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Wyprawa do Palestyny

Dnia 26 stycznia 2018r. odbyło się kolejne ze spotkań podróżniczych, zatytułowane tym razem "Wieczór arabski". Prezentacja
dotyczyła pierwszej, otwartej, piotrkowskiej wyprawy do Ziemi Świętej, którą zorganizował i przedstawił Radosław Kożuszek.

Wyprawa odbyła się w listopadzie, a uczestniczyło w niej kilku mieszkańców naszej gminy. Na prezentacji wraz z podróżnikiem
wirtualnie odwiedziliśmy wspaniałą Jerozolimę z grobem Chrystusa, Golgotą oraz Ścianą Płaczu. Moglismy zobaczyć jak wygląda
Grota Narodzenia w Betlejem oraz Kościół św. Katarzyny, z którego transmitowana jest na cały świat pasterka. Zobaczyliśmy jak
wyglądają słynne pola, na których anioł oznajmił pasterzom, że narodził się Chrystus.Odwiedzilismy także grób Racheli- matki dwoch
pokoleń Izraela. Przewodnik opowiadał nam o kuchni palestyńskiej oraz przedstawił zdjęcia z miejscowości Beit Dżalla, gdzie wszytscy
uczesnicy wyprawy mogli zjeść oryginalne, palestyńskie falafele (chleb arabski w surówkami i smażonymi klopsami z mielonej
ciecierzycy). Beti Dżala jest zadbanym miastem arabskim, zamieszkałym w dużej części przez chrześcijan. Piotrkowska wyprawa
odwiedziła taże daleki Hebron, gdzie udała się do ogromnego meczetu, w którym znajduje sie grób Abrahama. Turyści odwiedzili także
hebrońską fabrykę słodyczy "lokum" - wyglądających jak galaretki, fabrykę czystego mydła oliwkowego w Nablusie, browar i najlepszą
w Palestynie winiarnię w Taybeh oraz największą w Nablusie typowo palestyńską cukiernię, gdzie serwuje sie wiele rodzajów baklawy
oraz miejscowy hit czyli kinafę- ciasto z nadziewanym słodkim, białym serem- podawane na gorąco. Turyści mogli także wejść do
miejsca chrztu Chrystusa w Jordanie, pławić się w krystalicznie czystych zródłach Ein Feshka oraz pływać, a raczej unosić sie na
słonych falach Morza Martwego. Piotrkowianie spotkali także znane z zodiaku koziorożce nubijskie oraz niewielkie ssaki zwane
góralkami. Odwiedzili wysokogórską twierdzę Masada, dawna osadę Qumram, klasztor św. Jerzego umiejscowiony w dolinie na środku
Pustyni Judzkiej oraz wjechali kolejką górską na Górę Kuszenia w Jerycho. Niktórzy zafundowali sobie przejażdzki na ośle lub
wielbłądzie. Ukoronowaniem wyjazdu był wieczór arabski zorganizowany przez władze hotelu w Betlejem- tańce, zabawy oraz
przebieranie się w stroje arabskie. Zapraszamy na kolejna piotrkowską wyprawę do Palestyny i Izraela już w listopadzie.
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