi. 
Coś  się  tam  targowali,  w  końcu  taksówkarz  włożył  mój 
bagaż na tylne siedzenie w taksówce, a mnie przyjaznym 
gestem ręki, zaprosił do wnętrza . Straszna to była jazda. 
Ścinał  zakręty,  nie objeżdżał ronda, klaksonem wymuszał 
pierwszeństwa  na  skrzyżowaniu.  Takim  to  sposobem 
znalazłem się w miejscu przeznaczenia, czyli w hotelu San 



Set. Po obfitym śniadaniu, mieszkałem tu aż dwie godziny. 
Czynię  przygotowania  do  wyjazdu.  Jedziemy  do  Ziemi 
Świętej .



W Y J A Z D  D O  I Z R A E L A
Jest godzina 14.00, dnia 08.06.2005 r. Autokar z numerem 
jeden, z obstawą egipskiej policji turystycznej, odjeżdża w 
kierunku granicy Egipsko - Izraelskiej w Tabie nad zatoką 
Akaba.
 Zatrzymujemy się na nocleg w miejscowości  Nuwejba w 
hotelu Regina Stain nad piękną zatoką i dużym basenem na 
dziedzińcu hotelowym. Po podróży przez pustynię, z wielką 
przyjemnością  korzystam  z  kąpieli  w  basenie.  Zatokę 
zaliczam  tylko  zamoczeniem  nóg.  Na  straży  w  wodach 
zatoki, rafy koralowe sumiennie spełniają swój obowiązek. 
Za ich przyczyną nie da się wejść głębiej niż po kolana, A 
pomostu jeszcze tu nie zbudowano, aby przejść nad rafami 
na  głęboką  wodę.  Pora  na  kolację.  Szwedzki  stół,  wybór 
wspaniały  i  do  woli,  ale  za  napoje  trzeba  zapłacić.  W 
odróżnieniu od innych hoteli, w jadalni obsługa damska. Na 
śniadanie już kawa i herbata bezpłatnie i pod dostatkiem. 
Pełno różnego jedzenia. 09.06.2005r. Opuszczamy Nuwejbę. 
Do Taby 67 km. Tam granica Egipt - Izrael.        Zgłasza się 
operator telefonii kom. Al Javal. Korzystam z tego - łączę 
się z synem w Polsce. 



Wysiadamy  z  autokaru  egipskiego,  przeciągamy  bagaż  do 
odprawy.  Ochrona  granicy  bierze  mój  paszport  jako 
pierwszemu z grupy 33 osób i bez kontroli kieruje do kontroli 
paszportowej. Podaję paszport.   Po chwili, młoda pani oficer 
zadaje  pytanie  w  języku  dla  mnie  nie  zrozumiałym. 
Odpowiedziałem:  Ja  choroszo  goworiu  po  russkie.  Chwilę 
czekałem.  Pojawia  się  młoda  kobieta  w  mundurze.  Krótka 
rozmowa po rosyjsku i już jestem w Izraelu. Sabachol Her, czyli 
dzień dobry. Mogłem też powiedzieć: Szalom, czyli Pokój.
Mogę  już  oglądać  za  zatoką,  widoczną  w  oddali  Jordanię, 
czekam  jednak  na  pozostałych,  którym  wypadło  dokładnie 
pokazać  swoje  zawartości  walizek.  Grupa  już  w  komplecie. 
Ciągniemy teraz  bagaż,  tym razem do autokaru izraelskiego 
Nr.30-139-15 



Triada auto Nr.1. Zgłasza się operator telefonii kom.Il-02. Ale 
już  wita  nas  pani  przewodnik  z  Izraela.  Dobrze  mówi  po 
polsku, zna też rosyjski, angielski, arabski i żydowski. Dodać 
należy, że bardzo dobrze przygotowana merytorycznie. Widać, 
że tereny Izraela są bardziej zagospodarowane niż w Egipcie.
Pola są nawadniane, Dużo upraw takich jak banany, palmy i 
więcej  zieleni.  Jerozolima  z  daleka  ma  wygląd  białego 
wzgórza, a na nim białe budynki. Wzgórze jakby wyrasta z 
ogromnej  doliny.  Na  takim  wzgórzu  wyrosła  Jerozolima. 
Jesteśmy  już  przy  hotelu  „Sebem  Arhes”  na  Wzgórzach 
Oliwnych. Zakwaterowanie, toaleta po podróży i kolacja. Po 
kolacji nocne zwiedzanie Jerozolimy.
Jesteśmy przy Ścianie Płaczu. To pozostałość po Świątyni 
Salomona,  zburzonej  w  70  roku  przez  rzymskie  legiony. 



Została  jedynie  Ściana  Płaczu  przy  której  żydzi  opłakują 
budowlę  Salomona.  Tu  mogą  się  znajdować  tylko 
mężczyźni i to tylko z nakryciem głowy. Można w szczelinę 
muru włożyć napisaną kartkę. Też napisałem: Panie Boże 
dziękuję,  że  tutaj  jestem.  Pozwól  mi  jeszcze  szczęśliwie 
wrócić  do  domu.  Włożyłem  w  jedną  ze  szczelin,  tak  jak 
uczynił Jan Paweł II, kiedy był pod Ścianą Płaczu.  
10.06.2005.  Rzut  oka  na  panoramę  miasta  i  objazd 
autokarem  po  Jerozolimie.  Zauważalne  dość  częste, 
wzmocnione patrole wojska na ulicach. Chodzimy śladami 
Jezusa.  Gdy  Jezus  i  apostołowie  szli  do  świątyni 
Jerozolimskiej,  odpoczywali  w  gaju  oliwnym.  Jezus  z 
zatroskaniem  spojrzał  na  Jerozolimę,  a  jako  Bóg  widział 
zburzoną  świątynię  i  miasto  –  Zapłakał.  Teraz  w  tym 
miejscu  stoi  kaplica,  w  kształcie  łzy  pod  wezwaniem: 
Dominus Flevis, czyli Pan Zapłakał.
Podobnie  w  innej  grocie,  gdzie  Jezus  nauczał  modlitwy: 
Ojcze Nasz, po łacinie Pater Noster. Dziś tam stoi kościół o 
tej nazwie. Znajdują się tam teksty Pater Noster w różnych 
językach,  a  staraniem  jednostek  armii  Andersa,  został 
umieszczony też tekst po polsku.
W pobliżu znajduje się też ogród oliwny, który zachował się 
tu od czasów życia Jezusa.





Być  może  tędy  przechodził  Jezus  z  apostołami  idąc  do 
świątyni w Jerozolimie. Po przeciwnej stronie jest miejsce, 
gdzie  Judasz  wydał  Jezusa,  tam  teraz   na  wzgórzu   stoi 
kościół.

Po dalszym zwiedzaniu miasta, jedziemy na krótki posiłek 
do kibucu w okolicy Jerozolimy i do Bet Lehem, czyli  do 
Betlejem.
Przekraczamy granicę palestyńsko-izraelską, trzeba okazać 
paszporty. Potem zakup pamiątek, które będziemy święcić 
w  Grocie  Narodzenia.  Mam  już  dwa  krzyżyki  z  drewna 
oliwnego i małą stajenkę oraz mały złoty krzyżyk.
11.06.2005 r.  Po śniadaniu,  wyruszamy autokarem do Ein 
Karem,  do  miejsca  spotkania  Elżbiety  matki  Jana 



Chrzciciela,  z  Marią,  matką  Jezusa.  Jesteśmy  również  w 
miejscu narodzenia Jana Chrzciciela. Jan pod koniec swego 
życia  był  więziony,  a  później  ścięty  na  rozkaz  Heroda 
Antypasa.  Zwiedzamy  również  piękne  budowle  sakralne. 
Godne uwagi są krajobrazy, pięknie ukształtowany teren i 
ciekawa  roślinność.  Skromny  posiłek  i  wracamy  do 
Jerozolimy i  dalsze zwiedzanie.  Tym razem w programie 
Droga  Krzyżowa..

DROGA KRZYŻOWA

Wchodzimy  Bramą  Lwów.  Pani  przewodnik  opowiada 
dzieje  żywota  i  męki  Jezusa.  Wielkie  przeżycia  na  widok 
pozostałych  pamiątek  z  tamtych  czasów.  Dochodzimy do 



Bazyliki Grobu.
Odmawiam na głos,  po łacinie Pater  Noster  i  Ave Maria. 
Niski  pokłon  przed  Grobem  i  na  kolanach  wchodzę  do 
wnętrza.  Dotykam  Płyty  Grobu,  święcę  różaniec,  rybkę 
świętego  Piotra  i  zapalam  świecę  od  świec  na  grobie. 
Składam głęboki  pokłon  i  cofam  się  na  kolanach.  Dodać 
należy,  że  trzecia  stacja  Drogi  Krzyżowej,  została 
odnowiona  przez  wojska  generała  Andersa  w  czasie  II 
wojny i jest obecnie nazywana stacją polską.
Wychodzimy  z  Bazyliki  Grobu.  Wchodzimy  na  Golgotę, 
gdzie Jezus umiera na krzyżu.

Niesamowite przeżycia na Drodze Krzyżowej















NAZARET

12.06.2005. Ruszamy w drogę do Bazyliki Zwiastowani  w 
Nazarecie. Tu autokar zostaje w olbrzymim garażu. My
przez miasto idziemy pieszo pod górę do bazyliki. Tam 
zwiedzamy otoczenie bazyliki, wnętrze i podziemne groty.
Robimy zdjęcia i wracamy do autokaru. Mija pół dnia.



Ze  wzruszeniem  opuszczamy  Bazylikę  Zwiastowania  w 
Nazarecie.  Tutaj  bowiem,  anioł  zwiastował  Marii,  że 
Porodzi Syna Bożego.
W jakim języku anioł  wyraził  te  słowa,  ale  brzmiały  one 
Następująco:

„Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
 benedicta tu in mulieribus, 
 et benedictus fructus ventris tui Jezus”

„Niech mi się stanie według słowa twego” 
     odpowiedziała Maria. 

„I Słowo Ciałem się Stało”, 
A stajence betlejemskiej narodziło się Dzieciątko Jezus.  
Pojedźmy teraz do Betlejem. 



Zanim wejdziemy, okazujemy pozwolenia i dokumenty. 
Kiedyś tu było wysokie wejście.  To barbarzyńcy wjeżdżali  tu 
końmi. Wejście zostało zmniejszone. Wchodząc, pochylamy się 
i składamy pokłon Jezusowi. 

Miejsce  gdzie  stał  żłóbek  Jezusa,  zaznaczono  gwiazdą 
betlejemską. Na zdjęciu widoczne pamiątki do uświęcenia. 
Po  zwiedzeniu  Nazaretu  i  Betlejem,  jedziemy  do  Kany 
Galilejskiej. 

Tu Jezus dokonał pierwszego cudu, przemienił wodę w wino. 
Tam stoją naczynia z czasów Jezusa. Można położyć zakupione 
wino  na  świętej  konwi  z  czasów  Jezusa,  a  staje  się  ono 
uświęcone. Tak uświęcamy swoje wina. 
Turyści oglądają konwie, obserwują uświęcanie wina. 



Ważna  ciekawostka:  Jezioro  Galilejskie  leży  poniżej  Morza 
Śródziemnego o 200m. Rzeka Jordan wypływając z tego jeziora 
wpada do Morza Martwego, a ono wysycha, choć leży jeszcze 
niżej  o  200m.  Wody  tego  morza  są  słone  i  gęste.  Unosi 
człowieka  nad  wodą  jak  piłkę.  Nie  ma  przesiąkania  Morza 
Śródziemnego do Morza Martwego. 
Teraz czeka nas rejs po Jeziorze Genezaret. Łódź zbudowana 
na wzór łodzi św. Piotra, ale ma daszek osłaniający turystów od 
słońca. Polska wycieczka, a więc Polska Flaga na maszt !
Załoga łodzi wciąga Biało - Czerwoną na maszt. Brawo !



W kanie Galilejskiej Pan Jezus dokonał pierwszego cudu. 
Przemienił wodę w wino.
Miejscowy sklep sprzedaje takie wino wyprodukowane w 
Kanie Galilejskiej. Można je uświęcić na konwi zachowanej 
z czasów Chrystusa. 
Teraz  jesteśmy  w  Bazylice  Rozmnożenia  Chleba  i  Ryb. 
Na tym wzgórzu Jezus dokonał następnego cudu, kilkoma 
bochenkami chleba i dwoma rybami nakarmił tysiące ludzi 
w  miejscowości  Tabgha.  W  bazylice  przed  ołtarzem,  na 
posadce,  znajduje  się  mozaika  ukazująca  chleb  i  ryby. 
Kilka  chwil  zwiedzania,  modlitwa,  kilka  zdjęć  i  dalej  na 
Górę Błogosławieństw w Korazin, nad Jeziorem Genezaret. 
Jak zwykle, zwiedzanie, modlitwa, kilka zdjęć i dalej. 







KAPHARNAUM
12.06.2005  r.  Po  południu  wchodzimy  na  teren  Domu 
świętego Piotra. Zwiedzamy dom, starodawne groty, które 
na pewno stanowiły w przeszłości jakieś pomieszczenia dla 
ludzi  lub  zwierząt.  Wchodzimy  też  do  kościoła,  dość 
skromny, ale modlitwy nasze dodają mu uroku i należytej 
powagi. Po modlitwie ruszamy dalej, tym razem na obiad. 
Wchodzimy do zagajnika, gdzie wśród palm ukryła się mała 
jadłodajnia.  Częstują  nas  unikalnym  daniem  tj.  rybą  z 
jeziora galilejskiego, taką jak kiedyś łowił Święty Piotr.



Pytam ile takie danie kosztuje? Odpowiedź 40 szekli. Miałem 
50,  mogłem  sobie  pozwolić.  Ale  po  wystawieniu  rachunku 
okazało  się,  że  trzeba  zapłacić  70  szkli.  Pot  mi  wystąpił  na 
czoło,  ale  po  chwili  się  opanowałem.  Okazało  się,  że  mogę 
zapłacić  kartą,  a  bank  w  Polsce  mnie  obciąży  tą  sumą. 
1szekla=70  g  Tak  też  uczyniłem.  Humor  mi  wraca,  autokar 
czeka,  wsiadam i  odjazd  nad  rzekę  Jordan.  Jadę  i  tak  sobie 
myślę:  Nie  zbadane  są  wyroki  Boskie.  Kiedyś  dawno  w 
Galilei,Piotr, jeszcze nie święty, spokojnie sobie łowiłrybę i nie 
wiedział jeszcze, że wypadnie mu zostać apostołem, a potem 
pierwszym papieżem. Wreszcie dojechaliśmy do rzeki Jordan. 
Grzeje  jak  w  piekle.  Najpierw  jednak  po  napój  i  zaspokoić 
pragnienie,  potem do Jordanu,  aby odnowić chrzest  tak,  jak 
czynili  to  pierwsi  chrześcijanie.  Prawdziwa  kąpiel  jednak 
zabroniona. Za Jordanem już Jordania. Jeszcze tylko zdjęcia i 
wracamy do hotelu w Jerozolimie. Jutro jedziemy nad Morze 
Martwe, trzeba poczynić przygotowania.



MORZE MARTWE
Dnia 13.06.2005 r. Szósta rano-pobudka. Toaleta poranna, 
śniadanie i o 7.30 wyjazd nad Morze Martwe. Jeszcze tylko 
zdjęcie panoramy Jerozolimy w porannym słońcu i już nas 
nie  ma.  Jedziemy trochę czasu i  w oddali  wśród pustyni 
wyłania się morze, to jest Morze Martwe.  Nad nim gęsta 
mgła,  to  para  wodna i  para soli  morskiej   tworzą  razem 
rodzaj  mgły.  Za  morzem  Jordania.  Brzeg  drugiej  strony 
morza  należy  do  Jordanii.  Wchodzimy  do  wody,  coś 
wspaniałego, woda gorąca i gęsta jak zupa. Woda utrzymuje 
ciało na powierzchni jak piłkę, a każda nie zagojona rana 
piecze  od  soli  morskiej,  jak  by  ktoś  ogniem  przypalał. 
Dodać  należy,  że  woda  i  błota  z  dna  morskiego,  mają 



własności  lecznicze.  Dlatego  po  brzegu  spacerują  ludzie 
niczym  kosmici  wymazani  na  czarno  błotem,  lub  na 
przemian zanurzają się w wodzie morza. Kilka godzin takiej 
frajdy  musi  wystarczyć  na  całe  życie,  bo  czy  kiedyś  tu 
powrócę?
Nad morzem znajduje się fabryka, która przerabia materiał 
pobrany z morza na wyroby kosmetyczne. Można je kupić 
w  miejscowym  sklepie.  Na  górze  nad  Morzem  Martwym 
istnieją resztki zamku obronnego Heroda, z I wieku pne. W 
70 r. Naszej ery, legiony rzymskie oblegali Msadę przez 3 
lata,  bo  na  tyle  obrońcom  wystarczało  wody  i  pokarmu. 
Masada  się  nie  poddała.  Obrońcy  popełnili  samobójstwo, 
ale się nie poddali. Rzymianie weszli do zamku bez oporu. 
Część kobiet i dzieci, ukrytych w podziemiach, po zajęciu 
zamku przez  wojska rzymskie, opowiadali światu historię 
obrony zamku. Byłem na tej  górze,  zwiedzałem twierdzę. 
Kolejką  linową  trzeba  było  wjechać  na  górę  i  podziwiać 
wspaniałe krajobrazy  pustynne z góry zamkowej Heroda. 
Po  twierdzy  Heroda,  zostały  ruiny  i  długa  historia. 
Zjeżdżam na dół  i  na krótko wpadam do Qumran,  bo to 
miejsce jest godne uwagi. Przed tysiącami lat żyli tu ludzie. 
Dziś  mieszkania  te  przykryły  pustynne  piaski.  W  tych 
grotach znaleziono zwoje pergaminów z zapisaną historią 
tego  terytorium.  Z  pewnością,  była  to  historia  Izraela.  A 
zwoje te znalazł chłopiec, który pasał tutaj owce. Pergaminy 
zostały sprzedane za marne pieniądze. Po latach, państwo 
izraelskie odkupiło te pergaminy od USA za grubą walutę.





GOOD BYE
JEROZOLIMA

14.06.2005 r. Koniec pobytu na przepięknej Ziemi Świętej. 
Poczuliśmy smak tej  uroczej  krainy,  poznaliśmy miejsca, 
gdzie Jezus czynił cuda, doznaliśmy wielkich wzruszeń na 
Drodze  Krzyżowej,  podziwialiśmy  piękno  architektury 
sakralnej. Tak by można jeszcze długo wymieniać, ale nic 
nas nie uchroni od powiedzenia Jerozolimie: Do widzenia! 
Żal  się  rozstać,  ale  rano  o  godzinie  5.45  pobudka. 
7.00.Odjazd. Jeszcze kilka spojrzeń na piękną Jerozolimę i 
już  przed  nami  inny  krajobraz.  Wiezie  nas  autokar  z 
Nazaretu, ale prowadzi już polski przewodnik pani Żaneta, 
która była z nami przez cały czas pobytu w Izraelu.
Kilka chwil jazdy i przed nami miasto Taba, granica Izrael – 
Egipt.  Gładko pokonujemy kontrolę  paszportową i  celną, 
zbieramy  stemple  w  paszportach  i  uzyskujemy  wizę 
wjazdową  do  Egiptu.  Jeszcze  tylko  pożegnanie  kierowcy 
autokaru i  już jesteśmy w Egipcie.  Teraz chwila wolnego 
czasu  I  łączę  się,  za  pomocą  telefonu  komórkowego  z 
synem  w  Szczecinie.  Pozwala  na  to  operator  Click. 
Wsiadamy  do  autokaru  egipskiego,  z  obstawą  policji 
turystycznej.  Jedzie  też  z  nami  uzbrojony  przewodnik 
egipski.
O godzinie 14.00.następuje odjazd do hotelu    Regina Stain 
w Nuwejbie. Pozostaniemy tam  27 przez jedną noc, zjemy 
kolację i śniadanie.



Wypada jeszcze raz zaliczyć zatokę Akaba i  kąpiel  w basenie na 
dziedzińcu  zespołu  hotelowego.  Kolacja,  wyjątkowo  smakuje  po 
całodziennych przygodach,  a  sen smakuje jeszcze bardziej.  15.06 
2005 r., po śniadaniu 

następuje  odjazd  do  miejscowości  Sharm  El  Sheik.  Gdy 
opuszczałem hotel, na dziedzińcu spotkałem miejscową piękność, 
ubrana po europejsku.  Na „Good Bye”– do widzenia,  odpowiada 
„Hi”- cześć. Przed kolacja dotarliśmy na miejsce. Nasza wycieczka, 
33 osoby została rozmieszczona w trzech hotelach: Horizont 2 os. 
Gardenia 24 os. Badavia 7 os. W tym i ja się znalazłem. Otrzymałem 
pokój  314,  z  bardzo  sprawnie  działającą  klimatyzacją,  lodówką  i 
telewizorem.  
Mogłem oglądać Polonię, TVN i tel. rosyjską.
Przed kolacją spotkanie z rezydentem . Poda regulamin hotelowy, 
plan wycieczek i  plan  wyjazdów na plażę i  do centrum miasta. 
Wycieczki  są płatne,  ale  daję  się skusić  na niektóre.  Dojazdy na 
plażę i do centrum są bezpłatne. Staram się jednak chodzić pieszo, 
można  wtedy  częściej  spotkać  miejscowych  ludzi.  Pozdrowić 
słowami Salam Aleikum, (Pokój z Tobą).



Ostatnie spojrzenie na Jerozolimę i wyjazd do Egiptu, by poznać 
pobyt Mojżesza w Egipcie. 



ZEMSTA FARAONA
16.06.2005r.do  południa  nigdzie  się  nie  ruszam  z  hotelu. 
Męczy  mnie  „  Zemsta  Faraona”  czyli  biegunka.  Nie 
pomyślałem  przed  wyjazdem,  aby  zabrać  ze  sobą 
odpowiednie  leki.  Chodzę sobie  po dziedzińcu hotelu,  to 
pływam w basenie, to poleżę na łóżku w pokoju, a od czasu 
do czasu posiedzę na „tronie”. Zbliża się czas wyjazdu do 
centrum  miasta,  korzystam  z  tego.  Jadę  do  Nama  Bej, 
kupuję leki i  zażywam. Po chwili  czuję się lepiej.  Chodzę 
sobie po pięknej dzielnicy miasta, sklepikarze zapraszają do 
swoich  sklepów,  co  nieco  mówią  po  polsku.  Wchodzimy 
grupą na podwieczorek, częstują nas sziszą, czyli taką fają 
wodną, w której dym z tytoniu przechodzi przez wodę. Po 
takiej imprezie jedziemy do meczetu, który jest nazywany 
meczetem  czterdziestodniowym,  bo  został  zbudowany  w 
ciągu 40 dni. Tyle tylko dni mieli budowniczowie meczetu 
do przyjazdu prezydenta, a chcieli, aby prezydent mógł się 
modlić  w  nowym  meczecie.  Prawdę  mówiąc  w  pobliżu 
innego meczetu nie było.
Meczet  oglądaliśmy  tylko  z  zewnątrz  ,  bo  nie  mieliśmy 
wymaganego przepisami ubioru. Okazało się jednak, że ja 
mogę  wejść  do  środka  meczetu.  Chętnie  z  tego 
skorzystałem,  ale  musiałem  zdjąć  buty  i  zostawić  w 
narteksie  pod  ścianą,  zanim  wejdę  do  meczetu.  W 
miejscowości Sharm El Sheik, jest też kościół koptyjski, To 
kościół katolicki, ale dla arabów. Nabożeństwa tam trwają 



przez  3  godziny.  Trudno  tam  dojechać,  bo  komunikacja 
publiczna, prawie nie istnieje, a dojazd jedynie taksówką. 
Dodać  trzeba,  że  miejscowość  ciągnie  się  nad  Morzem 
Czerwonym  około  50  km.  Stąd  rozmowa  za  pomocą 
telefonu stacjonarnego 4 minuty  do Polski kosztuje 9 euro. 
Postanowiłem  pojechać  na  wycieczkę  w  góry.  Zwiedzić 
klasztor  św. Katarzyny, zobaczyć Krzew Mojżesza, który po 
dotknięciu laską Mojżesza płonął. Ale to było przed ponad 
dwoma tys.  lat.  Zobaczyć też  studnię Mojżesza i  relikwie 
św. Katarzyny w klasztorze. Na taką wycieczkę nie miałem 
gotówki. Odwiedzam bank. Bankomat jest czynny, wkładam 
kartę,wprowadzam PIN i mam żądaną sumę.





GÓRY SYNAJ
Miasto  Sharm  El  Sheik  leży  na  półwyspie  Synaj,  nad 
Morzem  Czerwonym.  Jednocześnie  na  tymże  półwyspie 
lezą góry o tej 
samej  nazwie.  Najwyższy  szczyt  Katarzyna  ma  2637  m. 
Nieco na północ, znajduje się Góra Mojżesza, która znana 
jest z tego, ze na tej górze Pan Bóg podarował Mojżeszowi 
tablice  dekalogu.  Wśród  tych  gór  znajduje  się  klasztor, 
założony przez Katarzynę. Warto zaznaczyć, ze w IV wieku 
–  św.  Helena,  matka  cesarza  rzymskiego  Konstantyna, 
ustalila miejsce gdzie stal Krzyż Jezusa. Za namowa Heleny 
cesarz  uznał  chrześcijaństwo  jako  religię  państwowa. 
Helena,  za  swe  zasługi  została  święta.  Klasztor  istniał 
legalnie,  a na Synaj poczęły zmierzać liczne wycieczki.  Ja 
również  dnia  17.06.2005  r.  nie  poszedłem  na  plażę  nad 
Morze Czerwone, ale zdecydowałem się kupić bilet na   
wycieczkę. Koszt 32 euro, daję 50, nie maja wydać. Idę do 
banku  3  kilometry.  Kilkakrotnie  taxi  oferowało  mi  swoje 
usługi,  ja  twardo,  idę  pieszo.  Wyczerpujące  informacje 
miejscowych  ludzi,  kierują  mnie  do  celu.  Arabowie  są 
bardzo  mili.  Na  pozdrowienia:  Salam  Alejkum  -  Pokój  z 
Tobą, odpowiadają: Alejkum Salam– Znaczy to - i z Tobą 
Pokój.  Znalazłem  się  wreszcie  pod  Nacjonal  Bankiem. 
Jedyny  bankomat,  ale  nie  czynny.  Rozmieniłem  te  swoje 
resztki  50  euro  na  drobne  i  płacę  za  wycieczkę.  Moja 
kalkulacja mówi mi, ze do końca pobytu nie wystarczy mi 



pieniędzy.  Jeszcze  raz  walę  do  Kairo  Banku.  Tym razem 
bankomat  byl  czynny.  Korzystam  z  pomocy  pracownika 
banku i karta Viza, pozwala mi podjąć gotówkę. W Polsce 
bank  rozliczy  mnie  w  złotówkach.  1  funt  egipski  to  70 
groszy. Teraz do kolacji mogę się opalać. 
Dnia  18.06.2005  r,  sobota,  Hotel  Badaweja  [Beduinka], 
Pobudka 5.30.  Po  otrzymaniu  suchego  prowiantu  na  cały 
dzień,  o  godz.  6.25,  następuje  odjazd  do  klasztoru  św. 
Katarzyny.

w Górach Synaj. Przepiękne krajobrazy, piękne drogi,
w  kolo  pustynia,  wspaniale  góry.  Na  zewnątrz  autokaru 
gorąco jak w piekle, termometry na przydrożnych slupach 
wskazują  40.  st  C.  Klimatyzacja  w  autokarze  utrzymuje 
temperaturę na poziomie 22 stopnie. Z dala od drogi, wśród 
gór daje się zauważyć namioty beduinów (ludzi pustyni ). 
Przy tych osadach widać posiodłane wielbłądy oczekujące, 
wraz  ze   swymi  właścicielami  na  turystów.  Dość  często, 
między  górami,  albo  na  skrzyżowaniach  dróg  stoją 
uzbrojone  patrole.  Niektóre   zatrzymują  samochody  a 
nawet  sprawdzają  paszporty.   Przeważnie  wystarcza  im 
rozmowa  z  egipskim  przewodnikiem.  Po  główniejszych 
drogach  eskortuje nas policja turystyczna. 
Dojeżdżamy pod klasztor. Widok dech zapiera. Wchodzimy 
przez  wąziutka  furtę  w granitowych murach o grubości 
ponad 3 m. Klasztor o obrządku prawosławnym, założonym 
w IV wieku.



Zwiedzamy trzynawowa bazylikę z charakterystycznym dla 
prawosławia wnętrzu. Z tylu pomieszczenie dla grzesznych, 
potem  pomieszczenie  przed  ikonostasem  dla  mało 
grzesznych i pomieszczenie za złotymi wrotami dla kapłana 
czyli  popa.  W  lewej  nawie  bocznej  bazyliki,  w  gablocie, 
relikwie  -  ręka  św.   Katarzyny.  W  części  głównej,  gdzie 
duchowny odprawia mszę za  złotymi wrotami, znajduje się 
trumna św, Katarzyny. Na  dziedzińcu klasztornym można 
zobaczyć  studnię  Mojżesza,  jak  również  krzew Mojżesza. 
Wprawdzie nie płonął, ale dostojnie  sobie rósł. Taki  krzew 
próbowano  zaszczepić w innych,   podobnych miejscach i 
w  podobnych  warunkach,  a  nigdzie  się   nie  przyjął. 
Zwiedzanie dobiega końca. Robię kilka fotek, aby  było co 
pokazać po powrocie do domu i odjazd nad Zatokę Akaba 
na  zasłużony  obiad  w  miejscowości  Dachab.  Stoliki  pod 
ustawiono  nad  brzegiem  falującej  zatoki  Akaba. 
Niesamowita    sceneria  dodawała  uroku  i  poprawiała 
nastrój. Ciekawa  wiadomość: Głębokość zatoki, jest bliska 
2000m, a lądy, która ona dzieli,  oddalają się od  siebie o 
kilka cm rocznie. 

Po sytym  i smacznym posiłku, odwiedzamy piękny sklep z 
wyrobami  ze  złota,  srebra  i  szlachetnych  kamieni,  ale 
wszystko bardzo drogie. Moza się jednak targować i płacić 
karta. Próbuję zadzwonić do syna w Szczecinie, bez skutku. 
Chowam telefon  komórkowy do kieszeni spodni. Odjazd w 
do miejsca  zakwaterowania. Jesteśmy na miejscu. Wszyscy 



już powysiadali  w innych hotelach, mnie samego wiozą do 
mojego hotelu.  Wysiadam i  jak  zwykle:  Thank you,  good 
bye,  czyli  dziękuję,  odwidzenia.  Dopiero  w  pokoju 
stwierdzam,  ze  nie  mam  telefonu  .Natychmiastowe 
interwencje,  na  nic  się  nie  przydały.  Po  tylu  pięknych 
wrażeniach,  musiałem  strawić  taka  gorycz.  Do  tego  nie 
mam kontaktu z domem w Polsce. 







MORZE CZERWONE

19.06.2005 r. po śniadaniu, idę sobie nad Morze Czerwone. 
Plecy  też,  będą  czerwone.  Ciekawa plaża,  nie  ma piasku 
tylko skały. Przy  brzegu, podczas odpływu, nie ma wody, 
tylko  ledwie  przykryte  wodą  rafy  koralowe.  Nad  rafami 
pomost, aż do głębokiej wody gdzie nie występują już rafy 
koralowe. Na głębokiej wodzie, do zwiększonego pomostu 
są przytwierdzone drabinki do zejścia w morze. Z pod raf, 
wychodzą ryby. Na głębinach,  też ryby.  Pływanie odbywa 
się  pomiędzy  rybami  i  to  różnej  ich  wielkości  i  różnego 
koloru.  Woda  nie  ciepła,  ale  gorąca.  Po  wyjściu  z  wody, 
natychmiast  wszystko suche.  Do ochrony turystów przed 
słońcem, na brzegu , są daszki i leżaki . Po morzu pływają 
statki  z  oszklonymi  dnami,  co  daje  możliwość 
obserwowania ryb.
Woda  nie  tylko  słona,  ale  i  przeźroczysta.  Niesamowite 
widoki. Nad brzegiem spotykam dużo ludzi mówiących po 
rosyjsku, po włosku, bo choć mają swoje ciepłe morza, to 
jednak tutaj dużo taniej. Najwięcej we wszystkich hotelach i 
na plażach, spotykałem Polaków. Bo nam brakuje ciepłych 
kąpieli morskich, a także tanich.
Następny  dzień:  20.06.2005  r.  Do  godziny  13:40  znów 
wyprawa  nad  Morze  Czerwone.  Po  odpoczynku, 
zdecydowałem się na samotną wyprawę do dzielnicy „Old 
Market”.  Dzielnica  słynie  z  tego,  że  tutaj  wszystko  jest 
bardzo  tanie.  Zaopatrzyłem się  w wodę  butelkowaną,  bo 



ona  jedynie, nadaje się tutaj do picia, kupiłem też owoców i 
trochę  jadła.  Po  powrocie  okazało  się,  że  biuro  podróży 
przedłużyło nam pobyt o jeden dzień, a dokładnie, o 10,5 
godziny  z  przylotem  do  Warszawy,  a  nie  jak  było 
planowane, do Poznania. Trzeba było zawiadomić rodzinę 
w  Polsce.  Taka  przyjemność  kosztowała70  funtów,  czyli 
50zł. Jeszcze jeden dzień pobytu w hotelu Badaweja, jeszcze 
jeden  raz  przyjemność  zanurzania  się  w  wodach  Morza 
Czerwonego. 
Trzeba będzie pożegnać Egipt, może już na zawsze. Kolacja 
i  wcześniej  do  łóżeczka,  aby  o  godzinie  trzeciej  dnia 
22.06.2005  r.  wstać  i  przygotować  się  do  transferu  na 
lotnisko. Bagaż już spakowany, jeszcze tylko sprawdzenie 
czy  coś  nie  zostało  i  do  recepcji  oddać  klucze,  pobrać 
paczkę z prowiantem na drogę i do autokaru. Po drodze na 
lotnisko,  zabieramy  pozostałych  uczestników  naszej 
wycieczki i już jesteśmy na lotnisku. Odlot z Sharm o godz. 
5:10.





Z AKO ŃCZ ENIE
Często  się  zastanawiam,  czy  jest  celowy  bezpośredni  kontakt  z 
otaczającym  światem,  czy  nie  wystarczy  o  tym  przeczytać,  obejrzeć 
film, albo posłuchać opowiadań tych, co gdzieś tam byli i coś widzieli, 
przeżyli?  Dochodzę  do  wniosku,  że  sam  wolę  wszystko  zobaczyć, 
przeżyć to i innym opowiedzieć.
Przed  każdą  wyprawą,  nawet  małą,  zawsze  czytam  o  tym  co  chcę 
zobaczyć,  poznać,  co  zwiedzić.  W  czasie  wyprawy,  czy  wycieczki, 
można osobiście poznawać świat, podziwiać krajobrazy, architekturę, 
przyrodę. Samemu przeżyć przygody.
Poznawać ludzi różnych narodowości, ich obyczaje, religię, ich 
zachowania.  Sprawdzić klimat i  znaleźć się w nim. Poznać czym jest 
upał  na  pustyni,  jak  dokuczliwe  jest  pragnienie.  Przeżyć  cierpienia, 
choroby jakie mogą się zdarzyć w ekstremalnych warunkach. Nie łatwe 
też jest, posługiwanie się różnymi środkami płatniczymi, gdzie pieniądz 
jest mało znany i nieznana jest jego wartość w porównaniu ze środkiem 
płatniczym innego kraju.
Największym wydarzeniem jest to, że sam osobiście dotykałem miejsc 
świętych. Dotykałem Grobu Jezusa, Płyty Namaszczenia,
na  której  Jezus  był  namaszczany  po  zdjęciu  z  Krzyża.  Dotykałem 
miejsca,  gdzie  stał  Krzyż Jezusa na Golgocie.  W Betlejem, dotykałem 
miejsca,  gdzie  stał  Żłóbek Małego Jezusa.  Chodziłem śladami Jezusa, 
zgłębiałem Jego życie, starałem się potwierdzić prawdziwość ewangelii. 
Poznawałem miejsca, w których Jezus przebywał, gdzie nauczał, gdzie 
czynił cuda. Poznałem autentyczną Drogę Krzyżową Jezusa, poczynając 
od Ogrodu Oliwnego, aż po Golgotę. Sam przeżyłem tę Drogę, a tych 
przeżyć  niczym nie  da  się  zastąpić.  Byłem w Ogrodzie  Oliwnym,  w 
świątyniach  chrześcijańskich,  również  w  synagodze,  a  nawet  w 
meczecie. Na Synaju, zgłębiłem część Starego Testamentu i częściowo 
poznałem życie Mojżesza. Z całej wyprawy przywiozłem masę zdjęć, a 
najwięcej doznań i przeżyć. 
Jestem wielce rad z tej wyprawy i do takiej każdego namawiam.



PO WR Ó T
Jeżeli  start  samolotu  nastąpi  o  godzinie  5.10,  a  lądowanie  w 
Warszawie  o  8.30,  zakładając  również,  że  w  Polsce  o  5.10 
jest4.10, to lot trwa 4 godziny i 20 minut. Jeszcze czekamy, czas 
się  dłuży,  więc  w  między  czasie  chodzę  po  ogromnej  hali  i 
żegnam  się  z  bardziej  zaprzyjaźnionymi  uczestnikami 
wycieczki, bo po wylądowaniu trudno będzie ich spotkać.
Wreszcie, nad drzwiami wyjściowymi pojawia się napis:
WARSOW 05.10. Jednocześnie podjeżdża autokar i wiezie nas 
pod  trap  samolotu.  Lot  numer  4499. 
Zajmuję  wyznaczone  miejsce  44C  i  czekam  na  start,  który 
niebawem  następuje.  Lot  samolotu  jest  prowadzony  falami 
elektromagnetycznymi.
Z  półwyspu  Synaj,  samolot  kieruje  się  na  Kair,  potem  na 
Antalyę i dalej Stambuł w Turcji, potem Rzeszów w Polsce w 
końcu Warszawę. W czasie lotu otrzymujemy solidny posiłek, 
po którym pięknie się drzemało. Takim to sposobem znalazłem 
się  nad  Warszawą.  Piękne  lądowanie.  Jeszcze  tylko 
podziękowanie dla załogi samolotu, za szczęśliwy lot i już czuję 
ląd pod stopami.
Bardzo sprawna odprawa paszportowa, bardzo szybko pojawia 
się bagaż na dużym, wirującym kole i wychodzę przez zielone 
przejście  bez  kontroli  celnej.  Już  jestem  w  Polsce.  Krótki 
telefon do domu, że jestem i żyję. Przed terminalem czeka na 
nas  bus  Triady  ze  Szczecina.  Wsiadam  i  po  dziewięciu 
godzinach  jazdy,  jestem  w   Szczecinie.  Syn  przywozi  mnie 
autem  do  domu.  Po  długim  wojażowaniu,  jestem  w  domu, 
zdrowy i szczęśliwy. 


