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Wyprawa do Ziemi Świętej (7-14.06.2008) 
 

Jeszcze kilka dni wcześniej taka podróż wydawała się tylko nieosiągalnym marzeniem. Zmienił 
to przypadek, może internet, który dociera nawet do Sobowidza, może oferta ,,last minute”, 
później wizyta w biurze turystycznym, błyskawiczna decyzja, tydzień urlopu, rozmowa z 
izraelską urzędniczką na lotnisku w Łodzi, szczegółowa kontrola bagażu, cztery godziny lotu. 
  

 
 
Na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie wita nas izraelski przewodnik Dawid wraz z arabskim 
kierowcą Szamirem. Wsiadamy do autokaru i ruszamy do Tyberiady. Po drodze oprócz 
podziwiania egzotycznych widoków poznajemy tygodniowy plan zwiedzania. Dawid opowiada o 
sobie, swojej rodzinie, przekazuje wiele informacji o Izraelu i historii tego młodego państwa, o 
wojnie, o niedawno zbudowanym wielkim murze, a przede wszystkim uspokaja nas – będziemy 
nie tylko bezpieczni, ale też mile widziani w strefach kontrolowanych i przez Żydów, i przez 
Palestyńczyków. Zapewnia, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i nie warto na zapas 
denerwować się. Następne dni potwierdzą jego słowa. Dostajemy niebieskie czapki oraz 
czerwone chustki, żeby odróżniać się wśród uczestników innych wycieczek i pielgrzymek. 
Przed Tyberiadą zaczyna się stromy zjazd. Po zakwaterowaniu i kolacji w hotelu wybieramy się 
na spacer. Ciekawi nas wszystko – ludzie, ich język i kultura, architektura, odgłosy ulicy, 
atmosfera, zapachy i oczywiście piękne krajobrazy. Jesteśmy w odległej krainie, ale jakże 
bliskiej sercu Ziemi Świętej, po której chodzili, w której żyli Jezus i Matka Boska. Dochodzimy 
nad Jezioro Galilejskie, nazywane też Tyberiadzkim lub Genezaret. Leży ono aż 209 metrów 
poniżej poziomu morza, a przepływa przez nie rzeka Jordan. Jezioro jest wielkim zbiornikiem 
bardzo czystej wody, która rozprowadzana jest rurociągami po całym kraju. Wracamy do hotelu. 
  
Dzień 2 
Wczesna pobudka, śniadanie, czeka na nas Tabga – dolina na północno-zachodnim brzegu 
jeziora. Z samego rana jest ciepło, słonecznie, ale nie upalnie, w dali nad jeziorem delikatna 
mgiełka, idealne warunki do zwiedzania. Czujemy się jak w raju. 
 

  
 
Zatrzymujemy się przy kościele cudu rozmnożenia chleba i ryb. Podziwiamy przepiękne mozaiki 
pokrywające podłogę kościoła, szczególnie zwraca naszą uwagę mozaika przedstawiająca 
cztery bochenki chleba i dwie ryby. Nieopodal stoi kościółek Prymatu św. Piotra. Tutaj Jezus 
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ukazał się po raz trzeci po zmartwychwstaniu. Doradził swoim uczniom wracającym z 
nieudanego połowu aby zarzucili sieci po prawej stronie łodzi. Posłuchali go i złowili wiele 
dużych ryb, które upiekli i wspólnie spożyli. Skała, na której przygotowano wtedy posiłek, 
wznosi się dziś z posadzki kościółka przed jego ołtarzem. Nazywa się Mensa Christi czyli Stół 
Chrystusa. Nieopodal sanktuarium znajduje się statua Chrystusa i klęczącego przed nim św. 
Piotra. Nawiązuje ona do wypowiedzianych wówczas przez Chrystusa słów: „Paś baranki 
moje!”. Tu Jezus udzielił prymatu św. Piotrowi i tym samym zaczęła się historia urzędu papieża. 
Jedziemy dalej – do Kafarnaum. Jak podaje Ewangelia wg św. Mateusza, Chrystus na początku 
swej publicznej działalności opuścił rodzinne miasto Nazaret i zamieszkał tu, w domu św. Piotra, 
nauczał w miejscowej synagodze i uzdrawiał chorych. Oglądamy ruiny starożytnego miasta, 
którego mieszkańcy trudnili się rolnictwem i rybołówstwem. W tamtych czasach było to miasto 
nadgraniczne, miejsce poboru podatku celnego na ważnym szlaku handlowym prowadzącym 
do Damaszku, stacjonował w nim oddział wojsk rzymskich. Nad terenem wykopalisk znajduje 
się konstrukcja umożliwiająca dokładne obejrzenie z bliska wnętrza domów z czasów 
Chrystusa. Może właśnie w tym miejscu był dom św. Piotra?  
 

   
 

Nadszedł teraz czas na wizytę w pobliskim kibucu En Gev. Jest to jedna z licznych w Izraelu 
osad żydowskich, w których ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Mieszkańcy mają 
równe prawa i obowiązki oraz dużo chęci do pracy. To coś w rodzaju naszego PGR-u, ale w 
świadomości Żydów cały majątek kibucu jest dobrem wspólnym, a nie niczyim. W planie mamy 
godzinny rejs drewnianą barką po jeziorze. Odbijamy od brzegu, w głośnikach słychać dźwięki 
Mazurka Dąbrowskiego, wszyscy wstajemy i razem śpiewamy nasz narodowy hymn, biało-
czerwona flaga wędruje na maszt. Płyniemy, a niestrudzony Dawid ciągle opowiada, opalamy 
się i jeszcze raz z oddali oglądamy zwiedzane wcześniej miejsca. Wracamy na ląd. 
 

 

 
W muzeum kibucu oglądamy szczątki pochodzącej podobno z czasów Chrystusa łodzi 
rybackiej, którą wydobyto z mułu pokrywającego dno jeziora. Niektórzy kupują pamiątki, inni 
kawę z automatu i obserwują życie osady lub odpoczywają. Jesteśmy trochę zmęczeni i głodni 
– w miejscowej restauracji serwują nam rybę św. Piotra – przyprawioną ziołami smażoną tilapię 
z jeziora Genezaret, do tego frytki i sałatki z warzyw oraz białe wino. Pycha - niebo w gębie, ale 
trzeba uważać na liczne ości. Po obiedzie idziemy na plażę, ale krótko spacerujemy, gdyż 
zrobiło się upalnie, wracamy do restauracji i chowamy się w cieniu. Pora jechać dalej.  
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Przez Tyberiadę dojeżdżamy do Yardenitu – symbolicznego miejsca chrztu Chrystusa. 
Miejscowość ta leży nad Jordanem czyli nad jedną z najsławniejszych rzek świata. Płynie ona tu 
wśród wysokich drzew i gęstej roślinności, jest nieduża. To w niej św. Jan Chrzciciel zanurzał 
ludzi i ochrzcił też Jezusa. Na brzegu zbudowano taras i zejścia do wody. Pielgrzymi mają 
możliwość symbolicznego powtórzenia chrztu poprzez zanurzenie w wodach Jordanu. Woda 
płynąca w tym zielonym wąwozie utworzonym z drzew przybiera intensywnie zielony kolor, jest 
zmącona. W rzeczywistości chrzest Jezusa odbył się u ujścia Jordanu do Morza Martwego, 
niedaleko Jerycha czyli daleko stąd.  
 

  
 
Wracamy do Tyberiady, a wieczorem kibicujemy naszym piłkarzom w meczu z Niemcami, 
niestety bez powodzenia. Zwycięstwo Kubicy w Montrealu poprawia nam humory.  

 
Dzień 3 
Od rana jesteśmy w doskonałych nastrojach pomimo nocnych kłopotów z klimatyzacją. Dawid 
oczywiście rozwiązuje problem i zmieniamy pokoje. Po półgodzinnym przejeździe zaczynamy 
zwiedzanie od Kany Galilejskiej - obecnie zamieszkałej przez ludność arabską. Wchodzimy do 
kościoła katolickiego prowadzonego przez franciszkanów. Zbudowano go w domniemanym 
miejscu pierwszego cudu Jezusa, który na weselu przemienił wodę w wino. Oglądamy wnętrze 
kościoła oraz stojące tam stare, kamienne stągwie. W pobliskim sklepie częstują nas słodkim, 
czerwonym winem przypominającym w smaku porto. Nie sposób odmówić jego zakupu, tym 
bardziej, że posiada etykietę potwierdzającą pochodzenie z Kany Galilejskiej.  
Do Nazaretu wjeżdżajmy wąskimi ulicami. Miasto jest położone w urokliwej niecce na stokach 
pięciu wzgórz. Tu był dom Józefa i Marii, tu Jezus dorastał i mieszkał do czasu podjęcia się 
publicznej działalności, którą rozpoczął w wieku 30 lat po przyjęciu chrztu w Jordanie z rąk Jana 
Chrzciciela. Przed opuszczeniem autokaru Dawid przestrzega wszystkich o konieczności 
stosownego ubrania się, gdyż będziemy kontrolowani przed wejściem na zamknięty teren wokół 
Bazyliki Zwiastowania. Dowiadujemy się, że według tradycji katolickiej, stoi ona w miejscu, w 
którym archanioł Gabriel zwiastował Marii narodzenie Jezusa. 
 

 



 

4 

 
Bazylika została zbudowana w latach 1960 – 1969 w miejscu zburzonego, niewielkiego kościoła 
z XVIII wieku. Potężna kopuła, zakończona kamienną latarnią wznosi się na wysokość 57 
metrów, Chroni ona relikwię – Grotę Zwiastowania. Badania archeologiczne potwierdziły, że 
krzyżowcy w XII wieku w tym samym miejscu wybudowali duży kościół i zastosowali wtedy kilka 
sztuczek architektonicznych, żeby ochronić Grotę. Krzyżowcy nie przypadkiem wybrali to 
miejsce, bo już w V wieku stała tu bizantyjska bazylika, która czciła Grotę. Sensacyjne okazały 
się odkrycia najstarszej warstwy - już w III, a może nawet w II wieku było tu miejsce kultu, czyli 
już chrześcijanie pierwszych pokoleń otoczyli Grotę czcią i przekształcili w kościół. Kamienne 
ściany wokół bazyliki są udekorowane bogatą kolekcją fresków przedstawiających różne 
wyobrażenia Maryi z Dzieciątkiem - dar Kościołów chrześcijańskich z całego świata. Jest 
również Matka Boża Polskich Uchodźców. 
Pora na obiad, wchodzimy do arabskiej jadłodajni przypominającej fast-food i decydujemy się 
na szawarmę - jedną z najpopularniejszych przekąsek bliskowschodniej ulicy. W Turcji jej 
odpowiednikiem jest kebab, a w Grecji – gyros. Pionowy ruszt oblepiany jest mielonym mięsem 
z kurczaka lub jagnięciny w kształcie ściętego stożka, ruszt obraca się, a mięso opiekane jest 
przez stojący obok piekarnik. Kiedy wierzchnia warstwa jest już gotowa, kucharz ostrym nożem 
ścina pojedyncze kawałki, które spadają na gorącą blachę. Upieczone kawałki mięsa wraz z 
warzywami i sosem zawijane są w cienkie, okrągłe chlebki pita i opakowane w kawałek 
pergaminu. Szawarma jest gotowa do zjedzenia. Smacznego. 
Wchodzimy na stromą górę oddaloną około 1 km od Nazaretu. Była ona kiedyś górą straceń. To 
z niej faryzeusze chcieli zrzucić również Jezusa. Oglądamy wspaniałą panoramę Nazaretu, pola 
Armagedon i Górę Tabor, która jest kolejnym celem naszej podróży. Autokar zatrzymuje się na 
parkingu u jej podnóża i przesiadamy się do taksówek. Wjeżdżamy wąską, krętą drogą na 
szczyt położony 562 m.n.p.m. Na Górze Tabor, z której roztacza się panorama wielobarwnych 
pól uprawnych, miało miejsce przemienienie Jezusa. Trzej apostołowie ujrzeli tu swego mistrza 
rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Wchodzimy do Bazyliki Przemienienia Pańskiego 
zbudowanej w latach 1919-1924 według projektu włoskiego architekta Antonio Barluzziego. 
 

  
 
Jedziemy dalej, na kilka minut zatrzymujemy się w punkcie widokowym na południową część 
jeziora i Wzgórza Golan – kolejny cel naszej wycieczki. 
Dawid opowiada nam o wojnie sześciodniowej z roku 1967, podczas której obszar ten został 
błyskawicznie zdobyty przez Izrael, o nieudanej próbie odzyskania Wzgórz przez wojska 
syryjskie w roku 1973 podczas wojny Jom Kippur. Oglądamy fortyfikacje sprzed kilkudziesięciu 
lat, widzimy leżące kilkaset metrów niżej jezioro. Coraz silniej wieje chłodny wiatr. Wracamy do 
Tyberiady inną drogą - zjeżdżamy ze stromego płaskowyżu Wzgórz Golan do rowu 
tektonicznego, jedziemy wzdłuż granicy z Jordanią, widoki zachwycające. 
 
Dzień 4 
Po śniadaniu żegnamy się z hotelem w Tyberiadzie. Najpierw jeszcze raz jedziemy na północ 
od tego miasta. Przebywając w tych okolicach (Kafarnaum) Jezus wygłaszał wiele razy swoje 
nauki do gromadzących się ludzi nad jeziorem oraz na pobliskich wzgórzach. Jednym z tych 
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miejsc, zgodnie z tradycją chrześcijańską, jest Góra Błogosławieństw wznosząca się 150 
metrów nad brzegiem jeziora. Na jej zboczu odkryto ruiny kaplicy z IV wieku wznoszącej się 
ponad grotą. Stojąc w grocie, według przekazów, Jezus wygłosił osiem błogosławieństw. 
Nawiązując do tej tradycji w roku 1937 zbudowano tu sanktuarium upamiętniające Kazanie na 
Górze i jezusowe błogosławieństwa.  
Dojeżdżamy do nadmorskiej, portowej Hajfy. Podobno jest to najczystsze z miast Izraela, kiedyś 
zamieszkałe przez wielotysięczną kolonię Żydów pochodzących z Polski. Dziś trudno w tym 
kraju porozumieć się w naszym języku. Po rozpadzie Związku Radzieckiego przybyło tu wielu 
emigrantów rosyjskojęzycznych i ten język, obok oczywiście hebrajskiego, jest teraz najczęściej 
słyszany na ulicach Hajfy i innych żydowskich miast. 
 

  
 
Podobno w Izraelu popularne jest stwierdzenie, że w Jerozolimie się modlą, w Tel Awiwie 
tańczą, a w Hajfie pracują. Miasto leżące u stóp i na stoku góry Karmel, trzecie pod względem 
wielkości, jest nie tylko centrum nowoczesnego przemysłu, ale również urokliwym miejscem. W 
jego górnej części leży kilka ładnych dzielnic mieszkaniowych i promenad, z których rozciąga 
się wspaniały, panoramiczny widok na północne wybrzeże. W połowie wysokości góry widzimy 
przykrytą złotą kopułą świątynię bahaistów oraz perskie ogrody.  
 

   
 
Na górze Karmel znajduje się także klasztor karmelitów (Stella Maris) wzniesiony nad jaskinią, 
w której miał mieszkać Eliasz – jeden z proroków Starego Testamentu. W przyklasztornym 
ogrodzie zauważamy piramidę ustawioną na grobie żołnierzy napoleońskich. Wchodzimy do 
środka, gdzie zwracamy szczególną uwagę na malowidła sufitowe przedstawiające Eliasza oraz 
biblijny wóz ognisty, króla Dawida z harfą, proroków Izajasza, Ezechiela i inne.  
Jedziemy autostradą wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego w kierunku Tel Awiwu. 
Zatrzymujemy się w Cezarei przy szerokiej, piaszczystej, pięknej plaży, jakich wiele w tym kraju. 
W czasach Chrystusa Cezarea była siedzibą rzymskiego prefekta Judei - Poncjusza Piłata. Do 
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dzisiaj zachowały się w dość dobrym stanie pozostałości starożytnego miasta i jego murów 
obronnych, amfiteatr i akwedukt. 
Mamy trochę wolnego czasu, spacerujemy wzdłuż linii brzegowej, uciekamy przed falami, 
odpoczywamy na plaży i oczywiście sprawdzamy tutejszą wodę morską. Tak, z całą pewnością 
jest słona i mokra. 
 

 
 

 
Jedziemy ulicami Tel Awiwu – miasta naszego przewodnika. Oglądamy niektóre z wielu 
interesujących miejsc drugiego co do wielkości skupiska ludności Izraela. Tu mają siedziby 
ambasady wielu państw, gdyż wbrew tutejszym władzom Organizacja Narodów Zjednoczonych 
nie uznaje Jerozolimy za stolicę państwa. Tel Awiw jest ośrodkiem kulturalnym i naukowym, 
centrum rozwoju wysokich technologii. Przejeżdżamy przez śródmieście, a następnie 
promenadą nadmorską do Jaffy.  
Zatrzymujemy się obok bulwaru w okolicach starego portu, który powstał blisko 4000 lat temu. 
W swojej długiej, bogatej historii Jaffa zdobywana była m. in. przez egipskich faraonów, 
Babilończyków, Persów, greckiego Aleksandra Macedońskiego, Machabeuszy, Rzymian, 
Bizantyjczyków, Arabów, Krzyżowców, Napoleona, Turków, Brytyjczyków i Żydów. Dzisiaj wraz 
z młodym sąsiadem stanowi jedno miasto - Tel Awiw Jaffa, ale jest malowniczą dzielnicą 
artystów, w której można odpocząć odwiedzając liczne galerie sztuki, sklepy z pamiątkami, 
restauracje, kawiarnie i nadmorskie promenady. 
 

 
 
Po długim spacerze, uciekając przed upałem chronimy się w jednej z restauracji. Dawid 
obiecuje nam, że w drodze do hotelu zatrzymamy się na Górze Oliwnej w Jerozolimie, aby 
obejrzeć panoramę tego miasta w świetle zachodzącego słońca. Naszemu kierowcy Szamirowi 
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udaje się uniknąć ulicznych korków wszechobecnych w porze wieczornej na większości dróg 
prowadzących do Jerozolimy. Przed nami największe miasto Izraela, wspaniałe, historyczne, 
dla wyznawców wielu religii najważniejsze miejsce na Ziemi. Jesteśmy zachwyceni. 
Rozstajemy się z Dawidem, gdyż jemu – Żydowi nie wolno przekraczać granicy z Autonomią 
Palestyńską i musimy go na razie pożegnać. Spotkamy się jutro rano. Dojeżdżamy do otoczonej 
zasiekami granicy, młody chłopak i dziewczyna w mundurach izraelskich wchodzą do autokaru, 
sprawdzają nasze paszporty, a po chwili wjeżdżamy za wysoki, betonowy mur do Betlejem.  
Jesteśmy mile zaskoczeni, palestyński hotel jest elegancki, wręcz komfortowy, pokoje 
obszerne, dobrze wyposażone nie tylko w telewizor, ale nawet w lodówkę, obsługa doskonała, 
posiłki bardzo smaczne. Po kolacji idziemy na długi spacer pomimo, że zapadł już zmrok. Nikt 
nas nie zaczepia, nie wzbudzamy żadnych emocji. Rzeczywiście jest tu bezpiecznie. 

  

Dzień 5 
Nasz kierowca Szamir sprawdza obecność w autokarze i ruszamy, pobieżnie kontrolują nas na 
granicy strefy palestyńskiej, zatrzymujemy się przed hotelem w Jerozolimie, witamy się z 
Dawidem i kilkoma uczestnikami wycieczki, którzy nie zdecydowali się na nocleg w Betlejem. 
Jedziemy do Ain Karem (w tłumaczeniu: ,,źródło winnicy”) – cichej, pełnej zieleni, malowniczej 
dzielnicy Jerozolimy położonej w górzystym terenie kilka kilometrów od Starego Miasta. Według 
najstarszej tradycji sięgającej początków chrześcijaństwa tu mieszkali św. Elżbieta i św. 
Zachariasz, tu przyszedł na świat ich syn – św. Jan Chrzciciel. Podziwiając panoramę 
okolicznych wzgórz i dolin wchodzimy pod górę do Sanktuarium Nawiedzenia. 
  

 
 
          Na dziedzińcu zwracamy uwagę na 42 tablice z tekstem Magnificat w różnych językach w 
tym również po polsku. Na zewnętrznej ścianie kościoła umieszczono dużych rozmiarów 
mozaikę przedstawiającą Matkę Bożą podążającą na osiołku do Ain Karem. Wchodzimy do 
środka i oglądamy malowidła ścienne, z których jedno przedstawia spotkanie św. Marii ze swoją 
krewną św. Elżbietą. Wracamy,  zza chmur wyszło słońce i robi się upalnie. 
          Oczekując na zebranie się wszystkich wycieczkowiczów i przyjazd autokaru 
wykorzystujemy krótką przerwę na odpoczynek i degustację soku wyciskanego w naszej 
obecności ze schłodzonych pomarańczy. Chyba nigdzie nie jest tak pyszny, jak w Izraelu. 
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Po południu łączymy się z grupą pielgrzymkową i zwiedzamy Betlejem. Dawida zastępuje polski 
przedstawiciel biura podróży i to on wprowadza nas do Bazyliki Narodzenia, która powstała 
ponad grotą, uważaną za miejsce narodzin Jezusa. Dzisiaj jest jedną z najstarszych 
chrześcijańskich świątyń, w której odprawiane są nabożeństwa.  
 

     
 

Do wnętrza prowadzi tylko jedno, bardzo niskie wejście i każdy zwiedzający musi się schylić. 
Zostało ono kiedyś celowo obniżone, aby muzułmanie nie mogli tu wjechać na koniach. W 
środku przyłącza się do nas palestyńska przewodniczka. Opowiada o historii świątyni 
wybudowanej w IV wieku dzięki matce cesarza Konstantyna, a przebudowanej około roku 530 
przez Justyniana. Jego zamiarem było stworzenie wielkiej budowli, większej niż kościoły 
Jerozolimy. Konstrukcja obiektu przetrwała przez 1500 lat do dnia dzisiejszego, jedynie dach i 
posadzka były wielokrotnie wymieniane. W XI wieku  kościół przejęli krzyżowcy. Za czasów 
Saladyna Arabowie odnosili się do świątyni z należytym szacunkiem. Niestety od XIII wieku 
rozpoczął się dla niej długi okres zaniedbania, okradania, niszczenia przez ludzi i w wyniku 
trzęsień ziemi. 
 

 
 

Historia świątyni jest dla nas bardzo interesująca, ale chcemy dokładnie obejrzeć budowlę i 
zejść do podziemi. Wnętrze bazyliki jest ciemne, ponure, widzimy cztery rzędy kolumn z 
różowego kamienia oddzielające pięć naw. Obok ołtarza siedzi kapłan w podeszłym wieku z 
długą, siwą brodą. Dowiadujemy się, że Bazylika Narodzenia należy obecnie do ortodoksyjnych 
Greków. 
Ustawiamy się w kolejce, czekamy i powoli schodzimy po kamiennych stopniach do Groty 
Narodzenia usytuowanej pod centralnym miejscem Bazyliki. Miejsce narodzenia Jezusa 
oznaczone jest srebrną gwiazdą o 14 ramionach i wyrytą inskrypcją: Hic de Virgine Maria Iesus 
Christus natus est (Tu z Dziewicy Marii narodził się Jezus Chrystus). W tym miejscu każdy 
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klęka, niektórzy modlą się, niektórzy całują gwiazdę. Po chwili przechodzimy dalej. Obok 
znajdują się też inne groty. W jednej z nich zamieszkał w roku 384 św. Hieronim i tu właśnie 
tłumaczył Pismo Święte z hebrajskiego na łacinę. Wychodzimy innymi schodami po przeciwnej 
stronie i czekamy na pozostałych uczestników naszej wycieczki. 
 

 
 

Przechodzimy do sąsiedniego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Ta świątynia została 
wybudowana niedawno, bo w roku 1882, służy katolickim mieszkańcom Betlejem oraz 
pielgrzymom. Stąd w Boże Narodzenie telewizja przekazuje pasterkę na cały świat.  
Idziemy ulicami Betlejem do Groty Mlecznej. Z legendarnych przekazów wynika, że w czasie 
karmienia Jezusa św. Maria dowiedziała się niespodziewanie o konieczności ucieczki, gdyż król 
Herod na wieść o narodzinach króla żydowskiego polecił wymordować wszystkich chłopców do 
lat dwóch. Pośpiech sprawił, że kilka kropli mleka upadło na skałę, w której wykuta była grota. 
Skała w jednej chwili przybrała biały kolor. Święta Rodzina zdołała uciec do Egiptu. 
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Autokarem udajemy się w kierunku oddalonego o kilka kilometrów Pola Pasterzy. Jesteśmy już 
bardzo zmęczeni i głodni - za dużo wrażeń na jeden dzień. Dobrze, że program wycieczki na 
dzień dzisiejszy się kończy, a do hotelu nie mamy daleko.  
Wracamy do przestronnych i co najważniejsze chłodnych apartamentów. Po kąpieli i obfitej 
kolacji odzyskujemy siły. Wielu z nas decyduje się wyjść na wieczorny, długi spacer. 
Odchodzimy daleko od hotelu, wstępujemy do kilku sklepów, oglądamy towary, porównujemy 
ceny. Wydaje się, że jest tu nieznacznie taniej niż poza Autonomią, ale zaopatrzenie jest 
gorsze. W drodze powrotnej kupujemy wodę, coca colę     i mleczko do kawy. Zmęczeni szybko 
zasypiamy. Rano czekać będzie na nas Jerozolima. 
 
Dzień 6 
Mieszkają w tym mieście i żyją obok siebie, przyjeżdżają tu ze wszystkich stron, spotykają się, 
czasami modlą się razem, kochają i tęsknią za nią - wyznawcy kilku religii. Dla swoich 
mieszkańców oraz wielu pielgrzymów ze wszystkich kontynentów jest najświętszym miejscem - 
stolicą świata. Jest bardzo, bardzo stara i ukrywa wiele tajemnic. Leży na wysokości 770 m 
n.p.m. w nierównej okolicy pełnej dolin i wzniesień. Stare Miasto z dzielnicami: chrześcijańską, 
ormiańską, muzułmańską i żydowską otoczone jest potężnym murem, w którym zbudowano 
kiedyś siedem bram. Z każdego jej miejsca patrzy na Ciebie historia świata, historia ludzkiej 
cywilizacji, z każdego kąta śledzi Cię kamera, przez którą zerka oko izraelskiego policjanta – to 
dla Twojego bezpieczeństwa. Jest najpiękniejsza, niesamowita, jedyna taka  …..  Jerozolima. 
 

 
 

Znowu jesteśmy na Górze Oliwnej, tym razem oglądamy panoramę Starego Miasta w świetle 
porannego słońca, a Dawid wyjaśnia nam, co widzimy w oddali, pokazuje Górę Syjon, Bazylikę 
Grobu Świętego z czarną kopułą, meczet - złotą Kopułę Skały, miejsce, na którym kiedyś stała 
świątynia Salomona i wiele innych. W ogromnym skrócie przybliża nam historię Jerozolimy.  
Próbujemy wyobrazić sobie, jak przed dwoma tysiącami lat mógł wyglądać wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy, co się wydarzyło w tamtą niedzielę palmową, zastanawiamy się czy droga z Góry 
Oliwnej do Doliny Cedronu wiodła tędy, a może tuż obok naszego szlaku, jak wyglądała 
wówczas Jerozolima? Nasz przewodnik wyjaśnia, że miasto było równie pięknie, ale zupełnie 
inne. Dzisiaj nie ma świątyni Salomona, górującej wówczas nad Jerozolimą, nie ma wzgórza 
Golgoty, na miejscu którego stoi Bazylika Grobu Pańskiego, wiele budowli wzniesionych przez 
Rzymian czy przez Żydów zostało później zburzonych, a na ich miejscu powstały inne. 
Na szczycie Góry Oliwnej znajdują się sanktuaria związane z wniebowstąpieniem Jezusa, 
wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny, a także Kościół Pater Noster (Ojcze nasz), 
natomiast na jej zboczu widzimy pamiętający czasy biblijne, najstarszy i największy cmentarz 
żydowski. 
Wchodzimy na teren należący i kontrolowany obecnie przez muzułmanów, na którym 
zbudowano Kaplicę Wniebowstąpienia. W jej wnętrzu dostrzegamy otoczoną krawędziami 
Skałę Wniebowstąpienia. 
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Kolejnym obiektem naszego zwiedzania jest Kościół Pater Noster.  Jego dziedziniec otoczony 
jest długim, prostokątnym murem, natomiast w krużgankach znajduje się kilkadziesiąt tablic z 
tekstem modlitwy ,,Ojcze nasz” w różnych językach. Szczególnie naszą uwagę przyciągają dwie 
z nich: polska i kaszubska.  
 

                 
 

Całą grupą powoli schodzimy zboczem Góry Oliwnej. Wstępujemy do Kaplicy Dominus Flevit 
(Pan zapłakał), w której nad ołtarzem znajduje się okno – witraż, skierowane na zachód. Dzięki 
temu modlący się widzą jednocześnie i ołtarz, i wspaniały widok Jerozolimy. 
Dochodzimy do Ogrodu Getsemani. To w nim Jezus został pojmany przed ukrzyżowaniem. 
Dawid pokazuje nam bardzo stare, kilkusetletnie drzewa oliwne, ale z całą pewnością nie mogą 
one pamiętać czasów odległych o XX wieków.  
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Ogród, a raczej niewielki ogródek oliwny sąsiaduje z okazałym Kościołem Narodów. Robimy 
krótką przerwę na odpoczynek i idziemy do czekającego nieopodal autokaru. Szamir częstuje 
nas chłodną wodą – wymęczeni słońcem i wysoką temperaturą tego potrzebowaliśmy.  
 

 
 

Po krótkim przejeździe doliną Cedronu wzdłuż murów Jerozolimy zatrzymujemy się, wysiadamy 
i wchodzimy jedną z bram na Stare Miasto,  a tam naszym pierwszym celem jest ściana Płaczu 
- święte miejsce dla Żydów. Zanim wejdziemy na ogromny plac musimy poddać się bardzo 
dokładnej kontroli. Pokazujemy paszporty, wyjmujemy z kieszeni i kładziemy na przesuwającą 
się taśmę wszystkie metalowe przedmioty, przechodzimy przez specjalne bramki. Dawid 
przypomina wszystkim o obowiązujących zasadach dotyczących ubioru, a mianowicie: u panów 
spodnie za kolana i koszule z krótkimi rękawami zakrywające tors, a panie nie dość, że muszą 
zakryć kolana, to jeszcze ramiona i wszystko to, co jest pomiędzy. Co za dyskryminacja! 
 

    



 

13 

 

W roku 70 n.e. po stłumieniu powstania żydowskiego Rzymianie zburzyli świątynię Salomona, z 
której pozostała jedynie część zachodniego muru. Nazwa Ściana Płaczu pochodzi z czasów 
imperium osmańskiego, gdyż podczas panowania tureckiego miejsce to stało się celem licznych 
pielgrzymek.  Żydzi przybywali tu aby opłakiwać zarówno swoich przodków wypędzonych z 
Palestyny, jak i zburzenie Jerozolimy oraz utratę świątyni.  
Z pewnej odległości obserwujemy teren placu położony obok muru. Jest on podzielony na 
większy po lewej stronie, na którym gromadzą się mężczyźni i znacznie mniejszy dla kobiet, 
który leży po prawej stronie. Dawid rozdaje niewielkich rozmiarów papierowe czapki – jarmułki, 
Zakładają je panowie osłaniając czubki swoich głów. Podchodzimy do samej ściany. Wielu 
przybyszów przynosi ze sobą kartki ze spisem życzeń i wsuwa je w szczeliny pomiędzy 
kamiennymi elementami muru. W marcu 2000 roku modlił się tu nasz wielki rodak – papież Jan 
Paweł II. Opuszczamy plac i spacerkiem idziemy na Górę Syjon do Kościoła Zaśnięcia, gdzie 
według tradycji święta Maria zapadła w wieczny sen.  
 

            
    

Następnie odwiedzamy Wieczernik – miejsce ostatniej wieczerzy, a kończąc dzisiejszy program 
wycieczki wchodzimy do Kościoła św. Piotra ,,In Gallicantu”. Podobno tu znajdował się dom 
najwyższego kapłana Kajfasza, do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa, to w pobliżu tego 
miejsca apostoł Piotr zaparł się swojego nauczyciela. Schodzimy do groty pod kościołem, w 
której Chrystus mógł być więziony, gdzie być może spędził ostatnią noc przed ukrzyżowaniem. 
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Wychodzimy na zewnątrz, a przewodnik pokazuje nam kamienne schody z czasów rzymskich 
biegnące od kościelnego ogrodu w dół do doliny Cedronu i przekonuje nas, że Jezus z całą 
pewnością musiał po nich chodzić. 

 

 
 
 
 

Krzyż Jerozolimski  
jeden z najstarszych symboli chrześcijaństwa, 
symbol Ziemi Świętej. Czy przedstawia cztery 
strony świata i leżącą w jego środku Jerozolimę, 
czy też cztery strony świata odkupione przez 
śmierć krzyżową Chrystusa, czy pięć ran Jezusa 
albo cztery kraje biorące udział w wyprawach 
krzyżowych? Zapewne wszystko to razem. Dzisiaj 
jest oficjalnym symbolem Kustodii Ziemi Świętej. 
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Dzień 7 
Tym razem śpimy krócej, schodzimy na śniadanie do restauracji naszego hotelu w Betlejem, o 
umówionej godzinie wszyscy są w autokarze i zaczynamy wycieczkę. Im wcześniej dotrzemy na 
Wzgórze Świątynne, tym krócej będziemy czekać w kolejce na wejście do Grobu Pańskiego, a 
planujemy wybrać się też nad Morze Martwe.  
 

    
 

Via Dolorosa czyli Droga Krzyżowa albo Droga Męki zaczyna się zaraz za murami Starego 
Miasta przy Bramie Lwów (chodzi o lwy, a nie o miasto). Nasz przewodnik Dawid zbiera 
wszystkich w pobliżu bramy i jak zwykle zaczyna opowiadać o miejscach, w których za chwilę 
znajdziemy się, o wyglądzie miasta w czasach Jezusa, o różnicach między rzeczywistym oraz 
obecnym przebiegiem Drogi Krzyżowej. Jesteśmy w muzułmańskiej dzielnicy starej Jerozolimy. 
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Powoli idziemy i obserwujemy mijających nas ludzi – arabskie kobiety z chustami na głowach, 
wrzeszczące, goniące się dzieci, przejeżdżających na motorach mężczyzn, grupy turystów z 
całego świata. Dokładnie nie wiadomo którędy szedł Jezus niosąc krzyż. W ciągu wielu wieków 
wszystko się tu zmieniło, wygląd ulicy i ludzie – wówczas mieszkali tu Żydzi, dzisiaj Arabowie. 
Być może nie zmienił się tylko uliczny zgiełk, nieporządek, kamienny fragment drogi z czasów 
rzymskich… 
Zatrzymujemy się przy poszczególnych stacjach, z których dziewięć znajduje się na ulicach 
Starego Miasta, a pięć ostatnich w Bazylice Grobu Pańskiego. 
 
 

 

 

Zbliżamy się do świątyni, a wokół nas pojawia się coraz więcej ludzi. Wąskimi uliczkami 
przechodzimy przez arabski bazar przeciskając się w tłumie między straganami. Mnich ubrany 
w szaroniebieski habit zaprasza nas do kaplicy kościoła etiopskiego. 
  

  
 

Na placu przed Bazyliką Grobu Świętego zbieramy się wokół naszego przewodnika. 
Dowiadujemy się, że po śmierci Chrystusa nie podobało się władzom rzymskim, że jego grób 
stał się miejscem kultu Żydów i pierwszych chrześcijan. Dlatego zniszczono go, a w jego 
miejscu zbudowano świątynię bogini Wenus. W roku 326 do Jerozolimy przybyła święta Helena 
mając na celu poszukiwania miejsc związanych z Jezusem, śladów chrześcijaństwa. Właśnie 
ona odnalazła grobowiec, fragment krzyża i dzięki niej w roku 335 powstała Bazylika Grobu, 
którą blisko trzysta lat później zniszczyli Persowie. Niedługo, bo tylko po 20 latach Bizancjum 
odzyskało kontrolę nad tym obszarem i świątynia została odbudowana. Niestety po kilku latach 
chrześcijanie stracili na rzecz muzułmanów kontrolę nad świątynią i tym samym nad grobem. W 
roku 1009 pałający nienawiścią do chrześcijan kalif Al-Hakina zdecydował o zburzeniu świątyni. 
W roku 1099 Jerozolimę zajęli krzyżowcy, którzy natychmiast zajęli się odbudową Bazyliki 
Świętego Grobu. Do dnia dzisiejszego stoi ona w takim kształcie, pomimo, że w ciągu stuleci 
wielokrotnie była przebudowywana i odnawiana. 
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Od XII wieku kluczami do tego najświętszego miejsca chrześcijaństwa opiekują się dwie rodziny 
muzułmańskie. Codziennie wczesnym rankiem dwaj przedstawiciele rodzin - Nousseibeh i 
Joudeh otwierają drzwi do świątyni. Przekazując im w roku 1192 zarządzanie kluczami Saladyn 
chciał pogodzić różne grupy chrześcijańskie rywalizujące o prawo do opieki nad grobem 
Chrystusa.  
Nasz plan zwiedzania musimy trochę zmienić, gdyż rozpoczęło się sprzątanie przy Grobie 
Pańskim. W tym czasie nikogo nie wpuszcza się do jego wnętrza. Możemy jednak bez 
przeszkód poruszać się po pozostałej części Bazyliki. Największy tłok napotykamy w 
symbolicznym miejscu ukrzyżowania Jezusa – przy ostatniej stacji drogi krzyżowej.  
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W końcu ustawiamy się i cierpliwie czekamy w kolejce do Grobu Świętego. Prawosławny mnich 
wpuszcza tam po trzy osoby. Pochylamy się, przyklękamy, niektórzy robią zdjęcie i już 
ponaglani musimy wychodzić. 
         

  
 

Mamy godzinę na samodzielne zwiedzanie Jerozolimy. Chodzimy wąskimi uliczkami Starego 
Miasta pełnymi mieszkańców i turystów, zaglądamy do sklepu z pamiątkami – oferują tu 
przeróżne figurki, obrazki, krzyżyki, różańce, tanie drobiazgi, jak również przepiękne, ale drogie 
- srebrne i złote wyroby jubilerskie. Robimy tylko skromne zakupy. 
Przyciąga nas zapach świeżego pieczywa. Wstępujemy do piekarni pełnej chlebów, bułek, 
bagietek, chałek, ale decydujemy się na okazałe rogale – tak smaczne, jakby pieczone były u 
nas, prawdopodobnie najlepsze na Bliskim Wschodzie, a może nawet w całej Azji, siadamy na 
ławce, odpoczywamy … 
Opuszczamy Jerozolimę – jedziemy autostradą przez pustynię Judzką w kierunku Morza 
Martwego. Obserwujemy położone obok drogi osiedla arabskie, żydowskie i prowizoryczne 
osady nomadów. W ciągu kilkudziesięciu minut zjeżdżamy w dół ponad 1000 metrów. 
 

  
 

Zatrzymujemy się w Qumran, gdzie w roku 1946 w pobliskich jaskiniach beduini znaleźli zwoje 
pergaminu sprzed dwóch tysięcy lat. Badacze ustalili, że zostały one zapisane przez 
przedstawicieli ówcześnie istniejącego odłamu religijnego nazywanego dzisiaj sektą 
esseńczyków.  
Dawid prowadzi nas na wyznaczone miejsca widokowe, skąd można oglądać zbocza gór z 
jaskiniami, a z drugiej strony przepiękną panoramę okolic wraz z Morzem Martwym. Jest 
upalnie, a dokładniej niesamowicie, bardzo, bardzo gorąco i dlatego zaraz wracamy do 
pobliskiego, klimatyzowanego kompleksu dla turystów ze sklepami i restauracją. 
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Niestety, nie ma zbyt wielu chętnych na zwiedzanie Masady – górskiej twierdzy, jednego z 
najcenniejszych zabytków starożytności. Kilka najblizszych godzin spędzamy więc na plaży, na 
leżakach i pod parasolami na brzegu najbardziej słonego zbiornika wodnego na świecie. 
Niektórzy smarują się błotem, bo ponoć jest to zdrowe dla skóry, inni bezskutecznie próbują się 
utopić w wodzie gęstej od soli, jeszcze inni opalają się …         

        

     

Zbieramy się, ale najpierw trzeba dokładnie wypłukać się pod bieżącą, oczywiście słodką wodą 
i wytrzeć się. Jedziemy do Jerycha – uznawanego za najstarsze miasto świata. Archeolodzy 
odkryli tu pozostałości biblijnej osady sprzed dziesięciu tysięcy lat...  
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Pozostawiamy Dawida przy stacji benzynowej i przekraczamy granicę strefy palestyńskiej. W 
mieście zatrzymujemy się przy starym drzewie, z którego według tradycji celnik Zacheusz wołał 
do Jezusa. Z oddali oglądamy Górę Kuszenia, na której poszczący przez 40 dni Jezus kuszony 
był przez szatana. Na stromym zboczu zbudowany został prawosławny, grecki klasztor. Można 
się do niego dostać kolejką linową. 
 

  
 

 
Na parkingu przed ogromną restauracją spotykamy dziewczynę o imieniu Bahija, która obok 
autokarów zaparkowała swój środek lokomocji – okazałego, czterobiegowego wielbłąda marki 
Camel z wielkim garbem. Dziewczyna wyróżnia się spośród innych nomadek – ma niebieskie 
oczy, bladą karnację skóry i nie nosi żadnego nakrycia głowy. Bahija pokazuje coś swojemu 
obrażonemu, może nawet zazdrosnemu wielbłądowi, tłumaczy, uspokaja go i, jak to w zwyczaju 
wędrownych ludów, idzie zamówić kawę z ekspresu – z mleczkiem, ale bez cukru. Dziwne, 
dlaczego bez cukru?  W oddali, na pustyni widzimy szukającego wody dzikiego wielbłąda, który 
nie chce dalej iść. A słońce świeci - i to jak mocno! 
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Koniec wycieczki, pora wracać do hotelu na nocleg, a jutro do domu. 
 
Dzień 8 
 
Wstajemy o 4 rano, na szczęście wszyscy spakowali się już wczoraj, na dole przed recepcją 
czeka na nas gorąca kawa, herbata i ciasto. Żegnamy się z bardzo miłymi i życzliwymi 
pracownikami palestyńskiego hotelu. Przez opustoszałe Betlejem i Jerozolimę jedziemy na 
lotnisko. Tam niestety musimy rozstać się z naszymi izraelskimi przyjaciółmi - kierowcą 
Szamirem i przewodnikiem Dawidem. Wszyscy zawsze będziemy ich miło wspominać, a może 
jeszcze kiedyś spotkamy się? 
Na lotnisku odprawa dla opuszczających Izrael przebiega bardzo sprawnie. Mamy jeszcze 
sporo czasu, wchodzimy więc do kilku bogato zaopatrzonych sklepów wolnocłowych i liczymy 
minuty pozostające do odlotu. O dziwo wylatujemy wcześniej, przed ustaloną godziną. 
Zapewne było to możliwe, gdyż wszyscy pasażerowie zgłosili się we właściwym czasie do 
odprawy, może nie było innych pasażerów poza uczestnikami wycieczek i pielgrzymek 
organizowanych przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży. Wkrótce po starcie dostajemy obfite, 
smaczne śniadanie. Na każdej tacy oprócz jedzenia, przypraw, jednorazowych talerzy i 
sztućców leży świadectwo koszerności.  
Powoli schodzimy do lądowania, przelatujemy nisko nad centrum Łodzi, koła samolotu bardzo 
łagodnie dotykają płyty lotniska … 

B.S. 
 

 

 


