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8 września 2018 r. Akcja Katolicka wspólnie z PTTK zorganizowały wyprawę szlakiem
turystycznym Jaworki -Rozdziele - Obidza, Łomnica-Zdrój - Groń (822 m n.p.m), - Hala Skotarki
(970 .n.p.m) na Halę Łabowską (1061 m n.p.m).

Trasa była dla wymagających, szczególnie szlakiem niebieskim, gdzie było ostre nachylenie
zbocza na długiej, jak się wydawało, trasie i ... 77 zakrętów po kamienistym podłożu.

Na Hali odbyło się uroczyste Spotkanie Gurgaczowskie i msza w intencji pamięci Żołnierzy
Wyklętych, a szczególnie ich Kapelana Polski Podziemnej Armii Niepodległościowej - ks.
Władysława Gurgacza, (1914 – 1949). To była niezwykła postać. Kult niezłomnego księdza
Gurgacza trwa po dzień dzisiejszy.

Został rozstrzelany przez władze komunistyczne po wojnie. Miał 35 lat. Pierwsza msza w jego
intencji odbyła się w 1996 roku w wolnej Polsce i odtąd msze są odprawiane co roku.

Hala na ten czas przybiera barwy biało-czerwone . Są sztandary, chorągwie polskie, chwile
skupienia i zadumy nad Polską.

Uroczystość tego dnia rozpoczęła się od spektaklu słowno - muzycznego, ale nie było nas
wtedy, bo byliśmy jeszcze na szlaku. Gdy zmęczeni dotarliśmy do celu, akurat rozpoczęła się
msza. To tak, jakby czekali na nas.

W uroczystości uczestniczyło ponad tysiąc osób. Ołtarz ofiarowany od Nadleśnictwa Piwniczna,
ławki i droga - Nadleśnictwa Nowojowa. Byli zaproszeni samorządowcy, parlamentarzyści,
krewni ks. Gurgacza, dziennikarze mediów katolickich. Zauważyłam przedstawicieli z Gazety
Krakowskiej, Solidarność - Kraków, Kluby Gazety Polskiej, i innych.

Wśród młodzieżowych organizacji licznie reprezentowany był Związek Harcerstwa Polskiego,
Grupy Rekonstrukcyjno - Historyczne , Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Barcic, młodzież szkolna
indywidualnie i grupowo. „Stąd rozpościera się pamięć o tych, którzy poświęcili wszystko dla
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Polski" - mówił w zeszłym roku poseł Antoni Maciarewicz.

„Europa należy do Chrystusa. Jeśli nie chcemy za wcześnie umierać, wróćmy do t r a d y c j i
chrześcijańskiej" - mówił tego dnia w homilii bp Jan Szkodoń. z diecezji krakowskiej.

Zebrani modlili się między innymi - za wierność Bogu i wzrost wiary w narodzie, za młodzież
polską - by strzegła wolności katolickiej i Polski, za wrogów, którzy prześladują - aby doznali
olśnienia i naprawiali krzywdy, za dobro, które zawsze zwycięża. Uroczystość zakończono
złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym księdza Gurgacza. To było wydarzenie
pełne zadumy nad Polską, pełnym wzruszeń i umocnienia w duchu świętym.

Po spotkaniu można było pożywić się gorącą, żołnierską grochówką przygotowaną specjalnie
na tą okazję dla uczestników.

Można było też kupić książkę - „Władysław Gurgacz Jezuita Wyklęty", otrzymać pieczęć
turystyczną z okazji tego wyjątkowego spotkania.

W Szczawnicy byliśmy dopiero o godzinie 20.00. Zmęczeni wysiłkiem i drogą, ale zadowoleni.
W grupie można dużo zwiedzić i doznać otworzenia się na zaskoczenie Boże,
z
wyprawy w góry wracać bezpiecznie i z nowym umocnieniem ducha i ciała.

Zapraszamy na wędrówki młodzież, dorosłych w następnym roku.

Elżbieta Zawalska-Czajka
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