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 Idź dokąd poszli tamci 

do ciemnego kresu  

po złote runo nicości 

twoją ostatnią nagrodę  



ZŁOTE RUNO 

 Źródło: mitologia grecka 

 

 Złote runo – skóra (wraz z sierścią) mitycznego 

skrzydlatego, złotego barana Chrysomallosa  

 - cel wyprawy Argonautów.  

 

 Było ono powieszone na dębowym drzewie w gaju 

Aresa, gdzie pilnował go smok. Zabrał je stamtąd 

Jazon. 



 jak ci co szli przez 

pustynię i ginęli w 

piasku  

  

 

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej 
mocy  
przebaczać w imieniu tych których 
zdradzono o świcie  

 

jak ci co szli przez pustynię i 
ginęli w piasku  



ŹRÓDŁO: PISMO ŚWIĘTE 

 

 Jezus Chrystus został 
zdradzony przez 
Judasza, jednego ze 
swoich uczniów.  

 Żołnierze rzymscy 
aresztowali go w nocy  
w Ogrodzie Oliwnym. 
Judasz zdradził 
Chrystusa 
pocałunkiem… 

 

 Aluzja do wędrówki 

Narodu Wybranego, 

który został 

wyprowadzony przez 

Mojżesza z Egiptu  

i przez czterdzieści lat 

wędrował przez 

pustynię do Ziemi 

Obiecanej. 

przebaczać w imieniu tych 

których zdradzono o świcie 

 

jak ci co szli przez pustynię i 
ginęli w piasku  

 



  strzeż się oschłości 

serca kochaj źródło 

zaranne  

ptaka o nieznanym 

imieniu dąb zimowy  

światło na murze 

splendor nieba 

 

 Źródło: filozofia 

średniowieczna 

(franciszkanizm) 



ŹRÓDŁO: FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA 

 

 Franciszkanizm 

 Św. Franciszek zapoczątkował wielki ruch 

filozoficzno-religijny – tzw. franciszkanizm. Był to 

ruch odnowy moralnej. Jego podstawą była 

radosna, prosta wiara, płynąca z miłości do Boga  

i całego stworzenia.  

 Franciszkanizm przepełniony był ewangeliczną 

zasadą ubóstwa oraz miłosierdzia, braterstwa  

i pomocy potrzebującym.  



IDŹ BO TYLKO TAK BĘDZIESZ PRZYJĘTY DO GRONA ZIMNYCH 

CZASZEK  

DO GRONA TWOICH PRZODKÓW: GILGAMESZA HEKTORA 

ROLANDA  

OBROŃCÓW KRÓLESTWA BEZ KRESU I MIASTA POPIOŁÓW  

 



HEKTOR  

ROLAND 

 Źródło: mitologia grecka, 

Iliada Homera 

 

 Hektor był synem króla 

Priama, królewiczem 

trojańskim, obrońcą 

miasta w czasie wojny 

trojańskiej. Zginął z ręki 

Achillesa. 

 Źródło: Pieśń o Rolandzie 

(średniowiecze) 

 

 Roland był 

średniowiecznym 

rycerzem Karola 

Wielkiego walczącym  

w imię Boga i władcy  

z niewiernymi. 

Hektor Roland 


