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Niestety, ale bardzo szybko 
i to na naszych oczach, spełnia-
ją się prorocze i ważkie słowa 
ostrzeżeń sformułowane przez 
ostatnich papieży że: „demo-
kracja bez wartości łatwo prze-
mienia się w jawny lub zakamu-
flowany totalitaryzm” (św. Jan 
Paweł II, encyklika „Centesimus 
annus” z 1991 r. nr 46) oraz że 
„absolutyzacja tego co nie jest 
absolutne lecz względne, na-
zywa się totalitaryzmem. Nie 
wyzwala człowieka, lecz odbie-
ra mu jego godność i zniewala” 
(Benedykt XVI podczas spotka-
nia z młodzieżą w Kolonii). Za 
tym wielkim papieżem z Bawa-
rii, przychodzi nam dzisiaj z co-
raz większą troską i niepokojem 
mówić nie tylko o agresywnych 
formach sekularyzmu, ate-
istycznym ekstremizmie XX wie-
ku i dyktaturze relatywizmu, ale 
wręcz o coraz bardziej otwartej 
wojnie cywilizacyjnej. W celu 
zniszczenia hierarchii wartości 
i chrześcijańskiej tożsamości  
wykorzystywana jest płaszczy-
zna kultury.  W konsekwencji, 
ma miejsce importowanie z Za-
chodu antysztuki, które prowa-
dzi do oczywistego i jawnego 
demolowania podstawowych 
wartości stanowiących trzon i 
bazę chrześcijaństwa i tożsa-
mości polskiego Narodu.

Przed niemalże 25 laty św. 
Jan Paweł II w proroczy sposób 
twierdził: „kultura i praktyka to-
talitaryzmu niosą z sobą także 
negację Kościoła. Państwo czy 
też partia, które utrzymują, 
że mogą realizować w historii 
dobro absolutne i które siebie 
stawiają ponad wszelkimi war-
tościami, nie będą tolerowały 
uznawania obiektywnego kry-
terium dobra i zła, innego ani-
żeli wola sprawujących władzę, 
które w określonych okoliczno-
ściach może stać się podstawą 
osądu ich zachowań. To wła-
śnie dlatego totalitaryzm stara 
się zniszczyć Kościół, a przynaj-
mniej podporządkować go so-
bie i uczynić z niego narzędzie 
swego aparatu ideologiczne-
go. 

Państwo totalitarne dąży 
również do wchłonięcia na-
rodu, społeczeństwa, rodziny, 
wspólnot religijnych i poszcze-
gólnych osób. Broniąc własnej 
wolności, Kościół jednocześnie 
broni osoby ludzkiej, która ma 
bardziej słuchać Boga niż ludzi 
(por. Dz 5,29), rodziny, różnych 
społecznych organizacji i na-
rodów, bowiem im wszystkim 
przysługuje własny zakres au-
tonomii i suwerenności (por. 
encyklika „Centesimus annus”  
z 1991 r. nr 45).

Ponadto nadal bardzo ak-
tualną jest celna diagnoza 
sformułowana przez ks. kard. 
Józefa Ratzingera: „Potężne i 
niemal niepohamowane dąże-
nie ludów do wyzwolenia jest 
jednym z podstawowych zna-
ków czasu, jakie Kościół powi-
nien dostrzegać i wyjaśniać w 
świetle Ewangelii. To doniosłe 
zjawisko naszych czasów po-
siada wymiar uniwersalny, ale 
ujawnia się w różnych formach i 
stopniach w zależności od kon-
kretnego narodu (…).  Dążenie 
to daje wyraz autentycznemu, 
chociaż niejasnemu, zrozumie-
niu godności osoby, stworzo-
nej "na obraz i podobieństwo 
Boże" (Rdz 1, 26-27), wyszydzo-
nej i wystawionej na wzgardę 
przez różne formy ucisku typu 
kulturowego, politycznego, ra-

sowego, społecznego i ekono-
micznego, często występujące 
łącznie. Ewangelia, objawiając 
ludziom ich powołanie dzieci 
Bożych, wzbudziła w ich ser-
cach potrzebę i pozytywną 
wolę życia w braterstwie, spra-
wiedliwości i pokoju, w którym 
każdy spotykałby się z szacun-
kiem i mógłby znaleźć warun-
ki dla rozwoju duchowego i 
materialnego. Ta potrzeba jest 
niewątpliwie źródłem dążenia, 
o którym mówimy„ (zob. Kon-
gregacja Nauki Wiary, Instruk-
cja o Niektórych Aspektach 
"Teologii Wyzwolenia" nr 1-4).

Piszę o tym, bowiem fe-
nomenu pielgrzymowania w 
okresie XVI-XX w. nie można 
traktować  historycznie. Tak 
jak to ma  miejsce na naszych 
oczach, tak i w przeszłości od-
bywało się dramatyczne zma-
ganie o duszę współczesnego 
świata i człowieka. Przecho-
dząc do dziejów i kultury ziemi 
broumowskiej oraz polickiej, 
trzeba nam - z jednej strony 
- odnotować fakt, że na ma-
pach turystycznych dotyczą-
cych Ścian Broumowskich oraz 
Polickich znajdujemy jedynie 
fragmentaryczne oznaczenia 
wambierzyckiej ścieżki pątni-
czej, a z drugiej, że nie tylko  
nadal brakuje całej mapy tego 
szlaku pielgrzymkowego, jak 

też i innych ścieżek pątniczych 
związanych z największymi 
sanktuariami ziemi kłodzkiej 
czy też nawet przyczynkowych 
publikacji na ich temat. Ponad-
to  już na wstępie warto, choć-
by lakonicznie przypomnieć, 
że katolicka pielgrzymka to re-
kolekcje w drodze, a te zgodnie 
z ich przesłaniem i wewnętrzną 
logiką, mają swoje prawa, tra-
dycje, etapy przemarszu oraz 
stacje na postój, pokrzepienie 
się i  odpoczynek.  Jest to  prze-
strzeń, w której pątnicy odkry-
wają pełną prawdę o człowie-
ku i uczą się miłości do Boga, 
człowieka i do samego siebie. 
Nawiedzane sanktuaria są cen-
nymi miejscami duchowej siły 
płynącej z wiary. Co więcej ko-
munii z Bogiem nie buduje się 
tylko w murach świątyń, dla-
tego fundamentalnym sank-
tuarium, w którym człowiek 
spotyka się z Bogiem jest i po-
zostanie zawsze sumienie.

pierwszy etap czeskiego
szlaku pątniczego z polic
do „śląskiej jerozolimy”

„Należy wiedzieć, że nie 
wielomówstwo, lecz tylko czy-
stość serca i łzy skruchy zasłu-
gują w oczach Boga na wysłu-
chanie.  Dlatego też modlitwa 
powinna być krótka i czysta.” 

ks. prof. Tadeusz Fitych

czeSkIe pIelgrzymOwanIe dO wambIerzyc  

Bazylika Wambierzycka

„Dusza musi się oddalić od wszystkiego i wyjść na zewnątrz, gdyż Umiłowanego można spotkać tylko  
w samotności”. (Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, w: tenże, Dzieła, Kraków 1994)
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(Reguła św. Benedykta, rdz. 20. 
O  czci należnej Bogu podczas 
modlitwy)

Historyczna trasa pielgrzy-
mowania z miasta Polic n/M 
do Wambierzyc Śl. była nieco 
dłuższa. Po odrodzeniu tej 
praktyki w roku 2002 w posta-
ci jednodniowych maryjnych 
pielgrzymek, od maja 2004 
roku odbywa się już corocznie. 
Łączny czas jej trwania wynosi 
ok. 14 godzin, a ostatnie z nich 
pątnicy spędzają już w samym 
sanktuarium. 

 Obecnie, w majowy dzień 
ustalony przez parafian, cze-
scy pielgrzymi gromadzą się 
o godzinie 8 rano w polic-
kim kościele parafialnym. Po 
wspólnotowej modlitwie i ka-
płańskim błogosławieństwie 
wyruszają na pielgrzymi szlak. 
Jego  przebieg jest następu-
jący:  pierwszy etap liczy ok.  
8 km. Po ok. 3 godzinach mar-
szu i modlitwy, postój  na le-
śnej podgórskiej polanie, przy 
kamiennej kapliczce zwanej.
„Pánův kříž”. Na drugim etapie 
postój odbywa się w osadzie 
Studená Voda 2 km na płd.  
od Božanova.  Po przebyciu 5 
km w miejscowości, około go-
dziny 14-ej pielgrzymka rusza 
ponownie, tym razem już w 
kierunku przejścia graniczne-
go dla pieszych i polskiego 
Radkowa, a po przebyciu ko-
lejnych 5 km pątniczej trasy 
pielgrzymia procesja zatrzy-
muje się na postój już po raz 
trzeci. W tym przypadku ma to 
miejsce przy kapliczce Matki 
Boskiej Częstochowskiej, usy-
tuowanej już pomiędzy Rad-
kowem a Wambierzycami. Stąd 
po modlitwie i odpoczynku, 
a następnie pokonaniu 3 km 
ostatniego czwartego etapu 
marszu, czescy wierni do-
cierają ok. godziny 16,15 do 
wambierzyckiej bazyliki Matki 
Bożej Królowej Rodzin. Finalny 
etap pielgrzymki stanowi uro-
czysta Eucharystia, celebro-
wana przy ołtarzu głównym, 
w centrum, którego znajduje 
się łaskami słynąca Figurka 
Matki Boskiej. Na dalszy pro-
gram pielgrzymki składają 
się jeszcze odwiedziny tutej-
szej kalwarii, zwiedzanie ba-
zyliki, szopki, a także zakup i 
poświęcenie dewocjonaliów. 
Pod wieczór czescy pielgrzy-
mi, korzystając z autobusów  
i aut prywatnych powracają  
do swych domów.

Warto w tym miejscu do-
dać, że znaczna część pozosta-
łych kapliczek, usytuowanych 
w „polskiej części przedsta-
wionego szlaku, czyli na jego 
trzecim i czwartym etapie zo-
stała odnotowana w publika-
cji „Mała architektura sakralna 
w Parafii Radków”, wydanej w 
Wałbrzychu w 2012 r.

„kamienne drogowskazy”
pątniczego szlaku
 
Celem każdej pielgrzymki 

jest coraz bardziej dojrzały wy-
bór Boga, umocnienie wiary i 
miłości oraz uczestnictwa we 
wspólnotowym życiu Kościo-
ła. W zasadzie bez większych 
zmian przebiega aktualnie pąt-
nicza marszruta na pierwszym 
wyjątkowo malowniczym eta-
pie omawianego szlaku, choć 
znacznie zmieniła się struktura 
podziału i własności okolicz-
nych pól i łąk oraz układ po-
lnych dróg. 

Na omawianym pielgrzy- 
mim szlaku, tzw. „ścieżki 
wambierzyckiej”, a także w po- 
bliskich osadach i wioskach spo- 
tykane są również materialne 
świadectwa i drogowskazy wia- 
ry poprzednich pokoleń wy-
kute w kamieniu i metalu. 
Jedynie na pierwszym etapie 
omawianej ścieżki pątniczej 
przetrwało do naszych czasów 
aż kilkanaście przydrożnych 
kapliczek – niemych świad-
ków i pomników wiary. Pełniły 
one funkcję zarówno topo-
graficzną, stając się dla prze-
chodniów, pasterzy i rolników 
punktem odniesienia i orienta-
cji w terenie, jak też funkcję re-
ligijno-moralnych drogowska- 
zów. Wytrwale zachęcały prze-
chodzących do szukania tego, 
„co w górze”, czyli wartości 
nieprzemijających i transcen-
dentnych. Nic dziwnego, że 
kamienne krzyże i „Męki Pań-
skie” stoją w tym przepięknym 
czeskim krajobrazie, jak  szcze-
gólny „Boży prorok”, który nie 
zmusza nikogo do niczego.  
On po prostu jest, głosi i świad-
czy o bezgranicznej Bożej mi-
łości i wskazuje na Bożą obec-
ność w świecie.

Wokół nich nieustannie  
rozbrzmiewa zarówno kluczo-
we zdanie wypowiedziane 
przez Jezusa do Nikodema, 
poszukującego intelektualisty: 
„Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jedno-

rodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony” (J 3,16-18)  
oraz słowa św. Pawła Aposto-
ła skierowane do chrześcijan 
mieszkańców Koryntu, rozwią- 
złego, portowego miasta: „Sko- 
ro bowiem świat przez mądro- 
ść nie poznał Boga w mądro-
ści Bożej, spodobało się Bogu 
przez głupstwo głoszenia sło-
wa, zbawić wierzących. Tak 
więc, gdy Żydzi żądają znaków, 
a Grecy szukają mądrości, my 
głosimy Chrystusa ukrzyżowa-
nego, który jest zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla 
pogan. Dla tych zaś, którzy są 
powołani, tak spośród Żydów, 
jak i spośród Greków, Chry-
stus jest mocą i mądrością 
Bożą.  To bowiem, co jest głup-
stwem u Boga, przewyższa 
mądrością ludzi, a co jest słabe  
u Boga, przewyższa mocą lu-
dzi” (1 Kor 1, 21-25).

Autorami tych kapliczek 
przeważnie byli ludowi artyści, 
w większości nieznani z imienia 
i nazwiska. Przydrożne kaplicz-
ki występują tu w imponującej 
liczbie, oblamowując  pątniczą 

ścieżkę. Stanowią je małe kal-
warie oraz liczne krzyże („Męki 
Pańskie”), a jedynie sporadycz-
nie przydrożne kapliczki inne-
go typu. To przy tych kamien-
nych „ołtarzykach” kształtowała 
się pobożność ludu Nie należy 
jej mylić z pobożnością ludową, 
ukazywaną w mediach, jako 
tania i nie pogłębiona dewocja 
czy też skansenowy folklor. W 
ich przestrzeni krzepła i nadal 
umacnia się osobowa wiara 
owocująca solidarną miłością. 

Przy zasygnalizowanej po-
wyżej drodze pątniczej wio-
dącej z Polic do Wambierzyc, 
od wieków wznoszone były 
krzyże i kapliczki przydrożne, 
ważne pomniki wiary i kultu-
ry religijnej. Co ciekawe, nie 
spotyka się tu pątniczych - 
znacznie skromniejszych, tzn. 
drewnianych krzyży z pasyjką 
iluminowaną na blasze. Zwy-
czajowo stawiano je na piel-
grzymkowych ścieżkach co 
kilometr. Tak występują m.in. 
w okolicach Kudowy-Zdroju. 
Przy czym dwie spośród zasy-
gnalizowanych „Mąk Pańskich” 
posiada kluczowe znaczenie 
dla przebiegu i organizacji pąt-
niczego szlaku. Są nimi   „Pánův 
kříž”, ( krzyż prałacki , ufundo-
wany przez opata i „Machovský 

gotycki portal pobenedyktyńskiego kościoła Wniebowzięcia nMP  
w Policach n. Metuji. (fot. T. Fitych).
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Kříž”. Oba, z myślą o pielgrzym-
kach,  zostały wzniesione przez 
samych benedyktynów. 

Obecnie na wielu miej-
scach pielgrzymiej ścieżki 
można również spotkać tak 
skalne, jak i drewniane miejsca 
odpoczynku, bowiem jest ona 
także częścią różnego typu tu-
rystycznych szlaków pieszych i 
ścieżek rowerowych. Ponadto 
sygnalizowane obiekty małej 
architektury sakralnej zostały  
włączone do czeskiego reje-
stru zabytków.

kamienne krzyże 
przydrożne - perły szlaku
pielgrzymiego i akty
strzeliste polickiego
krajobrazu

Generalnie rzecz ujmując, 
na pierwszym etapie wambie-
rzycka ścieżka pątnicza wije 
się, trawersując polne zbocza 
i wznosi się na odcinku zaled-
wie 8 km aż o 280 m. Od daw-
nego misyjnego krzyża, czyli 
kamiennego krzyża usytuowa-
nego obecnie przy byłym be-
nedyktyńskim kościele  Wnie-
bowzięcia NMP pielgrzymi idą 
początkowo ulicą „Na Babí”, 
czcząc usytuowaną po prawej 
stronie  piaskowcową kapliczkę  
św. Jana Nepomucena z 1730 
r. przy mostku nad potokiem 
Leddhujskim, a obok dawne-
go przyklasztornego młyna. Po 
czym  skręcają nieco w lewo  i 
przez pewien czas wędrują uli-
cą Ledhujską i Bĕlską. W okre-
sie przedwojennym dochodzili 
aż do kapliczki św. Wacława 
z 1734 r., ufundowanej przez 
Václava Béma. Jest to kultu-
rowy zabytek miasta z 1853 r. 
Po czym pielgrzymi skręcają  
w dolinę Červeňáka. Następ-
nie kierują się na Suchý Důl, i 
po prawej stronie mijają im-
ponujący kompleks dawnych 
zabudowań wiejskich – siedzi-
bę Zarządu Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu Broumovsko 
(Správa CHKO Broumovsko). 
Po czym skręcają w prawo i  
nadal idąc po asfaltowej dro-
dze, zmierzają na niewielkie 
wzniesienie w kierunku osady 
Radimov i Pohoř.

Po prawej stronie przed 
prywatną posesją pielgrzy-
mi dostrzegają i czczą stoją-
cy w pobliżu kamienny krzyż  
– „Męka Pańska” z 1796 r.  Na 
tym odcinku pielgrzymiego 
szlaku pątnicy modlą się i śpie-

wają, a zarazem mogą tu po-
dziwiać niezwykłą panoramę. 
Po raz pierwszy dotarli bowiem 
na miejsce, z którego rozcią-
ga się przepiękny widok na 
Kotlinę Policką oraz okoliczne 
wzgórza: Ostaš (skalny labirynt 
maskowany drzewostanem), 
Ochoz i Klůček. Następnie za 
pierwszym budynkiem we wsi 
Pohoř pielgrzymi skręcają w 
prawo, przechodząc obok du-
żej obory. Odtąd pielgrzymia 
droga prowadzi nad doliną 
Červeňáków na Chrast. Po le-
wej stronie, pątnicy mijają Ba-
rešovy kopiec (tzw. „Šnoblák”) 
i skręcając na skrzyżowaniu 
polnych dróg i ścieżek w lewo,  
zmierzają do kolejnej kluczo-
wej kapliczki,  tzw. Krzyża Bare-
ša, wzniesionego na wysokości 
550 m npm. Jest on piątym 
z kolei, obok czterech po-
przednich usytuowanych przy 
polnych drogach. Były one 
widoczne po prawej stronie 
pielgrzymiej marszruty. Są to  
m. in.: tzw. „Fulkův kříž” i „Koh-
lův kříž” z 1796 r.

Gdyby nam było dane iść 
ok. półtora km w kierunku na 
pn-zach, to we wsi Suchý Důl 
- na Barešovej Górze położo-
nej na wysokości 564 m npm, 
a w pobliżu domu numer 49 
znajduje się słynna Barešova 
Lipa. Jest to drzewo nie tylko, 
że  najstarsze w  samej wsi, 
ale także i na całym obszarze 
ziemi broumowskiej. We wrze-
śniu 2009 r. obwód jej pnia na 
wysokości 1,3 m miał już 629 
cm, a drzewo miało wysokość 
19 m i koronę o szerokości 
14 m. Wspomniane obiekty 
są nie tylko ważnym punktem 
orientacyjnym, ale co więcej  
z ich nazewnictwem związa-
na jest także kolejna kluczo-
wa, bowiem usytuowana na 
skrzyżowaniu kilku polnych 
dróg, a obecnie także i szla-
ków, kamienna Męka Pańska, 
tzw. „Barešův kříž” z r. 1791. Ro-
śnie przy  nim samotna i nie- 
zbyt  imponująca lipa. Według 
relacji inżyniera Wacława Pod-
staty, właściciela pobliskiej 
farmy, przed laty krzyż prze-
szedł prace renowacyjne. Jest 
to dwuosobowa Męka Pańska. 
Zwieńcza ją kamienny krzyż   
z metalową pasyjką. Przydroż-
ną kapliczkę osłania niskie 
drewniane ogrodzenie, wyko-
nane współcześnie. 

Wspomniane tu skrzyżo-
wanie polnych dróg i szlaków 

turystycznych jest oddalone  
o 3,5 km od miasta Police,  
a 2 km od wsi Slavný i osady 
Bely (Machov) oraz 1 km od 
wsi Suchý Důl.  Być może, że w 
przeszłości był to także kolejny 
punkt zborny dla pielgrzymów 
mieszkających w okolicznych 
wsiach. W tym miejscu po raz 
kolejny można podziwiać ma-
lowniczą panoramę miasta, 
Kotlinę Policką oraz skalne ko- 
mpleksy Ostaš, Bor i Szcze-
liniec (czes. Hejšovina). Nikt 
nie pozostanie w tym miejscu 
obojętnym na przepiękną pa-
noramę Ścian Broumowskich 
(czes. Broumovské stěny).

Od Krzyża Bareša pielgrzy-
mi kontynuują swój marsz, 
idąc polną drogą na wprost i 
zmierzają do Krzyża Cihlářa. 
Po przejściu zaledwie jednego 
kilometra mijają kolejną ka-
mienną kapliczkę, zbudowaną 
na pielgrzymiej drodze, wiodą-
cej  w kierunku wsi Slavný (nie-
bieski szlak turystyczny). Jest 
to tzw. „Cihlářův kříž” z r. 1835, 
usytuowany na wysokości  
575 m npm. Oczom pielgrzy-
mów ukazuje się imponująca 
Grupa ukrzyżowania, do której 
wiodą trzy kamienne stopnie. 
Otaczają ją cztery kamienne 
słupki, stanowiące fragment 
starannego ogrodzenia. Na ko- 
lumnie kapliczki widnieje 
czeski napis, który w tłuma-
czeniu na język polski brzmi:  
„Czy wiesz już, że droga do 
nieba wiedzie przez krzyż?”. 
Ten znaczący kamienny po-
mnik był restaurowany w 1885 
r. Przed rokiem 2008 po raz 
kolejny odnowili go Jan i Jo-
sef Cihlář,  sklejając go z wielu 
mniejszych rozmiarów ele-
mentów. 

 Ze wsi Suchý Důl położonej 
na wysokości 489 m npm do 
zasadniczego pielgrzymiego 
szlaku przebiegającego przez 
wieś Slavný (na wys. ok. 600- 
630 m npm), wiedzie quasi 
„boczna linia” wambierzyckie-
go szlaku. Na odcinku tej zale-
dwie dwukilometrowej drogi 
polnej usytuowane zostały aż 
cztery barokowe kapliczki wy-
konane w kamieniu. Nosiły one 
różne nazwy, m.in.: „Trojicen”  
z 1879 r., „Ringlův kříž” z 1904 r. 
(na jego kamiennej kolumnie 
znajduje się żeliwny krzyż Je-
zusa Ukrzyżowanego w glorii, 
jest on usytuowany na wyso-
kości ok. 569,2 m npm) i Męka 
Pańska „Jansův kříž” (wykonane  
na nim napisy są już w prze-
ważającej części nieczytelne).  
W tym miejscu, pątniczy 
szlak (tzw. wambierzycka) 
ścieżka skręca w lewo i wiedzie 
ku górnej części wsi Slavný, 
gdzie po prawej stronie piel-
grzymi mijają Pensjonat „Maj-
ka” oraz Zajazd „Slavný”. Obok 
parkingu, na rozstaju dróg 
„Nad Slavným” po raz kolejny 
rozciąga się wyjątkowo piękny 
widok na Skały Adršpašskote-
plické skály, Ostaš, grzebień 
Ściań Broumowskich (Bro-
umovské stěny), Karkonosze. 
Przy pięknej pogodzie można  
z tego miejsca podziwiać także 
i Śnieżkę.

W odległości ok. 8 km  
od Polic i Machowa, a 15 km od 
Hronowa kończy się pierwszy 
etap polickiej ścieżki pątniczej 
prowadzącej do Wambierzyc. 
Głęboko w lesie, na skrzyżo-
waniu szlaków turystycznych 
kompleksu Ścian Broumow-
skich, pod Bożanowskim Szpi-
czakiem, na wysokości 725 m 

szlak pątniczy do Wambierzyc.
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npm znajduje się okazała po-
lana o wymiarach ok. 60 x 50 
m. W jej centrum uwagę pątni-
ków skupia tzw. „Pánův kříž”, w 
okresie poźniejszym nazywany 
także Pánův Oberfořtův, czyli 
najpierw benedyktynów, a na-
stępnie kolejnych właścicieli 
okolicznych lasów. Jest to dwu-
kondygnacyjna słupowa ka- 
pliczka jednoosobowej Męki 
Pańskiej z 1827 r. W większo-
ści została wykuta w kamie-
niu. Była restaurowana m.in. 
w 1850 r. Jest ona zwieńczona  
wykutym w metalu krzyżem. 
W jej dolnej części widzimy 
herb benedyktynów z pra-
skiego Brzewnowa, a w górnej 
eucharystyczny symbol Męki 
Pańskiej. To na tym „placyku„ 
od wielu stuleci w tygodniu po 
Wielkanocy, zbierali się czescy 
pątnicy, konstytuując się w li-
turgiczną procesję oraz w do-
brze zorganizowaną kompanię 
pielgrzymów z krzyżem pro-
cesyjnym i ministrantami na 
czele. Współcześnie, po stro- 
nie przeciwnej od kamiennej 
Męki Pańskiej, odpoczynek 
pielgrzymów i turystów umoż-
liwia drewniana altanka oraz 
drewniane ławy, obok których 
umieszczono także przydatną 
orientacyjną mapę.

kapliczki przydrożne 
otwartą księgą historii, 
pobożności i geografii
wiary miejscowej 
społeczności

O doniosłym przesłaniu 
krzyża celnie i lapidarnie mówi 
nam Jan Paweł II: „Krzyż stano-
wi najgłębsze pochylenie się 
Bóstwa nad człowiekiem, nad 
tym, co człowiek zwłaszcza w 
chwilach trudnych i bolesnych  
nazywa swoim losem. Krzyż 
stanowi jakby dotknięcie od-
wieczną miłością najboleśniej-
szych ran ziemskiej egzysten-
cji człowieka, wypełnienie do 
końca mesjańskiego progra-
mu, który kiedyś Chrystus sfor-
mułował w synagodze w Naza-
recie (por. Łk 4, 18-21), a potem 
powtórzył wobec wysłanników 
Jana Chrzciciela (por. Łk 7, 20-
23). Program ten wedle słów 
zapisanych już w proroctwie 
Izajasza (por. Iz 35, 5; 61, 1-3) 
polegał na objawieniu miłości 
miłosiernej w stosunku do ubo-
gich, cierpiących i więźniów, 
w stosunku do niewidomych, 
uciśnionych i grzeszników„(Jan 

Paweł II, Encyklika Dives In Mi-
sericordia - O Bożym Miłosier-
dziu z 11.1.1980 r. nr 8).

Jest oczywiste, że tak licz-
ne czeskie „mini kalwarie„:  ka-
mienne Męki Pańskie i grupy 
ukrzyżowania usytuowane przy 
polickim szlaku pątniczym, 
wiodącym do maryjnego sank-
tuarium w Wambierzycach Śl., 
nie zostały wzniesione w spo-
sób przypadkowy. Niestety nie 
znamy bliższych szczegółów i 
motywów ich powstania. Nie 
mniej są one jednoznacznym 
znakiem transcendentalnych 
potrzeb człowieka i wyrazem 
poszukiwania Sacrum oraz ży- 
wym świadectwem wiary ów-
czesnych ludzi. Niemalże w 
każdym przypadku były one  
wyrazem  pragnienia, aby  w 
kamieniu niejako „uchwycić„ 
i przybliżyć sobie obecność 
Sacrum. Każda z nich coś przy-
pomina i do czegoś nawołuje. 
Kapliczki przydrożne były i 
są wyrazem czci oraz hołdem 
wyśpiewanym Trójjedynemu 
Boga za bezgraniczną miłość 
wyrażoną poprzez mękę Umi-
łowanego Syna Jezusa Chry-
stusa. Nie rzadko stanowią 
one dziękczynienie za cudow-
ne wyzdrowienie, szczęśliwy 
powrót z wojny, uratowanie 
plonów, uchronienie od kata-
klizmów (ognia, powodzi, gra-
dobicia, suszy). Są też wyrazem 
pojednania i pokuty za popeł-
niony grzech, który był obrazą 
Boga Miłości. W spotkaniu z 

nimi wierni zdobywali ewan-
geliczną mądrość. Stawali 
się nowymi ludźmi o dziecię-
cym sercu. To znaczy stawali 
się osobami przepełnionymi 
Bożą mądrością, a nie jedynie 
wiedzą. Człowiek mądry to 
ten, który odkrywa siebie jako 
stworzenie, dziecko, dar Boga, 
który żyje tym, co wie, naucza 
innych świadectwem swego 
chrześcijańskiego życia. Czło-
wiek nie może zrozumieć, 
pojąć, pokochać siebie bez 
poznania Chrystusa. Stąd to 
sam Jezusa nadal nam mówi: 
przyjdź do mnie, ucz się ode 
mnie. Wówczas znajdziesz to, 
czego najbardziej szukasz i pra-
gniesz: przebaczenie, miłość, 
pokój serca, moją obecność i 
przyjaźń. Ważnym wspólnym 
mianownikiem kapliczek jest 
fakt, że wszystkie „rodziły się  
z miłości” i są jej wyrazem.

Duchowo-cielesna natura 
człowieka w każdym stuleciu 
skłaniała go do wznoszenia 
tych małych obiektów sakral-
nych. Stanowią one wizualiza-
cję fundamentalnych prawd 
wiary. Łączą ziemię z niebem, 
dopełniają ją, wnosząc nową 
jakość duchową i estetyczną.  
W konsekwencji, sakralizują 
oraz znacznie wzbogacają i 
tak już wyjątkowo malowniczy 
podgórski krajobraz północ-
nych Czech. Przydrożne ka-
pliczki to jednak coś znacznie 
więcej niż tylko folklor, perły 
krajobrazu czy też przejaw 

zdolności i twórczego zapału 
ludowego artysty. Kapliczka 
była i jest „modlitwą wykutą w 
kamieniu”, to jedyny w swoim 
rodzaju „akt strzelisty”. Te ka-
pliczki, to nie tyle obiekty este-
tyczne i kulturowe, ale przede 
wszystkim cenne drogowskazy 
wskazujące na wciąż aktualne 
i potrzebne wartości trans-
cendentalne. Nic więc dziw-
nego, że przechodzący obok 
nich pielgrzymi i przechodnie, 
zdejmowali nakrycie głowy, 
zatrzymywali się wykonywa-
li znak krzyża na piersiach, 
aby w duchu wielbić Boga 
oraz zanieść swoją modlitwę.  
Naturalna modlitwa prostych 
ludzi wyzwalała od chorobli-
wej samowystarczalności i sta- 

Miejsca pielgrzymkowe na ziemi kłodzkiej i czeskim pograniczu.
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wała się zarazem cennym świa-
dectwem. Była ona także swo-
istym aktem ewangelizacji dla 
współmieszkańców, czy też in-
nych pątników.

Współistnienie krzyży i 
kapliczek z otaczającą je przy-
rodą, w swoisty sposób wy-
znaczało przestrzeń, w której 
doszło do najwyszej jakości 
dialogu – do spotkania czło-
wieka z Sacrum. W efekcie ka-
pliczka to klucz cenny, klucz 
do Sacrum, to dominanta 
krajobrazu, która humanizu-
je i buduje jakościowo nowy 
typ przestrzeni. Zatrzymując 
się przed „Męką Pańską”, wpa-
trując się w nią, modląc się  
u jej stóp, niejako wkracza-
my do swego „środka” – wnę-
trza duszy, jesteśmy tam 
„pociągani przez jedyny w 
swoim rodzaju magnez”, od-
najdujemy się, wzrastamy 
w swym człowieczeństwie.  
Obecność krzyży i kapli-
czek przydrożnych, tych 
niemych świadków wiary, 
„mówi” przechodniom i piel-
grzymom: zatrzymaj się! 
Św. Jan Paweł II Wielki ma  
w całej pełni rację twierdząc, 
że krajobraz przydrożnych  
kapliczek będących „mate-
rializacją uniesienia serc po-
bożnych” (Tadeusz Seweryn), 
tworzy jedyną w swoim ro-
dzaju geografię wiary i kultury 
religijnej.

wpływ nowych 
charyzmatów, duchowości
i zakonów na cele i formy
pielgrzymek 

Tak bardzo jednoznaczne 
zdominowanie pierwszego eta- 
pu maryjnego szlaku pątni-
czego z Polic do Wambierzyc 
Śl. przez czeskie „mini kal-
warie„ (Męki Pańskie i grupy 
ukrzyżowania) rodzi zarazem 
refleksje związane z charakte-
rystyką rozwoju katolickiego 
pielgrzymowania w Europie. 
Pod koniec średniowiecza, w 
związku z rozwojem kultu Eu-
charystii (VIII w.) i powstaniem 
sanktuariów poświęconych cu- 
dom eucharystycznym oraz 
czci Hostii (np. Augsburg, Lan-
ciano, Orvieto, Siena) lub Krwi 
Chrystusa (np. Heiligenstadt) 
osłabło pielgrzymowanie do 
relikwii świętych. Przy czym 
nadal rozwijał się kult  relikwii 
Krzyża Św.. W okresie XV-XVII 
w. w Hiszpanii i Włoszech poja-
wiły się już kalwarie, a w Niem-
czech drogi pasyjne z ostatnią 
stacją – Ukrzyżowanie. Wraz 
z upływem czasu zostały one 
zastąpione przez drogę krzy-
żową (początkowo miała ona 
44 stacje, później już tylko 14). 
Współcześnie najbardziej zna-
ne i odwiedzane kalwarie znaj-
dują się w: Eisenstadt, Domo-
dosoli, Varallo Sesia (Piemont), 
Sankt Rademund (Austria), a w 

Polsce w: Wambierzycach, Kal-
warii Zebrzydowskiej, Wejhe-
rowie i na Górze Św. Anny.

W Europie w XVI w. ruch 
pielgrzymkowy przeżył znacz-
ne załamanie spowodowane 
reformacją Marcina Lutra i 
jego kontynuatorów. W obro-
nie katolickiej istoty pielgrzy-
mek wystąpili ojcowie Sobo-
ru Trydenckiego na 25. sesji. 
Największe zasługi na polu 
ponownego odrodzenia piel-
grzymek, którego szczyt przy-
pada na XVII-XVIII w., położyli 
zwłaszcza jezuici, którzy od 
franciszkanów przejęli zarów-
no duchowość pasyjną, jak też 
ideę budowania kalwarii i grup 
ukrzyżowania. W ten nurt cha-
ryzmat chociażby pasjonistów 
(zatwierdzone w 1741 r. przez 
papieża Benedykta XIV) oraz 
kalwarystki (zatw. w 1631 r., 
a w innych miastach i krajach Eu-
ropy w: 1827, 1883, 1885, 1942 
i 1960) i kalwaryści (od 1632 r.), 
jak też przesłanie mistyczki św. 
Małgorzaty Marii Alocoque 
(*1647 +1690), związane z kul-
tem i nabożeństwem do Serca 
Pana Jezusa objawionego jej 
w widzeniach mistycznych, 
ponieważ odzwierciedla istotę 
Ewangelii. Jednym ze znaków 
odradzającego się ruchu piel-
grzymkowego w Polsce było 
chociażby nawrócenie Miko-
łaja Krzysztofa Radziwiłła „Sie-
rotki”, syna wielkiego kalwina 

Radziwiłła „Czarnego”. Po przej-
ściu na katolicyzm nie tylko 
budował klasztory, szpitale i 
drogi, ale w 1582 r. wyprawił 
się  pieszo na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Trwała ona aż 
dwa lata.

Natomiast w Austrii, gdzie 
Kościół katolicki nadal  ma 
siedem diecezji, jedynie w die-
cezji Linz istnieje 118 miejsc 
pielgrzymkowych. W 472 para-
fiach żyje w niej ponad milion 
wiernych. Znajduje się ona 
w zachodniej Austrii, w kraju 
związkowym Górna Austria  
(445 gmin, w których żyje ok. 
1376 tys. obywateli). W tym 
kraju związkowym na południe  
od Dunaju funkcjonuje ok. 
90-ciu mniejszych i większych 
miejsc pielgrzymkowych. Do 
najważniej sanktuariów tego 
regionu zalicza się: Maria 
Schmolln, Sankt Wolfgang, 
Christkindl, Kremsmünster i 
Pöstlinberg.

Na tradycje pielgrzymkowe 
i kulturę religijną mieszkańców 
czesko-kłodzkiego pogranicza 
intensywnie oddziaływali je-
zuici najpierw z Kłodzka, a 
następnie z Hradec Králové.  
W Hrabstwie Kłodzkim i na 
Śląsku prowadzili ożywioną 
działalność w okresie od  koń-
ca XVI w. do 1740 r. Dowodem 
tego był szereg ich kolegiów, 
rezydencji i stacji misyjnych. 
Do 1623 r. należały one do pro-

Pánův krzyżMachowski krzyżBarešův krzyżcihlářův krzyż
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wincji austriackiej, a w latach 
1623-1754 do czeskiej z siedzi-
bą w Pradze. Po zajęciu Śląska 
przez Prusy (1742) w 1755 r. 
prawie wszystkie placówki je- 
zuickie na Śląsku weszły  
w skład prowincji śląskiej.

Do Kłodzka, jezuici zostali 
sprowadzeni 29 września 1597 r. 
Było to zasługą Krzysztofa 
Schemnitza, prepozyta ko-
ścioła NMP i kanoników regu-
larnych. Podstawą ich istnie-
nia oraz działania kłodzkiego 
kolegium była duża własność 
ziemska (stawiała tę placówkę 
na trzecim miejscu pod wzglę-
dem wielkości wśród jezuic-
kich posiadłości na Śląsku).  Do 
dóbr ziemskich   wzmiankowa-
nego kolegium w całości nale-
żały wioski: Dzikowiec, Miko-
wice, Starków, Stary Wielisław, 
Szalejów Dolny, Zarzecze i Ro-
gówka. Ponadto w mniejszej 
lub większej części własnością 
tego kolegium były również ta-
kie wsie jak: Krosnowice, Niw-
ka, Polanica, Słupiec, Szalejów 
Górny, Ścinawka Średnia, Woj-
ciechowice oraz  Żelazno.

Jeśli idzie o Czechy, to jezu-
ici przybyli do Pragi już w 1556 r. 
Natomiast w Hradcu Králové 
dopiero w  dniu 3 maja 1636 r. 
miało miejsce oficjalne rozpo-
częcie przez nich działalności 
duszpasterskiej.  Na tamtej-
szym tzw. Dużym Rynku (Vel-
kém náměstí), obok dawnego 
kolegium jezuickiego, do dzi-
siaj znajduje się ich barokowy 
kościół, zbudowany w latach 
1664 -1666, w XVIII w.  splądro-
wany przez wojska pruskie, a 
po zniesieniu zakonu jezuitów 

stał się kościołem garnizono-
wym. Z kolei,  dopiero w dniu 
10 listopada 1664 r. papież 
Aleksander VII erygował diece-
zję Hradec Kralove, powołaną z 
myślą o rekatolicyzacji północ-
no-wschodnich Czech. 

 Pod koniec XIX w. doszło 
do kolejnego ograniczenia wo- 
lności Kościoła katolickiego, 
a także swobody prowadze-
nia pielgrzymek. W latach 
1871–1878 miał miejsce tzw. 
Kulturkampf, czyli walka rządu 
pruskiego z Kościołem kato-
lickim na gruncie politycznym 
i ideologicznym w celu wyeli-
minowania wpływów Kościoła 
w Niemczech oraz umocnienia 
sił popierających unifikację 
Rzeszy. Została ona zainicjo-
wana przez kanclerza Ottona 
Bismarcka i była popierana 
przez liberalną burżuazję. Ce-
lem Kulturkampfu było zaha-
mowanie wpływów papieskich 
i zachowanie „czystości kultury 
niemieckiej”. W efekcie, zwal-
czano wszelkie wpływy religii, 
a wielu biskupów i kapłanów 
umieszczono w więzieniach.

zamiast zakończenia 
„duszą kultury jest
kultura duszy”
 
Św. Jan Paweł II nauczał: 

„człowiek jest sobą przez 
pra-wdę” (UNESCO w Paryżu,  
2 czerwca 1980 r.), a siedem 
lat później do młodzieży obec-
nej na Westerplatte mówił: 
„Człowiek jest sobą poprzez 
wewnętrzną prawdę. Jest to 
prawda sumienia, odbita w 
czynach. W tej prawdzie każdy 

człowiek jest zadany samemu 
sobie”. Katolickie pielgrzym-
ki, a do takich należy i policka 
pielgrzymka do Wambierzyc,  
służą pogłębianiu kultury du-
szy, umacnianiu rzeczywistości 
eklezjalnej, a także humaniza-
cji życia społecznego. Wielce 
prawdziwe są słowa Johanna 
Wolfganga von Goethe (1749 
-1832), który twierdził że: „Eu-
ropa zrodziła się w pielgrzym-
ce, a jej ojczystym językiem jest 
chrześcijaństwo". Natomiast św. 
Jan Paweł II głosił w Wiedniu 
10 września 1983 r., że „tym co 
doprowadziło kontynent euro-
pejski do jedności w wielości 
było rozprzestrzenianie się jed-
nej wiary chrześcijańskiej. Dro-
gi misjonarzy i pielgrzymów 
chrześcijańskich w sposób po-
kojowy związały ze sobą wza-
jemnie kraje i narody Europy”.

Tymczasem współczesny 
świat pisze antyksięgę biblij-
nej Księgi Rodzaju. Zaprzecza 
prawdzie, że to Bóg stworzył 
człowieka na swój obraz i po-
dobieństwo jako kobietę i mę- 
żczyznę (por. (Rdz 1,27n) i w 
konsekwencji przeciwstawia 
się komplementarności płci 
oraz lansuje indywidualistycz-
ną antropologię. Każdego czło- 
wieka najbardziej zniewala 
narcystyczne pseudoemancy- 
pacyjne, dążenie do stwarza-
nia samego siebie według wła-
snej wizji i panującej mody. Jak 
napisał Jan Paweł II w encyklice 
„Centesimus annus”: „nowo-
czesny totalitaryzm wyrasta z 
negacji transcendentnej god-
ności osoby ludzkiej, będącej 
widzialnym obrazem Boga nie-

widzialnego i właśnie dlatego z 
samej swej natury podmiotem 
praw, których nikt nie może na-
ruszać: ani jednostka czy gru- 
pa, ani też klasa, naród lub 
państwo.” Ten coraz bardziej 
destrukcyjny proces, odsłania 
nie tylko duchowy kryzys Euro-
py, ale wręcz epokowy konflikt 
toczący się między cywilizacją 
miłości a cywilizacją śmierci. 
Po 2000 latach istnienia chrze-
ścijańskiej kultury, dzisiaj jeste-
śmy świadkami starcia się we 
współczesnym świecie dwóch 
systemów kultury. Jest to już 
wręcz otwarta wojna cywili-
zacyjna. Dotyczy to, z jednej 
strony kultury chrześcijańskiej, 
a z drugiej tzw. kultury laickiej, 
a jak się to objawia w praktyce  
kultury śmierci.

Uobecniane nam przez 
wspomniane powyżej Męki 
Pańskie i Grupy ukrzyżowania 
pątniczego szlaku, wskazują na 
Serce Jezusa Ukrzyżowanego i 
Zmartwychwstałego, które jest 
miłości miłosiernej pełne. Ono 
nas wzywa do miłości także 
wobec tych wszystkich, którzy 
wyrządzają nam krzywdę, do 
miłości przebaczającej. Tylko 
wtedy, gdy pozwolimy się tej 
miłości przeniknąć, będziemy 
w stanie zmienić siebie i świat. 
Tylko też wtedy będziemy mo-
gli urzeczywistniać to, do cze-
go nas wielokrotnie wzywał 
Ojciec Święty Jan Paweł II – bu-
dować cywilizację miłości. Już 
za pontyfikatu Pawła VI (1963-
1978), słyszeliśmy z ust następ-
cy Św. Piotra o konieczności 
stworzenia „cywilizacji miłości„ 
jako cywilizacji życia, afirmacji 
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człowieka i jako kultury ewan-
gelicznego posłannictwa. Dzie- 
ło to kontynuował i rozwijał  
Słowiański Papież, który w ko-
munikatywny sposób prezen-
tował charakterystyczne wy- 
miary kultury miłości. Zdaniem 
Jana Pawła II w tego typie kul-
tury występuje: prymat oso-
by nad rzeczą, prymat etyki 
(chrześcijańskiej) nad techni-
ką, prymat miłosierdzia nad 
sprawiedliwością oraz życiowe 
nastawienie, aby „bardziej być 
aniżeli mieć.”

Nie wolno nam zapomnieć, 
że wobec tak jasno przedsta-
wionych wartości i charaktery-
styk kultury miłości, będących 
wielką proklamacją godności 
i kultury ludzkiej osoby,  za-
mknięty wiek XX  w stopniu 
dotąd niespotkanym ujawniał 
i rozszerzał antyludzką kul-
turę śmierci. Jej efektem były 
dwie straszne wojny. History-
cy twierdzą, że jedynie I woj-
na światowa miała pochłonąć 
ponad 100 mln ofiar, a II wojna 
światowa ponad 80 mln istnień 
ludzkich. Niestety, w kolejnej 
dekadzie trzeciego tysiąclecia, 
postęp idzie raczej w kierunku 
śmierci, a nie życia.   

Ta sytuacja wymaga na-
szego zaangażowania na rzecz 
realizacji trynitarnego obrazu 
i podobieństwa oraz budowa-
nia cywilizacji miłości, w duchu 
wypowiedzi św. Jana Pawła II. 
W siedzibie UNESCO, w Paryżu 
w 2 dniu czerwca 1980 r.. Sło-
wiański Papież głosił, że istot-
ne znaczenie kultury „polega 
na tym, że jest ona właściwym 
kształtem życia człowieka jako 
takiego. Człowiek żyje praw-
dziwie ludzkim życiem dzięki 
kulturze. Jego życie jest kultu-
rą również i w tym znaczeniu, 
że przez nią człowiek odznacza 
się i odróżnia się od całej reszty 
istnień, wchodzących w świat 
widzialnego świata: człowiek 

nie może obejść się bez kultury 
(...). 

W świetle powyższych roz-
ważań całkiem podstawowych, 
staje się  jasne i oczywiste, że 
pierwszym i zasadniczym za-
daniem kultury w ogóle i zara-
zem każdej kultury jest wycho-
wanie. W wychowaniu bowiem 
chodzi właśnie o to, aby czło-
wiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem, aby bardziej BYŁ, 
a nie tylko więcej MIAŁ, aby 
więc przez wszystko, co MA, co 
POSIADA umiał bardziej i peł-
niej być człowiekiem. To zna-
czy, aby również umiał bardziej 
BYĆ, nie tylko Z DRUGIMI, ale 
także DLA DRUGICH (...). 

Przejawy różnorodnych kry- 
zysów, jakim ulegają współcze-
śnie środowiska i społeczeń-
stwa, skądinąd najlepiej upo-
sażone, które dotykają przede 
wszystkim młode pokolenia, 
świadczą o tym, że dzieło wy-

chowania człowieka nie do-
konuje się za pomocą samych 
instytucji, środków organiza-
cyjnych i materialnych, choćby 
najlepszych.  Najważniejszy jest 
tu znowu człowiek oraz jego 
moralny autorytet, wynikający 
z prawdziwości zasad i zgod-
ności z nimi jego czynów (...). 

Wydaje się, że niebezpie-
czeństwa w dziedzinie wycho-
wania grożą zwłaszcza społe-
czeństwom o najwyższej cywi-
lizacji technicznej. Społeczeń-
stwa te stoją wobec swoistego 
kryzysu człowieka, kryzysu 
polegającego na rosnącym 
braku zaufania do własnego 
człowieczeństwa, do same-
go sensu bycia człowiekiem, 
do płynącej z tego afirmacji 
i radości, która jest twórcza. 
Cywilizacja współczesna stara 
się narzucić człowiekowi sze-
reg pozornych imperatywów, 
które jej rzecznicy uzasadniają 

prawem rozwoju i postępu.  
Tak na przykład  miejsce 
poszanowania życia zaj-
muje imperatyw pozbywa-
nia się i niszczenia życia.  
Na miejsce miłości przejawia-
jącej się w odpowiedzialnej 
wspólnocie jednostek wkracza 
suma użycia seksualnego zwol-
nionego od wszelkiej odpowie-
dzialności. W miejsce prymatu 
prawdy w działaniu proponuje 
się prymat sensacji, koniunktu-
ry i doraźnego sukcesu.

W tym wszystkim wyraża 
się pośrednio tępa, systema-
tyczna rezygnacja z tej zdrowej 
ambicji, którą jest ambicja bycia 
człowiekiem. Nie łudźmy się, że 
system zbudowany na funda-
mentach tych fałszywych im-
peratywów, system takich pod-
stawowych rezygnacji, może 
 tworzyć przyszłość człowieka i 
przyszłość kultury.
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