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To przede wszystkim w sfe-
rze religii człowiek każdej epoki
formułuje najważniejsze pytania
osobiste i poszukuje ostatecz-
nych odpowiedzi egzystencjal-
nych. Dochodzenie człowieka do
osobowej wiary w Boga i Jego
zbawczą obecność w świecie
oraz historii, a później trwanie w
wierze, umacnianie jej jako
żywotnej przyjaźni z Trójjedynym
Bogiem Miłością, to jeden z naj-
ważniejszych tematów obecnych
na kartach Biblii. Drogi docho-
dzenia do wiary są bardzo róż-
ne. Można jednak powiedzieć, iż
w świetle doświadczeń zawar-
tych w Biblii wiara, która bierze
się z patrzenia na dzieła mocy
Bożej Miłości, jest wcześniejsza
od wiary zrodzonej na podstawie
przepowiadanego słowa. Stąd to
już od czasów papieża Grzego-
rza Wielkiego (a więc nie tylko
w epoce kontrreformacji) obraz

Ks. prof. Tadeusz Fitych

AUSTRIACKI ETAP WYSTAWY
GOTTES MÜHLEN – BO¯E M£YNY
Nordwald w kraju zwi¹zkowym Dolna Austria

i rzeźba były traktowane jako
swego rodzaju narzędzie misyj-
ne, czyli nie tyle jako przysłowio-
wa sztuka dla sztuki, ale przede
wszystkim według zasady „fides
ex visu” (tzn. wiara z oglądania i
medytacji sztuki religijnej), czyli
w funkcji przekazu doświadcze-
nia i świadectwa wiary, od sym-
bolu apostolskiego poczynając.
Pomimo prądów ikonoklastycz-
nych i jednostronnych tendencji
obrazoburczych, medytacja ob-
razu od wieków była i jest w Ko-
ściele Katolickim oraz Prawo-
sławnym traktowana jako istot-
ne, wręcz priorytetowe i nieza-
stąpione źródło i narzędzie wiary.

Pamiętając o rozróżnieniu
pomiędzy sztuką religijną a
sztuką sakralną, nie wolno nam
pomijać prawdy, iż w minionych
stuleciach sztuka sakralna była
traktowana zarówno jako: sakral-
na przestrzeń obecności Boga;

przestrzeń liturgii, modlitwy i
wyciszenia oraz jako środowisko
przekazu zrealizowanej święto-
ści, duchowości, kształtowania
syntezy teologicznej, zdrowej
wyobraźni i kultury religijnej
wiernych (a w niektórych wie-
kach i środowiskach, także jako
„pouczenie nieumiejących czy-
tać”). Z tego względu m.in. ję-
zyk architektury romańskiej, go-
tyckiej i barokowej (w dużej mie-
rze także i współczesnej) był i jest
nadal czytelnym komunikatem
„Niewidzialnego” oraz ważkim
przesłaniem – „szukajcie tego co
w górze”, dążcie tam gdzie prze-
bywa Chrystus (zob. Kol 3, 1-4).

Po znaczącej duszpastersko-
teoretycznej refleksji na temat
roli sztuki w Kościele, zwłaszcza
w wydaniu potrydenckich bisku-
pów, Sobór Watykański II w Kon-
stytucji O Liturgii (rozdz. VII; 4
XII 1963 r.) jako pierwszy zajął
się sztuką (nie zaś tylko obraza-
mi), dokonując rozróżnienia po-
między sztuką sakralną, a sztuką
religijną. Zadaniem sztuki sakral-
nej jest służba kultowi, zbudowa-
nie wiernych oraz ich religijne
kształcenie – ta świadomość
ugruntowana była wielowie-
kową, tradycyjnie pojmowaną
funkcją obrazów. Dzieła tego
typu sztuki zostały uznane za zna-
czące znaki i symbole najwyż-
szych spraw wiary i kultury duszy.

Wypowiedzi Pawła VI, Jana
Pawła II, Benedykta XVI, nadal z
mocą i nową intelektualno-du-
chową świeżością podkreślają że
„Kościół potrzebuje sztuki” i do-
ceniają wyjątkową rolę artystów
(także ludowych). Jest to konse-
kwencją wielkiej wizji, jaką zary-
sował Paweł VI, a następnie do-
pełnił Jan Paweł II dostrzegając
właśnie w sztuce jeden z podsta-
wowych obszarów odrodzenia
człowieka. Jego list adresowany
do artystów (2000 r.) ma szcze-
gólne przesłanie. Jest nim proro-
cza intuicja, że „piękno [będące
kształtem Miłości] zbawi świat”.
„Sztuka ze swej natury jest swo-
istym wezwaniem do otwarcia
się na Tajemnicę” – napisał Jan

Paweł II. Sztuka tylko wtedy ma
sens, jeżeli jest drogą do praw-
dy. Jest wtedy prawdą zarówno
o twórcy, o samym artyście, ale
przede wszystkim o świecie, ale
głównie o Stwórcy”, o Trójjedy-
nym Bogu Miłości Największej.

Kraj zwi¹zkowy
Dolna Austria

Przypomnijmy, Austria czyli
Republika Austrii, to średniej
wielkości państwo w Europie
Środkowej, które sąsiaduje i bez-
pośrednio rozwija samorzutną
wymianę w zakresie szeroko
pojętej kultury z aż ośmioma
ościennymi krajami. Na północy
graniczy bowiem z Niemcami
(784 km) i Czechami (362 km),
na wschodzie ze Słowacją (91
km) i Węgrami (366 km), na po-
łudniu ze Słowenią (330 km) i
Włochami (340 km), a na zacho-
dzie ze Szwajcarią (164 km) i
Lichtensteinem (35 km). Najwię-
cej ludności zamieszkuje w stoli-
cy kraju – Wiedniu i Dolnej Au-
strii (po ok. 1,6 mln osób), a naj-
mniej w górzystym Tyrolu. Przy
czym Dolna Austria jest po Wied-
niu jako stolicy kraju, najliczniej
zamieszkałym krajem związko-
wym.

Austria była i jest krajem ludzi
wierzących. Ta niekwestionowa-
na prawda odzwierciedla się w
wiejskim i miejskim, a nawet
wielkomiejskim (Wiedeń), krajo-
brazie kulturowym poszczegól-
nych krajów związkowych i re-
gionów. Przybywających tury-
stów uderza nie tylko niezwykły
rozmach tutejszej architektury
sakralnej, liczba opactw i klasz-
torów pełniących od wielu wie-
ków rolę ważnych centrów kul-
tury (zwłaszcza w Dolnej Austrii
są to m.in.: Melk – 1089 r.; Klo-
sterneuburg – 1114 r.; Heiligen-
kreuz – 1133 r. oraz Dürnstein,
Seitenstetten, Göttweig, Lilien-
feld i Zwettl), ale także częste
występowanie zróżnicowanych
form małej architektury sakralnej
(pokłosia wysokiej kultury mo-
nastycznej).
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Nordwald bogaty
w malownicze

pejza¿e
oraz nasycenie

krajobrazu
przez sacrum

Pomiędzy dwoma malowni-
czo położonymi nadunajskimi
miastami Ybbs i Krems, tylko nie-
liczne drogi wiodą od Dunaju w
górę poprzez wąskie doliny i
strome zakosy na północ, do re-
gionu tzw. Waldviertel – części
Dolnej Austrii. Rozciągają się tu
liczne wzgórza, których wyso-
kość przekracza nawet 1000 m.
W zachodniej części tego regio-
nu znajduje się największy w ca-
łej Austrii zamknięty kompleks
lasów – Nordwald, „Weinsberger
Forst”. Wioski są tu niewielkie,
często zaledwie kolonie, które
zamieszkują zahartowani ludzie.
Liczba miast i gęstość zaludnienia
jest tu niewielka. Zimy są tutaj dłu-
gie i obfitują w śniegi. Natomiast
lato – to pora roku, która jeśli ją
tutaj przeżyło, to nie da się jej za-
pomnieć, posiada bowiem wyjąt-
kowo urokliwe piękno, które
trudno opisać słowami.

I stacja
na austriackim

szlaku GM:
31 VIII – 10 IX 2010 r. –

cysterskie opactwo Zwettl:
ok. 700 odwiedzin

W miesiącu wrześniu 2010 r.
niemiecka wersja wystawy BM
„Gottes Mühlen” (dalej – GM)
miała swój „austriacki” etap.
Otworzyła go ekspozycja w „Ka-
tedrze Lasu Północnego” (Nor-
dwald-Kathedrale), tzn. w kom-
pleksie pocysterskiego opac-
twa cysterskiego Zwettl z
1138 r. (Dolna Austria), erygo-
wanego jeszcze w epoce św. Ber-
narda z Clairvaux. Powstała tu w
XVIII w. wieża opackiego kościo-
ła należy do najpiękniejszych fa-
sad wieżowych doby baroku, w
krajach języka niemieckiego. Po-
nadto do dzisiaj opactwo Zwettl,
jako jedyne w całej Austrii, po-
siada najlepiej zachowany romań-
ski kompleks klasztorny. Z kolei
jego „perłą” jest najstarsza w ca-
łym zakonie cystersów romańska
sala kapitulna, z piękną kolumną
w centrum.

To właśnie w tym miejscu w
okresie 31 VIII – 10 IX 2010

r. – w cysterskim kapitularzu,
obok gotyckich krużganków, zo-
stała zaprezentowana wystawa
GM, która obejrzało ponad 700
osób. Nota bene każdego roku w
okresie od maja do końca wrze-
śnia opactwo nawiedza ok. 24-
27 tys. turystów.

Cysterskie Opactwo Zwettl
(od słowiańskiego: svetla – świe-
tlana dolina; zniemczone: Zwet
Tal) – istniejące do dzisiaj w Dol-
nej Austrii (w regionie Waldvier-
tel) zostało erygowane w 1138 r.
przez Hadmara I von Kuenring (o
3 km oddalone miasto Zwettl, by-
ło centrum jego królewskiego len-
na). Od pierwszej chwili uderza
zbieżność nazwy z zaledwie przed
22 laty erygowanym we Francji
cysterskim opactwem Clairvaux
– Claravallis. Legenda głosi, że
wskazany na budowniczego opat
podczas modlitwy miał wizję
Matki Bożej, która poleciła mu
znalezienie w zimowym lesie zie-
lonego drzewa, jako miejsca, w
którym należało wznieść klasz-
tor. Na pamiątkę tego przekazu,
w klasztornym kościele w latach
1731-1733 wzniesiono ołtarz Jo-
sefa Matthiasa Goetza, który w
centrum ma zielony dąb – Jezusa
– „Drzewo Życia”.

Od momentu powstania,
opactwo stanowiło w klasyczny

dla Austrii sposób, z jednej stro-
ny kuenringowski „Hauskloster”,
a z drugiej religijne, duchowe i
kulturalne centrum (w XII w.
działała tu znacząca szkoła ręko-
piśmiennych kodeksów). Cesar-
skie i papieskie prawa chroniły
opactwo aż do chwili eksempcji.
Z dniem 5 kwietnia 1859 r. nale-
ży ono do kongregacji austriac-
kich cystersów.

Historycznie, było ono trze-
cim cysterskim opactwem Austrii
(po opactwie Rein – łac. Runa, z
1129 r. oraz Heiligenkreuz z 1133
r., określane mianem „mistyczne-
go serca Lasu Wiedeńskiego”), a

jako filia opactwa Heiligenkreuz
(eryg. przez św. Leopolda III z
rodu Babenbergergów) – drugim
w Dolnej Austrii.

W 1159 r. konsekrowano tu
pierwszy romański kościół, a już
w 1190 r. przykryto sklepieniem
istniejące do dzisiaj obiekty klasz-
tornego kompleksu: dormito-
rium, latrynę i budynek kapitul-
ny. W latach 1128-1130 wznie-
siono gotyckie krużganki z ab-
sydą fontanny. Przez cztery dzie-
sięciolecia w okresie 1343-1383,
w miejsce pierwszego romań-
skiego kościoła wznoszono go-
tycki wysoki chór syntezę fran-
cuskiego planu (chóru i wieńca
kaplic) z rodzimym chórem ha-
lowym. Opactwo nie uchroniło
się przed żadną z plag, klęsk,
wojen. W 1427 r. w następstwie
najazdu husytów opactwo zosta-
ło spustoszone, a w wieku XVI
nastąpił jego duchowy upadek.

Zasługą szeregu wybitnych
opatów jest konsekwentne przy-
wracanie opactwu jego dawnej
świetności. Za kadencji opata
Melchiora Zaunagga (1706-1747)
można mówić już o ponownym
rozkwicie. W tym czasie wiele
obiektów przebudowano w sty-
lu późnego baroku: kościół (wraz
z wystrojem i wyposażeniem
wnętrza); fasadę wieży (1727 r.),
a także bibliotekę (barokowa z
1733 r., która posiada 250 kodek-
sów z XII-XIII w. i 420 średnio-
wiecznych bezcennych pomni-
ków dla historii austriackiej kul-
tury).

W następstwie józefinizmu i
narodowego socjalizmu opactwo
zostało zniesione i dodatkowo
obciążone wysokimi kontrybu-
cjami. W 1964 r. konwent opac-
twa tworzyło 46 mnichów. W
zakres ich służby wchodziła m.in.
modlitwa chórowa (Liturgia Go-
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dzin, czyli brewiarz trwający
dziennie ok. 2,5 godziny), troska
o konwikt chłopców, uczniów
szkoły muzycznej oraz duszpa-
sterstwo 13-tu parafii inkorporo-
wanych do klasztoru jeszcze w
średniowieczu oraz tzw. domu
rekolekcyjnego i formacyjnego
(1924 r.) Bildungshaus (szkoła
prywatna, z 1990 r.) dla osób
duchownych i świeckich. Obec-
nie opactwo liczy 22 ojców i
dwóch kleryków, a obsługuje 19
parafii (w tym 13 inkorporowa-
nych), w których żyje ok. 16 tys.
wiernych.

Do dzisiaj opactwo Zwettl,
jako jedyne w całej Austrii, po-
siada najlepiej zachowany romań-
ski kompleks klasztorny. Z kolei
jego „perłą” jest najstarsza w ca-
łym zakonie cystersów romańska
sala kapitulna, z piękną kolumną
w centrum. W efekcie dynamicz-
nej rozbudowy opactwa w XVIII
w. powstała wieża opackiego
kościoła (dzieło architektów
Matthiasa i Josefa Munggenast z
17772-1727 r.). Należy ona do
najpiękniejszych fasad wieżo-
wych doby baroku, w krajach ję-
zyka niemieckiego. Do dzisiaj sta-
nowi ona o blasku wyjątkowej
„Katedry Lasu Północnego”
(Nordwald-Kathedrale), w kom-
pleksie pocysterskiego opactwa

powstałego w epoce św. Bernar-
da z Clairvaux.

II stacja
na austriackim

szlaku GM:
10 -23 IX 2010 – Allentsg-

schwendt (Waldviertel, Dolna
Austria; parafia i gmina Lichtenau)

Miejsce – modernizowana sala
wystawowa dawnej szkoły: ok.
140 odwiedzin.

Lichtenau (tzw. Marktge-
meinde) leży w południowej
części regionu Waldviertel oraz
w odległości ok. 30-35 km od

większych miast: Zwettl i Krems,
otoczone licznymi wzgórzami od
542 do 718 m npm. Strukturę
administracyjną gminy tworzy 18
miejscowości.

Na program uroczystego
otwarcia złożyły się: oprowadze-
nie zebranych wzdłuż plansz z
blokami tematycznymi GM; wy-
kład ks. prof. Tadeusza Fitycha
połączony z prezentacją multi-
medialną nt. „Was Bildststöcke,
Martel und Wegkeuze
künden? Alte Glaubenszeu-

gnisse neu endeckt”; odpowie-
dzi na pytania uczestników wer-
nisażu.

Tutejsza społeczność charak-
teryzuje się dużą aktywnością
społeczno-religijną i stopniem
zrzeszenia. Działa tu szereg sto-
warzyszeń, a osoby pasjonujące
się małą architekturą sakralną
zinwentaryzowały i w prosty
sposób wydały broszurkę nt. tu-
tejszych krzyży i kaplic przydroż-
nych.
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III stacja
na austriackim

szlaku GM:
23-28 IX 2010– Großrein-

prechts (Waldviertel, Dolna Au-
stria; parafia Grainbrunn; gmina
Lichtenau)

Miejsce – nowoczesna sala
Gasthofu Katterbauer: ponad 60
odwiedzin.

Na program uroczystego
otwarcia złożyły się m.in.: a) wy-
kład ks. prof. Tadeusza Fitycha
połączony z prezentacją multi-
medialną nt.: „Was Bild-
ststöcke, Martel und Wegkeu-
ze künden? Alte Glauben-
szeugnisse neu endeckt”; b)

oprowadzenie zebranych wzdłuż
plansz z blokami tematycznymi
GM; c) odpowiedzi na pytania
uczestników wernisażu.

Miejscowość niemalże sąsia-
duje (poprzez wieś Großnon-
dorf) z gminą Sallingberg (Markt-
gemeinde) – 1.385 mieszkańców
(stan 1 I 2010) w powiecie
Zwettl. Co więcej, tutaj nie tyl-
ko znajdują się słupowe kaplicz-
ki przydrożne (w j. niem. Bild-
ststöcke) z I połowy XVII w. oraz
powstają nowe, ale jest to praw-
dopodobnie jedyna w Austrii, lub
jedna z nielicznych gmin, która w
swoim herbie ma właśnie jedną
z tego typu kapliczek – Bild-
ststöck, z poł. XVII w.

Im November und Dezember
2010 fanden in Polen Kommunal-
wahlen statt. Die Einwohner
wählten ihre Behörden in Geme-
inden, Kreisen, wie auch die Rat-
smitglieder des Wojewodschaft-
sparlaments. Zum Wojewod-
schaftsparlament wurden 36 Rat-
smitglieder gewählt: Jarosław
Charłampowicz, Dorota Czu-
dowska, Marek Dyduch, Elżbie-
ta Gaszyńska, Julian Golak, Do-
rota Gromadzka, Anna Horody-
ska, Paweł Hreniak, Michał Hu-
zarski, Andrzej Jaroch, Jozef Ko-
złowski, Iwona Krawczyk, Tade-
usz Lewandowski, Marek Łapiń-
ski, Andrzej Łoś, Grażyna Mal-
czuk, Janusz Marszałek, Janusz
Mikulicz, Agnieszka Muszyńska,
Jacek Pilawa, Jerzy Pokój, Ewa
Rzewuska, Krzysztof Skóra, Piotr
Sosiński, Dariusz Stasiak, Zbi-
gniew Szczygieł, Jadwiga Szeląg,

NEUE SELBSTVERWALTUNGSBEHÖRDEN
IN NIEDERSCHLESIEN

Jerzy Tutaj, Patryk Wild, Paweł
Wróblewski, Barbara Zdrojew-
ska, Piotr Żuk.

Zum Vorsitzenden wurde
wieder Jerzy Pokój gewählt und
zum Marschall der Wojewod-
schaft Rafał Jurkowlaniec.

In den grenznahen Städten
und Gemeinden wurden auch
neue Gemeindevorsteher und
Bürgermeister gewählt: Kłodzko
/ Glatz (Stadt) – B. Szpytma,
Kłodzko / Glatz (Gemeinde) – St.
Longawa, Szczytna / Rückers –
M. Szpanier, Bystrzyca Kłodzka /
Habelschwerdt – R. Surma,
Nowa Ruda / Neurode (Stadt) T.
Kiliński, Nowa Ruda / Neurode
(Gemeinde) – S. Karwowski,
Radków / Wünschelburg – J. Bed-
narczyk, Stronie Śląskie / Seiten-
berg – Zb. Łopusiewicz, Kudo-
wa Zdrój / Bad Kudowa – Cz.
Kręcichwost.

Infolge des 2. Wahlganges am
15.12.2010 wurden neue Präsiden-
ten und Bürgermeister gewählt.
Präsidenten der grenznahen
Städte: Jelenia Góra / Hirschberg
– Marcin Zawiła, Wałbrzych /
Waldenburg – Piotr Kruczkow-
ski, Świdnica / Schweidnitz –
Wojciech Murdzek; Bürgerme-
istwer der Städte und Gemein-
den: Dzierżoniów /Reichenbach
– Marek Piorun, Bielawa / Lan-
genbiekau – Ryszard Dźwiniel,
Pieszyce / Peterswaldau – Mirosław
Obal, Piława Górna / Gnadenfrei
– Zuzanna Bielawska, Duszniki
Zdrój / Bad Reinerz – Andrzej
Rymarczyk, Polanica Zdrój / Bad
Altheide – Jerzy Terlecki, Lubań
/ Lauban – Arkadiusz Słowiński,
Szczawno Zdrój / Bad Salzbrunn
– Tadeusz Wlaźlak, Zgorzelec /
Görlitz – Rafał Gronicz, Zawidów
/ Seidenberg – Józef Sontowski,

Złotoryja / Goldberg – Ireneusz
Żurawski, Ząbkowice Śląskie /
Frankenstein – Marcin Orzeszek,
Ziębice / Münsterberg – Antoni
Herbowski, Lubawka / Liebau –
Tomasz Kulon, Lądek Zdrój / Bad
Landeck – Kazimierz Szkudlarek,
Głuszyca / Wüstegiersdorf– Ali-
cja Ogorzelec, Mieroszów / Frie-
dland – Andrzej Laszkiewicz,
Strzegom /Striegaau – Zbigniew
Suchyta, Złoty Stok / Reichenste-
in – Stanisław Gołębiewski.

Zum neuen Glatzer Landrat
(des größten grenznahen Kreises)
wurde Maciej Awiżeń gewählt.

Interessant ist, dass in der kle-
inen Gemeinde Reichenstein Sta-
nisław Gołębiewski gegen Walde-
mar Wieja nur mit 18 Stimmen
siegte und so wird Stanisław Go-
łębiewski zum dritten Mal das
Amt des Bürgermeisters von Re-
ichenstein ausüben.


