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Co to jest zen?
Zen jest bardzo prosty... Kim jesteś? Na całym  

świecie ludzie szukają szczęścia na zewnątrz, ale nikt 
nie rozumie swojej prawdziwej natury wewnątrz.

Zen jest drogą do oświecenia (zrozumienia siebie).  
To prosta odmiana buddyzmu. Kojarzy się z wojownikami 
japońskimi, a więc z surowością i dyscypliną w ćwiczeniu 
siebie. Niektórzy uważają, że jest poza jakąkolwiek  
religią, bo nieliczne rytuały w zen są okrojone z cech  
mistycznych. Zen (chan) pojawił się w Chinach w VI w.,  
a dalej przeniósł się do Wietnamu i Korei w wieku VII,  
do Japonii dotarł w wieku XII. Zen chiński związany ze  
świątyniami miał charakter bardziej liberalny,  
a japoński nabrał cech militarnych. Stąd różnice  
w podejściu i praktyce. Do świata zachodniego przedostał 
się właściwie w XX w., a do Polski w latach 70.

Po co jest zen?
Jeśli pojawiają się w Tobie pytania:
Skąd przychodzę i dokąd idę?
Dlaczego zdarza mi się to w życiu? 
Dlaczego mój sąsiad ma sukcesy, a ja nie? 
Dlaczego innym udała się rodzina? 
Dlaczego omija mnie miłość?
Jedną z możliwych dróg do znalezienia odpowiedzi jest  

praktyka zen.

Jak praktykować zen?
Zen to codzienny umysł, w każdym momencie. Co robisz 

teraz? Co jest w Twoim umyśle właśnie teraz? Cokolwiek 
postrzeżesz nie odrzucaj tego ani nie chwytaj.  
To fundamentalne podejście. Zen to proces otwierania się 
i odpuszczania, tylko wtedy możemy doświadczyć czystego 
umysłu, nie zakrytego przez chmury myślenia, opinii  
i silnych nawyków. Praktyka medytacji jest jak wiatr, który 
rozwiewa te przesłony. Praktykę najlepiej rozpocząć  
w ośrodku zen, od warsztatu lub wprowadzenia przez 
starszego ucznia.

PLAN PRAKTYK 
w Krakowskim Ośrodku 
Szkoly Zen Kwan Um
 
PRAKTYKA PORANNA 
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
06:00  Śpiewy poranne
06:40  30 minut medytacji zen

SOBOTA
06:30  108 pokłonów
07:00 Śpiewy poranne
07:40  30 minut medytacji zen

PRAKTYKA WIECZORNA 
PONIEDZIAŁEK
18:30  Śpiewy specjalne i wieczorne 
19:25  2 x 30 minut medytacji zen

WTOREK
18:30  Wieczorna Pieśń Dzwonu, Dwie sutry
18:45  2 x 25 minut medytacji zen

PIĄTEK
18:30  Śpiewy specjalne i wieczorne 
19:25  30 minut medytacji zen

W każdy drugi piątek miesiąca:
20:20 Kido Kwan Seum Bosal, 1h 
21:20  10 minut medytacji zen



Co to jest szkoła Kwan Um?

Jest największą koreańską szkołą zen w świecie  
zachodnim czerpiącą z tradycji chińskiego rinzai. Posiada 
ponad 100 ośrodków, a w tym 7 w Polsce. Została założona 
przez Wielkiego Mistrza Zen Seung Sahna. Powstała w USA,  
w Providence na Rhode Island w 1972 r. W Europie jedną  
z pierwszych była polska szkoła z główną świątynią  
Wu Bong Sa w Falenicy koło Warszawy, założoną w 1984 r.  
i działającą tam do dzisiaj.

Kwan Um łączy w sobie elementy zenu koreańskiego 
czerpiącego z tradycji chińskiej oraz zenu japońskiego. Zen 
koreański jest mniej rygorystyczny i surowy niż zen japoński, 
stąd początkowo przyciągał głównie artystów, studentów,  
a także hippisów.

Cechą charakterystyczną Szkoły Zen Kwan Um jest 
umożliwienie praktyki osobom świeckim i włączenie ich do 
systemu organizacyjnego szkoły, której założyciel podkreślał 
wspólne działanie w każdym momencie z troską o siebie  
i innych. W ten sposób praktyka zen stała się praktyką 
codzienności.

Jak działa ośrodek zen Kwan Um?

Ośrodek zen służy wyłącznie praktyce zen. Praktyka ta 
polega na medytacji grupowej, porannych i wieczornych 
śpiewach liturgicznych i na odosobnieniach - krótkich 
dwudniowych (Yong Maeng Jong Jin) i długich,  
trzymiesięcznych (Kyol Che). Istotnym jej elementem są 
spotkania z nauczycielami i mistrzami zen na rozmowach 
konganowych.

Kim był Seung Sahn Dae Soen Sa Nim?

Wielki Mistrz Zen Seung Sahn, 78 patriarcha buddyzmu 
koreańskiej tradycji chogye, był założycielem Szkoły Zen 
Kwan Um. W praktyce i nauce zen Seung Sahn wprowadził 
rewolucyjnie proste i celowe metody ćwiczenia umysłu 
zrozumiałe dla człowieka zachodu. Wprowadzony przez  

niego system umożliwił trening osobom świeckim.  
Prowadził szeroki dialog ekumeniczny np. poprzez liczne 
wizyty w klasztorach w Krakowie.

Jego słynne stwierdzenia to: „tylko idź prosto -  
- nie-wiem” albo „tylko rób to”.

„Jeżeli będziesz uczciwie pytał: „Kim jestem?”  
wtedy wcześniej czy później trafisz na ścianę, gdzie 
całe myślenie jest odcięte. Nazywamy to „umysłem  
nie-wiem”. Zen jest utrzymywaniem tego umysłu 
„nie-wiem” zawsze i wszędzie”.

Mały słownik terminów

Bodhisattwa – ten, kto osiągnął stan przebudzenia i dba  
o wszystkie czujące istoty

Dae Soen Sa Nim – Wielki Mistrz Zen
Dharma – nauka o wszelkich prawach kierujących życiem 

człowieka
Kyol Che – trzymiesięczne odosobnienie
Kasa – fragment odzieży liturgicznej oznaczający  

przyjęcie wskazań buddyjskich
Kongan, koan, kungan – pytanie pobudzające umysł 

sprzed myślenia
Kwan Um – postrzegaj dźwięk
Yong Maeng Jong Jin (tł. z kor. siedź jak tygrys szykujący 

się do skoku) – kilkudniowe odosobnienie z intensywną 
praktyką, rozmowami z mistrzem zen lub mistrzem dharmy 
(Ji Do Poep Sa Nim)

Krakowski Ośrodek 
Szkoły ZEN Kwan Um
ul. Stradomska 17/4 
31-068 Kraków
email: krakow@zen.pl 
www.zen.pl/krakow

Zen w Polsce?

Zen pojawił się w PRL w latach siedemdziesiątych  
ubiegłego wieku. Pierwsi praktykujący pojawili się  
w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Dlaczego właśnie tam  
i dlaczego w PRL - trudno dociec. Czy wynikało to z potrzeby 
doświadczenia wolności, za którą Polacy tak tęsknili?

Skąd zen Kwan Um w Krakowie?

O pojawieniu się koreańskiego  
zen w Polsce zadecydował po  
części przypadek, a po części  
marzenie krakowskiego  
socjologa i artysty  
Antoniego Szoski  
o znalezieniu nauczyciela zen.

To marzenie spełniło się  
w 1978 r. i do Krakowa na  
jego zaproszenie przyjechał  
koreański mnich Seung Sahn,  
Wielki Mistrz Zen (kor. Dae Soen Sa Nim) - założyciel Szkoły Zen 
Kwan Um.

Krakowski Ośrodek Zen powstał tuż po wizycie mistrza 
Seung Sahna i kierowany był początkowo przez Andrzeja 
Czarneckiego, następnie Szkoła Zen Kwan Um stworzyła 
swoją główną siedzibę w Warszawie. Przełomem w istnieniu 
Szkoły był rok 1982, kiedy oficjalnie zarejestrowano związek 
wyznaniowy pod nazwą Stowarzyszenie Buddyjskie Zen 
„Chogie” później nazwany Szkołą Zen Kwan Um.  
Obecnie Szkoła liczy około 150 stałych Członków.  
Nauczycielem Prowadzącym w Świątyni Głównej Wu Bong Sa  
w Warszawie jest mistrz zen Joeng Hye (Andrzej Piotrowski),  
a w Krakowie mistrzyni zen Bon Shim (Aleksandra Porter).

Krakowska siedziba Szkoły znajduje się  
przy ul. Stradomskiej 17/4.


