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Nie liczy się tempo &
Dziękuję Ci Panie, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła

Wszelki ruch na świeżym powietrzu
START :  Z dźwiękiem dzwonu z kaplicy

pracownii  (Mayer'sche Hofkunstanstalt
za pracę Kościoła” i początkowo składał się z pracowni rzeźbiarza. Później dodano dział witraży i mozaiki
piąte pokolenie rodziny Mayer

Goretzky, (1880r. ) 

ks. Józefa Goretzky 

zobacz, jakie perły posiadamy.
znacie…) O Firmie: Za życia założyciela firmy, Josepha Gabriela Mayera, bracia Joseph Leonhar

Franz Xaver Zettler , z działu malowania na szkle byli 
Monachium. Wczesne lata Franza Borghiasa upłynęły pod znakiem podróży edukacyjnych po Europie i pracy w oddziale w Londynie. 

swojej wczesnej śmierci, Franz Borghias poprowadził instytucję do jej międzynarodowego rozkwitu i założył nowy wydział malowa
Francis Dixon). Po studiach J. L. M. stworzył g
Ludwik II nadał firmie tytuł Królewskiego Bawarskiego Instytutu Sztuki Dworskiej . Po śmierci

jego kierownictwem międzynarodowy biznes rozwijał się tak pomyślnie, że firma tymczasowo zatrudniała do 500 osób, a firma prz
bezwyznaniowej sztuki sakralnej: tworzył dzieła dla kościołów, katedr, synagog i meczetów we współpracy z najwybitniejszymi a

i angielskimi „gwiazdami” Dixonem i Danielem . 
ze światowej sławy artystami, takimi jak Georg Baselitz , Kiki Smit

Peter Beard lub Vik Muniz . Na swoim kanale Instagram Mayer'sche Hofkunstanstalt daje wgląd w prace w monachi
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liczy się tempo & czas przejazdu

Dziękuję Ci Panie, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła

Wszelki ruch na świeżym powietrzu
dźwiękiem dzwonu z kaplicy św. JÓZEFA 
(Mayer'sche Hofkunstanstalt w Monachium została założona w 1847 roku przez Josepha Gabriel Mayer jako „Instytut Sztuki 

za pracę Kościoła” i początkowo składał się z pracowni rzeźbiarza. Później dodano dział witraży i mozaiki
piąte pokolenie rodziny Mayer współpracuje ze znanymi artystami na całym świecie

(1880r. ) sprowadzał najwyższej klasy figury do świątyni &kaplic. Także wykwintne witraże pochodzą 

ks. Józefa Goretzky z w/w pracowni. Warto być
, jakie perły posiadamy. N

O Firmie: Za życia założyciela firmy, Josepha Gabriela Mayera, bracia Joseph Leonhar

ziału malowania na szkle byli częścią kierownictwa firmy. Bracia studiowali rzeźbę i malarstwo w latach 1870
Monachium. Wczesne lata Franza Borghiasa upłynęły pod znakiem podróży edukacyjnych po Europie i pracy w oddziale w Londynie. 

swojej wczesnej śmierci, Franz Borghias poprowadził instytucję do jej międzynarodowego rozkwitu i założył nowy wydział malowa
Francis Dixon). Po studiach J. L. M. stworzył grób Josefa Knabela w Alten Südfriedhof w 1881 r. , F. B. M poślubił Therese Pustet w 1882 r. (Pustet Verlag, Regensburg, zało
Ludwik II nadał firmie tytuł Królewskiego Bawarskiego Instytutu Sztuki Dworskiej . Po śmierci

jego kierownictwem międzynarodowy biznes rozwijał się tak pomyślnie, że firma tymczasowo zatrudniała do 500 osób, a firma prz
bezwyznaniowej sztuki sakralnej: tworzył dzieła dla kościołów, katedr, synagog i meczetów we współpracy z najwybitniejszymi a

i angielskimi „gwiazdami” Dixonem i Danielem . Dzięki światowym zamówieniom firma pozostaje jednym z wiodących międzynarodowych warsztatów malowania na szkle 
ze światowej sławy artystami, takimi jak Georg Baselitz , Kiki Smith , Shahzia Sikander, Brian Clarke , Doug i Mike Starn, Ellsworth Kelly , Jani 

Peter Beard lub Vik Muniz . Na swoim kanale Instagram Mayer'sche Hofkunstanstalt daje wgląd w prace w monachi
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czas przejazdu, lecz radość 

Dziękuję Ci Panie, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła

Wszelki ruch na świeżym powietrzu-
JÓZEFA w Jagiennej  - otrzymasz obrazek z modlitwą

w Monachium została założona w 1847 roku przez Josepha Gabriel Mayer jako „Instytut Sztuki 
za pracę Kościoła” i początkowo składał się z pracowni rzeźbiarza. Później dodano dział witraży i mozaiki

współpracuje ze znanymi artystami na całym świecie
sprowadzał najwyższej klasy figury do świątyni &kaplic. Także wykwintne witraże pochodzą 

Warto być wdzięcznym Bogu i przodkom…
Nieraz sprawdza się 

O Firmie: Za życia założyciela firmy, Josepha Gabriela Mayera, bracia Joseph Leonhard, najstarszy syn Gabriela, rzeźbiarz i dyrektor artystyczny oraz Franz Borghias, artysta i radny oraz zięć 

częścią kierownictwa firmy. Bracia studiowali rzeźbę i malarstwo w latach 1870
Monachium. Wczesne lata Franza Borghiasa upłynęły pod znakiem podróży edukacyjnych po Europie i pracy w oddziale w Londynie. 

swojej wczesnej śmierci, Franz Borghias poprowadził instytucję do jej międzynarodowego rozkwitu i założył nowy wydział malowa
rób Josefa Knabela w Alten Südfriedhof w 1881 r. , F. B. M poślubił Therese Pustet w 1882 r. (Pustet Verlag, Regensburg, zało

Ludwik II nadał firmie tytuł Królewskiego Bawarskiego Instytutu Sztuki Dworskiej . Po śmierci Gabriela Mayera w 1883 r. Jedynym właścicielem firmy został jego drugi syn, Franz Borgias Mayer (1848
jego kierownictwem międzynarodowy biznes rozwijał się tak pomyślnie, że firma tymczasowo zatrudniała do 500 osób, a firma prz

bezwyznaniowej sztuki sakralnej: tworzył dzieła dla kościołów, katedr, synagog i meczetów we współpracy z najwybitniejszymi a
Dzięki światowym zamówieniom firma pozostaje jednym z wiodących międzynarodowych warsztatów malowania na szkle 

h , Shahzia Sikander, Brian Clarke , Doug i Mike Starn, Ellsworth Kelly , Jani 
Peter Beard lub Vik Muniz . Na swoim kanale Instagram Mayer'sche Hofkunstanstalt daje wgląd w prace w monachi
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kanapki, mufinki , kawa/herbata na wynos, 
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JÓZEFA  
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lecz radość i śwież

Dziękuję Ci Panie, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła

-cenniejszy niż stały bezruch”
otrzymasz obrazek z modlitwą do św. Józefa 

w Monachium została założona w 1847 roku przez Josepha Gabriel Mayer jako „Instytut Sztuki 
za pracę Kościoła” i początkowo składał się z pracowni rzeźbiarza. Później dodano dział witraży i mozaiki

współpracuje ze znanymi artystami na całym świecie), z której budowniczy
sprowadzał najwyższej klasy figury do świątyni &kaplic. Także wykwintne witraże pochodzą 

Bogu i przodkom… trzymaj  głowę do góry
ieraz sprawdza się powiedzenie: Cudze chwalicie, swego nie 

d, najstarszy syn Gabriela, rzeźbiarz i dyrektor artystyczny oraz Franz Borghias, artysta i radny oraz zięć 

częścią kierownictwa firmy. Bracia studiowali rzeźbę i malarstwo w latach 1870–1880 u prof. Knabla i prof. Schlotthauera na Akademii Sztuk Pięknych w 
Monachium. Wczesne lata Franza Borghiasa upłynęły pod znakiem podróży edukacyjnych po Europie i pracy w oddziale w Londynie. Podczas gdy Joseph Leonhard był dyrektorem artystycznym instytucji aż do 

swojej wczesnej śmierci, Franz Borghias poprowadził instytucję do jej międzynarodowego rozkwitu i założył nowy wydział malowania na szkle (według Zettlera) z 20 anglosaskimi malarzami szkła ( prerafaelitami / 
rób Josefa Knabela w Alten Südfriedhof w 1881 r. , F. B. M poślubił Therese Pustet w 1882 r. (Pustet Verlag, Regensburg, zało

Gabriela Mayera w 1883 r. Jedynym właścicielem firmy został jego drugi syn, Franz Borgias Mayer (1848
jego kierownictwem międzynarodowy biznes rozwijał się tak pomyślnie, że firma tymczasowo zatrudniała do 500 osób, a firma przeżywała swój rozkwit. Hofkunstanstalt cieszył się na całym świecie klientami 

bezwyznaniowej sztuki sakralnej: tworzył dzieła dla kościołów, katedr, synagog i meczetów we współpracy z najwybitniejszymi artystami tamtych czasów: profesorami Akademii Knabl, Schlotthauer, Feue
Dzięki światowym zamówieniom firma pozostaje jednym z wiodących międzynarodowych warsztatów malowania na szkle 

h , Shahzia Sikander, Brian Clarke , Doug i Mike Starn, Ellsworth Kelly , Jani Leinonen, JR , William Wegman 
Peter Beard lub Vik Muniz . Na swoim kanale Instagram Mayer'sche Hofkunstanstalt daje wgląd w prace w monachijskim studiu oraz prezentuje obecne i przeszłe projekty. 

Żabieńca ( kerchówek), następnie Krzyż obok Państwa S
MIEJ SERCE I PATRZ W SERCE”, tam dla każdego biblijny poczęstunek  

kapliczki św. bpa Stanisława (ciekawie czy wiesz gdzie się
Dolna (postój w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej
godz. 15:00. Tutaj przed kościołem czekają na Ciebie

kawa/herbata na wynos, + nagroda książkowa
Champions” –dla CIEBIE, bo zwyciężyłeś nudę

kolejne wydarzenie kulturlano-sportowo-duchowe

rezerwa..?  

ROWER…
lat, 20, lat, 30 lat, 40 lat, 50 lat, 60 lat, 70 lat, to dla CIEBIE

świeże powietrze
Dziękuję Ci Panie, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.  /Ps. 139/

cenniejszy niż stały bezruch”
do św. Józefa  i dowiesz się o historii 

w Monachium została założona w 1847 roku przez Josepha Gabriel Mayer jako „Instytut Sztuki 
za pracę Kościoła” i początkowo składał się z pracowni rzeźbiarza. Później dodano dział witraży i mozaiki. Dziś firma prowadzona przez 

), z której budowniczy naszego kościoła ks. Józef 
sprowadzał najwyższej klasy figury do świątyni &kaplic. Także wykwintne witraże pochodzą dzięki staraniom  

rzymaj  głowę do góry
powiedzenie: Cudze chwalicie, swego nie 

d, najstarszy syn Gabriela, rzeźbiarz i dyrektor artystyczny oraz Franz Borghias, artysta i radny oraz zięć 

Knabla i prof. Schlotthauera na Akademii Sztuk Pięknych w 
Podczas gdy Joseph Leonhard był dyrektorem artystycznym instytucji aż do 

nia na szkle (według Zettlera) z 20 anglosaskimi malarzami szkła ( prerafaelitami / 
rób Josefa Knabela w Alten Südfriedhof w 1881 r. , F. B. M poślubił Therese Pustet w 1882 r. (Pustet Verlag, Regensburg, założona 1820). W 1882 roku bawarski król 

Gabriela Mayera w 1883 r. Jedynym właścicielem firmy został jego drugi syn, Franz Borgias Mayer (1848–
wit. Hofkunstanstalt cieszył się na całym świecie klientami 

rtystami tamtych czasów: profesorami Akademii Knabl, Schlotthauer, Feue
Dzięki światowym zamówieniom firma pozostaje jednym z wiodących międzynarodowych warsztatów malowania na szkle i mozaiki. Charakteryzuje się współpracą 

Leinonen, JR , William Wegman Nick Cave, Sean Scully , Jan Hendrix, 
jskim studiu oraz prezentuje obecne i przeszłe projekty.  

ępnie Krzyż obok Państwa S. Dalej ku Kaplicy 
”, tam dla każdego biblijny poczęstunek  - cytaty od 

(ciekawie czy wiesz gdzie się ona znajduje)???
postój w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej - warto), aby 

przed kościołem czekają na Ciebie wiosenne 
nagroda książkowa przy muzyce Queen „We Are The 

dla CIEBIE, bo zwyciężyłeś nudę i zdobyłeś cenną wiedzę

duchowe z myślą„ z szacunku do przeszłości

z uwagą ku przyszłości”

… 
dla CIEBIE      

e...  
/Ps. 139/ 

cenniejszy niż stały bezruch” 

owiesz się o historii 
w Monachium została założona w 1847 roku przez Josepha Gabriel Mayer jako „Instytut Sztuki 

. Dziś firma prowadzona przez 
ks. Józef 

dzięki staraniom   

rzymaj  głowę do góry – 
powiedzenie: Cudze chwalicie, swego nie 

d, najstarszy syn Gabriela, rzeźbiarz i dyrektor artystyczny oraz Franz Borghias, artysta i radny oraz zięć 

Knabla i prof. Schlotthauera na Akademii Sztuk Pięknych w 
Podczas gdy Joseph Leonhard był dyrektorem artystycznym instytucji aż do 

nia na szkle (według Zettlera) z 20 anglosaskimi malarzami szkła ( prerafaelitami / 
żona 1820). W 1882 roku bawarski król 

–1926). Pod 
wit. Hofkunstanstalt cieszył się na całym świecie klientami 

rtystami tamtych czasów: profesorami Akademii Knabl, Schlotthauer, Feuerstein  
i mozaiki. Charakteryzuje się współpracą 

Nick Cave, Sean Scully , Jan Hendrix, 

Kaplicy  NSPJ 
cytaty od 

znajduje)???.   
warto), aby 

wiosenne 
przy muzyce Queen „We Are The 

i zdobyłeś cenną wiedzę  

„ z szacunku do przeszłości  

uwagą ku przyszłości” 


