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Szanowni Państwo,
Oddając ostatni numer 
biuletynu redagowany przez 
polską stronę pragniemy 
podkreślić, że zdobyte 
doświadczenie zarówno w 
poszukiwaniu informacji jak 
i ich prezentacji wykorzysta-
my w efektywnej realizacji 
polityki informacyjnej Euro-
regionu Glacensis. Nowe 
czasy skłaniają do stosowania 
nowych technik informacyj-

nych, zdecydowanie tańszych niż tradycyjne publikacje i sku-
teczniejszych w zakresie możliwości dystrybucji. Te już archiwal-
ne numery biuletynu są do pobrania na stronach internetowych 
obu części euroregionu w zakładkach „Biuletyn Euroregionu 
Glacensis”. Nowe informacje przekazywać będziemy poprzez 
publikowanie na stronie internetowej najważniejszych wydarzeń 
i docierać z nimi do szerokiego grona odbiorców poprzez tzw. 
mailing. Aby to narzędzie było efektywne przebudujemy stronę 
internetową, by była przyjaźniejsza coraz większemu natłokowi 
informacji związanych z aktywnością euroregionu i jego człon-
ków w zakresie realizowanych projektów czy nowych inicjatyw, 
takich jak Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
Mając nadzieję na spotkanie w nowej – wirtualnej odsłonie 
pozdrawiamy wszystkich czytelników.

Radosław Pietuch i Jaroslav Štefek
Sekretarze Euroregionu Glacensis

współredagujący biuletyn

EuroregionGlacensis
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Od niemal 12 lat Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Z wykształcenia śpiewaczka – aktorka, absolwentka 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Bystrzycki Ośrodek Kultury chętnie 
uczestniczy w projektach realizowa-
nych wspólnie z partnerami z Czech. 
Dlaczego?

Z partnerem czeskim łączy nas wiele 
- bliskie sąsiedztwo, wspólna historia 
Euroregionu Glacensis, barwy narodo-
we, a także szesnastoletnie partnerstwo 
miast Bystrzyca Kłodzka i Usti nad 
Orlicą. Wymierne korzyści polsko-cze-
skiej współpracy, to m.in. stały rozwój 
dobrosąsiedzkich stosunków, nawiązy-
wanie bezpośrednich kontaktów i zawie-
ranie przyjaźni między mieszkańcami 
pogranicza, podejmowanie ciekawych 
inicjatyw. Wspólne działania w zakresie: 
kultury, sportu, turystyki, rekreacji, 
zapobiegania wykluczeniu osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 
aktywizacja seniorów, mają duży wpływ 
na integrację Polaków i Czechów.
Dzisiaj wszystkie znaczące działania 
podejmowane po obu stronach granicy, 
odbywają się z udziałem polskich i 
czeskich mieszkańców Euroregionu Gla-
censis - przedstawicieli władz samorzą-
dowych, pracowników instytucji kultu-
ry, szkół, a także strażaków, czy artystów. 
Te działania skierowane są zarówno do 
mieszkańców regionu, ale i do turystów 
nas odwiedzających. Dużym atutem 
przeprowadzanych działań jest atmos-
fera dotychczasowej współpracy, która 
zachęca do tworzenia kolejnych polsko 
- czeskich zdarzeń. Zawsze realizujemy 
je na wysokim poziomie wykonawczym, 
technicznym i organizacyjnym.

Jakie działania były zrealizowane w 
najnowszym projekcje?

W projekcie „Biało-Czerwono-Niebie-
scy w Euroregionie Glacensis” realizo-
waliśmy trzy zadania. Pierwszym był 
Dzień Św. Floriana, zorganizowany 
w ramach obchodów Dni Miast 
Partnerskich w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Impreza odbyła się już 2 maja na pla-
cu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej. 
Wydarzenia plenerowe poprzedziła 
uroczysta Msza Św. w kościele p.w. św. 
Michała Archanioła, z udziałem zapro-
szonych gości z Polski i z Czech. Po 
niej ulicami miasta przemknął barwny 
korowód, prowadzony przez orkiestry 
dęte. W części oficjalnej przewidziano 
wystąpienia przedstawicieli władz 
gminy Bystrzyca Kłodzka i miasta Usti 
nad Orlicą. Część artystyczną wypełni-
ły m.in. występy czeskich i polskich 
zespołów muzycznych i teatralnych, 
prezentacje wystawców, koncert zespo-
łu Volver oraz pokaz sztucznych ogni. 
W dniu Święta Konstytucji 3 Maja, 
również na palcu rekreacyjnym przy 
ul. Strażackiej, odbył się maraton 
koncertowy „Muzyczna wiosna w 
Euroregionie Glacensis”. Udział w 
nim wezięli uczniowie i nauczyciele 
szkół muzycznych powiatu kłodzkie-
go i miasta Usti nad Orlicą, ludowe 
zespoły śpiewacze, młodzieżowe zespo-
ły instrumentalno-wokalne. Polscy 
i czescy wykonawcy zaprezentowali  
publiczności bogaty repertuar muzyki 
klasycznej, folkowej i rozrywkowej. 
Na zakończenie drugiego dnia impre-

zy wystąpił zespół Grans. 
Festyn Integracyjny „Za jeden 
uśmiech dziecka”, to trzecie z działań 
zaplanowanych w ramach projektu 
„Biało-Czerwono-Niebiescy”. Zostało 
ono zrealizowane 21 czerwca na placu 
rekreacyjnym przy Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bystrzycy. Uczest-
nikami imprezy były niepełnosprawne 
dzieci oraz ich opiekunowie z Polski i 
Czech, a także uczniowie i nauczyciele 
bystrzyckich szkół podstawowych. 

Czy planujecie Państwo kolejne 
projekty z czeskim partnerem?

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
złożył kolejny wniosek, na projekt o 
wartości 21 tys. euro w ramach POWT 
RCz – RP 2007 – 2013. Projekt nosi 
tytuł „Euroregion Glacensis – Przy-
jazne Pogranicze”, a jego głównymi 
beneficjentami będą seniorzy oraz osoby 
niepełnosprawne z Polski i Czech. 
 

„Biało-Czerwono-Niebiescy 
w Euroregionie Glacensis” 
to kolejne polsko - czeskie 
działania w gminie Bystrzy-
ca Kłodzka finansowane z 
Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej 
RCz – RP 2007-2013 za 
pośrednictwem Euroregionu 
Glacensis, realizowane przez 
Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury w Bystrzycy Kłodz-
kiej w 2011 roku. 

Grażyna 
Wachowska-Szuba

ekspert
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RDA  
rozwija nowe
partnerstwa

Regional Development 
Agency, powszechnie 
znana jako RDA, włącza się 
aktywnie w projekty mię-

dzynarodowe. Na początku tego roku 
agencja stała się partnerem projektu 
pod nazwą EUTOKIA. Projekt liczy 
w sumie 12 partnerów. Partnerem 
wiodącym projektu jest hiszpańska 
organizacja pozarządowa Lan Ekintza 
– Bilbao City Counsil, która od 
dawna zajmuje się kwestią innowa-
cji w dziedzinie spraw socjalnych i 
zrealizowała już z powodzeniem kilka 
projektów, dotyczących dziedziny pla-
nowania wspólnotowego.  Kolejnymi 
partnerami projektu są organizacje 
wspierające daną problematykę z 
Hiszpanii, Portugalii, Danii, Niemiec, 
Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii 
i Republiki Czeskiej. Projekt jest 
ukierunkowany na sprawy związane z 
polityką społeczną i przedstawia sytu-
ację poszczególnych zaangażowanych 
podmiotów z podziałem na sektor 
gospodarczy, organizacje pozarzą-
dowe i samorząd lokalny. Wniosek 
o dofinansowanie tego projektu 
został złożony w ramach 4. naboru 

Programu Operacyjnego Współpracy 
Międzynarodowej INTERREG IVC.

We wrześniu tego roku nawiązano 
współpracę z innymi partnerami w 
ramach Czwórki Wyszehradzkiej 
(V4). To Powiat Kłodzki, Kárpátok 
Alapítvány-Magyarország i Vidiecky 
parliament (Parlament Wiejski) na 
Słowacji. Wspólnie został przygoto-
wany projekt pod nazwą „On the trail 
of future through traditions“, którego 
celem jest wymiana i prezentacja 
tradycji i dziedzictwa kulturowego 
wszystkich krajów Czwórki Wyszeh-
radzkiej. W ramach projektu dojdzie 
do międzynarodowego spotkania part-
nerów V4. Podczas poszczególnych 
spotkań będą prezentowane prace 
tradycyjne i rzemieślnicze razem z pro-
duktami regionalnymi z każdego kraju 
V4. Partnerem wiodącym projektu 
została organizacja Vidiecky parlia-
ment na Słowacji, która składa projekt 
w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. 

„W ubiegłym roku podczas uroczy-
stości 10. rocznicy powstania RDA 
prezentowaliśmy nasze wizje i plany 

na przyszłość. Było wśród nich także 
przeorientowanie się w większym 
stopniu na projekty i partnerstwo 
międzynarodowe. Po roku mogę 
stwierdzić, że wyznaczone cele udało 
nam się zrealizować. W tej chwili 
żaden ze złożonych projektów nie 
został jeszcze dofinansowany. Mocno 
jednak wierzę, że nasza współpraca z 
partnerami zagranicznymi nie zakoń-
czy się tylko na złożonych wnioskach 
projektowych, ale że umożliwi nam 
w przyszłości przeniesienie na teren 
Euroregionu Glacensis przykładów 
dobrych praktyk z zagranicy. W przy-
szłym roku przewidujemy realizację 
następnych wspólnych projektów, 
szczególnie w dziedzinie edukacji 
i współpracy czesko-polskiej. Do 
tych celów RDA szuka partnera do 
długofalowej współpracy na terenie 
Polski. Wierzymy, że w najbliższym 
czasie uda nam się go znaleźć i dzięki 
temu będziemy bardziej intensywnie 
rozwijać współpracę transgraniczną 
na terenie Euroregionu Glacensis”, 
powiedział Jaroslav Štefek, dyrektor 
RDA.
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Uroczyste podpisanie 
porozumienia o współpracy 

Dnia 5 października 2011 Euro-
region Glacensis zawarł w 
polskiej Jeleniej Górze wspól-

ne porozumienie, służące intensyfikacji 
rozwoju współpracy transgranicznej. 
Celem jest pogłębienie współpracy mię-
dzy mieszkańcami, podmiotami gospo-
darczymi i instytucjami społecznymi 
na terenie przygranicznym. Dzięki 
wspólnym staraniom w przyszłości ma 
powstać nowe Europejskie Ugrupowa-
nie Współpracy Terytorialnej. Porozu-
mienie zostało zawarte między krajami 
Libereckim, Hradeckim, Pardubickim 
i Ołomunieckim, Województwem 
Dolnośląskim oraz przedstawicielami 
czeskich i polskich części euroregionów 
Glacensis i Nysa. 

„Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej oferuje nam wyższą formę 
współpracy transgranicznej i umoż-
liwia tworzenie na nowo organizacji 

ponadnarodowych. Pierw-
szym wspólnym krokiem 
będzie stworzenie strategii 
zintegrowanej współpracy, 
w której powinny być 
określone priorytety współ-
pracy”, dodał inż. Miroslav 
Kocián, przewodniczący 
Euroregionu Glacensis, 
który został upoważniony 
do podpisania wspólnego 
dokumentu. 

W uroczystości podpisania wzięli 
udział wszyscy hetmani reprezentujący 
wymienione kraje, w imieniu Euro-
regionu Glacensis przewodniczący 
czeskiej części inż. Miroslav Kocián, 1. 
wiceprzewodniczący Miroslav Vlasák 
i sekretarz Jaroslav Štefek, przewod-
niczący polskiej części Czesław Kreci-
chwost, członek Rady Tomasz Korczak 
i sekretarz Radosław Pietuch. Na 

spotkaniu nie zabrakło też przedstawi-
cieli czeskiej ambasady pana Kysilki, 
konsula honorowego pana Ignasiaka, 
wojewody pana Skorupy i marszałka 
województwa dolnośląskiego pana 
Jurkowlańca. W ramach spotkania 
nasz euroregion przedstawił przykłady 
udanych projektów, zwłaszcza w rejo-
nie Náchodu i Kudowy Zdrój. 

Sekretariat Euroregionu
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Czas na 
biegówki!
Tegoroczna zima na Ziemi 

Kłodzkiej nie będzie 
należała do nudnych. 
Dzięki miejskim inwesty-

cjom znacznie poszerzyła się oferta 
skierowana do fanów narciarstwa 
biegowego. Efekt tych działań to bli-
sko 200 km nowych tras biegowych w 
obszarze polsko-czeskiego pogranicza 
(Góry Bystrzyckie i Orlickie) oraz 
modernizacja Centrum Biathlonu na 
Jamrozowej Polanie.
 
Dwieście kilometrów tras biegowych 
to efekt współpracy czterech miej-
scowości: Orlické Záhoří, Olešnice, 
Bystrzyca i Duszniki. Nowe szlaki 
przeznaczone są zarówno dla począt-
kujących, jak i doświadczonych bie-
gaczy. Projekt zrealizowano w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013. Gminy zaku-
piły cztery ratraki (po jednym dla 
każdej) oraz dwa skutery śnieżne dla 
Bystrzycy i Dusznik. Nowoczesny 
sprzęt umożliwia utrzymanie tras w 
należytym stanie przez cały sezon. 
Trasy będą przygotowywane (ubijanie 
śniegu i wyciskanie torów narciar-
skich) przynajmniej raz w tygodniu 
w okresie od 15 grudnia 2011 do 15 
marca 2012. Obok torów przeznaczo-
nych do techniki klasycznej znajdą się 
odpowiednio szerokie i utwardzone 
trasy do techniki łyżwowej. Ponadto 
na początku tras w Spalonej (stadion 
narciarski), na przejściu granicznym 
w Mostowicach oraz na skrzyżowaniu 
przy kościele św. Antoniego w Lasów-
ce umieszczono tablice informacyjne z 
dużymi mapami.

Wszystkie trasy są ze sobą połączo-
ne, dzięki czemu można z łatwością 
przemieszczać się nimi, dokonując 
wciąż nowych odkryć krajobrazowych 
na pograniczu. Dodatkowym atutem 
szlaków jest ich położenie - duża 
wysokość nad poziomem morza 
wydłuża czas zalegania pokrywy 
śnieżnej. W ramach wytyczonych tras 
miłośnicy biegówek mogą skorzystać z 
kilku oznakowanych pętli, oferują-
cych wiele atrakcji turystycznych, np. 
po stronie czeskiej grupę warowną 
Hanička, Kaplicę Kunštácką czy 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP w 
Neratowie. Po stronie polskiej można 
odwiedzić m.in. kościoły w Lasówce 
i Mostowicach. Turyści podróżujący 
samochodem mogą bez przeszkód 
skorzystać z przejezdnych zimą daw-
nych przejść granicznych w Orlickim 
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Ziemia Kłodzka 
oferuje idealne 
tereny do uprawiania 
narciarstwa biegowego. 
Kilkaset kilometrów 
tras zadowoli każdego 
miłośnika biegówek 
– amatora i zawodowca.

Záhoří i Bartošowicach. Perełkę 
polsko-czeskiego projektu stanowi 
malowniczy szlak Jiráskova stezka. 
Biegnie on grzbietami Gór Orlickich z 
ich najwyższym szczytem Velká Dešt-
ná (1115 m n.p.m.) włącznie.
 
Bystrzyca na start

Pierwsze kroki na biegówkach warto 
stawiać pod okiem instruktora na 
bezpiecznych, specjalnie do tego 
przygotowanych stadionach. Bystrzyca 
przygotowała dwa wielośladowe sta-
diony dla narciarzy. Pierwszy z trasami 
o dł. 1,5 km znajduje się w Spalonej 
(oznakowany pomarańczowymi tycz-
kami). Drugi, z trasami o dł. 2,6 km 
w Lasówce (tyczki niebieskie).
Szlaki są przyjazne narciarzom – w 
większości poprowadzone przez 

wypłaszczenia terenu. Wyjątek stanowi 
odcinek czarnego szlaku, tj. powrót ze 
szczytu Jagodna (977 m n.p.m.) do Spa-
lonej. W Schronisku Jagodna na Przełę-
czy Spalona znajduje się wypożyczalnia 
sprzętu do narciarstwa biegowego oraz 
szkoła prowadzona przez wykwalifiko-
wanych instruktorów PZN.
Szczegółowe mapki tras oraz infor-
macje na temat organizowanych na 
terenie Gór Orlickich i Bystrzyckich 
biegów narciarskich dostępne są na 
www.bystrzycaklodzka.pl oraz w 
Wydziale Promocji i Sportu UMiG 
w Bystrzycy Kłodzkiej pod nr tel. 74 
8117 675 lub kom. 601 622 153.
 
Jamrozowa dla pro

Niezwykłą atrakcję dla miłośników 
narciarstwa biegowego przygoto-

wały w tym roku także Duszniki. 
Zlokalizowane na Jamrozowej Polanie 
trasy doczekały się modernizacji – 4 
z 15 km tras zostało poszerzonych, 
oświetlonych i wyposażonych w 
system sztucznego naśnieżania. Dzięki 
tym inwestycjom Jamrozowa Polana, 
to jedyne w Polsce miejsce, w którym 
biegać można po zmroku. Na stadio-
nie Centrum Biathlonu powstały także 
trybuny. Na miejscu można wypoży-
czyć narty biegowe i rakiety śnieżne. 
Trasy na Jamrozowej Polanie należą do 
jednych z najciekawszych w Europie. 
Ich walory doceniają profesjonali-
ści, którzy dusznicki obiekt często 
wybierają jako miejsce na treningi 
przed startami w Pucharach Świata. W 
superlatywach na temat Jamrozowej 
nie raz wypowiadali się Tomasz Sikora 
i Weronika Nowakowska-Ziemniak.
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Praskie 
Jezulatko 
na Ziemi Kłodzkiej

Figurka z Jaszkowej Dolnej to 
rarytas dla historyków sztuki 
i etnografów. Prawdopodob-
nie znalazła się w tej  wsi za 

sprawą pochodzącego z niej kapłana, 
Wilhelma Hohausa, który w 1901 
roku został wikariuszem arcybiskupa 
praskiego dla wiernych Hrabstwa 
Kłodzkiego. Arcybiskup praski 
kardynał Lev Skrbensky w 1905 roku 
konsekrował nowo zbudowany kościół 
w Jaszkowej i ofiarował wiernym figur-
kę Jezuska.

Tradycja Praskiego Jezulatka sięga 
XVI wieku. W 1555 roku siedem-
nastoletnia Maria Manrique de Lara 
y Mendoza, dama dworu Marii 
Hiszpańskiej, cesarzowej Wielkiego 

Cesarstwa Niemieckiego, jechała do 
Czech po ślubie z czeskim magna-
tem, Vratislavem II z Pernštejnu. W 
jej kufrach posażnych, obok wielu 
przedmiotów, o których milczy histo-
ria, znajdowała się niewielka figurka 
kilkuletniego Jezuska – dziś nazywana 
Praskim Jezulatkiem.

Młoda hiszpańska szlachcianka mogła 
mówić o dużym szczęściu. Wybrany 
dla niej małżonek był zaledwie 8 lat 
starszy, gruntownie wykształcony i 
robił błyskotliwą karierę polityczną. 
Dość wspomnieć, że był już wówczas 
(jako pierwszy czeski szlachcic) 
kawalerem prestiżowego hiszpańskiego 
odznaczenia - Orderu Złotego Runa. 
Vratislav zwany Wspaniałym, był 

synem Jana z  z Pernštejnu zwanego 
Bogatym, tego samego, który na proś-
bę-rozkaz cesarza Ferdynanda I został 
w 1537 roku właścicielem Hrabstwa 
Kłodzkiego, które wziął w zastaw.. 
Vratislav i Maria przeżyli razem 
27 lat i doczekali się 21 dzieci: 8 
synów i 13 córek. Jednym z nielicz-
nych, które dożyły dorosłości, była 
córka Polyxena – kobieta energiczna, 
inteligentna i pewna siebie. Miała 
głowę do interesów, co bardzo jej się 
przydało, gdyż ojciec pozostawił po 
sobie, oprócz zamków, bibliotek i dzieł 
sztuki, ogromne długi. Polyxena była 
bogata i wpływowa, podczas defe-
nestracji praskiej ona i jej drugi mąż 
Lobkowitz zdecydowanie opowiedzieli 
się przeciw swobodom religijnym i 

Od początku XX wieku w kościele w Jaszkowej 
Dolnej znajduje się, wzorowana na Praskim 
Jezulatku, mała figurka Jezuska. Przez większą 
część roku stoi odświętnie ubrana w szafce 
ołtarzowej. W czasie adwentu, pozbawiony 
korony i bogatych szat Jezusek „schodzi” 
po stopniach do żłóbka. Gdy do niego dociera 
to znak, że nadeszło Boże Narodzenie.
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poparli cesarza Ferdynanda II. Kiedy 
po klęsce powstania czeskiego kon-
fiskowano majątki szlachty biorącej 
w nim udział, Polyxena skupowała 
je po korzystnej cenie. Była gorliwą 
katoliczką, ale i kobietą dumną, kazała 
się tytułować: „z Bożej Miłości księżna 
Lobkowitz, z domu Pernštejn, pani w 
Roudnici nad Labem”.

W 1628 roku Polyxena podarowała 
praskim karmelitanom odziedziczoną 
po matce figurkę Jezuska, wykonaną 
w hiszpańskim klasztorze z drewna i 
wosku. Twierdziła, że to najcenniejsza 
z jej rzeczy, która przyniesie klasztoro-
wi szczęście. Dzięki małemu Jezuskowi 
imię Polyxeny przeszło do historii, a 
praski kościół karmelitanów bosych 

pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycię-
skiej zasłynął na cały świat.

Nie stało się tak jednak od razu. 
W 1631 roku, gdy wojska saskie 
splądrowały Pragę podczas wojny 
trzydziestoletniej, figurka została 
uszkodzona i zapomniana. Odnale-
ziona i odnowiona po kilku latach, w 
1648 roku uchroniła Pragę w czasie 
najazdu szwedzkiego, w 1655 roku 
została koronowana przez arcybiskupa 
praskiego, a w 1776 roku ustawiono 
ją na osobnym ołtarzu w centralnej 
części kościoła, gdzie znajduje się do 
dzisiejszego dnia. W swojej garderobie 
Jezulatko (oryginalnie ubrane w białą 
koszulkę) ma kilkadziesiąt drogo-
cennych szat, pochodzących z całego 

świata. Jedną z najstarszych zachowa-
nych sukienek, uszyła i wyhaftowała 
cesarzowa Maria Teresa.

Kult Praskiego Jezulatka rozprzestrze-
nił się w Czechach i dotarł na Ziemię 
Kłodzką, a Jaszkowa Dolna nie jest 
tego jedynym przykładem. Figurka 
Jezulatka stoi na przykład w bocznym 
ołtarzu kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Lewinie Kłodzkim. 
Rzeźby przestawiające małego Jezuska 
w strojnych szatach znajdowały się w 
licznych wnękowych kapliczkach na 
polach, przy drogach i w szczytach 
domów. Jedna z nich zachowała się w 
Kudowie-Pstrążnej, ale po większości 
nie ma już niestety śladu.

 Łada Ponikowska
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Hrabstwo Kłodzkie 
dla każdego

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice”

Nowa oferta turystyczna Hrabstwa 
Kłodzkiego dla turystów w trzech 
grupach wiekowych: dla maluchów 
5+, dla młodych aktywnych 25+, 
dla seniorów 55+, to efekt projektu 
realizowanego przez Powiat Kłodzki 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Gmin Orlicko.

Celem przedsięwzięcia jest promocja walorów tury-
stycznych oraz dziedzictwa kulturowego pograni-
cza polsko-czeskiego, poprzez tematyczne foldery 

- po 2000 dla każdej z docelowych grup wiekowych pro-
jektu. Publikacje zawierają zdjęcia i opisy najciekawszych 
miejsc i obiektów pogranicza, pogrupowanych zgodnie z 
potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. Atrakcje zostały 
zaprezentowane w folderach dla dzieci pod hasłem Z 
przygodą 5+, dla młodych, aktywnych Z adrenaliną 25+ 
oraz dla seniorów Z pomysłem 55+.
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5+

55+

25+

Kolejnym narzędziem promocyjnym 
są puzzle edukacyjne, przedstawiające 
zdjęcia najciekawszych atrakcji w wersji 
dla najmłodszych (30 elementów) oraz 
mapę z atrakcjami turystycznymi pogra-
nicza kłodzko-orlickiego dla starszych 
(120 i 240 elementów). Innowacyjnym 
narzędziem promocji projektu była 
kampania reklamowa w jednym z naj-
popularniejszych, ogólnopolskich portali 
internetowych Onet.pl., która cieszyła 
się dużym i przerastającym nasze oczeki-
wania zainteresowaniem internautów.
Projekt zrealizowany w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Pol-
ska i współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa.
Zainteresowane osoby zapraszamy do 
Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i 
Sportu lub na stronę www.hrabstwo.pl.
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Solidarność 
Polsko-Czecho-Słowacka

Wprowadzenie 13 
grudnia 1981 roku 
stanu wojennego w 
Polsce i związane z 

tym zamkniecie granic, spowodowało 
przerwę w pracach SPCz do marca 
następnego roku.

Lata 1983 i 1984 poświęcone były 
pracy nad przygotowaniem punktów 
przerzutu i wymiany wydawnictw 
niezależnych oraz sprzętu. W ten 
sposób działacze Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej rozpoczęli syste-
matyczną akcję wymiany informacji 
przez „zieloną granicę”, zorganizowali 
sieć kurierów przenoszących przez 
góry zakazaną literaturę, dokumenty, 
instrukcje i materiały drukarskie.

Jesienią 1983 roku, z inicjatywy 
SPCz powstaje i zostaje przesłany 
polskim władzom wspólny protest 

sygnatariuszy Karty 77 i członków 
„Solidarności” przeciw przygoto-
wywanemu procesowi dawnych 
działaczy KSS KOR.

Do roku 1984 działalność SPCz 
prowadzą przede wszystkim ośrodki 
w Pradze i we Wrocławiu, w 1985 
roku powstają oddziały w Brnie i 
Warszawie. Rok później powołana 
zostaje grupa tłumaczy zajmujących 
się przekładami na polski zakazanej 
w owym czasie współczesnej litera-
tury czeskiej i słowackiej. Powstaje 
podziemna seria wydawnicza pod 
nazwą „Kolekcja Czeskiej i Sło-
wackiej Literatury Niezależnej”, w 
ramach której opublikowano m.in. 
utwory Bohumila Hrabala, Josefa 
Škvoreckiego, Vaclava Havla i Jana 
Pelca. W tym samym czasie tworzy 
się również archiwum wydawnictw 
niezależnych.

W styczniu 1987 roku w Brnie 
zostaje aresztowany członek 
Komitetu Obrony Niesprawiedli-
wie Prześladowanych (VONS), 
sygnatariusz Karty 77 i działacz 
Solidarności Polsko-Czechosłowac-
kiej - Petr Pospichal. Oskarżono 
go o rozpowszechnianie polskich 
wydawnictw niezależnych i utrzy-
mywanie kontaktów z działaczami 
podziemnej „Solidarności”. Polacy 
rozpoczęli akcję zbierania podpisów 
pod petycją żądającą uwolnienia 
czeskiego dysydenta. Dokument 
ten przekazany został ambasadzie 
Czechosłowacji w Warszawie. W tym 
samym czasie w Podkowie Leśnej 
odprawiona zostaje msza święta 
w intencji Pospichala, po której 
zapoczątkowano cykl wykładów o 
czechosłowackim ruchu niezależ-
nym, połączony z wystawą czecho-
słowackiego samizdatu.
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Solidarność Polsko-Czecho-Słowacka działa od października 1981 roku, 
kiedy to działacze wywodzący się z niezależnych środowisk opozycyjnych 
- Karty 77 w Czechosłowacji, KSS KOR i „Solidarności“ w Polsce, podpisali 
konspiracyjną umowę o wzajemnej współpracy. Celem Solidarności Polsko-
Czechosłowackiej (pierwotnie Polsko-Czeskiej) była wymiana informacji 
o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, represjach 
stosowanych przez komunistów wobec działaczy tych inicjatyw.

16 kwietnia 1987 roku SPCz 
organizuje w centrum Wrocławia 
demonstrację na rzecz uwolnienia 
Petra Pospichala, zgromadziła ona 
ponad tysiąc wrocławian. Milicja 
zatrzymała wszystkich organizatorów 
manifestacji, którzy po 48 godzinach 
aresztu zostali zwolnieni i skazani 
przez kolegium do spraw wykroczeń 
na grzywny w wysokości od 25 do 50 
tysięcy złotych.

Podczas manifestacji w wielu 
punktach Wrocławia rozrzucane były 
ulotki: „SOS dla Pospichala”. Akcją 
na rzecz uwolnienia czeskiego dzia-
łacza SPCz ujawniła swą dotychczas 
konspiracyjną działalność.
W 1987 roku minęło 10 lat od 
powołania Karty 77. Dla upamięt-
nienia tej rocznicy SPCz wydała 
okolicznościowy kalendarz oraz serię 
znaczków pocztowych, którą udało 

się wprowadzić do oficjalnego obie-
gu. Zmusiło to czeskiego ministra 
Poczty i Łączności do wydania zakazu 
doręczania listów, na których przy-
klejone byty owe znaczki. Mimo tego 
zakazu list ofrankowany znaczkiem 
SPCz otrzymał w więzieniu np. Petr 
Pospichal.
W lipcu 1987 roku, po wielogodzin-
nym spotkaniu na granicy polsko-
-czechosłowackiej zostaje ogłoszony 
Krąg Przyjaciół SPCz, którego 
deklarację podpisało ponad 20 dzia-
łaczy demokratycznych z obu krajów, 
m.in. Vaclav Havel, Petr Uhl, Jan 
Carnogursky, Jacek Kuroń, Zbigniew 
Romaszewski i Zbigniew Bujak.

Po obu stronach granicy SPCz podej-
muje własne działania wydawnicze, 
kontynuowana jest akcja wymiany 
informacji, powtarzają się robocze 
spotkania opozycjonistów z Polski 

i Czechosłowacji. Pisząc o tych 
„granicznych spotkaniach” warto 
wymienić nazwiska Mieczysława 
Piotrowskiego „Ducina” i Zbigniewa 
Janasa, którzy najczęściej zajmowali 
się organizacją tych spotkań i dbali 
o to, aby bezpiecznie można było 
dokonywać tzw. „przerzutów”, czyli 
przenosić na drugą stronę książki, 
ulotki, materiały potrzebne podziem-
nym drukarniom itp.

We wrześniu 87 r. na „Drodze 
Przyjaźni” pod Śnieżką, SPCz wraz 
z ruchem Wolność i Pokój zorgani-
zowała akcję w obronie zagrożonej 
w obu krajach ekologii pod hasłem 
„Ratujmy Karkonosze”.

W grudniu 1987 roku w Polsce 
ukazał się pierwszy numer Biuletynu 
Informacyjnego Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej (wydawanego 
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regularnie do roku 1989). W styczniu 
1988 r. wydana została pierwsza 
pozycja Kolekcji Czeskiej i Słowackiej 
Literatury Niezależnej - „Obsługi-
wałem angielskiego króla” Bohu-
mila Hrabala w tłumaczeniu Piotra 
Godlewskiego, potem „Wyjątki z 
autosztambucha” Josefa Skvoreckie-
go, „Zaoczne przesłuchanie” Vaclava 
Havla, „...i będzie gorzej” Jana Pelca.
W marcu 1988 Solidarność Polsko-
-Czechosłowacka rozpoczęła akcje 
„Patronat”, zwracając się do wszyst-
kich obywateli i organizacji o objęcie 
konkretną opieką więźniów politycz-
nych i ich rodzin w Czechosłowacji 
(analogiczną akcję zorganizowano w 
Czechosłowacji). Akcja ta propago-
wana była przez Biuletyn Infor-
macyjny SPCz. W kolejnych jego 
numerach ukazywały się nazwiska i 
miejsca pobytu więźniów sumienia 
oraz adresy ich rodzin, a także infor-
macje o przystąpieniu do patronatu 
wielu osób i ugrupowań niezależnych 
po obu stronach granicy.

Ważną akcją Solidarności Polsko-
-Czecho-Słowackiej była demon-
stracja pod ambasadą rumuńską 
w Warszawie, zorganizowana na 
wezwanie sygnatariuszy Karty 77, 
w lutym 1988 roku po masakrze w 
Timisoarze. W 1988 roku nasiliły 
się represje wobec działaczy opozycji 
demokratycznej w Czechosłowacji 
i przedstawicieli polskiego ruchu 
Wolność i Pokój. Członkowie 
SPCz zorganizowali w Pradze i we 
Wrocławiu trwającą od 15 do 22 
maja głodówkę protestacyjną. SPCz 
podejmuje także działania w obronie 
kościoła katolickiego w Czechosło-
wacji. W maju 1988, dwa miesiące 
po śmierci w więzieniu w Hradec 
Kralove sygnatariusza Karty 77 Pavla 
Yonki, we Wrocławiu odprawiona 
zostaje w jego intencji msza, podczas 
której modlono się również o wol-
ność dla pozostających w czechosło-
wackich więzieniach dysydentów. 
Solidarność Polsko-Czechosłowacka 
pośredniczyła także w przekazaniu 
kardynałowi Tomaszkowi petycji 

podpisanej przez około 3,5 rys. osób, 
w obronie Kościoła katolickiego w 
Czechosłowacji, a na przełomie roku 
1988/89 była inicjatorem wspólnych 
działań młodych katolików w Polsce i 
w Czechach. W lipcu 1988, podczas 
kolejnego dużego spotkania w górach 
głównych działaczy opozycji demo-
kratycznej, została podpisana wspólna 
deklaracja w 20 rocznicę interwencji 
wojsk Układu Warszawskiego w Cze-
chosłowacji. W sierpniu tego roku, 
w Krakowie odbyła się Konferencja 
Praw Człowieka i Obywatela, w 

której uczestniczyli również działacze 
Solidarności Polsko-Czechosłowac-
kiej. Jedynym przedstawicielem 
strony czeskiej, jakiemu udało się 
dojechać do Krakowa, był uczestnik 
Karty 77 i członek SPCz Aleksander 
Vondra.

Solidarność Polsko-Czechosłowacka 
zainicjowała powstanie Wschodnio-
europejskiej Agencji Informacyjnej, 
służącej szybkiej i niezależnej wymia-
nie informacji pomiędzy Pragą, 
Warszawą, Budapesztem, Wilnem i 
Moskwą. Członkowie SPCz: Jerzy 
Kronhold, Marian Dembiniok i Zbi-
gniew Machej, w 21 rocznicę inwazji 
na Czechosłowację, zorganizowali w 
Cieszynie, 21 sierpnia 89 r. manife-
stację, podczas której zgromadzeni 
przeprosili Czechów i Słowaków 
za to, że w interwencji brali udział 
polscy żołnierze. Na demonstracji 
obecni byli posłowie i senatorowie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Następne akcje Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej, to zorganizowane 
przy współpracy z Macierzą Ziemi 

Cieszyńskiej marsze ekologiczne, w 
wyniku których wstrzymana została 
budowa koksowni w Stonawie, 
głodówki protestacyjne i w lutym 
1988 manifestacja podczas premiery 
„Protestu” i „Audiencji” Vaclava 
Havla w Teatrze Powszechnym w 
Warszawie. Największym jednak 
osiągnięciem Solidarności Polsko-
-Czechosłowackiej jest bez wątpie-
nia Międzynarodowe Seminarium 
„Europa Środkowa. Kultura na 
rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem 
a komercjalizmem”, które trwało 
od 3 do 5 listopada 1989 roku we 
Wrocławiu. Patronat nad sesją objęli 
Thimothy Ash, profesor Jan Błoński, 
prof. Czesław Hernas, prof. Frantiśek 
Janouch, Adam Michnik, Jiri Pelikan, 
dr Yilem Prećan, książę Karl von 
Schwarzenberg, Jan Józef Szczepań-
ski, Juliusz Żuławski. Z tej okazji w 
Przeglądzie Czechosłowackiej Kultury 
Niezależnej wzięli udział pieśniarze 
i muzycy rockowi z Czechosłowacji, 
artyści emigracyjni m.in. Kareł Kryl 
i Jaroslav Hutka, prezentowano filmy 
czeskiej „nowej fali”. Nie odbyła się 
niestety zapowiadana prezentacja 
teatrów alternatywnych i wystawa 
prac plastyków praskich. Artyści i ich 
prace zostali zatrzymani na granicy 
czesko-polskiej, podobnie jak wielu 
Czechów i Słowaków pragnących 
wziąć udział w seminarium. Mimo 
granicznych utrudnień do Wrocławia 
dotarło jednak kilka tysięcy sąsiadów 
z południa.

Niecałe dwa tygodnie po kończącym 
seminarium wystąpieniu Adama 
Michnika, w którym wyraził on 
nadzieję na ponowne spotkanie w 
wolnej Pradze, w Czechosłowacji 
rozpoczęła się „aksamitna rewolucja”. 
Zapoczątkowała ona demokratyczne 
zmiany i doprowadziła do upadku 
systemu komunistycznego w tym 
kraju.

W nowej sytuacji politycznej 
konieczna stała się zmiana formy 
działania Solidarności Polsko-Cze-
chosłowackiej. 17 marca z inicja-
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tywy SPCzS doszło do spotkania 
prezydenta Vaclava Havla i prze-
wodniczącego „Solidarności” Lecha 
Wałęsy. Zgodnie z konspiracyjną 
tradycją SPCzS spotkanie odbyło się 
w górach, tym razem w wygodnych 
salach schroniska na przełęczy Okraj. 
W kwietniu 1990 r. SPCzS zorgani-
zowała wizytę premiera Czech Petra 
Pitharta w Polsce południowej. W 
1991 r. zarejestrowano Stowarzysze-
nie „Solidarność Polsko-Czesko-Sło-
wacka”, którego celem jest współpra-
ca Polski i Czecho-Słowacji z innymi 
krajami Europy, a także upowszech-
nianie wzajemnej wiedzy o dorobku 
i życiu kulturalnym, społecznym i 
politycznym.

8 i 9 lutego 1992 roku odbył się we 
Wrocławiu I Walny Zjazd „SPCzS”. 
Powołano na nim 6 Oddziałów 
Regionalnych oraz wybrano Radę 
Rzeczników, w skład której weszli: 
Mirosław Jasiński, Jerzy Kron-
hold, Warcisław Martynowski, 
Janusz Okrzesik i Jarosław Rybski. 
Powstała sieć biur koordynujących 
prace Stowarzyszenia. Równolegle, 
w celu wspierania kulturalnej i 
społecznej działalności SPCzS została 
powołana Fundacja Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej.

Przy współpracy Stowarzyszenia 
SPCzS i Fundacji, co roku organizo-
wane są festiwale teatralne i filmowe 
w Cieszynie, a na Ziemi Kłodzkiej 
odbywają się Polsko-Czeskie Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. 

Wiosną 1997 roku Solidarność 
Polsko - Czesko - Słowacka była 
organizatorem protestów przeciwko 
wprowadzeniu wysokich opłat za tzw. 
„Zieloną Kartę”.

W 1999 roku we Wrocławiu odbył 
się III zjazd Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej. Ponownie szefem 
Stowarzyszenia czyli Rzecznikiem 
Generalnym wybrano Juliana Golaka 
z Nowej Rudy. W skład Rady Rzecz-
ników wybrano także Mirosława 
Jasińskiego i Mieczysława Piotrow-
skiego z Wrocławia, Warcisława 
Martynowskiego z Lądka Zdroju, 
Mariana Dembinioka z Cieszyna oraz 
Wojciecha Maziarskiego z Warszawy.

W roku 2000 prezydent RP Aleksan-
der Kwaśniewski przyznał dla dwóch 
przedstawicieli Solidarności Polsko 
- Czechosłowackiej Krzyże Oficerskie 
Orderu Zasługi RP. Otrzymali je oby-
watele Republiki Czeskiej panowie 
Petr Pospichal i Petr Uhl. W roku 
2001 Minister Kultury Republiki 
Czeskiej Pavel Dostal przyznał medal 
ARTIS BOHEMIAE AMICIS „Przy-

jaciel Kultury Czeskiej” dla dwóch 
Polaków: Juliana Golaka (Rzecznika 
Generalnego SPCzS) oraz Mariana 
Dembinioka (Rzecznika SPCzS). 

Solidarność Polsko-Czesko-Sło-
wacka propaguje zasady tolerancji i 
szacunku między społeczeństwami, 
współpracuje z innymi organizacjami 
o podobnych celach. Członkiem 
SPCzS może zostać każdy, kto utoż-
samia się z jej celami i pragnie działać 
na ich rzecz.

Fundacja Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej została powołana 
w 1990 r. przez Jarosława Brodę, 
Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasiń-
skiego i Mieczysława Piotrowskiego 
„Ducina”. Jej celem jest działalność 
naukowa, oświatowa, kulturalna, w 
zakresie kultury fizycznej i sportu, 
ochrony środowiska, dobroczynności 
i pomocy społecznej, prowadzona 
na rzecz współpracy, porozumie-
nia i solidarności narodów Pol-
ski, Czech, Słowacji oraz innych 
krajów. Historycznie Fundacja 
wywodzi się z powstałej w połowie 
lat osiemdziesiątych Solidarności 
Polsko - Czechosłowackiej - forum 
współpracy opozycji demokratycznej 
tych krajów. Po upadku komunizmu 
założyciele SPCz postanowili konty-
nuować działalność w Fundacji oraz 
stowarzyszeniu Solidarność Polsko - 
Czesko - Słowacka.

Opracowanie: Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka
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RDA 
z nową stroną www

Regional Development 
Agency, powszechnie znana 
jako RDA, założona ponad 
jedenaście lat temu jako 

organizacja administracyjna i serwi-
sowa w zakresie dotacji Euroregionu 
Glacensis, w tym roku zaprezentowała 
swoją ocenę dotychczasowej działalno-
ści w tym roku. 

Znaczna część pierwszego półrocza 
tego roku upłynęła pod znakiem przy-
gotowywania dwóch nowych produk-
tów RDA. Pierwszy powstał „Raport z 
działalności RDA 2000-2010”, który 

prezentuje cały okres istnienia tego 
stowarzyszenia. W publikacji opisano 
przykłady zrealizowanych z powodze-
niem projektów w ciągu całego okresu 
działalności RDA, a także zawarto 
ocenę ogólnego wkładu agencji w 
rozwój regionu przygranicznego. 
Jednocześnie są tu podane własne, 
przeważnie edukacyjne projekty RDA. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z 
publikacją w formie drukowanej, któ-
ra jest dostępna w czeskiej lub polskiej 
wersji językowej w sekretariacie RDA i 
Euroregionu Glacensis. 
Drugim, równie ważnym produktem 

było stworzenie nowej strony interne-
towej RDA. Na www.rda-rk.cz czy-
telnik może zapoznać się z wszelkimi 
działaniami agencji, łącznie z wymie-
nionym już raportem z działalności, 
można tu też znaleźć wiadomości o 
aktualnych wydarzeniach w RDA oraz 
wiele ciekawych informacji i linków.

Wierzymy, że oba materiały, zarówno 
publikacja, jak i strona www, znajdą 
swojego czytelnika i staną się źródłem 
dodatkowych informacji.

Sekretariat RDA



19Euroregion Glacensis     |     

aktualności

W ramach międzynarodowej czesko-polskiej konferencji, jaką zorganizowano w Rych-
novie nad Kněžnou z okazji 15. rocznicy założenia Euroregionu Glacensis, odbyło się 
uroczyste ogłoszenie i nagrodzenie zwycięzców konkursu na najlepsze czesko-polskie 
partnerstwo w okresie minionych 15 lat istnienia EG. 

W związku z osiągnięciem waż-
nego kamienia milowego w 
historii Euroregionu Glacensis 

w pierwszej połowie tego roku został ogło-
szony konkurs na najlepsze czesko-polskie 
partnerstwo. Celem konkursu było wybra-
nie i nagrodzenie najlepszej współpracy 
transgranicznej członków Euroregionu 
Glacensis i publiczne wyrażenie uznania 
za wspaniałe wyniki uzyskane w dziedzinie 
czesko-polskiej współpracy transgranicz-
nej, a w ten sposób zainicjowanie budowy 
nowych relacji czesko-polskich.
Czeska część Euroregionu Glacensis 
leży na terenie 3 krajów: hradeckiego, 
pardubickiego i ołomunieckiego, a 
polska część rozpościera się na terenie 
powiatów dzierżonowskiego, kłodzkie-
go, strzelińskiego, wałbrzyskiego, ząb-
kowickiego – właśnie z tych terenów 
pochodzą członkowie EG, dla których 
konkurs został ogłoszony. 
Fachowa komisja na podstawie zgło-
szeń ustaliła kolejność w poszczegól-
nych kategoriach. 

Cała ceremonia ogłaszania zwycięzców 
odbyła się przy udziale znaczących gości 
konferencji, którymi byli na przykład 
europoseł Oldřich Vlasák czy przedsta-
wiciel ambasador Republiki Czeskiej w 
Polsce Karel Kysilka. Zwycięzcy otrzy-
mali zaproszenia na dwudniowy wyjazd 
do francuskiego Strasbourga, który w 
przyszłym roku będzie organizować 
Euroregion Glacensis we współpracy 
z europosłami: Oldřichem Vlasákiem, 
Piotrem Borysem i Jackiem Protasiewi-
czem. Uczestnicy będą mieli możliwość 
złożenie wizyty w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego i zapoznania się bliżej z 
działalnością instytucji europejskich. 
Inną nagrodą dla najlepszych partnerstw 

czesko-polskich było umieszczenie ich 
na prestiżowym okrągłym kalendarzu na 
2012 rok, a także prezenty rzeczowe. 

Wykaz kategorii i miejsca zajęte przez 
poszczególne partnerstwa:

W kategorii nr  1 „Współpraca w dziedzi-
nie wspólnych imprez kulturalnych” zajęły:
1 miejsce: Miasto Broumov - Gmina Nowa Ruda
Miasto Staré Město - Gmina Stronie Śląskie
3 miejsce: Miasto Hronov - Gmina Bielawa

W kategorii nr  2 „Współpraca w dziedzi-
nie zachowania i odnowienia dziedzictwa 
historycznego zajęły:
1 miejsce: Miasto Králíky - Miasto Międzylesie 

W kategorii nr  3 „Wspólna prezentacja na 
wystawach i targach turystycznych” zajęły:
1 miejsce: Miasto Česká Skalice - Gmina Kłodzko 
2 miejsce: Miasto Ústí nad Orlicí - Miasto 
Bystrzyca Kłodzka 
3 miejsce: Miasto Staré Město - Gmina 
Stronie Śląskie 

W kategorii nr 4 „Tworzenie wspólnych 
produktów promocyjnych” zajęły:
1 miejsce: Miasto Ústí nad Orlicí - Miasto 
Bystrzyca Kłodzka 
2 miejsce: Miasto Česká Skalice - Gmina Kłodzko
3 miejsce: Miasto Nové Město nad Metují - 
Miasto Duszniki Zdrój

W kategorii nr 5 „Współpraca w dziedzinie 
wspólnej infrastruktury turystycznej” zajęły:
1 miejsce: Gmina Orlické Záhoří - Miasto 
Bystrzyca Kłodzka
2 miejsce: Miasto Náchod - Gmina Kudowa Zdrój
3 miejsce: Miasto Meziměstí - Gmina Mieroszów

W kategorii nr  6 „Współpraca w dzie-
dzinie zajęć rekreacyjno-edukacyjnych i 
sportu” zajęły:
1 miejsce: Miasto Meziměst - Gmina Mieroszów 
2 miejsce: Miasto Staré Město - Gmina Stronie Śląskie 
3 miejsce: Miasto Broumov - Gmina Nowa Ruda

W kategorii nr  7 „Współpraca w dziedzi-
nie działalności stowarzyszeń“ zajęły:
1 miejsce: Miasto Nové Město nad Metují - 
Gmina Duszniki Zdrój
2 miejsce: Miasto Ústí nad Orlicí - Miasto 
Bystrzyca Kłodzka 
3 miejsce: Miasto Borohrádek - Gmina Ciepłowody

W kategorii nr  8 „Współpraca w dziedzi-
nie zarządzania kryzysowego” zajęły:
1 miejsce: Miasto Hronov - Gmina Kudowa Zdrój

W kategorii nr  9 „Współpraca transgranicz-
na szkół, organizacji młodzieżowych” zajęły:
1 miejsce: Miasto Lanškroun - Miasto Dzierżoniów 
2 miejsce: Miasto Broumov - Gmina Nowa Ruda
3 miejsce: Miasto Borohrádek - Gmina Ciepłowody

W kategorii nr  10 „Współpraca w dziedzi-
nie ochrony przyrody i krajobrazu” zajęły:
1 miejsce: Miasto Náchod - Gmina Kudowa Zdrój
2 miejsce: Miasto Hronov - Gmina Bielawa

Poza poszczególnymi kategoria-
mi nagrodzono trzy partner-
stwa, które wzorowo rozwijają 
czesko-polską współpracę we 
wszystkich dziedzinach. 

W odrębnej kategorii 
obejmującej całościową 
współpracę znalazły się: 
Miasto Králíky - Gmina 
Międzylesie 
Miasto Náchod - Gmina Kudowa 
Zdrój 
Miasto Žacléř  współpracujące 
aktywnie z gminą Lubawka z 
Euroregionu Nysa.

Niniejszym gratulujemy nagrodzonym 
i wierzymy, że wzajemne partnerstwa 
czeskich i polskich miast i gmin będą 
się nadal dobrze rozwijać.

Ogłoszenie wyników konkursu
na najlepsze partnerstwo czesko-polskie 
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Historyczni 
wojacy

Jeśli marzysz o podróży 
w czasy, kiedy dzielni 
rycerze walczyli o honor, 
albo spotkać się twarzą 
w twarz z XVIII-wiecznymi 
żołnierzami, to znalazłeś 
się w dobrym miejscu. 
Ziemia Kłodzka oferuje 
wspaniałe lekcje historii 
na żywo, które prowadzą 
rekonstruktorzy 
wcielający się w 
role historycznych 
wojowników.
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Na regionie działają dwie gru-
py rekonstruktorów, którzy z 
pasją odtwarzają historyczne 
wydarzenia, prezentują daw-

ne zwyczaje i kulturę, tworząc przy tym 
niezapomniane show.
 
 47. Pruski Pułk Piechoty

Założony został w 2005 r., a genezą 
jego powstania było niemieckie święto 
Fridericusrextage (Dni Króla Fryderyka 
II Wielkiego). - Z racji mojego zainte-
resowania historią Ziemi Kłodzkiej, a w 
szczególności stolicy regionu, natknąłem 
się na historyczne gazety, które rela-
cjonowały przebieg Fridericusrextage 
z lat 1933 i 1934. Były one rodzajem 
promocji Hrabstwa Kłodzkiego, które w 
owych czasach borykało się ze skutkami 
kryzysu światowego. Atrakcją wyda-
rzenia była rekonstrukcja bitwy, którą 
odtwarzał 50-osobowy oddział żołnierzy, 
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przebranych w mundury z epoki. 
Przebierali się także rajcowie miejscy 
i mieszkańcy Kłodzka. Warto było 
reaktywować ten pomysł – wyjawia 
kulisy powstania regimentu Leszek 
Michalski, prezes stowarzyszenia 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
47. Pruski Pułk Piechoty.
Dzięki projektowi unijnemu powstały 
dwa 10-osobowe oddziały historycz-
nych wojsk – jeden w Kłodzku, drugi 
w Srebrnej Górze. Powołano też do 
życia imprezy poświęcone dniom 
Twierdzy Kłodzkiej i Srebrnogórskiej. 
Pierwsza z nich odbyła się 6 lat temu. 
Wzięło w niej udział ponad 150 
żołnierzy rekonstruktorów z Polski, 
Czech i Niemiec. Dziś 47 Pruski Pułk 
Piechoty liczy 27 członków pasjona-
tów, a podczas Dni Twierdzy Kłodz-
kiej możemy oglądać bitwę z udzia-
łem ponad 400 wojaków. Pułkiem 
dowodzi oficer w stopniu kapitana, 
artylerią podoficer, a resztę grupy 
stanowią żołnierze piechoty. Wśród 
nich znajdują się strzelcy, dobosz, a 
także trzech jegrów - wyborowych 
strzelców. W pułku służą również 
kobiety, z których część pełni role 
markietanek, a pozostałe wspomagają 
artylerię. Oddział posiada sztandar 
pułkowy, wzorowany na oryginale. 
Numer i nazwa regimentu nawiązuje 
do tego, stacjonującego niegdyś na 
Twierdzy Kłodzkiej, a kolorystyka 
strojów wskazuje na związki pułku z 
Ziemią Kłodzką (kołnierze, rabaty i 
mankiety mają są żółte, a pompony 
na kapeluszach żółto-czerwone). Na 
uzbrojenie regimentu składa się 13 
replik karabinów skałkowych Brown-
-Bess wykonanych w Indiach, dwa 

karabiny kapiszonowe, trzy armaty, 
kilka moździerzy, pistolet oraz tasaki 
piechoty. Ponadto żołnierze posiadają 
pełne wyposażenie obozowe – namiot 
sztabowy, gdzie spożywa się posiłki 
w razie niepogody i przygotowuje 
broń przed bitwą, a także namioty 
sypialne. Ciekawostką wyposażenia 
żołnierzy jest trzeci, zapasowy but, 
ukryty w tornistrze (niegdyś buty nie 
były rozróżniane na prawe i lewe). 
Członkowie pułku biorą udział w 
wielu rekonstrukcjach bitew w Pol-
sce, zwłaszcza w miejscach, przez któ-
re przebiegała kampania napoleońska 
w latach 1806-1807 i 1811-1813. 
Brali też udział w zagranicznych 
potyczkach w Niemczech, Czechach i 
Austrii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie. 
W wolnych chwilach organizują 
na Twierdzy Kłodzkiej pokazy dla 
turystów. Kilka osób z Pułku pracuje 
również w roli przewodników po 
kłodzkiej fortecy. Oddział co jakiś 
czas organizuje też Piknik Artyle-
ryjski, w którym rekonstruktorzy 
z kilku krajów Europy prezentują 
rozwój artylerii od średniowiecza po 
czasy współczesne. Stowarzyszenie 
zorganizowało również jedyny na 
polsko-czeskim pograniczu oddział 
piechoty pruskiej z 1866 r.
 
 Kłodzkie Bractwo Rycerskie

Działa od kilku lat w stolicy powiatu. 
- Wraz z kolegą interesowaliśmy się 
kulturą średniowieczną i słowiań-
ską, literaturą i filmami fantasy 
i historycznymi. To było dla nas 
inspiracją do treningów fechtunku 
średniowiecznego – opowiada Maria 

Biłas, inicjatorka założenia Bractwa. 
W 2007 r. Bractwo stało się częścią 
Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji 
Historycznych w Kłodzku. Pasjonaci 
na podstawie historycznych źródeł 
starają się wiernie odtwarzać nie 
tylko średniowieczne sztuki walki, 
ale za pomocą scenek rodzajowych 
przedstawiać dawne zwyczaje, obrzę-
dy religijne, tańce, czy prezentować 
historię Kłodzka opartą na faktach 
historycznych. Co ciekawe sceny te 
mogą odgrywać również po angielsku 
i niemiecku. W szeregach Bractwa 
obowiązuje hierarchia. Karierę można 
tu zacząć w wieku 13 lat, zostając 
giermkiem. Trzy lata później można 
stać się rekrutem. Przechodząc przez 
kolejne szczeble, takie jak młodszy 
brat lub siostra, starszy brat albo 
siostra można osiągnąć tytułu rycerza 
bądź damy. Bractwo podzielone jest 
na kilka sekcji, m.in. łuczniczą oraz 
rycerzy joannitów, charakteryzujących 
się czarnymi tunikami z białymi krzy-
żami. Członkowie ekipy sami szyją 
stroje, opierając się na historycznych 
wzorach i krojach, a nowi członkowie 
uczą się tej sztuki podczas zajęć Brac-
twa. Broń zdobywają w organizowa-
nych na terenie całej Polski turniejach 
rycerskich, kupując ją ze składek 
członkowskich lub za zarobione pod-
czas pątniczych pokazów pieniądze. 
Obecnie Kłodzkie Bractwo Rycerskie 
chce założyć samodzielne stowarzysze-
nie, którego celem będzie organizacja 
cyklicznych turniejów rycerskich w 
Kłodzku oraz budowa skansenu śre-
dniowiecznego z małą osadą, cechami 
szewców, piwowarów i cieśli. 

Maciej Schulz
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice“
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