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WIELKA BUDDYJSKA ŚWIĄTYNIA FAWANG
ROK 2014

Fot. 1. Główna brama Wielkiej Buddyjskiej Świątyni Fawang (fot. autor, 2014 r.)

Fot. 2.         Fot. 3.

Fot. 2–3. We wnętrzu bramy strzegą świątyni posągi dwóch ogromnych strażników
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Fot. 4. Za główną bramą świątyni znajduje się niewielki dziedziniec, z którego wiodą długie
schody do kolejnego pawilonu położonego znacznie wyżej na górskim stoku. 
Po obu stronach schodów znajdują  się  dwa ogromne głazy.  (Porównaj  z  fot.  3
w artykule na temat świątyni Fawang z 2001 roku).

Fot. 5.   Fot. 6.   Fot. 7.

Fot. 5. Wejście do jednego z budynków w świątyni Fawang
Fot. 6. Kamienne rzeźby przed wejściem do powyższego budynku
Fot. 7. Ołtarz w jego wnętrzu
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Fot. 8. Zabytkowa metalowa kadzielnica  w kształcie  pagody  na  jednym z  podwórców
świątyni (porównaj z fot. 4 w opracowaniu z 2001 roku)

Fot. 9. Ornamenty zdobiące powyższą pagodę

Fot. 10. Pawilon Mędrca z Zachodu
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Fot. 11. Tuż obok Pawilonu Mędrca z Zachodu znajduje się „Platforma z widokiem góry
Song  zapierającym  oddech  w  piersiach”.  Można  z  niej  podziwiać  fragment
pasma  górskiego  otaczającego  świątynię  Fawang.  Podobno:  „W  nocy  widać
księżyc wschodzący na nieboskłon z doliny pomiędzy dwoma wzgórzami.  Gdy
rozświetli on swym srebrnym blaskiem okolicę i jego tarcza odbija się w wodzie
świątynnych  stawów,  świerszcze  przysiadają  na  otaczających  zbiorniki  wodne
roślinach i swym cykaniem wypełniają nocną ciszę”.

Fot. 12.  Fot. 13.

Fot. 12. Figurka zdobiąca jedną z zewnętrznych ścian budynku w świątyni Fawang
Fot. 13. Zdobienia okapu dachu jednego z budynków świątyni
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Fot. 14.   Fot. 15.   Fot. 16.

Fot. 14. Ozdobne kadzielnice przed jednym z pawilonów świątyni Fawang
Fot. 15. Figura obrońcy buddyzmu Weituo w jednym z pawilonów
Fot. 16. Bogato zdobiona kolumna przy jednym z ołtarzy w świątyni Fawang

Fot. 17. Wiele budynków świątyni wprost tonie w zieleni
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Fot. 18. Posąg leżącego Buddy (porównaj z fot. 18 w opracowaniu z 2001 roku)

Fot. 19.   Fot. 20.   Fot. 21.

Fot. 19. Przeor świątyni Fawang jest człowiekiem towarzyskim
Fot. 20. Stary mnich wzywa bębnieniem na modlitwę (fot. A. Weber)
Fot. 21. Niektórzy z mnichów noszą proste, szare ubrania
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A teraz… „to, co tygrysy lubią najbardziej” 

Fot. 22. Uczniowie sztuk walki oczekujący w świątyni Fawang na rozpoczęcie treningu

Fot.  23. „Zbiórka przed treningiem” w świątyni Fawang (na zdjęciu widoczny jest ubrany
w jasnobrązowy uniform brodaty chiński nauczyciel stylu Yongquan)
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W świątyni Fawang trenuje się tradycyjne chińskie style walki.

Fot. 24. Największa pagoda w świątyni Fawang
Gdy  jednak  przyjrzeć  się  uważnie  dolnej  części  powyższego  zdjęcia…  oraz
następnym fotografiom … 

Fot. 25–29. … wyłania się nowy wizerunek świątyni
Na  jej  terenie  znajdują  się  dziesiątki  drewnianych  manekinów  do  treningu
południowochińskiego stylu Yongquan.
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Fot. 25.

Fot. 26.
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Fot. 27.

Fot. 28.   Fot. 29.
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Fot. 30.  Fot. 31.  Fot. 32.

Fot. 30–32. Autor artykułu ćwiczący na drewnianym manekinie na terenie świątyni Fawang
(fot. A. Weber)

Oprócz drewnianych manekinów, usytuowany jest tam również kamienny manekin oraz
pale  treningowe.  Świątynia  Fawang jest  jedną z  kilku  buddyjskich  świątyń  położonych
w okolicy klasztoru Shaolin, w którym praktykowane są tradycyjne sztuki walki. Leży ona
w  odległości  zaledwie  kilkunastu  kilometrów  od  klasztoru  Shaolin.  Oprócz  mnichów
mieszkają  w  niej  również  osoby  uczące  się  tu  sztuki  walki.  Ich  trenerami  są  mnisi
z klasztoru Shaolin oraz chińscy mistrzowie południowochińskiego stylu Yongquan. 

W  świątyni  Fawang  nauczany  jest  styl  Yongquan  oraz  tradycyjne  shaolińskie  style
„zwierzęce”, tj. styl smoka, tygrysa, węża, żurawia i lamparta.

Program treningowy  stylu  Yongquan  (określanego  w  świątyni  Fawang  terminem Yong
Chun Quan) zawiera nauczanie:

formy Siu Nim Tau (Xiao Nian Tou)
formy Chum Kiu (Xun Qiao)
formy Biao Zhi,
formy z mieczami (nożami) motylkowymi,
formy „Sześć i pół ruchu tyczki (kija)”,
formy na drewnianym manekinie,
formy na kamiennym manekinie.

Podstawowy kurs trwa osiem tygodni, treningi odbywają się na terenie dwóch położonych
blisko  siebie  buddyjskich  świątyń,  tj.  Fawang  oraz  Songyue  –  Huishan  (patrz:
http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/swiatynia-huishan-i-pagoda-songyue/).

http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/swiatynia-huishan-i-pagoda-songyue/
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Fot. 33. Trójczłonowy kamienny manekin do treningu Yongquan – części: środkowa oraz
górna w trakcie wykonywania technik obracają się.

KAMIENNY MANEKIN

Kamienny manekin służy do wypracowania silnych technik w bliskim (krótkim) dystansie,
walcząc stojąc w zwarciu. Opór przy obrocie części ruchomych jest spory, ale przy mocno
zakorzenionej  postawie  „jest  OK”  . Na  skutek  treningu  na  kamiennym  manekinie
wzmacnia  się  postawa  oraz  jej  zakorzenienie.  Ćwicząc  na  nim  konieczne  jest
wykonywanie poszczególnych technik mocno wykorzystując osiową pracę bioder. 
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Pagody w świątyni Fawang

Fot. 34. Raz jeszcze największa pagoda świątyni Fawang w górskiej scenerii

Fot. 35.   Fot. 36.   Fot. 37.

Fot. 35. Wnętrze największej pagody świątyni Fawang widocznej na zdjęciu nr 34

Fot. 36. Na górskim stoku, w gęstwinie drzew wznosiły się kolejne, niewidoczne z terenu
świątyni pagody – na zdjęciu jedna z nich

Fot. 37. Posąg znajdujący się we wnętrzu pagody widocznej na zdjęciu nr 36
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Fot. 38.    Fot. 39.

Fot. 38. Pagoda w świątyni Fawang na granicy zalesionego górskiego zbocza

Fot. 39. Stara  pagoda  w  świątyni  Fawang  w  leśnym  gąszczu  na  kamienno-glinianej
skarpie
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