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Julian Golak

Słowo wstępne
Dzisiaj relacje polsko - czeskie są codzienne i bardzo naturalne, tak jak przystało na dwa sąsiednie narody słowiańskie. Trzeba jednak pamiętać, że początki powstania i współpracy społeczeństwa obywatelskiego były bardzo trudne. Zainicjowały je przede wszystkim uchwały I Zjazdu
Solidarności w Gdańsku, a później nielegalne akcje Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, która
powstała nieoficjalnie w 1981 roku. Walka z wszechmocną cenzurą, przenoszenie przez zieloną
granicę zakazanych książek i innych niezależnych wydawnictw było realizowane przez zwykłych
ludzi, którzy odważnie i świadomie zostawali kurierami i narażali się na represje ze strony władz
komunistycznych.
Od 1968 roku Polacy i Czesi żyli w czasach tzw. realnego socjalizmu - w pewnym maraźmie.
Z jednej strony oficjalne środki masowego przekazu w Czechosłowacji i w PRL mówiły o dwóch
bratnich narodach socjalistycznych, ale cały czas władze komunistyczne „obracały Polaków i Czechów do siebie… jakby plecami”.
Pewna zmiana nastąpiła po zorganizowaniu przez SPCz w 1989 roku dużej i bardzo spontanicznej akcji we Wrocławiu - stolicy Dolnego Śląska. Od 3 do 5 listopada 1989 roku odbył się festiwal
niezależnej kultury czeskiej i słowackiej oraz seminarium pn. „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu, pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem”.
Również w 1989 roku powstało stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, które
organizuje corocznie i bardzo regularnie kilkadziesiąt różnorodnych akcji społeczno- kulturalnych
na pograniczu polsko-czeskim.
Niestety długoletnie zaszłości w stosunkach Polaków i Czechów przeniosły się na badania
na najsympatyczniejszy naród. Skutki tego obserwujemy do dzisiaj, bowiem w przeprowadzanych
różnych badaniach Polacy spośród innych narodów świata najbardziej lubią właśnie Czechów.
W badaniach przeprowadzanych przez CBOS to właśnie Czesi – niezmiennie - od 2010 roku
- znajdują się na pierwszym miejscu rankingu na najbardziej lubiany naród. Niestety w podobnych
badaniach wśród narodu czeskiego (przeprowadzonego przez czeskie CVVM) Polacy zajmują dopiero 8-9 miejsce…
Na pewno w regionach przygranicznych te badania wypadłyby nieco inaczej, bowiem tutaj
na codzień realizuje się naturalna współpraca polsko-czeska. Warto pracować nad zmianą tych relacji, bowiem codzienne kontakty na pograniczu, to tak naprawdę „papier lakmusowy” prawdziwej współpracy pomiędzy sąsiednimi narodami. Mam nadzieję, że rozwój kontaktów i naturalnego
- dynamicznego - rozwoju będzie ciągle postępował i to nie tylko na pograniczu.

JULIAN GOLAK
Przewodniczący Solidarności Polsko- Czesko- Słowackiej. Wiceprezes Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
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Julian Golak

ÚVOD
Dnes polsko-české vztahy jsou každodenné a velmi přirozené, jak se sluší dva sousední slovanské národy. Musíme mít na paměti, že nicméně počátky tvorby a spolupráce občanské společnosti
byly velmi obtížné. Iniciovaly je zejména rezoluci Prvního kongresu Solidarity v Gdaňsku a později
protiprávní jednání Polského-československé solidarity, která byl založena neformálně v roce 1981.
Boj proti všemocné cenzuře, přesun přes zelenou hranice zakázaných knih a dalších nezávislých
publikací byly provedené obyčejnými lidí, kteří odvážně a vědomě riskovali a kurýři byly ponechány
na represi ze strany komunistických úřadů.
Od roku 1968, Poláci a Češi žili v době tzv. reálného socialismu – v takové stagnace. Na jedné
straně oficiální média v komunistickém Československu a Polské liové republice a mluvily o dvou
bratrských socialistických zemí, ale po celou dobu, komunistické úřady „Poláků a Čechů obracali na
sebe ... jakoby zadami.“
Změna nastala po uspořádání Česchoslovenskou Solidaritou v roce 1989 velké a velmi spontánní akce ve Wroclawi - hlavním městě Dolního Slezska. Od 3. do 5. listopadu 1989 roku se konal
festival nezávislé české a slovenské kultury a semináři. „Centralní Evropa. Kultura na křižovatce
mezi totalitou a komerce. „
Také v roce 1989 vzniklo sdružení Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi, které každoročně
organizuje velmi pravidelně desítky rozmanité socio-kulturních akcí na polsko-českým pomezí.
Bohužel, dlouholeté dědictví ve vztazích mezi Poláky a Čechy přesunulo se ke studium na těch
nejlepších lidí na. Účinky této, dnes vidíme, protože v různých studiích provedených mezi Poláky
nejvíce s jiných národů světa máme rádi Čechů.
Ve studii provedené CBOS to pravě Češí - bez výjimky - od roku 2010 - jsou na prvním místě v
žebříčku nejvíce oblibených narodů. Bohužel, v podobné studii českého národa (prováděné Českou
CVVM) Poláci probíhaji až do 8 - 9 místa.
Jistě v příhraničních regionech této studia bylyby odlišné, protože tady každodenně koná se
přirozená polsko-české spolupráce. Je třeba usilovat o změnu těchto vztahů, jak každodenní kontakty na hranici, kterí jsou opravdu jako „lakmusový papírek“ ryzí spolupráce mezi sousedními
národy. Doufám, že rozvoj kontaktů a pirogen, dynamické kontakty, buou růst i nadále pokračovat, a to nejen na hranicích.

JULIAN GOLAK
Předseda Polsko-české-slovenské Solidarity. Vicepředseda Stowarzyszenia Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej. Místopředseda Sejmíku Dolního Slezska.
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Andrzej Małkiewicz jest profesorem nauk społecznych w zakresie
politologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował w wielu instytucjach naukowych, obecnie w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w problemach systemów politycznych, związków pomiędzy polityką
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w zakresie relacji międzykulturowych i ich wpływu na politykę.
Jest autorem kilkunastu książek, najważniejsze z nich: Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie
Polski, NRD i Czechosłowacji, Wrocław 2004, Komisja Rywina.
Próba spojrzenia politologicznego, Wrocław 2005, Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Warszawa
2010, Samobójstwo demokracji, Wrocław – Zielona Góra 2013,
Chrześcijanie i muzułmanie w rozwoju dziejowym, Kraków 2016.
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prof. Andrzej Małkiewicz

Karta 77
Minęło niedawno czterdzieści lat od czasu, gdy czescy pisarze oraz intelektualiści opublikowali
pod własnymi nazwiskami program odbudowy świata wartości zniszczonego przez władzę komunistyczną, a zwłaszcza „bratni” najazd.
By wyjaśnić przełomową rolę jaką odegrała Karta 77 trzeba opisać sytuację w jakiej działała.
W systemie komunistycznym niedopuszczalne było istnienie jakiejkolwiek opozycji, politycznej
czy innej. Pełnia władzy należała do partii komunistycznej (ograniczało ją tylko podporządkowanie
Moskwie), która rządziła państwem, gospodarką, kulturą. Nie istniał ani podział władz, ani żadne
formy prawdziwej demokracji, choć istniały pozory demokracji: działał parlament, istniały liczne organizacje społeczne i inne partie polityczne – ale wszystko pod ścisłą kontrolą komunistów,
którzy nawet określali skład władz tych pozornie odrębnych partii. Obowiązywało prawo, którego
sami komuniści nie przestrzegali. W szczególności kontrolowali media, a cenzura gwarantowała,
że nikt ich propagandy nie mógł podważyć. Publiczne polemizowanie groziło długoletnim więzieniem. Brutalnie prześladowano za podejmowanie jakichkolwiek działań organizacyjnych niezależnych od władzy. Komuniści wiedzieli, że społeczeństwo niezorganizowane, zatomizowane, nie
zdoła przeciwstawić się ich panowaniu, a każda forma solidarności może w perspektywie zagrozić
ich władzy. Tak się zresztą stało: powstanie w Polsce najpierw Komitetu Obrony Robotników, a potem kilku innych organizacji, a zwłaszcza NSZZ „Solidarność”, doprowadziło do obalenia systemu
komunistycznego. W Czechosłowacji taką rolę odegrała Karta 77.
Mimo wszystko w państwach komunistycznych wciąż bowiem podejmowano różnorodne próby oporu przeciw zniewoleniu. Były to najpierw działania żywiołowe, spontaniczne – fala strajków
w Brnie w 1951 r., w całym kraju w 1953 r. – najpoważniejsze miały miejsce w Pilznie i w czeskiej
części Śląska Cieszyńskiego, tutaj w proteście społecznym uczestniczyli m.in. polscy robotnicy.
Potem był to ogólnospołeczny ruch w 1968 r., zduszony dopiero radziecką interwencją zbrojną,
w której – wstyd powiedzieć – uczestniczyło też Wojsko Polskie.
Nastąpił wtedy okres przewrotnie nazwany „normalizacją”, gdy nasilono represje do tego stopnia, że przez dziesięć lat wszelki opór został zduszony. Zakazane było nawet wykonywanie muzyki
innej niż życzyli sobie komuniści.
Przełom nastąpił wskutek poważnego błędu popełnionego przez samych komunistów. W 1976
r. państwa komunistyczne Europy podpisały w Helsinkach Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), w którym sygnatariusze zobowiązywali się do przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich, przez co rozumiano także prawo do zrzeszania
się niezależnie od władzy. Gwarancją tych postanowień miało być prawo do kontrolowania ich
realizacji w każdym państwie przez pozostałych sygnatariuszy. Komuniści spodziewali się, że
uzyskają dzięki temu prawo do mieszania się w wewnętrzne sprawy państw Europy Zachodniej,
a w szczególności jeszcze szerszego wspierania działających tam partii komunistycznych. Nie zamierzali zobowiązań, które sami, dobrowolnie przyjęli realizować we własnych krajach. Tymczasem na podstawie tych przepisów zaczęto tworzyć organizacje opozycyjne w wielu państwach
komunistycznych, często nazywano je grupami helsińskimi, bo ich formalnym celem działania
było kontrolowanie przestrzegania realizacji postanowień helsińskich. Jednak w systemie komunistycznym każde działanie niezależne od władzy z represjami. W świetle przyjętych przez siebie
zobowiązań komuniści tych represji nie mieli prawa stosować, stawiało to ich w niezręcznej sytuacji i dawało szansę działaniom niezależnym. Represje i tak miały miejsce, ale w zakresie mniejTolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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szym niż poprzednio, a znaleźli się ludzie gotowi podjąć ryzyko, w imię realizacji swych ideałów,
przede wszystkim prawa do wolności.
W tej sytuacji powstała też Karta 77. Jej formalnym powodem narodzin były represje wobec
członków zespołu muzycznego The Plastic People of the Universe, wykonującego muzykę rockową, zakazaną w Czechosłowacji.
Formalnie biorąc tekst deklaracji Karty 77 był jedynie apelem moralnym oraz deklaracją ideową, nie naruszał hegemonistycznej pozycji Komunistycznej Partii Czechosłowacji. 1 stycznia
1977 r. ogłoszono deklarację, podpisaną przez 242 sygnatariuszy. Wskazano na naruszanie przez
władze komunistyczne praw człowieka, w tym prawa do wolności wypowiedzi, wolności religii,
prawa do prywatności. Podkreślano fakt prześladowań w związku z głoszonymi poglądami, np.
poprzez pozbawienie pracy, czy możliwości kształcenia. Deklarowano, że Karta 77 jest nieformalną i otwartą inicjatywą osób, które łączy pragnienie obrony praw człowieka, odżegnywano się od
działalności politycznej.
Karta 77 nie była partią ani organizacją, nie prowadziła działań konspiracyjnych (choć nie wszystko ujawniała wobec władzy). Wszyscy związani z nią ludzie podpisywali się imieniem i nazwiskiem
– co, pamiętajmy, było w tamtym czasie aktem wielkiej odwagi. Ale w systemie komunistycznym
wszelkie działania publiczne miały z konieczności charakter polityczny. Zatem wbrew własnym
deklaracjom była organizacją polityczną, ruchem opozycyjnym, choć nominalnie stanowiła jedynie nieformalną grupę ludzi złączonych ideałami i wartościami, choć zróżnicowanych w zakresie
szczegółowych przekonań. Byli wśród nich ludzie wierzący i ateiści, zwolennicy tendencji lewicowych, centrowych i prawicowych. Po odzyskaniu wolności związali się z bardzo różnymi nurtami
politycznymi. Ale na razie połączyło ich dążenie do poszerzenia pola wolności w obrębie zniewolonego społeczeństwa, choć nawet nie marzyli, że komunizm uda się szybko przezwyciężyć.
Dla podkreślenia nieformalnego charakteru Karta nie posiadała żadnego kierownictwa, a jedynie
co roku wyłaniano trzech „rzeczników”, którzy reprezentowali ją na zewnątrz.
Wśród sygnatariuszy Karty byli ludzie wybitni: m.in. Pavel Kohout, Zdeněk Mlynář, Petr Uhl,
Jiří Dienstbier, Václav Benda, Václav Černý, Ludvík Vaculík, Pavel Landovský, Jaroslav Šabata, Jan
Tesař, Jiří Němec, Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, František Kriegel, Petr Pithart, Jiří Lederer,
Jaroslav Seifert, František Pavlíček, Josef Zvěřina – byli to literaci, wybitni artyści, uczeni, filozofowie, dawni politycy, odsunięci przez rządzących na margines, ale wciąż znani w społeczeństwie
Czechosłowacji i znani w świecie. To utrudniało represje. Prześladowanie takich osób musiało wywołać bardzo negatywne opinie wśród Czechów, a także odbić się niekorzystnie za granicą. Mimo
to władze komunistyczne natychmiast rozpoczęły represje. Już 14 stycznia 1977 r. aresztowany
został Václav Havel. Wielu sygnatariuszy utraciło pracę. W 1979 r. na długoletnie kary pozbawienia
wolności skazani zostali Václav Havel, Petr Uhl, Jiří Dienstbier, Václav Benda. Po długotrwałym
przesłuchaniu zmarł 13 marca 1977 r. najwybitniejszy filozof tej epoki Jan Patočka.
Mimo represji do 17 listopada 1989 r. (gdy skończył się w Czechosłowacji komunizm) Karta ogłosiła 572 dokumenty, a deklarację założycielską podpisało 1898 osób. Wśród głośniejszych dokumentów były tzw. Apel Praski (ogłoszony w 1985), w którym postulowano wycofanie obcych wojsk
z Europy, postawiono kwestię zjednoczenia Niemiec, rozwijano wizję Europy jako wspólnoty niepodległych narodów. Zaś najważniejsze były postulaty zmian w systemie samej Czechosłowacji,
w tym legalizacji niezależnych inicjatyw i uwolnienia więźniów politycznych.
Od 1977 r. istniały kontakty między czechosłowacką Kartą a polskim KOR-em. Ich przedstawiciele – m.in. Jacek Kuroń i Lech Wałęsa – kilkakrotnie spotkali się nielegalnie na granicy w Sudetach: w Karkonoszach i na Ziemi Kłodzkiej. Potem powstała Solidarność Polsko-Czechosłowacka
– organizacja łącząca przedstawicieli trzech narodów, wspierających się wzajemnie w walce z komunizmem. Odegrała szczególną rolę w 1989 r., gdy od wiosny w Polsce zapanowała już względna
10
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wolność, można było organizować różnorodne inicjatywy obywatelskie, a za ich pośrednictwem
wspomagać opozycjonistów czeskich i słowackich.
Początkowo Karta była jedyną „organizacją” opozycji czechosłowackiej. Choć liczba jej członków w stosunku do ogółu społeczeństwa była nieznaczna, jednak samo istnienie i udział wybitnych postaci wyraźnie wpływało na nastroje w całym społeczeństwie. Stopniowo generowało to
ducha oporu wobec represyjnego systemu, budziło nadzieję i dodawało ludziom odwagi.
Potem zaczęły powstawać nowe inicjatywy, bardziej już sformalizowane. W kwietniu 1978 r.
założono Komitet Obrony Niesprawiedliwie Represjonowanych (Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných, VONS). Od 1978 r. wydawane też były (oczywiście nielegalnie) Informace o Chartě 77
(Infoch), czasopismo publikowało informacje o Karcie, VONS i inne informacje których nie ujawniali komuniści. Było niezależne nie tylko od państwa, ale i od samej Karty 77, lecz ściśle współpracowało z jej rzecznikami.
Dzięki powstaniu i aktywności Karty 77 społeczeństwo Czechosłowacji stopniowo przełamywało marazm, w którym usiłowali utrzymać go komuniści. Istotną rolę w tym procesie odegrał kardynał František Tomášek, który początkowo nie chciał poprzeć Karty 77, potem jednak, przekonany
przez papieża św. Jana Pawła II udzielił jej poparcia moralnego, a także upominał się wobec komunistów o osoby represjonowane i po cichu zachęcał wiernych do oporu przeciw systemowi.
Dzięki Karcie 77 przełamany został monopol komunistów na informację. Jej dokumenty docierały na Zachód, budząc wielkie zainteresowanie, pokazując, że społeczeństwo Czechosłowacji
stawia opór przemocy i inspirując pomoc Zachodu. A przede wszystkim docierały do Czechów i
Słowaków, przypominając o wartościach, które komuniści chcieli wyeliminować, budząc nadzieję
i zachęcając do życia w prawdzie. W konsekwencji zaczęły się odbudowywać zalążki społeczeństwa obywatelskiego, które było bardzo aktywne w międzywojennej Czechosłowacji, a potem komuniści je zniszczyli. To zmieniło całą sytuację społeczną w kraju. Mimo represji wpływy Karty 77
wciąż rosły, stała się ważnym czynnikiem życia publicznego dzięki temu możliwe stało się obalenie komunizmu w 1989 r. w drodze łagodnej, tzw. „aksamitnej rewolucji”, w której ludzie związani
z Kartą wzięli aktywny udział, a jeszcze ważniejsze było, że wzięli w niej udział ludzie przez istnienie i działania Karty zachęceni do działania, do walki o swą wolność.

Streszczenie
W systemie komunistycznym niedopuszczalne było istnienie jakiejkolwiek opozycji. Powstanie Karty 77 przełamało monopol rządzących na organizowanie społeczeństwa. Tym samym
przygotowało warunki dla obalenia tego systemu. Nominalnie nie była organizacją, a tylko
grupą ludzi o różnych poglądach, złączonych ideałami wolności. Byli to najwybitniejsi literaci,
intelektualiści, filozofowie. Mimo represji jej wpływy wciąż rosły, stała się ważnym czynnikiem
życia publicznego, dzięki niej możliwe stało się obalenie komunizmu w postaci tzw. „aksamitnej rewolucji”.
Podstawowa literatura:
Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, Ponad granicami. Historia Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej, wyd. ATUT. Wrocław 2009.
Matyja Bartosz, „Solidarność zachwianych” i Karta 77. Historiozofia Jana Patočki, „Filo-Sofija”
(Bydgoszcz), r. XVI, 2016, nr 32 (1), s. 139-150.
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Charta 77
Před nedávnem minulo čtyřicet roků od doby, kdy čeští spisovatelé a intelektuálové publikovali
pod svými vlastními jmény program rekonstrukce světa hodnot zničeného komunistickou vládou,
a zejména „bratrskou“ invazí.
Jestli chceme vysvětlit průlomovou roli Charty 77, musíme popsat situaci, ve které fungovala.
V komunistickém systému byla nepřijatelná existence jakékoliv opozice, ať už politické či jiné. Absolutní moc měla komunistická strana (omezena byla pouze podléháním Moskvě), která ovládala
stát, ekonomiku, kulturu. Neexistovalo rozdělení moci, ani jakákoliv forma skutečné demokracie,
pouze zdánlivá demokracie: fungoval parlament, byly četné společenské organizace a politické
strany - ale vše pod přísnou kontrolou komunistů, kteří dokonce určovali složení těchto zdánlivě
jiných politických stran. Platilo právo, které samotní komunisté nedodržovali. Zejména kontrolovali média, a cenzura zajišťovala, aby nikdo nemohl zpochybnit jejich propagandu. Za veřejnou polemiku hrozilo dlouholeté vězení. Krutě bylo pronásledováno jakékoliv organizování nezávisle na
vládě. Komunisté věděli, že společnost neorganizovaná, atomizovaná, nebude schopna čelit jejich
nadvládě, a každá forma solidarity může v perspektivě ohrozit jejich moc. Tak se také skutečně
stalo: vznik v Polsku nejprve Výboru na ochranu dělníků (KOR), a pak několika dalších organizací,
a to zejména „Solidarity”, vedl ke svržení komunistického systému. V Československu takovou roli
odehrála Charta 77.
Bez ohledu na situaci, probíhala v komunistických zemích stále celá řada různých pokusů o odpor proti útlaku. Byly to nejdříve akce živelné, spontánní - vlna stávek v Brně v roce 1951, v celé
zemi v roce 1953 - nejzávažnější se konaly v Plzni a v české části Těšínského Slezska, zde se společenského protestu zúčastnili mimo jiné polští dělníci. Poté to bylo celonárodní hnutí v roce 1968,
přidušené až sovětskou vojenskou intervencí, které – až je mi ostuda to přiznat – se účastnila také
polská armáda.
Poté následovala doba obráceně nazvaná „normalizace“, kdy represe nabraly na intenzitě do
takové míry, že podobu deseti let byl potlačen jakýkoliv odpor. Zakázáno bylo dokonce produkovat
jinou hudbu než si komunisté přáli.
Průlom přišel v důsledku závažné chyby, které se dopustili samotní komunisté. V roce 1976 komunistické státy Evropy podepsaly v Helsinkách Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), ve kterém se signatáři zavázali k dodržování lidských práv a občanských
svobod, což bylo chápáno i jako právo na shromažďování se nezávisle na vládě. Zárukou dodržování těchto ustanovení bylo právo na kontrolu jejich provádění v každé zemi ostatními signatáři.
Komunisté očekávali, že díky tomu získají právo zasahovat do vnitřních záležitostí zemí západní
Evropy, a zejména, že budou mít možnost větší podpory komunistických stran, které zde existovaly. Neměli v úmyslu závazky, které dobrovolně přijali, realizovat ve svých vlastních zemích. Mezitím však začaly na základě těchto předpisů vznikat opoziční skupiny v mnoha komunistických
zemích, často byly nazývány helsinskými skupinami, protože jejich formálním účelem bylo dohlížet
na dodržování helsinských ustanovení. Nicméně, v komunistickém systému, za každé působení
nezávislé na vládě hrozily represe. Ve světle závazků přijatých samotnými komunisty, však represe
neměli právo používat, což je postavilo do svízelné situace a dalo šanci nezávislé činnosti. Represe
probíhaly i tak, ale v menší míře než dříve, a našli se také lidé, kteří byli ochotni riskovat ve jménu
uskutečnění svých ideálů, zejména práva na svobodu.
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Za této situace vznikla také Charta 77. Formální důvodem jejího vzniku byly represe vůči členům
kapely Plastic People of the Universe, která hrála rockovou hudbu, v Československu zakázanou.
Po formální stránce byl text prohlášení Charty 77 jenom morální výzvou a ideologickým prohlášením, nenarušoval hegemonní postavení Komunistické strany Československa1. 1. ledna 1977
bylo vyhlášeno prohlášení podepsané 242 signatáři. Poukázalo ono na porušování komunistickými úřady lidských práv, včetně práva na svobodu projevu, svobodu vyznání, práva na soukromí.
Zdůrazněn byl fakt, že lidé byli pronásledováni v souvislosti s vyhlášenými názory, např. tím, že byli
propuštěni z práce nebo jim bylo odepřeno vzdělání. Bylo deklarováno, že Charta 77 je neformální a
otevřenou iniciativou lidí, které spojuje touha bránit lidská práva, nejednalo se o politickou činnost.
Charta 77 nebyla politickou stranou ani organizací, neprováděla konspirační činnost (ačkoli ne
všechno vládě přiznávala). Všichni s ní spojení lidé se podepisovali jménem a příjmením – což bylo
v této době velmi odvážným činem. Ale v komunistickém systému měly veškeré veřejné aktivity
nutně politický charakter. A tak, na rozdíl od svých vlastních prohlášení, byla politickou organizací,
opozičním hnutím, i když nominálně byla pouze neformální skupinou lidí spojených svými ideály
a hodnotami, i když různorodými, pokud jde o konkrétní přesvědčení. Byli mezi nimi věřící i ateisté, příznivci tendencí levicových, středových i pravicových. Po znovunabytí svobody se spojili s
velmi odlišnými politickými směry. Ale v tuto chvíli je spojilo společné přání rozšířit oblast svobody
v utlačované zemi, tehdy ani nesnili o tom, že by se jim podařilo komunismus rychle porazit. Pro
zdůraznění neformálního charakteru Charta neměla žádné vedení, pouze každý rok byli vybráni tři
mluvčí, kteří ji reprezentovali na venek.
Mezi signatáři Charty byly výjimeční lidé: mimo jiné Pavel Kohout, Zdeněk Mlynář, Petr Uhl, Jiří
Dienstbier, Václav Benda, Václav Černý, Ludvík Vaculík, Pavel Landovský, Jaroslav Šabata, Jan Tesař, Jiří Němec, Ladislav Hejdánek, Marta Kubišová, František Kriegel, Petr Pithart, Jiří Lederer,
Jaroslav Seifert, František Pavlíček, Josef Zvěřina - byli to spisovatelé, významní umělci, vědci, filozofové, bývalí politici, odsunuti tehdejší vládou na okraj, ale stále dobře známí ve společnosti
Československa a po celém světě. To komplikovalo represe. Pronásledování těchto lidí muselo být
velmi negativně vnímáno mezi Čechy a mělo také negativní vliv v zahraničí. Nicméně komunistické úřady okamžitě zahájily represe. Dne 14. ledna 1977 byl zatčen Václav Havel. Mnoho signatářů
přišlo o práci. V roce 1979 byli k dlouholetému vězení odsouzeni Václav Havel, Petr Uhl, Jiří Dienstbier, Václav Benda. Po dlouhém výslechu zemřel dne 13. března 1977 nejvýznamnější filozof této
éry Jan Patočka.
Navzdory represím, do 17. listopadu 1989 (kdy skončil komunismus v Československu) Charta
vyhlásila 572 dokumentů a zakládající prohlášení podepsalo 1898 lidí. Mezi důležitými dokumenty byla takzvaná Pražská výzva (publikovaná v roce 1985), která požadovala stažení cizích vojsk z
Evropy, řešila problematiku sjednocení Německa, rozvíjela vizi Evropy jako společenství suverénních zemí. Ale nejdůležitější požadavky byly na změny v systému samotného Československa,
včetně legalizace nezávislých iniciativ a propuštění politických vězňů.
Od roku 1977 existovaly kontakty mezi československou Chartou a polským KOR (Výborem na
ochranu dělníků). Jejich zástupci - včetně Jacka Kuroně a Lecha Wałęsy – se několikrát nelegálně
sešli na hranici v Sudetech: v Krkonoších a na Kladsku. Pak vznikla Polsko-československá solidarita - organizace spojující zástupce těchto třech zemí, které se vzájemně podporovali v boji proti
komunismu. Odehrála významnou roli v roce 1989, kdy na jaře byla v Polsku již relativní svoboda,
tedy bylo možné uspořádat celou řadu občanských iniciativ, a skrze ně podpořit české a slovenské
disidenty.
Zpočátku byla Charta jedinou „organizací“ československé opozice. Přestože počet jejích členů
byl ve vztahu k celkové populaci zanedbatelný, její samotná existence a účast významných osob14
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ností jednoznačně ovlivnila náladu ve společnosti. Postupně to generovalo ducha odporu proti represivnímu systému, vzbuzovalo naději a odvahu v lidech.
Později se objevily nové iniciativy, již více formální. V dubnu 1978 byl založen Výbor na obranu
nespravedlivě stíhaných VONS. Od roku 1978 byly vydávány (samozřejmě nelegálně) Informace
o Chartě 77 (Infoch), časopis publikoval informace o Chartě, VONS a další informace, které zatajovali komunisté. Časopis byl nezávislý nejen na státu, ale také na samotné Chartě 77, ale úzce spolupracoval s jejími mluvčími.
Díky vzniku a činnosti Charty 77 československá společnost postupně prolomovala marasmus,
ve kterém se ji snažili udržet komunisté. Důležitou roli v tomto procesu sehrál kardinál František
Tomášek, který nejprve odmítl podpořit Chartu 77, ale později přesvědčen otcem svatým Janem
Pavlem II jí morálně podpořil, a také se upomínal u komunistů o utlačované osoby a tiše povzbuzoval věřící k odporu proti systému.
Díky Chartě 77 byl prolomen monopol komunistů na informace. Její dokumenty se dostávaly
na Západ, vzbuzovaly velký zájem, ukazovaly, že československá veřejnost se brání se proti útlaku a inspirovaly Západ k pomoci. A především se dostávaly k Čechům a Slovákům a připomínaly
jim hodnoty, které komunisté chtěli eliminovat, přinášely naději a povzbuzovaly k životu v pravdě.
V důsledku toho se začaly znovu budovat zárodky občanské společnosti, která byla velmi aktivní
v meziválečném Československu, a později ji komunisté zničili. To změnilo celou společenskou situaci v zemi. I přes represe vliv Charty 77 neustále stále rostl, stala se důležitým činitelem veřejného
života, díky tomu bylo možné svrhnout komunismus v roce 1989 v mírné, tak zvané „Sametové
revoluci“, na které se aktivně podíleli lidé spojení s Chartou, a ještě důležitější bylo, že se jí zúčastnili lidé, kteří díky existenci a činnost Charty získali odvahu k jednání, k boji za svou svobodu.

Shrnutí: V komunistickém systému byla nepřijatelná existence jakéhokoliv odporu. Vznik Charty 77 rozbil monopol organizace společnosti. A tím připravil podmínky pro svržení tohoto systému.
Nominálně, nebyla organizací, ale pouze skupinou lidí s různými názory, sjednocených společnými
ideály svobody. Jednalo se o nejvýznamnější spisovatele, intelektuály, filozofy. Navzdory represím
její vliv stále rostl a stala se důležitým činitelem veřejného života, díky ní bylo možné svrhnout komunismus ve formě tzv. „Sametové revoluce.“
Základní literatura: Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, Beyond Borders. Historie polsko-československé solidarity, ed. ATUT. Wrocław, 2009. Matyja Bartosz „Solidarność zachwianych” i Karta 77 Historiozofia Jana Patočki, „Filo-Sofija” (Bydgoszcz), r. XVI, 2016, nr 32 (1), s.
139-150.
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szef Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Autor
książki „Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli...” opisującej
25 osób zasłużonych dla rozwoju relacji polsko-czeskich. Współautor m.in. książki „Wpływ transportu na środowisko. Studium
dla Nowej Rudy”, „Bądźmy Rodziną”- nie tylko na pograniczu”.
Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie
Środkowej. Odznaczony medalem Ministra Kultury Republiki
Czeskiej „Przyjaciel Kultury Czeskiej”. Pomysłodawca i organizator Euroregionu Glacensis. Inicjator kilkudziesięciu porozumień
pomiędzy polskimi i czeskimi samorządami. Doświadczony samorządowiec (1990- 2017), m.in. jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

16

Tolerance a svoboda na cestách vzájemných polsko-českých vztahů. Včera, dnes, zítra.

Julian Golak

Lata 90-te w relacjach polsko-czeskich,
czyli początki współpracy społeczeństwa
obywatelskiego
Lata 90-te XX-wieku, to szczególnie bogaty okres w różnorodne i bardzo ważne wydarzenia
społeczno-polityczne, które zmieniły sztywne i oficjalne relacje polsko-czeskie. Jednak, aby mogło to nastąpić musiała wybuchnąć „Rewolucja Solidarności”. Podczas I Zjazdu Krajowego NSZZ
Solidarność, który odbył się w Gdańsku w 1981 roku, delegaci z całej Polski uchwalili między innymi „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, które wzywało mieszkańców innych krajów,
aby odważnie poszli śladem polskiej „Solidarności”. Posłanie Pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność”, które zostało przyjęte w Gdańsku 8 września 1981 roku, było ukierunkowane do Robotników Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku
Radzieckiego.
Z tekstem tej uchwały I Zjazdu „Solidarność” pociągiem przez granicę do Czechosłowacji dostarczył ją Aleksander Gleigewicht. W praskim mieszkaniu Anny Sabatovej i Petra Uhla doszło wówczas
do historycznego spotkania, w którym uczestniczył także ks. Vaclav Maly. W nocy po długiej dyskusji Sabatova, Gleigewicht, Uhl i Maly decydują o utworzeniu Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.
Była to pierwsza niezależna organizacja transgraniczna w systemie totalitaryzmu komunistycznego. Najważniejszym działaniem organizacji był przerzut przez „zieloną granicę” zakazanych przez
władze komunistyczne wydawnictw, informacji oraz części maszyn niezbędnych do funkcjonowania nielegalnych, podziemnych drukarni, które angażowały się w upowszechnianie wolnego słowa
w Czechosłowacji. Przerzutami przez granicę zajęli się: Mieczysław Piotrowski ps. DUCIN, Mirosław
Jasiński, Jarosław Broda, Zdzisław Dumański, Jan Mroczkowski i inni. W plecakach przenoszono
między innymi nielegalne wydawnictwa Kultury Paryskiej. Powstała poza zasięgiem cenzury seria
wydawnicza pn. „Kolekcja czeskiej i słowackiej literatury niezależnej”. Opublikowano w ramach
tej niezwykłej akcji utwory takich autorów jak m.in. Bohumil Hrabal, Vaclav Havel, Josef Skvorecki
i Jan Pelc. Powołana została również grupa tłumaczy, która zajmowała się przekładami na język
polski zakazanej literatury czeskiej i słowackiej.
Od samego początku SPCz. zajmowała się przekazywaniem informacji o uwięzionych działaczach Karty 77, przekazywaniem informacji do wolnego świata o represjach, pomocy dla uwięzionych, bądź zwolnionych z pracy. Organizowano także pomoc rodzinom uwięzionych i represjonowanych działaczy opozycji.
W okresie 1987- 1989 zorganizowano kilkadziesiąt przerzutów przez zieloną granicę. Średnio
były to trzy przerzuty co dwa miesiące. Istotnym elementem działalności SPCz, było organizowanie spotkań w górach. Nielegalne spotkania odbywały się m.in. w okolicach Masywu Śnieżnika na
ziemi kłodzkiej, Przełęczy Karpowskiej i Borówkowej Góry. Trzy razy w tych spotkaniach uczestniczył Vaclav Havel.
Szczególnym poświęceniem były dokonywane przez kurierów nielegalne przerzuty przez granicę materiałów, ale także ludzi. Dwóch najsłynniejszych kurierów - Jan Mroczkowski oraz śp. Zdzisław Dumański dokonali aż 34 takich przerzutów. Najbardziej spektakularny był skuteczny przerzut Stanislava Devatego, którego Jan Mroczkowski ukrywał w swoim domu w Lądku – Zdroju.
Od 3 do 5 listopada 1989 roku we Wrocławiu SPCz zorganizowała Międzynarodowe Seminarium
pn. „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem, a komercjalizmem”.
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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W przeglądzie czeskiej i słowackiej kultury niezależnej wystąpili między innymi; Jaroslav Hutka i Karel Kryl. Przez trzy listopadowe dni w 1989 roku Wrocław był prawdziwą stolicą czeskiej
i słowackiej niezależnej kultury. Po tym wydarzeniu, które odbiło się szerokim echem Vaclav Havel
powiedział, że było to „preludium do Aksamitnej Rewolucji”. Havel, do końca życia podkreślał,
że od samego początku był członkiem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
W 1991 roku oficjalnie zarejestrowane zostało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Siedziba główna SPCz-S już od 20 lat znajduje się w Nowej Rudzie. Oddziały stowarzyszenia
działają także na ziemi kłodzkiej oraz w Cieszynie. Główne wydarzenia, które corocznie (regularnie) od początku lat 90-tych są organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej to między innymi Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”.
W ramach tej imprezy zorganizowano do tej pory ponad 1600 różnorodnych wydarzeń społeczno - kulturalnych, przede wszystkim na pograniczu Województwa Dolnośląskiego. Coraz częściej
rozmaite akcje organizowane są także w Pradze, Hradec Kralove, Libicach nad Cydlinou i w innych
miejscowościach poza terenem przygranicznym.
W 2016 roku podczas 27 edycji tego wydarzenia zorganizowano ponad 80 różnorodnych akcji (koncertów, spektakli teatralnych, różnorodnych wystaw tematycznych, konkursów dla dzieci
i młodzieży, a także licznych spotkań integracyjnych), które odbyły się w 38 miejscowościach.
Innym przykładem działalności SPCzS jest regularne organizowanie (od 27 lat) w Cieszynie festiwali teatralnych i filmowych.
W 2010 roku zorganizowano w górach ziemi kłodzkiej nowy unikalny szlak turystyczny pn.
„Szlak kurierów Solidarności Polsko- Czesko-Słowackiej”, który przedstawia miejsca nielegalnych
spotkań i miejsca w których kurierzy SPCz dokonywali nielegalnych przerzutów przez „zieloną granicę”. Jest to wyjątkowy szlak, którzy utworzyli odważni kurierzy SPCz. To oni pierwsi pokazali, że
stworzona przez system totalitarny „żelazna kurtyna” jest jednak do pokonania i warto się z nią
zmierzyć.
Lata 90-te
Rozwój relacji polsko-czeskich w wymiarze regionalnym jest ściśle powiązany z moimi własnymi doświadczeniami. W 1990 roku zostałem wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie. Od samego początku zaangażowałem się w działania na rzecz otwierania nowych przejść
granicznych oraz współpracę miast przygranicznych. Szczególną dziedziną, której się podjąłem
było łączenie „w pary” miast polskich i czeskich, były to tzw. miasta partnerskie. Osobiście udało
mi się doprowadzić do połączenia aż 26 miast i gmin położonych nie tylko na pograniczu. Miało to
duże znaczenie w dalszym rozwoju współpracy polsko-czeskiej w nowej epoce, w której granica
państwowa przestawała dzielić. Funkcja granicy zaczynała się zmieniać z bariery dzielącej dwa sąsiednie narody na rzecz pomostu, który miał łączyć ludzi.
Duże znaczenie dla integracji polsko-czeskiej miały także dynamicznie rozwijające się akcje Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Są one organizowane nieprzerwanie od 1990 roku. Akcja ta została zapoczątkowana z inicjatywy mojej (Juliana Golaka – przyp. Redakcja) i Teresy Bazała. Po stronie czeskiej wspierana była od samego początku przez śp. Tomasza Kocickę -pierwszego
niekomunistycznego starostę Broumova, dr Tibora Pindesa i śp. ks. Norberta Zemana z Broumova, a następnie przez Zdenka Streubla i Radomira Morawca. Regularnego wsparcia udzielali także
ks. bp. Dominik Duka, Irka Hanus (Cerveny Kostelec) oraz inni mieszkańcy pogranicza.
3 listopada 1993 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu obradował I Kongres Krajowy Ponadgranicznego Związku Miast i Gmin Polska-Czechy. Reprezentowanych było wówczas kilkanaście gmin z
województwa wałbrzyskiego. Pamiętam, że ze strony czeskiej przyjechał tylko jeden przedstawiciel, był nim Frantisek Bartosz z Rychnova.
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Euroregion Glacensis
Na początku 1993 roku zaproponowałem utworzenie nowej organizacji międzynarodowej pierwszego wyłącznie polsko- czeskiego euroregionu.
29 marca 1994 roku zorganizowałem konferencję w Nowej Rudzie, podczas której zgłosiłem
wniosek o powołanie Stałego Regionu Współpracy Polsko-Czeskiej.
Na mój wniosek 30 maja 1994 roku Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego przyjął uchwałę o rozpoczęciu procedury tworzenia Euroregionu Glacensis. Wcześniej jednak miałem
okazję podzielić się moimi planami rozwoju współpracy polsko-czeskiej podczas konferencji pn.
„Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski. Polska i jej współdziałanie z Sąsiadami”. (publikacja PAN. Biuletyn nr 10, cz.II-1995).
Od 4 do 11 maja 1994 roku uczestniczyłem w projekcie badawczym zorganizowanym przez Polską Akademię Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Zostałem zaproszony do udziału w kilkudniowej międzynarodowej konferencji „objazdowej”, podczas której miałem
możliwość zapoznania się z działalnością euroregionów na granicy zarówno w Szklarskiej Porębie,
ale przede wszystkim w Bocholt, gdzie pokazano uczestnikom tej konferencji nowe możliwości
współpracy na pograniczu.
Po powrocie do Polski (dodatkowo zainspirowany przykładami z granic zachodnich) napisałem
pierwszy projekt utworzenia Euroregionu Glacensis oraz znalazłem zarówno w Polsce, jak i w Czechach sojuszników. Przede wszystkim byli nimi: Teresa Bazała, Warcisław Martynowski, Radomir
Morawiec, śp. Tomas Kocicka , Zdenek Streubel, Frantisek Bartos, Helmut Dohnalek, Iri Hanus. Oni
od razu odważnie wspierali tą inicjatywę w Czechach, gdzie (odnosiłem wtedy takie wrażenie) było
to chyba trudniejsze i bardziej skomplikowane. Potrzebna była jeszcze długa i mozolna praca, aby
powołać pierwszy wyłącznie polsko-czeski euroregion.
Najwięcej pomocy udzielił mi wtedy Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego, którego byłem radnym w latach 1992- 1994. W latach 1993-1997 byłem pełnomocnikiem Sejmiku do
spraw współpracy z Czechami.
Kolejną instytucją w Polsce, której zaproponowałem współpracę polsko-czeską było stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej reprezentowane przez Czesława Kręcichwosta. Stało się ono wkrótce polską częścią Euroregionu Glacensis. Tworzenie Euroregionu było w tamtym czasie niezwykle
trudnym zadaniem. W obu krajach oprócz sprzymierzeńców, byli także wpływowi przeciwnicy zorganizowania Euroregionu Glacensis. W Republice Czeskiej najwięcej wsparcia i pracy włożyli Radomir Morawiec oraz Frantisek Bartos. Wspólnie z Radomirem Morawcem prowadziliśmy bardzo
żmudne działania, które doprowadziły do szczęśliwego finału. Pozyskiwaliśmy coraz więcej przyjaciół i sojuszników. Szczególnie w drugim okresie było ich coraz więcej.
Po czeskiej stronie utworzono nowe ciało. Było to 16 stycznia 1996 roku w Rychnovie nad Knieznou, gdzie 7 starostów czeskich miast: Nachod, Rychnov, Sumperk, Usti n. Orlici, Trutnov, Orlicke Zahori, Police nad Metuji oraz prezydent miasta Hradec Kralove podpisali porozumienie o
utworzeniu Regionalnego Stowarzyszenia do spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw z Ziemi
Kłodzkiej. Od 9 marca 1998 roku funkcjonuje ono pod nazwą Stowarzyszenie Miast i Gmin „Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis”.
Warto pamiętać, że były również ciekawe, nieraz groźne, a czasem nawet zabawne historie
związane z różnymi etapami tworzenia pierwszego wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu. Takich sytuacji i incydentów nagromadzonych w ramach tzw. dyplomacji obywatelskiej zrodziło się
dużo, bo i sprawy były nowe. Plany współpracy tworzone przez społeczników w ramach naturalnej ludzkiej współpracy na pograniczu były bardzo daleko idące. Urzędnicy, także Ci z wysokiego
szczebla byli wciąż… „starej daty”. Zdarzało się, że ze strachu blokowano na dłuższy czas sprawy,
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które dla mieszkańców pogranicza były oczekiwane i bardzo potrzebne, ale urzędnicy w Warszawie i w Pradze widzieli to inaczej. Dzisiaj jest już lepiej, bo przełamywanie starych stereotypów
nagromadzonych przez lata odbywało się bardzo mozolnie. Te wszystkie ambitne i wręcz rewolucyjne zmiany były realizowane poprzez pracę społeczną ludzi, którzy poświęcali swój czas na przygotowanie pierwszego wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu.
Ważną rolę w rozwoju merytorycznej debaty dotyczącej rozwoju relacji polsko-czeskich odegrało transgraniczne polsko-czesko-niemieckie czasopismo „Ziemia Kłodzka – od kladskeho pomezi – Glatzer Bergland”, na którego łamach wielokrotnie publikowali zarówno eksperci, badacze,
samorządowcy, jak i pasjonaci rozwoju dobrosąsiedzkich relacji polsko-czeskich. Pierwszy numer
czasopisma „Ziemia Kłodzka” jako pisma mieszkańców regionu, ukazał się 11 listopada 1989 roku
w Nowej Rudzie.
Podsumowując w latach 80-tych, a szczególnie w latach 90-tych XX-wieku nastąpiło powstanie i
naturalny rozwój tzw. „społeczeństwa obywatelskiego”, które miało kluczowe znaczenie w rozwoju relacji polsko-czeskich. Zwykli ludzie, szczególnie mieszkańcy pogranicza bardzo chętnie angażowali się w otwieranie nowych przejść granicznych oraz w inne akcje na rzecz likwidacji „żelaznej
kurtyny” i powstawania normalnych – codziennych - kontaktów polsko-czeskich.
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O autorze: Julian Golak
Julian Golak (narozen 14. 05. 1957 v Nové Rudě). V období PRL
aktivista demokratické opozice, za což byl opakovaně zadržován a zatýkán. Iniciátor několika set polsko-českých projektů.
Zakladatel Polsko –českých Dnů Křesťanské Kultury a předseda jejich organizačního výboru (nepřetržitě od roku 1990). Iniciátor mezinárodní stezky sv. Vojtěcha z Prahy do Gdaňsku.
Místopředseda sdružení Stowarzyszenie Komitet Obywatelski
Ziemi Kłodzkiej, šéf sdružení Polsko-česko-slovenská Solidarita.
Autor knížky „Vzpomínky na lidi, kteří již odešli ...“ popisující osudy 25 lidí zasloužilých pro rozvoji polsko-českých vztahů. Spoluautor knížky„Wpływ transportu na środowisko. Studium dla Nowej Rudy”, „Bądźmy Rodziną”- nie tylko na pograniczu”. Nositel
Řádu kříže znovuzrození Polska, uděleného prezidentem Polska
Lechem Kaczynským za zásluhy ve prospěch demokratických
přeměn ve střední Evropě. Byl vyznamenán medailí ministerstva kultury České republiky jako „Přítel české kultury“. Původce
a organizátor Euroregionu Glacensis. Iniciátor několika desítek
dohod mezi polskými a českými samosprávami. Zkušený člen
samospráv (1990- 2017), mimo jiné jako předseda městské rady
města Nowa Ruda, předseda rady okresu Kłodzko, místopředseda Sejmiku Dolního Slezska.
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90. léta v polsko-českých vztazích, neboli
počátky spolupráce občanské společnosti
90. léta dvacátého století byly obdobím obzvláště bohatým na rozmanité a velmi důležité společenské a politické události, které změnily tuhé a formální polsko-české vztahy. Nicméně, aby
toto mohlo nastat musela vypuknout „Revoluce Solidarity“. Během I. Národního sjezdu Solidarity
(NSZZ Solidarność), který se konal v Gdaňsku v roce 1981, delegáti z celého Polska, mimo jiné
schválili „Poselství pracujícím lidem východní Evropy,“ které vyzývalo obyvatele jiných zemí, aby
odvážně šli ve stopách polské „Solidarity“.
Text tohoto usnesení převezl vlakem přes hranici do Československa Aleksander Gleigewicht.
V pražském bytě Anny Šabatové a Petra Uhla došlo tehdy k historickému setkání, kterého se
zúčastnil i kněz Václav Malý. V noci po dlouhé diskuzi Gleigewicht, Uhl a Malý rozhodli o vytvoření
Polsko-československé Solidarity. Jednalo se o první nezávislou přeshraniční organizaci v systému
komunistické totality. Nejdůležitější činností organizace bylo pašování přes „zelenou hranici“ komunistickou vládou zakázaných publikací, informací a strojních součástek nutných pro provoz
nelegálních podzemních tiskáren, které se podílely na šíření svobody projevu v Československu.
Pašování přes hranice se ujali Mieczysław Piotrowský s přezdívkou DUCIN, Mirosław Jasińský, Jarosław Broda a další. V batozích přenášeli mimo jiné nelegální vydání Pařížské Kultury. Mimo dosah
cenzury vznikla také série publikací „Sbírka české a slovenské nezávislé literatury.“ Jako součást
této mimořádné akce byla publikována díla autorů, jako jsou mj. Bohumil Hrabal, Václav Havel,
Josef Škvorecký a Jan Pelc. Byla také povolána skupina překladatelů, která překládala do polštiny
zakázaná díla české a slovenské literatury.
Od samého počátku se Polsko-československá Solidarita zabývala předávání informací
o uvězněných aktivistech Charty 77, předáváním informací do svobodného světa o útlaku, pomoci pro uvězněné nebo propuštěné z práce. Byla také organizována pomoc pro rodiny vězněných
a pronásledovaných opozičních aktivistů.
V období 1987- 1989 bylo zorganizováno několik desítek přenosů přes zelenou hranici. V průměru
se jednalo o tři přenosy jednou za dva měsíce. Důležitým prvkem činnosti Polsko-československé
Solidarity bylo pořádání setkání v horách. Nelegální setkání se konala mimo jiné v blízkosti masivu Sněžníka na Kladsku, v Karpovském průsmyku a na Borůvkové hoře. Třikrát se těchto jednání
zúčastnil i Václav Havel.
S výjimečným nasazením uskutečňovali kurýři nelegální pašování materiálů, a také lidí, přes hranice. Dva z nejznámějších kurýrů jsou Jan Mroczkowský a již zesnulý Zdzisław Dumańský, kteří se
zúčastnili 34 takových přenosů. Nejvýznamnějším bylo propašování Stanislava Devátého, kterého
Jan Mroczkowský skrýval ve svém domě v Lądku - Zdroji.
Od 3. do 5. listopadu 1989 uspořádala Polsko-československá Solidarita ve Wroclawi mezinárodní seminář s názvem. „Střední Evropa. Kultura na křižovatce - mezi totalitou a komercí.”
V přehledu české a slovenské nezávislé kultury vystoupili mimo jiné: Jaroslav Hutka a Karel Kryl.
Po dobu tří listopadových dnů roku 1989 byla Wrocław opravdovým hlavním městem nezávislé
české a slovenské kultury.
O této události, která měla velký ohlas, Václav Havel prohlásil, že to byla „předehra k sametové
revoluci.“ Havel až do konce svého života zdůrazňoval, že byl od samého počátku členem Polsko-česko-slovenské Solidarity.
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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V roce 1991 bylo oficiálně zaregistrováno sdružení Polsko-česko-slovenská Solidarita. Hlavní
sídlo Polsko-česko-slovenské Solidarity se již po 20 let nachází ve městě Nowa Ruda. Odnože sdružení jsou rovněž aktivní na Kladsku a v Cieszynie. Hlavní událostí, která je organizována (pravidelně)
každý rok již od počátku 90. let ve spolupráci se Sdružením Komitel Obywatelski Ziemi Kłodzkiej
(Občanský výbor Kladské Země), jsou Polsko-české dny křesťanské kultury „Zůstaňme rodinou“.
V rámci této akce bylo k dnešnímu dni uspořádáno více než 1600 různých společensko-kulturních akcí, a to především v pohraničí Dolnoslezského vojvodství. Stále více různorodých akcí je
organizováno také v Praze, Hradci Králové, Libicích nad Cydlinou a na dalších místech mimo příhraniční oblast.
V roce 2016, během 27. ročníku Dnů bylo uspořádáno více než 80 různých akcí (koncertů, divadelních představení, různých tematických výstav, soutěží pro děti a mládež, stejně jako četných
integračních setkání), které se konaly v 38 městech.
Dalším příkladem činnosti Polsko-česko-slovenské Solidarity je pořádání (již více než 27 let) divadelních a filmových festivalů v Cieszyně.
V roce 2010 byla v Kladských horách vytvořena nová jedinečná pěší stezka s názvem „Stezka
kurýrů Polsko-česko-slovenské Solidarity“, která představuje místa nelegálních setkání a místa,
kde kurýři Polsko-česko-slovenské Solidarity pašovali materiál i lidi přes „zelenou hranici“. Jedná se
o unikátní stezku, kterou vytvořili odvážný kurýři PČSS. Právě oni jako první dokázali, že totalitním
systémem vytvořenou „železnou oponu“ lze překonat a vyplatí se jí čelit.
90. léta
Vývoj polsko-českých vztahů v regionálním měřítku úzce souvisí s mými vlastními zkušenostmi. V roce 1990 jsem byl zvolen předsedou městské rady v Nowé Rudě. Od samého začátku jsem
se věnoval snaze o otevření nových hraničních přechodů a spolupráci pohraničních měst. Zvláštní
oblastí, které jsem se věnoval, bylo také „párování“ českých a polských měst, byly to tzv. partnerská města. Osobně se mi podařilo takto spojit až 26 měst a obcí nejen na pohraničí. Mělo to velký
význam pro další rozvoj polsko-české spolupráce v nové době, ve které státní hranice přestala dělit.
Funkce státní hranice se začala měnit z bariéry oddělující dva sousední národy na most, který měl
lidi spojovat.
Velký význam pro polsko-českou integraci měly také dynamicky se rozvíjející Polsko-české dny
křesťanské kultury. Dny jsou organizovány nepřetržitě již od roku 1990. Tato akce byla zahájena díky iniciativě mé (Juliana Golaka – poznámka redakce) a Teresy Bazaly. Na české straně ji od
samého počátku podporoval Tomáš Kočička – první nekomunistický starosta Broumova, MUDr.
Tibor Pindeš a kněz Norbert Zeman z Broumova, a následně Zdeněk Streubel a Radomír Morawiec.
Pravidelně nás podporovali také kněz biskup Dominik Duka, Jiří Hanuš (Červený Kostelec) a další
obyvatelé pohraničí.
Dne 3. listopadu 1993 se na zámku Książ ve Wałbrzychu konal I. Národní kongres přeshraničního
svazu měst a obcí Česká republika - Polsko. Zastoupených bylo tehdy několik obcí z Wałbřišského
vojvodství. Vzpomínám si, že za českou stranu přijel pouze jeden zástupce, byl to František Bartoš
z Rychnova.
Euroregion Glacensis
Na začátku roku 1994 jsem navrhl vytvoření nové mezinárodní organizace - prvního výlučně polsko- českého euroregionu.
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Dne 29. března 1994 jsem uspořádal v Nowé Rudě konferenci, během které jsem informoval o
žádosti o zřízení stálého regionu polsko-české spolupráce.
Na mou žádost dne 30. května 1994 Sejmik Wałbřišského vojvodství přijal usnesení o zahájení
procedury tvorby Euroregionu Glacensis. Předtím jsem měl možnost sdílet své plány pro rozvoj
polsko-české spolupráce v rámci konference s názvem: „Základy rozvoje západních a východních
pohraničních oblastí Polska. Polsko a jeho spolupráce se sousedy“. (Zveřejněno: PAN. Biuletyn nr
10, cz.II-1995).
Od 4. do 11. května 1994 jsem se podílel na výzkumném projektu organizovaném Polskou akademií věd - Ústavem geografie a prostorové organizace. Byl jsem pozván k účasti na mezinárodní
několikadenní „putovní“ konferenci, během které jsem měl možnost seznámit se s činností euroregionů v pohraničí, jak v Szklarské Porebě, tak především v Bocholtu, kde účastníkům této konference představili nové možnosti spolupráce na hranicích.
Po návratu do Polska (také dodatečně inspirován příklady ze západních hranic) jsem napsal první
návrh na vytvoření Euroregionu Glacensis, a našel jsem jak v Polsku, tak i v České republice spojence. Byly to především: Teresa Bazała, Warcisław Martynowski, Radomír Morawiec, Tomáš Kočička,
Zdeněk Streubel František Bartoš, Helmut Dohnálek, Jiří Hanuš. Právě oni okamžitě a odvážně
tuto iniciativu podporovali v České republice, kde se mi v té době zdálo, že to bylo těžší a komplikovanější. Ke vzniku prvního výlučně polsko-českého euroregionu bylo zapotřebí ještě dlouhé a
namáhavé práce.
Nejvíce mi tehdy pomohl Sejmik Wałbřišského vojvodství, kterého jsem byl radním v letech
1992-1994. V letech 1993-1997 jsem byl zmocněncem Sejmiku pro spolupráci s Českou republikou.
Další institucí v Polsku, které jsem navrhoval polsko-českou spolupráci, bylo Sdružení obcí Kladska reprezentované Czeslawem Kręcichwostem. Brzy se stala polskou částí Euroregionu Glacensis. Vytvořit Euroregion v té době byl nesmírně obtížný úkol. V obou zemích byly kromě spojenců
také vlivní odpůrci vytvoření Euroregionu Glacensis. V České republice nejvíce podpory a práce do
projektu vložili Radomír Morawiec a František Bartoš. Spolu s Radomírem Morawcem jsme vedli
velmi zdlouhavé práce, které vedly ke šťastnému konci. Získávali jsme stále více přátel a spojenců.
Zejména v druhém období jich bylo více.
Na české straně byl vytvořen nový subjekt. Bylo to 16. ledna 1996 v Rychnově nad Kněžnou, kde
7 starostů českých měst: Náchod, Rychnov, Šumperk, Ústí n. Orlicí, Trutnov, Orlické Záhoří, Police
nad Metují a primátor města Hradec Králové podepsali dohodu o založení Regionálního sdružení
pro spolupráci pomezí Čech, Moravy a Kladska. Od 9. března 1998 funguje toto sdružení v rámci
Asociace měst a obcí jako „Euroregion pohraničí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis“.
Stojí za to si připomenout, že bylo také hodně zajímavých, někdy i nebezpečných, a občas i vtipných situací spojených s různými fázemi vytváření prvního výlučně polsko-českého euroregionu.
Takových situací a incidentů nahromaděných v rámci tzv. občanské diplomacie se zrodilo hodně,
protože i záležitosti to byly nové. Plány pro spolupráci vytvořené společníky v rámci přirozené lidské spolupráce na pohraničí byly velmi ambiciózní. Úředníci, včetně těch na vysokých pozicích,
byli ještě ... ze staré školy. Stávalo se, že díky strachu, byly po dlouhou dobu blokovány záležitosti,
které byly obyvateli pohraničí velmi očekávané a tolik potřebné, ale úředníci ve Varšavě a v Praze to
viděli jinak. Dnes už je situace jiná, ale prolomení starých stereotypů nahromaděných v průběhu let
bylo velmi pracné. Všechny tyto ambiciózní a naprosto revoluční změny byly realizovány prostřednictvím dobrovolné práce lidí, kteří věnovali svůj čas přípravě prvního česko-polského euroregionu.
Důležitou roli v rozvoji věcné diskuse o rozvoji polsko-české spolupráce odehrál přeshraniční
polsko-česko-německý časopis „Ziemia Kłodzka - od Kladského Pomezí - Glatzer Bergland“, na jehož stránkách opakovaně publikovali odborníci, výzkumní pracovníci, členové místních samospráv
a také dobrovolníci pečující o rozvoj dobrých sousedských polsko-českých vztahů.
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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Shrneme-li to, v 80. letech a zejména v 90. letech dvacátého století měla svůj vznik a rozvoj tzv.
„Občanská společnost“, která byla velmi důležitá pro rozvoj polsko-českých vztahů. Obyčejní lidé,
zejména obyvatelé pohraničí se velmi rádi zapojovali do otvírání nových hraničních přechodů a
jiných akcí pro svržení „železné opony“ a vytvoření normálních – každodenních - polsko-českých
vztahů.
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O autorze: Teresa Bazała
Teresa Bazała, współtwórczyni Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskich. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego DNI.
W 1977 ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1990 została wybrana w pierwszych wyborach samorządowych na radną Gminy Nowa Ruda,
następnie została jej przewodniczącą (do 1994). Poseł na Sejm
RP I kadencji. W latach 1998–2002 zasiadała w Radzie Powiatu
Kłodzkiego. Od 2014 roku radna Rady Gminy Nowa Ruda.
Pracuje jako nauczyciel historii w Nowej Rudzie. Kieruje Fundacją Odnowy Ziemi Noworudzkiej, zajmuje również stanowisko
redaktora naczelnego i sekretarza rady naukowej czasopisma
„Ziemia Kłodzka”. Organizator i animator wydarzeń społeczno-kulturalnych.
W 2011 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
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Teresa Bazała

Problemy współpracy szkół na pograniczu
polsko-czeskim
Współpracę szkół na pograniczu polsko-czeskim należy uznać za najbardziej innowacyjną
w działaniach transgranicznych, oprócz domów kultury i straży pożarnych, co nie znaczy, że jest
to obszar do końca zagospodarowany. Panuje nawet przekonanie, że potencjał jaki istnieje w tej
dziedzinie na pograniczu wciąż pozostaje niewykorzystany w zadowalającym stopniu. Niniejsze
wystąpienie oparłam na obserwacjach i doświadczeniach zdobytych przez blisko 28 lat w realizacji
tego typu działań, jakich jestem organizatorem i współorganizatorem, prowadzonych przez Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Niewątpliwym jest, że szkoły po obydwu stronach granicy uważają za ważne utrzymywanie
kontaktów z sąsiadem, chociaż większe zainteresowanie obserwujemy po stronie polskiej. Podstawową motywacją do współpracy jest wzajemne poznawanie się, co powoduje głównie działania
w sferze kultury i sportu. Istnieje również duży potencjał na rzecz organizowania wspólnych akcji
edukacyjnych, które jednak utrudnia wciąż jeszcze istniejąca bariera językowa. Z tym problemem
młodzież próbuje sobie poradzić wykorzystując powszechną znajomość po obu stronach języka
angielskiego. Ale przecież nie o to chodzi we wzajemnych kontaktach. Pani ambasador RP W Pradze Grażyna Bernatowicz stwierdziła ostatnio, że problem ten załatwiłyby klasy dwujęzyczne, jednak znając realia szkolnictwa, przynajmniej u nas jest to niemożliwe. Na pewno pomocne byłoby
dofinansowywanie ze środków zewnętrznych kursów językowych w szkołach. Jak wykazują badania młodzież postrzega język sąsiada jako relatywnie łatwy do opanowania, ale wobec dużego
obciążenia nauką brak jest motywacji do samodzielnego uczenia się.
Znajomość języka sąsiada nie jest najważniejszą barierą współpracy. Chociaż nauczyciele po
obydwu stronach granicy widzą wielki potencjał w organizowaniu wspólnych działań, to jednak
większe ich zintesyfikowanie i poprawa jakości zależy ich zdaniem nie tylko od wsparcia finansowego, z którym jest coraz lepiej dzięki możliwości pozyskiwania grantów na projekty. Konieczny
jest jednak bardziej uproszczony dostęp do tych środków oraz uproszczenie skomplikowanych procedur administracyjnych w ich pisaniu, zarządzaniu i rozliczaniu. Często wymagają one od beneficjentów wielu zupełnie niepotrzebnych działań, zabierających cenny czas nauczycielom, którzy
prowadzą działania najczęściej społecznie, bo z wynagrodzeń korzystają głównie fachowcy prowadzący warsztaty. Dlatego też czasem mówią, że projekt był pierwszym i ostatnim, a współpraca
przybiera charakter incydentalny i nie jest kontynuowana po jego zakończeniu. Nie jest to oczywiście zjawisko powszechne. Jako przykład znanej mi takiej kontynuowanej współpracy mogę podać
szkoły w Sokołowsku i Mezimesti, a także działania partnerskie szkoły Artystycznej w Broumovie i
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Rudzie, które zaowocowały powstaniem polsko-czeskiego
chóru „Amicitia”. Świetnie sprawdzają się też wspólne wycieczki do Pragi, Oświęcimia czy Krakowa.
Jak pokazują doświadczenia współpraca najlepiej rozwija się na zasadzie inicjatyw oddolnych.
Dlatego też tak wiele zależy od działających na pograniczu liderów ze szkół , ale także organizacji
pozarządowych, którzy rozumieją potrzebę współpracy i prowadzą ją bezinteresownie. Są jednak
pozbawieni możliwości uzyskania wsparcia finansowego, gdyż jak wiemy procedury wymagają
wydatkowania środków pieniężnych , a ich refundacja następuje po zrealizowaniu i rozliczeniu
zadania. Najlepszym przykładem może tu być Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, tak zasłużony dla polsko-czeskiej współpracy, który przez 27 lat organizuje coTolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.

29

rocznie blisko 100 imprez polsko-czeskich i nie może skorzystać nawet ze środków Euroregionu.
Autentyczną pomocą dla tego typu współpracy byłoby wprowadzenie systemu zaliczek dla beneficjentów, co umożliwiłoby bezpośrednie sięgnięcie po nie szkołom i organizacjom pozarządowym,
które działają także przy szkołach. Należałoby też zwiększać udział organizacji pozarządowych w
absorbcji tych funduszy.
Dobrą współpracę szkół musi też poprzedzać wiedza o kraju sąsiada , a szczególnie o regionie
przygranicznym, co potwierdzają doświadczenia realizowanych Konkursów „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?” dla uczniów szkół podstawowych i Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach dla
szkół średnich, które znacząco przyczyniają się do promowania wiedzy o kraju sąsiada. Relacje
międzyludzkie są w pełni partnerskie, jeżeli wiedza o sobie jest większa. Niestety nie jest z tym
najlepiej. Nie pomagają tu podręczniki szkolne, które wiedzę o sąsiednim kraju traktują marginalnie. Problem ten mógłby przynajmniej w części rozwiązać długo oczekiwany w Euroregionie
Glacensis podręcznik, dostarczający rzetelnej wiedzy o kraju sąsiada, literaturze, dziedzictwie
przyrodniczym i kulturowym pogranicza , dwujęzyczny, pozwalający także na poznanie języka sąsiedniego narodu, napisany prostym, przystępnym językiem, z bogatą szatą graficzną. Wieloletnia
współpraca nauczycieli na pograniczu oraz dorobek kilku konferencji odbytych na ten temat dają
szanse na jego powstanie. Można też skorzystać z doświadczeń w funkcjonowaniu takich podręczników w Euroregionach Silesia i Bug. Do każdej szkoły powinno trafić przynajmniej po 30 egzemplarzy takiego podręcznika, po który sięgnie nauczyciel na lekcji geografii historii , czy języka
polskiego i czeskiego.
Najlepszym sposobem na promowanie partnerstwa byłoby utworzenie instytucji wspierającej
polsko-czeską wymianę młodzieżową na wzór Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Uzyskane
dofinasowanie pozwoliłoby organizować dłuższe wzajemne spotkania, np. edukacyjne lub wakacyjne, które znacznie bardziej ułatwiają wzajemne poznanie i zrozumienie języka. Takich spotkań
nie preferują obecnie istniejące programy współpracy.
Podsumowując te krótkie rozważania należy stwierdzić, że pomimo istniejących problemów
rozwija się współpraca partnerska szkół, które promują partnerstwo, wspólne tradycje i edukację
regionalną. Do zintensyfikowania tej współpracy i poprawy jej jakości, jak i jeszcze bliższego poznawania się naszych narodów, co jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, ważna
byłaby zmiana zasad finansowania projektów, tzn. prefinansowanie ich poprzez zaliczkowanie,
prowadzenie warsztatów i szkoleń dla organizacji pozarządowych, które spowodowałyby zwiększenie ich potencjału absorbcyjnego, wsparcie dla dłuższych wspólnych pobytów edukacyjnych,
bądź wypoczynkowych.
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O autorovi: Teresa Bazała
Teresa Bazała, spoluzakladatelka Polsko-českých dnů křesťanské
kultury. Místopředsedkýně Organizačního výboru dnů.
V roce 1977 promovala studie na Fakultě filosofie a dějin na Vratislavské Univerzitě. V roce 1990 byla zvolena v prvních místních
volbách jako městská radna v Nowé Rudě, pak zůstala její předsedou (do 1994). Poslanec do Sejmu první kadence. V letech 19982002 působila jako člen rady Okresu Kladsko. V roce 2014 radní
obcí Nowa Ruda. Pracuje jako učitel dějepisu v Nowé Rudě. Vede
nadace Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, rovněž zastává
pozici šéfredaktorky a sekretářky vědecké rady časopisu „Ziemia
Kłodzka“. Organizátor a animátor společenských a kulturních
akcí. V roce 2011 vyznamenán rytířským křížem Řádu znovuzrození Polska.
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Problémy spolupráce škol
na polsko-českém pohraničí
Spolupráci škol na polsko-českém pohraničí musíme uznat za nejvíce inovativní ze všech přeshraničních aktivit, kromě kulturních center a hasičských sborů, což ovšem neznamená, že se jedná
o oblast až do konce plně rozvinutou. Existuje i přesvědčení, že potenciál, který je v této oblasti na
pohraničí, stále není plně využit. Toto prohlášení se opírá o pozorování a zkušenosti získané během
téměř 28 let realizace takových akcí, které jsem jako organizátorka a spoluorganizátorka, pořádala
prostřednictvím Organizačního výboru Polsko-českých dnů křesťanské kultury.
Je nesporné, že školy na obou stranách hranice, považují za důležité udržovat kontakty se
svým sousedem, ačkoli větší zájem vidíme na polské straně. Hlavní motivací pro spolupráci je vzájemné poznávání, což umožňují zejména akce v oblasti kultury a sportu. K dispozici je také velký
potenciál pro organizování společných vzdělávacích aktivit, které však stále ztěžuje ještě existující
jazyková bariéra. S tímto problémem se mládež snaží vyrovnat pomocí, na obou stranách všeobecně známého, anglického jazyka. Ale o to přece ve vzájemných vztazích nejde. Polská velvyslankyně
v Praze - paní Grażyna Bernatowicz nedávno řekla, že tento problém by vyřešily dvojjazyčné třídy,
ale znajíc realitu vzdělávacího systému, alespoň pro nás je to nemožné. Jistě by bylo užitečné spolufinancování z externích zdrojů jazykových kurzů ve školách. Výzkum ukazuje, že mladí lidé se
domnívají, že jazyk souseda je relativně snadné se naučit, ale díky velkému množství učiva, chybí
motivace učit se samostatně.
Znalost jazyka souseda není nejdůležitější překážkou spolupráce. I když učitelé na obou stranách
hranice vidí velký potenciál při organizování společných aktivit, jejich intenzifikace a zlepšení kvality dle jejich názoru závisí nejen na finanční podpoře, která se zlepšuje díky možnosti získání dotací
na projekty. Nezbytný je však jednodušší přístup k těmto zdrojům a zjednodušení složitých administrativních postupů při jejich psaní, řízení a účetnictví. Často vyžadují, aby příjemci udělali mnoho
zcela zbytečných činností, které zabírají drahocenný čas učitelům, kteří vedou aktivity převážně
dobrovolně, protože finančně ohodnoceni jsou zejména odborníci. Proto také často říkají, že tento
projekt byl první a poslední, a spolupráce probíhá jednotlivě a dále po ukončení projektu nepokračuje. To samozřejmě není běžným jevem. Jako příklad mně známé pokračující spolupráce mohu
uvést školy v Sokolovsku a Meziměstí, stejně jako činnost v partnerských školách Umělecké škole
v Broumově a Základní škole č. 1 v Nové Rudě, které vytvořily česko-polský sbor „Amicitia“. Daří se
také společné výlety do Prahy, Krakova a Osvětimi.
Zkušenosti dokazují, že spolupráce se nejlépe rozvijí na principu iniciativ zdola. To je důvod, proč
tolik záleží na představitelích škol v pohraničí, ale také na nevládních organizacích, které chápou
potřebu spolupráce a vedou ji nezištně. Nicméně, jsou zbaveni možnosti získat finanční podporu,
protože, jak víme, postupy vyžadují, aby byli finanční prostředky použity, a jejich refundace nastupuje až po realizaci a finančním vypořádání úkolu. Nejlepším příkladem je Organizační výbor Polsko-českých dnů křesťanské kultury, velmi zasloužený pro polsko-českou spolupráci, který po dobu
27 let pořádá téměř 100 česko-polských akcí ročně a nemůže využít prostředků Euroregionu. Autentickou pomocí pro tento druh spolupráce by bylo zavést systém zálohových plateb prostředků
příjemcům, který by umožnil přímý přístup k prostředkům školám a nevládním organizacím, které
pracují při školách. Bylo by také dobré zvýšit účast nevládních organizací při čerpání z těchto fondů.
Dobrá spolupráce mezi školami musí být doprovázena také znalostí sousední země, zejména
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.

33

pohraniční oblasti, což potvrzují také zkušenosti získané během pořádání soutěže „Co víte o česko-polském pohraničí?“ pro žáky základních škol a Soutěže znalostí o Polsku a České republice
pro střední školy, které významně přispívají k podpoře znalostí o sousední zemi. Mezilidské vztahy
jsou plně partnerské, pokud znalosti o sobě jsou větší. Bohužel situace není nejlepší. V tomto nepomáhají ani učebnice, které znalosti o sousední zemi představují jen okrajově. Tento problém by
mohla alespoň částečně vyřešit v Euroregionu Glacensis dlouho očekávaná učebnice, poskytující
spolehlivé znalosti o sousední zemi, literatuře, přírodním a kulturním dědictví pohraničí, dvojjazyčná, umožňující také poznání jazyka sousedního národa, napsaná jasným a srozumitelným jazykem, s bohatou grafickou úpravou. Dlouhodobá spolupráce mezi učiteli na pohraničí a úspěchy
několika konferencí dávají šanci tuto učebnici vytvořit. Můžeme také těžit ze zkušeností z realizace
těchto učebnic v euroregionech Silesia a Bug. Každá škola by měla mít alespoň 30 kusu těchto
učebnic, pro které sáhnou učitelé v hodinách zeměpisu, dějin nebo polského a českého jazyka.
Nejlepší způsobem, jak podpořit partnerství, by bylo vytvoření instituce podporující polsko-českou výměnu mládeže, podle vzoru Polsko-německé výměny mládeže. Získané finanční prostředky
by umožnily pořádat delší vzájemná setkání, např. vzdělávací nebo volnočasové, které velmi zjednodušují vzájemné poznání a porozumění jazyku. Taková setkání momentálně stávající programy
spolupráce nepreferují.
Shrneme-li tyto krátké úvahy, je třeba konstatovat, že i přes stávající problémy se rozvijí partnerská spolupráce škol, které podporují partnerství, sdílené tradice a regionální školství. Pro zintenzivnění této spolupráce a zlepšování její kvality, a ještě bližší poznávání se lidí, což je velmi
důležité, pokud jde o děti a mládež, je důležité změnit pravidla pro financování projektů, tj. financovat prostřednictvím záloh, organizovat workshopy a školení pro nevládní organizace, které by
vedly ke zvýšení jejich absorpční kapacity, podporovat delší společné vzdělávací nebo volnočasové
pobyty.
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U progu reformacji. Hus a sprawa polska
1517 rok, w szczególności zaś 31 października to moment ważny dla kościołów i związków wyznaniowych wywodzących się z szeroko pojętej tradycji protestanckiej. Tego dnia, zgodnie z podaniami, doktor Marcin Luter przybija 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze1. Tezy
te mają charakter krytyczny, odnoszą się do kwestii nadużyć w ówczesnym kościele rzymskim,
związanych głównie z problemem sprzedaży odpustów, pokuty oraz moralności. W ten sposób też
Luter rozpoczyna proces odnowy kościoła zwany dziś Reformacją oraz tradycję teologiczną określaną mianem Protestantyzmu.
Marcin Luter zainicjował Reformację 31 października 1517 roku… ale jej nie zakończył. Dzieło
Lutra przejęli i kontynuowali późniejsi reformatorzy, Uldrych Zwingli, Jan Kalwin, Karol i Jan Wesley, Meno Simons, August Franke, Jonathan Edwards. Nieodmiennie przyświecał im nadrzędny
cel, aby przywrócić wiarę pierwszych chrześcijan w nowożytnym społeczeństwie i zmieniających
się warunkach kulturowych współczesnego im świata.
Mówiąc o Reformacji XVI wieku nie sposób również nie odwołać się do ruchów odnowy kościoła, poprzedzających wystąpienie Marcina Lutra, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na
stanowisko niemieckiego reformatora i recepcję jego nauki w Europie. Należy wspomnieć tutaj
np. o reformie kościoła propagowanej przez Piotra Waldo w XII wieku, który naciskał na konieczność zmiany moralności ówczesnego kleru, krytykował przepych hierarchów kościoła i wzywał do
bezwzględnego posłuszeństwa nauczaniu Biblii. Należy również wskazać na dzieło i myśl Johna
Wycliffe’a, profesora Uniwersytetu w Oksfordzie i duchownego katolickiego, który w XIV wieku,
wzywał do radykalnej reformy Kościoła w oparciu o nauki Pisma. Podobnie jak Waldo sprzeciwiał
się bogactwu Kościoła, supremacji papieża czy nauce o transsubstancjacji w Eucharystii. Mówił o
jedności wiernych i Biblii, która w prosty sposób wykłada nauczanie Chrystusa. Wiele jego tez znalazło się w późniejszych protestanckich wyznaniach wiary.
Jan Hus
Mówiąc o prekursorach Reformacji2 nie sposób pominąć znaczenia dzieła i życia JANA HUSA,
duchownego i uczonego czeskiego, który m.in. pod wpływem nauk Wycliffe’a dążył do radykalnych zmian w kościele Czech. Podobnie jak Piotr Waldo i John Wycliffe chciał, żeby nauka kościoła opierała się na Biblii. Podobnie jak Luter sto lat później, potępiał kościół za handel odpustami.
Wskazywał na zepsucie obyczajów wyższego duchowieństwa, na jego wielkie dochody czerpane
z pracy zwykłych ludzi, trwonione na rozpustę i przepych. Hus domagał się, aby zniesiono niepotrzebny przedział istniejący pomiędzy duchowieństwem a wiernymi. Czyż droga zbawienia nie jest
taka sama dla każdego, przez krzyż Chrystusa? Hus wzywał do jedności, pokory i pokuty3.
Życie i działalność Husa przypadły na dość złożoną sytuację polityczno-eklezjalną tak w Europie,
jak i w samych Czechach4. Skomplikowane relacje czesko-niemieckie, spowodowane m.in. napływem osadników zachodnich na ziemie czeskie oraz ich aktywnością ekonomiczną, intelektualną i
polityczną, prowadziły do napięć na tle etnicznym oraz do rozwoju świadomości tożsamości narodowej Czechów. Z drugiej strony koniec XIV wieku to okres tzw. Wielkiej Schizmy Zachodniej
(1378-1417) w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego, w czasie której szczególnie mocno zaznaczył się
kryzys przywództwa kościoła zachodniego. W tym czasie równolegle sprawowało swój pontyfikat
dwóch a następnie trzech papieży, w Awinionie (od 1215 r.), w Rzymie i, w ostatnim okresie schizmy, w Pizie. Dopiero sobór w Konstancji zwołany w 1414 roku formalnie zakończył okres Wielkiej
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Schizmy. W jego efekcie zostało złożonych z urzędu trzech panujących papieży (Jan XXIII, Grzegorz
XII i Benedykt XIII), w zamian powołany wybrany został na Tron Piotrowy (1417 r.) papież Marcin V.
W tych uwarunkowaniach społeczno-politycznych żyje i działa Jan Hus, absolwent i wykładowca uniwersytetu praskiego (1396 r.), duchowny katolicki (1400 r.), dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu w Pradze (1401) oraz jego pierwszy czeski rektor (1409)5. Kariera młodego uczonego rozwija się błyskawicznie, w ciągu kilku lat awansuje od absolwenta uniwersytetu, do jego
zwierzchnika. Podobnie rzecz się ma na gruncie eklezjalnym. Z kościoła św. Michała, w którym
służy jako duszpasterz zostaje przeniesiony do Kaplicy Betlejemskiej na Starym Mieście w Pradze,
gdzie otrzymuje prestiżową posadę kaznodziei. Zgodnie z życzeniem fundatorów kaplicy, kazania
głosi w języku czeskim, tak by były zrozumiałe dla rodzimych studentów6. Równocześnie (1403)
Hus mianowany zostaje doradcą arcybiskupa praskiego Zbynka Zajica z Hazmburka. Z jego polecenia zajmuje się uporządkowaniem i prowadzeniem spraw kurii, w tym m.in. badaniem autentyczności zgłaszanych cudów.
W tym kontekście Hus zaczyna głębiej rozumieć rzeczywistość kościoła XIV wieku i niestety nie
jest to optymistyczny obraz. Wszystkie zgłoszone cuda okazują się mistyfikacją. Kościół jawi się
jako instytucja przesiąknięta deprawacją, daleka od ideałów. Chciwość, materializm, rozwiązłość
moralna kleru, w szczególności zaś wyższych dostojników kościelnych zaczynają coraz bardziej
uwierać wrażliwego teologa. Równocześnie do Pragi, szczególnie po zawarciu małżeństwa przez
króla Anglii, Ryszarda II z Anną Czeską, zaczynają docierać pisma Wicliffe’a i jego zwolenników.
Zdobywają wielu zwolenników, w tym samego Mistrza Jana, który w naukach lollardów odczytuje własne zrozumienie rzeczywistości czeskiej. Chrześcijanie, przekonuje Hus, powinni się przede
wszystkim opierać na Biblii jako nadrzędnym kryterium wiary. Księża powinni podlegać szczególnym rygorom moralnym, tak aby żyć zgodnie z wytycznymi Biblii i być bezkompromisowym
przykładem dla ludzi7. W zamian wzywa Hus do powrotu do prostoty życia i bezkompromisowości
pierwszych chrześcijan. Sytuacja, w której kościół kupczy odpustami dla własnych, partykularnych
celów, a przy tym jest właścicielem połowy ziemi w Czechach i żyje daleko od ideałów biblijnych,
jest dla Husa nie do przyjęcia8.
Tego typu postawa nie może zjednać Husowi przychylności praskich Niemców. Już w 1403 Johan Huebner, profesor uniwersytetu praskiego, doprowadza do potępienia tez Wicliffe’a9. W ogniu
krytyki stają czescy profesorowie, przyjaciele Husa i zwolennicy tez angielskiego teologa. Arcybiskup Zajic, pod wpływem działań środowisk niemieckich, odsuwa się od Husa, a w końcu zakazuje
mu wykonywania funkcji kapłańskich. Ostatecznie Król Wacław IV przyjmuje negatywną postawę
wobec Mistrza Jana, gdy ten w 1412 otwarcie występuje przeciwko sprzedaży odpustów przez „antypapieża” Jana XXIII.
Pętla zaciska się coraz bardziej wokół Husa. Kuria Rzymska wszczyna proces przeciw teologowi
i wzywa go do osobistego stawienia się w Rzymie. Hus odrzuca zaproszenie, czego konsekwencją jest ekskomunika oraz papieski interdykt zakazujący udzielania sakramentów w Pradze. Dzięki
protekcji przyjaciół, Hus chroni się w zamkach na południu Czech. Tutaj skupia się głównie na pisaniu swoich dzieł i działalności polemicznej. Z tego okresu m.in. pochodzi opus magnum Husa,
traktat De Ecclesia10.
W 1414 roku, z inicjatywy cesarza Zygmunta Luksemburskiego, zwołany zostaje sobór powszechny w Konstancji, którego celem jest zakończenie Wielkiej Schizmy Zachodniej oraz rozprawienie się z nauką Wicliffe’a i jego zwolenników. Do Husa zostaje wystosowane zaproszenie na
sobór opatrzone listem żelaznym cesarza. Teolog przyjmuje zaproszenie w listopadzie 1414 roku i
udaje się do Konstancji. Finał tej decyzji okazuje się jednak tragiczny. Zostaje aresztowany i oskarżony jako zwolennik Wicliffe’a oraz głosiciel herezji, wszak list żelazny – jak przekonują oskarżyciele – nie może chronić heretyków. Przeciwko Husowi zostaje powołana komisja procesowa, która
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ma zbadać jego sprawę. Sam Hus ma odwołać 30 heretyckich tez z jego dzieła De Ecclesia i wyrazić
skruchę, ale to tylko pozory. Sąd inkwizycyjny skazuje go na śmierć męczeńską na stosie. Wyrok
zostaje wykonany 6 lipca 1415 roku.
Zachowana, ostatnia deklaracja Jana Husa z 1 lipca 1415 roku, na 5 dni przed egzekucją, podkreśla niezłomność teologa i wierność wcześniej głoszonym tezom11:
Ja, Jan Hus, w nadziei kapłan Jezusa Chrystusa, lękając się rozgniewać Boga i popaść w krzywoprzysięstwo, niniejszym wyznaję mój sprzeciw, by odwołać wszystkie bądź którykolwiek z artykułów przedstawionych przeciwko mnie przez fałszywych świadków. Ponieważ Bóg jest moim
świadkiem, że ani ich nie głosiłem, ani nie wyznawałem, ani ich nie broniłem, chociaż oni twierdzą,
że to robiłem. Ponadto, co się tyczy artykułów, które wyciągnęli z moich ksiąg, twierdzę, iż brzydzę
się wszelką fałszywą interpretacją, jaką którykolwiek z nich niesie sobą. Lecz tak samo, jak boję się
zgrzeszyć przeciwko prawdzie, albo zaprzeczyć opinii doktorów Kościoła, tak i nie mogę odwołać
żadnego z nich. A gdyby było możliwe, by głos mój rozszedł się na cały świat, tak jak w Dniu Sądu
każde kłamstwo i każdy grzech jaki popełniłem będą objawione, wtedy chętnie odwołałbym przed
całym światem każdy fałsz i każdy błąd, który chciałem powiedzieć bądź naprawdę powiedziałem!
Ogłaszam, iż piszę to z mej własnej wolnej woli i z własnego wyboru. Napisane własnoręcznie
pierwszego dnia lipca.
Jan Hus
Trudno nie spojrzeć z szacunkiem na postawę Husa tak w czasie jego działalności praskiej, późniejszego okresu turbulencji, jak też w ostatnich dniach życia czeskiego teologa. Człowiek, który
dążył do moralnej reformy kościoła, oddał wszystko sprawie, za którą walczył. Do ostatnich chwil
był wierny swoim przekonaniom i nawet w obliczu straszliwej kaźni, nie odwołał poglądów, co do
których był pewny, że oddają biblijną prawdę.
Hus a sprawa polska, wybrane przykłady
Myśląc o życiu, śmierci i spuściźnie Jana Husa z perspektywy polskiej, warto wskazać kilka momentów, w których jego dzieło splata się z dziejami narodu polskiego.
Otóż nie ulega kwestii, że relacje między Polską a Czechami na płaszczyźnie intelektualno-duchowej były dość ożywione na przełomie XIV i XV wieku. Wielu studentów12 wywodzących się z
szacownych polskich rodzin zdobywało swoje szlify akademickie w Pradze. Wśród pierwszych jedenastu rektorów Uniwersytetu Krakowskiego, aż 9 było absolwentami praskiej uczelni, a królowa
Jadwiga ufundowała przy niej kolegium dla studentów polskich i litewskich13. W naturalny sposób
studenci przenosili zachodnioeuropejskie nauki na grunt polskiej akademii, szczególnie ze względu
na bliskie relacje szkoły krakowskiej z uniwersytetem w Pradze. Dzięki temu w Krakowie śledzono
dyskusję na temat nauk Wicliffe’a w Anglii oraz jej wpływ na sytuację w Czechach. Radykalne poglądy teologa z Oxfordu nie zaskarbiły sobie jednak, wielu zwolenników na Akademii Krakowskiej,
choć – jak wskazuje działalność literacka Jędrzeja Gałki z Dobczyna – nie brakowało jej znaczących
obrońców14. Umiarkowane teologicznie15 poglądy Husa oraz jego program odnowy moralnej kleru
spotkały się z bardziej pozytywnym odzewem tak na Uniwersytecie, jak i dworze polskim. Wystarczy wspomnieć, że kaznodziejami Królowej Jadwigi byli tacy reformatorsko nastawieni duszpasterze jak Jan Stekna czy Mikołaj z Milicina16, a kazania prekursorów Husa jak np. Konrada Waldhausena cieszyły się dużą popularnością w całym Krakowie17.
Na początku XIV wieku król Władysław Jagiełło szukał poparcia na dworze czeskim u króla Wacława IV w sporze polsko-krzyżackim. Jakkolwiek Wacław IV ostatecznie wydał niekorzystny dla
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Polski wyrok w owym sporze, to jednak relacje polskiego dworu z Uniwersytetem w Pradze uległy
zacieśnieniu. Efektem tego był m.in. list Jana Husa, gratulujący Jagielle zwycięstwa w bitwie pod
Grunwaldem. W liście tym Hus interpretuje zwycięstwo nad Krzyżakami jako tryumf wszystkich
Słowian, wzywa polskiego króla do pokory i miłosierdzia nawet wobec Zakonu, wreszcie namawia
władcę do włączenia się do rozpoczynającej się – w przekonaniu Husa – reformy Kościoła18.
Nauki Husa nie zdobyły jednak serca władcy polskiego ani jego dworu. Nie pomogła w owej
promocji reformy kościoła wizyta w 1413 na dworze krakowskim współpracownika i przyjaciela Mistrza Jana, Hieronima z Pragi. Jego kazania i poglądy budziły kontrowersje w szczególności wśród
duchownych, którzy – jak biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec – w jego naukach słyszeli wykładnię herezji Wicliffe’a, obłożoną interdyktem papieskim19.
Tym niemniej trudno nie pochylić czoła z szacunkiem przed postawą polskiej delegacji pod przewodnictwem Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji, która jednomyślnie (oprócz Mikołaja
Trąby, późniejszego prymasa Polski), jako jedna z niewielu sprzeciwiała się takiemu potraktowaniu
Husa. Dla polskich delegatów nie do przyjęcia był fakt złamania listu żelaznego, który miał gwarantować nietykalność czeskiego teologa. Co więcej, w swoich wystąpieniach na soborze wypowiadali
się przeciwko traktatowi Jana Falkenberga, Satyra na herezje i inne nikczemności Polaków oraz ich
króla Jagiełły, zarzucającego Polakom współpracę z innowiercami oraz wzywającego do eksterminacji narodu polskiego20. Nie dziwi zatem, że Jan Hus w swoich listach więziennych dziękuje rycerzom polskim za wsparcie w trudnej sytuacji, a o doktorze królewskim, najprawdopodobniej Pawle
Włodkowicu, pisze jak o jednym z niewielu przyjaciół, którzy pozostali z nim w czasie Soboru21.
Trudno również nie pochylić czoła z szacunkiem przed postawą króla Jagiełły, który w tamtym
momencie historycznym nie zdecydował się na prześladowanie Husytów, choć tego oczekiwał od
niego papież Marcin V po egzekucji Mistrza Jana. W liście papieża do polskiego króla, zachowanym
w kronikach J. Długosza odnaleźć można m.in. następujące słowa:
Marcin biskup, sługa sług Bożych. Najmilszemu w Chrystusie synowi Władysławowi, dostojnemu
królowi Polskiemu [...] Wzywamy przeto w imię Boga twoję Królewską Miłość, i zaklinamy cię na zbawienie duszy twojej, na litość i miłosierdzie Jezusa Chrystusa, ażebyś w tak koniecznej potrzebie gorliwie i ochoczem sercem podjął się obrony tej świętej sprawy przeciw heretykom [husytom]. [...] Jakoż
udzielamy niniejszem pismem naszem twej Królowskiej Wysokości zupełną moc i władzę nawracania
rzeczonych odszczepieńców [...] A jeśliby trwali upornie w swoich błędach, nadajemy ci takąż sama.
wolność i władzę napadania zbrojno w naszem kościoła imieniu na ich miasta, miasteczka, wsie i włości, zabierania ich w niewolą i wedle brzmienia ustaw kanonicznych prześladowania aż do zagłady.
Niniejszemu zaś pismu nie mają bynajmniej stać na przeszkodzie jakiekolwiek zobowiązania, umowy,
pozawierano układy albo przymierza, z osobami jakiegokolwiek bądź stanu, powołania albo godności.
Chociażby nawet takowe zobowiązania, umowy, piśmienne układy i przymierza były zatwierdzono
przysięgą uchwalamy i władza, musza, orzekamy, że w takim razie żadnej nie mają mieć wagi i znaczenia[…]. Jakoż w każdej sprawie, gdzie idzie o utrzymanie wiary, świętej, godzi się i należy owszem
działać i występować nie tylko przeciw umowom i obietnicom, ale nawet przeciw prawom przyrodzonym, krewnemu, bratu, ojcu i synowi; ani może się nazywać zbrodnią, cokolwiek podjęto jest w obronie
wiary katolickiej. Dan w Rzymie u ŚŚ. Apostołów, dnia pierwszego Października22.
Świadectwo prawdzie, wierność wartościom najwyższym, posłuszeństwo nauczaniu Biblii, szacunek wobec drugiego człowieka bez względu na to, kim jest. Nie zawsze jest łatwo prezentować
taką postawę na arenie politycznej i międzynarodowej. Czasami konsekwencje są poważne, ale – w
ujęciu teologicznym – warto stać w prawdzie. Jak mówi Mądra Księga: Cóż bowiem zyskałby człowiek, choćby zdobył cały świat, a duszę swoją stracił?
Relacje polsko-czeskie w kontekście husyckim nie zawsze układały się dobrze, niejednokrotnie
partykularny interes polityczny zwyciężał i dyktował ton dialogu. Należy wskazać, że w liście do
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Soboru z dnia 12 sierpnia 1416 roku profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego potępiają pisma i
nauki zarówno Wicliffe’a jak i Husa, zgadzając się z wyrokiem skazującym dla czeskiego teologa.
W 1421 roku król Jagiełło w liście do narodu czeskiego napomina Czechów, żeby porzucili heretyckie poglądy, bo w innym wypadku narażają się na interwencje państw europejskich, a on sam nie
może z czeskimi sąsiadami współpracować na arenie politycznej. W końcu w 1424 roku Jagiełło
wydaje tzw. edykt wieluński, w którym potępia husytyzm i zapowiada represje wobec tych, którzy
utrzymują relacje z husyckimi Czechami23. Jakkolwiek sam edykt nie był restrykcyjnie wprowadzany w życie, a król korzystał z pomocy husyckich oddziałów w czasie wojny z Krzyżakami (1433), to
jednak anty-husycki, formalny głos króla Polski miał istotne znaczenie dla rozwoju ruchu w Polsce.
Po śmierci Jagiełły w 1434 roku sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała, gdy nad wychowaniem małoletniego króla Władysława czuwał zagorzały przeciwnik husytyzmu, biskup krakowski,
Zbigniew Oleśnicki. To on doprowadził do klęski pro-husyckiej konfederacji Spytka z Melsztyna
pod Grotnikami w 1439 roku. Porażka ta sprawiła, że ruch husycki znacząco podupadł w Polsce,
ale nie zanikł. Jako Jednota Braterska (odłam wywodzący się z taborytów po klęsce w bitwie pod
Lipanami w 1434 r.), wyznawcy myśli Husa znajdowali swoje miejsce w Polsce i Prusach Książęcych
po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 roku. Przywództwo Jerzego Izraela w połowie XVI
wieku oraz działalność Jana Amosa Komeńskiego w pierwszej połowie XVII wieku znaczą momenty
najlepszego rozwoju Jednoty na ziemiach polskich. Jednakowoż z czasem liczba parafii zmalała, a
wiele zborów czesko-braterskich przyłączyło się do struktur Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce24.
Jakkolwiek układały się relacje polsko-czeskie w kontekście reformy husyckiej na przestrzeni
wieków, sam Mistrz Hus z czasem wyrósł w świadomości wielu Polaków do rangi swego rodzaju
symbolu niezłomności, wierności ideałom i dążenia do prawdy, bez względu na okoliczności, w jakich przyszło człowiekowi żyć. W piękny sposób takie właśnie zrozumienie dzieła Husa przedstawia
Maria Konopnicka w wierszu, Jan Hus, Przed obrazem Brożika25:
Stoję przed wami i milczę. O sędzie,
Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga!
Wiem, już się stos mój dymi, a u proga
Już kipi tłum ten, co mnie wieść nań będzie ...
I żadne za mną nie stanie orędzie
I otworzona już jest wielka droga,
Przez którą lecą skrwawione łabędzie
Do swego Boga ...
Stoję i milczę. Gdzież moja obrona?
Gdzie głos, co za mną przemówi tu słowo?
Chrystus też milczy ... ach, Chrystus też kona,
A jego wielką i boską wymową
Jest krzyż i cisza, i głowa skłoniona
A pierś miłości pełną, a nad głową
Męki i hańby korona ...
Stoję i milczę. Cóż powiem, skazany
Za każde czucie, myśl każdą i tchnienie?
Triumf wam! Triumf, o rzymskie wy pany!
Obroną moją jest tylko milczenie,
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A winą - duch mój, co zerwał kajdany.
Triumf wam! Oto świątyni sklepienie
Nad głową moją powtarza: Skazany!
Na stos! płomienie!
O sądzie! Wiem ja, że pod waszą mocą
Stoję, przychodzień daleki i cichy,
Z krain wolności, które długą nocą
Oddzielił od Was kaptur i duch pychy ...
I bezpieczniejszy jest robaczek lichy
Pod stopą moją, niżeli ja, o mnichy,
Pod waszą mocą!
Przecież mnie trwoga ni zgnębi, nie złamie,
Bóg zna to serce i wie, że jest czyste.
[..]
Duch mój nie zaprze się prawdy, nie skłamie;
On, wolny, silny, w swe skrzydła wieczyste
Bije i z stosu ulata, o Chryste,
Pod Twoje znamię ...
Patrzcie! Ptak leci ku słońcu w błękity ...
On wolny, w skrzydła swobody on bije!
O ziemio! Ludu! O przyszłych dni świty!
Do was wyciągam ręce, do was piję
Ostatni puchar! Cień jeszcze was kryje,
Lecz stos mój płonie ... […]
Ja duch ... Ja żyję! ...
Przypisy:
1. Biorąc pod uwagę popularno-naukowy charakter niniejszej publikacji, ograniczam przypisy do minimum.
2. Należy tutaj wskazać, że Marcin Luter znał pisma Husa i niekiedy odwoływał się do nich. Przykładowo w traktacie Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego wskazywał: „Nie chcę tutaj oceniać też Jana Husa nit też bronić jego błędu, aczkolwiek mój
rozum u niego jeszcze nic błędnego nie znalazł” (tłum. J. Lasota, w: Z problemów Reformacji, w.6, Bielsko-Biała 1993, s. 154).
3. Zwięzłe, ale dobre porównanie teologii Husa i Lutra w ich kontekście społecznym prezentuje M. Hintz w swoim artykule Jan Hus
i Marcin Luter – kontynuacje i teologiczne uzupełnienia, https://www.academia.edu/30518892/Jan_Hus_i_Marcin_Luter_kontynuacje_i_teologiczne_uzupelnienia (dostęp 15 maja 2017).
4. M. Banaszak. Historia Kościoła katolickiego, t. II. Warszawa 2009.
5. Por. A. Panner, Program odnowy kościoła i życia duchowego w nauce i pismach Jana Husa, w: Gdański Rocznik Ewangelicki, t.IV,
2010, s.19, http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2010.pdf (dostęp 10 maja 2017)
6. B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 4: Jesień kościelnego Średniowiecza, Lublin 2008, s. 105nn.
7. B. Kumor dostrzega w eklezjologii Husa ducha donatyzmu. Por. ibidem, s. 108.
8. por. A. Paner, Program odnowy kościoła i życia duchowego w nauce i pismach Jana Husa, w: Gdański Rocznik Ewangelicki, t. IV
2010, s. 24 http://www.gre.luteranie.pl/roczniki/GRE_rocznik_2010.pdf (dostęp 10 maja 2017).
9. Sam Hus nie odrzuca transsubstancjacji wbrew stanowisku Wicliffe’a. Jego nauczanie na temat przeistoczenia nie jest jednoznaczne. Por. O. Pavlicek, F. Smahel, A Companion to Jan Hus, Brill 2015, s. 164nn.
10. Por. A Paner, Program odnowy…, s. 36n.
11. H. B. Workman i R. M. Pope (red.), The Letters of John Hus, Londyn 1904, s. 275n., tłum. J. Sałacki.
12. Szacuje się, że na przełomie XIV i XV wieku liczba polskich studentów w Pradze mogła dochodzić do 300. Por. J. Sedlar, East
European Europe in the Middle Ages, 1000-1500, Waszyngton 2013, s. 473nn.
13. H. Barycz, Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze, „Przegląd Zachodni” 3(1948), s. 25-27.
14. Por. A. Lorenc, „Pieśń o Wilefie” Jędrzeja Gałki z Dobczyna. Próba eksplikacji, w: http://www.staropolska.pl/sredniowiecze/
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opracowania/lorenc.html (dostęp 23 maja 2017). Por. B. Witkowska (red.), Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa 1968, s. 25nn; S. Urbańczyk, Komentarz filologiczny do „Pieśni o Wiklefie” Andrzeja Gałki, w: O języku literatury,
red. J. Bubak, A. Wilkoń, Katowice 1981.
15. Np. akceptacja doktryny transsubstancjacji w Eucharystii.
16. Por. Peter Demetz, Prague in Black and Gold, Scenes from the life of a European City, Nowy Jork 1998, s. 129nn.
17. E. Winter, Vorläufer: Konrad Waldhauser (um 1325 - 1369), w: Ketzerschicksale: Christliche Denker aus neun Jahrhunderten,
Einsiedeln 1980.
18. „Zbawienie i łaska, pokój i zwycięstwo od Boga Ojca i pana, Jezusa Chrystusa, Najjaśniejszy książę i królu wspaniały. Gdy poseł
waszego majestatu, Onesz z Hworki przyniósł pewne wieści o zwycięstwie i chwalebnym pokoju - tak wielką sercu memu sprawił
radość, że jej ani pióro opisać, ani głos mój wyrazić tak jak się godzi, nie potrafi. Wiem jednak, najbardziej chrześcijański królu, że
nie waszej dostojności potęga, ale najwyższego króla pokoju Jezusa Chrystusa pana upokorzyła pychę waszych nieprzyjaciół waszej czci wrogich i zawistnych. Oto ze stolca ich pychy złożeni są, a maluczcy wyniesieni, aby mając przed oczyma potęgę samego
króla pokoju drżeli i pomocy jego w potrzebach swoich wzywali wiedząc, że nie ma zwycięstwa jak od tego, którego nikt z ludzi nie
może zwyciężyć i który maluczkim daje zwycięstwo! za pokorę na końcu wynosi. Uczył bowiem tak mówiąc czysto: „Wszelki, który
się podwyższa, będzie poniżeń, a wszelki, który się poniża, będzie podwyższeń”. Spełniło się jedno i drugie. Gdzież są tedy owe dwa
miecze nieprzyjaciół. Zaprawdę, tymi samymi zostali obaleni, którymi przestraszyć chcieli pokornego. Oto dwa przesłali na dowód
przychylności i pychy, a wiele tysięcy nieopatrznie stracili pokonani. Gdzie są ich miecze, konie okute, ludzie pancerni, uzbrojeni, w
których zaufali? ‚ Gdzie niezliczone floreny czy skarby? Zaiste wszystko stracili. Nie wierzyli pyszni, że ubóstwo, z którym wystąpił
maluczki zmyliło tych, którzy nie mieli wiary w Jezusa Chrystusa. Dlatego, władco najjaśniejszy, to w duchu rozważając, pozostańcie przy pokorze, bo ona wynosi. Za królem idźcie pokoju Jezusem Chrystusem, panem, zdążajcie do pokoju z najjaśniejszym
władcą, królem Zygmuntem, a gdyby on, z pychą jakowąż wystąpił, [czego oby za pomocą bożą nie uczynił] wasz majestat jednak
umiarkowanie i opanowaną skromność niech zachowa, aby znów nie lała się krew chrześcijańska i niebezpieczeństwo wielkie dla
dusz nie wynikło. […] Pragnę także, o królu wspaniały, z całego serca osobę waszą oczyma cielesnymi oglądać, ufam, że Pan nasz
Jezus Chrystus łaski tej mi użyczy, jeśli osądzi, że stąd korzyść dla waszego majestatu lub mojego kaznodziejstwa wyniknie. Bóg
wszechmocny niech raczy Wasz majestat wspomagać. Przez zbawiciela naszego pośrednika bożego i człowieczego i pana Jezusa
Chrystusa. Amen” List Jana Husa do króla polskiego z XII 1410 roku. Cyt. za: Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454, wybór
tekstów, R. Heck (red.), Warszawa 1955, s. 158-159.
19. Por. G. Lichończak-Nurek, Wojciech Jastrzębiec (ok. 1362–1436). Duchowny i mąż stanu, Kraków 1996.
20. Por. Z. Włodek, Odnaleziona Satyra Falkenberga, Studia Historyczne t. 14, nr 4 (1971), s. 477-491.
21. R. Heck (red.), Z listów Husa z więzienia w Konstancji (1415 r.), w: Polska w okresie monarchii stanowiej, Warszawa 1955, s.
208nn.
22. Listy papieża Marcina V do króla Władysława Jagiełły w: Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przeł. K. Mecherzyński, Kraków 1869, T. 4, ks. 11, 12, s. 347-356.
23. Władysław, z bożej łaski król polski [...], postanawiamy [...], iż ktokolwiek by w Królestwie naszym Polskim i w ziemiach nam
poddanych okazał się heretykiem albo zarażonym czy podejrzanym o herezję lub wreszcie jej sprzyjał, czy też nią kierował, winien
być chwytanym przez naszych starostów, rajców miast i innych urzędników oraz wszystkich poddanych naszych czy to piastujących urzędy, czy też nie, jako obrażający nasz Majestat królewski, i winien być karany stosownie do rozmiarów swego występku. Którzykolwiek by zaś przybywali z Czech i wchodzili do królestwa naszego winni być poddani egzaminowi ze strony swych
biskupów albo też inkwizytorów heretyckich występków, w tym celu przez Stolicę Apostolską ustanowionych lub lub mających
być ustanowionymi. Gdyby zaś ktoś z mieszkańców królestwa naszego jakiegokolwiek stanu [...] zaniedbał powrócić [z Czech] do
najbliższego święta Wniebowstąpienia Pańskiego, powinien być uważany za przekonanego heretyka i podlec karom, jak zwykło
się heretykom wymierzać; nie będzie też mógł, wróciwszy, w królestwie naszym przebywać. Niemniej zaś wszystkie dobra tego
rodzaju ludzi ruchome i nieruchome, z czegokolwiek by się składały, mają być ogłoszone za skonfiskowane na rzecz naszego skarbu, potomstwo zaś ich, tak męskie, jak żeńskie, ma być na zawsze pozbawione dziedzictwa i honoru i nigdy nie może dostąpić
żadnych godności lub zaszczytów, lecz ma na zawsze pozostać bez czci wraz z ojcami i rodzicami swymi. Nigdy też zresztą nie
może się cieszyć jakimś przywilejem lub zaszczytem szlachectwa. Zabraniamy też pod tymi samymi karami wszystkim kupcom
i innym ludziom [...], aby żadnych towarów, a zwłaszcza ołowiu, broni, żywności i napojów, nie ważyli się przywozić i wynosić do
Czech [...]. Dan w Wieluniu w niedzielę Białą (9 kwietnia) roku Pańskiego 1424” za: Historia państwa i prawa Polski – źródła, wyb.
F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1997.
24. Por. doskonałe opracowanie autorstwa J. Szczepankiewicz-Batek, Bracia czescy w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w
Polsce – przeszłość i teraźniejszość, w: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 2 (2013), s. 239-262. Por. J. Dworzaczkowa,
Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997.
25. M. Konopnicka, Jan Hus. Przed obrazem Bróżika, w: Poezje wybrane..., s. 68. Pierwodruk: Poezje. Seria III, Warszawa 1887.
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O autorovi: dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST
Absolvent Křesťanské teologické akademii ve Varšavě (1996) a
Ekonomické akademie ve Vratislavi. Teologie studoval na Teologickém semináři v Amsterdamu a na Teologické fakultě v Louven-Heverlee v Belgii. V roce 2000 získal doktorát z rané křesťanské
teologie filozofie na Filozofické fakultě Vratislavské univerzity.
V roce 2009 získal úroveň postdoktorské tituly v oboru antické
filozofii. Wojciech Szczerba je šéfredaktor akademického nakladatelství Theologica Wratislaviensia a autor řady publikací o patrologie, reformované tradice a ekumenismu včetně dvou knih o
koncepci univerzální spásy v rané křesťanské myšlení. Po mnoho
let se zapojil do ekumenického a mezináboženského dialogu. Od
roku 2006 působi jako rektor Evangelické teologické výšší školy
ve Vratislavi. Manželka Magdalena, dvě děti.
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dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST

Na Začátku reformace.
Hus a polsko-české vztahy
Rok 1517, zejména 31. října, je důležitým momentem pro církve odvozené z široce pojaté protestantské tradice. V tento den Martin Luter přibijí na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu
95 tezí. Tyto teze mají kritický charakter, týkají se problematiky zneužívání v tehdejší římskokatolické církvi, a to především v souvislosti s problematikou odpustků, pokání a morálky. Tímto způsobem Luther začíná proces obnovy kostela zvaný Reformace a teologickou tradici popisovanou jako
protestantismus.
Hovoříme-li o Reformaci v šestnáctém století, je nezbytné se odvolat také na různé směry obnovy církve, objevující se před nástupem Martina Luthera, které ovlivnily postoje německého reformátora a přijetí jeho učení v Evropě. Je třeba zde připomenout např. reformu církve Petra Waldo ve
dvanáctém století. A rovněž poukázat na práci a myšlenku Johna Wycliffa, profesora na univerzitě
v Oxfordu a katolického duchovního, který ve čtrnáctém století volal po obnově církve založené na
učení Písma.
Jan Hus
Když mluvíme o předchůdcích Reformace nemůžeme přehlédnout důležitost života a práce
JANA HUSA, českého kněze a učence, který, mj. pod vlivem učení Wycliffa, usiloval o radikální
změny v české církvi. Stejně jako Peter Waldo i John Wycliffe chtěl, aby církevní učení vycházelo
z Bible. Stejně jako Luther o sto let později, odsuzoval kostel za prodávání odpustků. Vyzýval k sjednocení křesťanů, pokoře a pokání.
Život a činnost Husa probíhali za poměrně složité politické a církevní situace v Evropě i v samotném Česku. Komplikované česko-německé vztahy, způsobené mimo jiné přílivem západních
osadníků do české země, vedly k napětí mezi etniky a rozvoji národního povědomí Čechů. Na druhé straně, byl konec čtrnáctého století obdobím Velkého schizmatu (1378-1417) v římskokatolické
církvi, během kterého o sobě dala silně vědět krize vedení západního kostela. V té době vykonávali
svůj pontifikát paralelně dva a pak tři papežové. Tato situace trvala až do Kostnického koncilu svolaného v roce 1414, kdy formálně skončila doba velkého rozkolu. Jeho výsledkem bylo odvolání
třech panujících papežů, a byl jmenován papež Martin V.
Za těchto sociálně-politických podmínek žije a pracuje Jan Hus, absolvent a přednášející Teologické univerzity v Praze (1396.), katolický duchovní (1400), děkan Teologické fakulty na univerzitě
v Praze (1401) a její první český rektor (1403). Kariéra mladého učence se rychle rozvíjí, během
několika let je povýšen z absolventa univerzity na jejího vedoucího. To samé platí i na církevní úrovni. Z kostela sv. Michala je přenesen do Betlémské kaple v Praze, kde získává prestižní práci kazatele a může kázat v češtině. Ve stejné době (1403) je jmenován poradcem arcibiskupa pražského
Zbyňka Zajíce z Hazmburka. Na jeho příkaz se zabývá uspořádáním a vedení záležitostí kurie.
V tomto kontextu Hus začíná chápat realitu církve ve čtrnáctém století a bohužel to není optimistický obraz. Církev se mu zdá jako instituce velmi vzdálená ideálům. Materialismus a morální
laxnost duchovenstva, zejména vyšších církevních hodnostářů, začíná teologa čím dál více tížit.
Zároveň se do Prahy, zvláště po uzavření manželství anglického krále Richarda II s Annou Českou,
začínají dostávat Wicliffova písma. Získávají mnoho příznivců, včetně mistra Jana, který v nich
nachází své vlastní pochopení české skutečnosti. Křesťané, argumentuje Hus, by se měli v první
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řadě opírat o Bibli jako o primární kritérium víry. Kněží by měly podléhat morálním zásadám, žít
v souladu s obecnými zásadami Bible, a jít lidem příkladem. Situace, v níž církev rozprodává odpustky pro své vlastní účely, a zároveň vlastní polovinu pozemků v Česku a žije daleko od ideálů
Bible, je pro Husa nepřijatelná.
Tento postoj nemůže Husovi získat mnoho příznivců. Již v roce 1403, Johan Hübner, profesor
pražské univerzity, potupuje Wicliffovy teze a vznáší obvinění proti Husovi. Arcibiskup Zajíc, ovlivněn německými kruhy, se od Husa distancuje a nakonec mu zakazuje vykonávat kněžské funkce.
Nakonec i Král Václav IV přijímá negativní postoj vůči teologovi, který v roce 1412 otevřeně vystoupí proti odpustkům.
Smyčka se kolem Husa stále více utahuje. Římská kurie proti němu zahajuje proces a vyzývá
ho, aby se osobně dostavil do Říma. Hus odmítá pozvání, čehož důsledkem je exkomunikace
a papežský zákaz udělování svátosti v Praze. Díky ochraně přátel, přebývá Hus pod ochranou
na hradech v jižních Čechách. Zde se zaměřuje především na psaní svých prací a polemickou činnost. Z této doby pochází mimo jiné Husův opus magnum, traktát De Ecclesia, sbírka kázání Postilla a práce týkající se českého jazyka.
V roce 1414 je z podnětu císaře Zikmunda Lucemburského svolán obecný koncil v Kostnici, jehož
cílem je ukončit velké schizma a vypořádat se s Wicliffovým učením. Husovi je zaslána výzva, aby
se dostavil na koncil, spolu s ochranným glejtem od císaře. Teolog pozvání přijme v listopadu roku
1414 a odcestuje do Kostnice. Výsledek tohoto rozhodnutí je bohužel tragický. Je zatčen a obviněn
jako kacíř a stoupenec Wicliffa, ani glejt nemůže ochránit kacíře. Nakonec, soud odsuzuje Husa k
mučednické smrti na hranici. Rozsudek je proveden dne 06.07.1415.
Dochované, poslední prohlášení Jana Husa ze dne 1. července 1415, pět dnů před jeho popravou,
zdůrazňuje teologovu nezlomnost a věrnost dříve proklamovaným tezím:
Já, Jan Hus, v naději kněze Ježíše Krista, se bojím zlobít Boha a propast do křivé přísahy, tímto
přiznávám svou námitku, zrušení všech nebo jekekoliv článků prezentovaných proti mně falešnými
svědky. Protože Bůh je mi svědkem, že ani jsem je zvěstoval, ani přiznával, ani jsem jích nebranil,
ačkoli oni říkají, že jsem to udělal. [...] A kdyby to bylo možné, aby můj hlas rozléhal po celém světě,
jako Soudného dne každá lež a každý hřích jsme se zavázali bude odhaleno, pak rád odvolam před
celým světem každý klam a každou chybu, kterou jsem chtěl říct, nebo opravdu jsem řekl ! Prohlašuji,
že píšu to s mou vlastní svobodnou vůle a podle vlastního výběru. Napsal vlastní rukuo v prvním dnu
červenci. Jan Hus
Je těžké nedívat se s úctou na postoj Husa, jak v čase jeho pražských aktivit, pozdějším období
turbulencí, stejně jako v posledních dnech života českého teologa. Člověk, který usiloval o morální
reformu církve, dal vše pro věc, za kterou bojoval.
Hus a polské záležitosti, vybrané příklady
Když uvažujeme o životě, smrti a dědictví Jana Husa z polského pohledu, stojí za zmínku několik
okamžiků, ve kterých se jeho práce prolíná s historií polského národa.
Není pochyb o tom, že vztahy mezi Polskem a Českem byly na intelektuální rovině na přelomu čtrnáctého a patnáctého století velmi oživené. Mnoho studentů z úctyhodných polských rodin
získávalo zkušenosti v Praze. Mezi prvními jedenácti rektory univerzity v Krakově, bylo až 9 absolventů pražské univerzity, a královna Hedvika u ní založila kolegium pro polské studenty. Díky
tomu byly v Krakově sledovány diskuse o učení Wicliffa v Anglii a jeho dopad na situaci v Česku.
Radikální názory teologa z Oxfordu však nezískaly mnoho příznivců na univerzitě v Krakově. Umírněné teologické názory Husa a jeho program morální obnovy kléru se setkal s pozitivnějším ohlasem na univerzitě i na polském dvoře. Postačí, když zmíníme, že kazateli královny Hedviky byli
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reformní kněží jako Jan Stekna nebo Mikuláš z Miličína, a kázání prekurzorů Husa např. Konrada
Waldhausena byly velmi populární v celé Krakově.
Na počátku čtrnáctého století, král Vladislav II Jagellonský hledal podporu u českého krále Václava IV v polsko-křižáckém sporu. Ačkoliv Václav IV přijal vůči Polsku negativní postoj, polské vztahy
s univerzitou v Praze byly posíleny. Výsledkem toho byl mimo jiné Husův dopis s gratulací králi Jagelonskému k vítězství u Grunwaldu. V tomto dopise Hus interpretuje vítězství nad Řádem německých rytířů jako vítězství všech Slovanů, vyzývá polského krále k pokoře a milosrdenství vůči Řádu
a nakonec přesvědčuje vládce, aby se zapojil do začínající – dle přesvědčení Husa - reformy církve.
Učení Husa však srdce polského krále nepřesvědčilo. V propagaci této reformy kostela nepomohla v roce 1413 ani návštěva krakovského dvora kolegou a přítelem mistra Jana, Jeronýmem
z Prahy. Jeho kázání a názory vzbudily kontroverzi zejména mezi duchovenstvem, které - stejně
jako krakovský biskup Wojciech Jastrzębiec - v jeho učení slyšeli výklad kacířského učení Wicliffa,
zakázaného papežským interdiktem.
Tím spíše je potřeba s úctou sklonit čelo před polskou delegací pod vedením Paula Włodkowice na koncilu v Kostnici, která jednomyslně (s výjimkou Mikołaje Trąby, pozdějšího polské primase) nesouhlasila s takovým zacházením s Husem. Pro polské delegáty bylo nepřijatelné porušení
ochranného glejtu, který měl teologovi zaručit nedotknutelnost. Není proto překvapením, že Jan
Hus ve svých dopisech z vězení děkuje polským rytířům za podporu v obtížné situaci, a o královském
doktorovi Pavlu Włodkowicovi píše, jako o jednom z mála přátel, kteří při něm během koncilu stáli.
Je také těžké nesklonit čelo s respektem k postoji krále Jagellonského, který se v této historické
chvíli rozhodl, že nebude pronásledovat husity, i když to od něj papež Martin V. po exekuci mistra
Jana očekával. V papežově dopise polskému králi, který se zachoval v kronikách J. Dlugosze lze
mimo jiné nalézt následující slova:
[...] Říkáme tedy, ve jménu Boha tvojí královská lásko, a prosime za spásu své duše, milost a milosrdenství Ježíše Krista, aby v potřebném potřebě tak horlivě vzal srdce a touží obhájit posvátný příčinu
proti kacířům [husité]. [...] Jak se dáváme tento náš dopis svého Majesty Królowskiej kompletním moci
a autority, jak převést tyto odpadlíky [...] a v případě, že zůstal dařilo ve svých chyb, vám takový dát.
svoboda a moc nad ozbrojenými náletu v našem sboru jménem svých městech, obcích, vesnicích a
majetky, přičemž je v zajetí a nastavení zvuku v souladu s kanonickým pronásledování až do zničení.
A do tohoto časopisu nemají prostředky nebrání žádné závazky, smlouvy, dohody nebo smlouvu pozawierano s lidmi z jakéhokoli státu či důstojnost jmenování. [...].
Česko-polské vztahy v husitském kontextu nebyly vždy dobré, nejednou vítězil zvláštní politický zájem, který diktoval tón dialogu. Je třeba poznamenat, že v dopise určenému koncilu ze dne
12. srpna 1416, profesoři Krakovské univerzity odsuzují Husova písma a souhlasí s rozsudkem pro
českého teologa. V roce 1421, král Jagellonský v dopise českému národu nabádá Čechy, aby se vzdali kacířských názorů, protože v opačném případě se vystavují ozbrojené intervenci. A nakonec, v
roce 1424 král Jagellonský vydává tzv. edikt věluňský, který odsuzuje husitství a vyhrožuje represemi vůči těm, kteří udržují styky s husitskými Čechy. Ačkoli tento edikt nebyl striktně dodržován, a
král využíval pomoci husitských vojsk během války s Řádem německých rytířů (1433), formální hlas
polského krále byl pro rozvoj hnutí v Polsku důležitý. Po smrti Jagellonského krále v roce 1434 se
situace ještě zhoršila, když se péče o nezletilého krále Vladislava ujal protivník husitství, biskup Zbigniew Oleśnicki. Byl to právě on, kdo způsobil porážku pro-husitské konfederace Spytka z Melsztynu pod Grotnikami v roce 1439. Tato porážka způsobila úpadek husitství v Polsku, ale ne jeho zánik.
Jako Jednota Bratrská (frakce odvozená od Táboritů po porážce bitvy u Lipan v roce 1434.) našli
Husovi následovníci své místo v Polsku a knížecím Prusku po sekularizaci Řádu německých rytířů v
roce 1525. Vedení Jiřího Izraele v polovině šestnáctého století a aktivita Jana Ámose Komenského
v první polovině sedmnáctého století vyznačovaly ty nejlepší momenty rozvoje Jednoty na polské
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půdě. Ale postupem času počet farností klesal, a mnoho českobratrských kostelů se integrovalo do
struktur reformované evangelické církve v Polsku.
Jakkoliv se vyvíjely česko-polské vztahy v průběhu staletí v souvislosti s husitskou reformou, sám
Mistr Hus vyrostl v myslích mnoha Poláků v symbol nezlomnosti, věrnosti ideálům a hledání pravdy, bez ohledu na okolnosti, v nichž byl člověk nucen žít.
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w: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 2 (2013), s. 239-262.
21. Por. np. M. Konopnicka, Jan Hus. Przed obrazem Bróżika, w: Poezye. Serya trzecia, Warszawa 1887, s. 37-40.
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O autorze: Ing. Jana Durdincová
Absolwentka Uniwersytetu rolniczo-leśniczego Mendla w Brnie.
Od 2011 roku pracuje jako referentka Urzędu Miejskiego Broumov. W przeszłości brała udział w owocnej realizacji europejskich
i narodowych projektów grantowych, jako koordynator działań
projektowych i menadżer finansowy. Chodziło przede wszystkim
o długofalową współprace z polskimi partnerami, szczególnie
przy projektach współfinansowanych przez FM EUR Glacensis
v OPPS ČR-PL 2007-2013. Obecnie pracuje na stanowisku menadżera projektowego programów dotacyjnych współpracy czesko-polskiej.
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Ing. Jana Durdincová

Fundusze UE, a polsko-czeskie projekty
współpracy w mikroregionie
Noworudzko-Radkowsko-Broumovskim
Głównym partnerem współpracy transgranicznej dla Broumova jest miasto Nowa Ruda. Miasta tworzą czesko-polskie partnerstwo od ponad 25 lat, a współpraca stała się tutaj tradycją.
Z wzajemnego partnerstwa zawodowego i współpracy, powstały także osobiste przyjaźnie. Ta międzynarodowa współpraca nie jest tylko środkiem do pozyskania środków finansowych na rozwój
regionalny, ale również do budowania pełnego sensu mikroregionu ze wszystkimi jego atrybutami,
w tym tworzenia poczucia przynależności do niego.
Partnerzy pracują na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 1993 roku. W ciągu ostatnich
20 lat razem zrealizowali kilkadziesiąt projektów transgranicznych o różnej tematyce, jednakże
jednym z głównym wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich barier dzielących Polaków
i Czechów w strefie przygranicznej. Dziś te bariery praktycznie już nie istnieją, a my coraz częściej
realizujemy wspólne działania.
Wśród najbardziej współpracujących organizacji są stowarzyszenia, związki kobiet, kluby turystów, jednostki straży pożarnej, szkoły i placówki oświatowe, kluby sportowe i oczywiście władze
miast i gmin.
Miasta partnerskie mikroregionu noworudzko-broumovskiego spotykają się z podobnymi
problemami i potrzebą ich rozwiązania. Realizacja wspólnych projektów koncentruje się przede
wszystkim na rozwoju turystyki. Rozwój turystyki aktywnej przyniósł wymierne efekty w postaci ożywienia turystyki na szlakach pieszych i rowerowych. Obecnie wspólnym celem tych dwóch
miast jest, aby przyciągnąć jak najwięcej turystów do centrum Nowej Rudy i Broumova.
Miasta Broumov i Nowa Ruda pozyskują środki finansowe na wyżej wymieniony rozwój, szczególnie z europejskich programów pomocowych. Najważniejszym instrumentem pozyskiwania
funduszy jest Program Operacyjny INTERREG V - Czechy - Polska i fundusz mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Źródła te efektywnie wykorzystujemy już w drugim okresie finansowania.
Projekty okresu finansowania 2007 - 2013:
W latach 2009 do 2015 (co w przybliżeniu odpowiada pierwszemu okresowi finansowania) miasta zrealizowały 4 projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2009 - 2011
był to cykl koncertów kameralnych, koncerty muzyki rockowej i organizowanie wspólnych warsztatów artystycznych zatytułowane „Tak jak Pat i Mat“. W tym samym okresie, z sukcesem udało
się wybudować sieć połączonych wież widokowych po czeskiej i polskiej stronie granicy w ramach
Perspektywy Bez Granic. Innym znaczącym projektem jest dwuetapowe działanie inwestycyjne
nazywane wsparciem dla rozwoju ruchu turystcznego i w rejonie Gór Stołowych i Ścian Broumowskich, który generalnie koncentrował się na rozwoju infrastruktury turystycznej (centra informacyjne, ścieżki rowerowe), a jego realizacja trwała od 2008 roku, gdy składane były wniosku o wsparcie
do roku 2015, kiedy to został otwarty ostatni odcinek ścieżki rowerowej łączącej Broumov z granicą
państwa.
Z funduszu mikroprojektów Euroregionu Glacensis miasta realizowały 6 projektów mających
na celu poprawę wspólnego rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i społecznego. Wśród tych proTolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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jektów były spotkania sąsiedzkie (13 600 EUR) koncentrujące się na konkursach literackich i spotkaniach w parafiach. W roku 2012 roku do współpracy kulturalnej nawiązywał projekt Kultura bez
granic (12 100 EUR), którego działalność została poszerzona o współpracę ze stowarzyszeniami
tematycznymi. Skierowane na promocję turystyki były projekty Między nami sąsiadami (17 550
EUR) i uroczystości 20 lat partnerstwa transgranicznych miast mikroregionu Ziemi Broumovskiej
i Noworudzkiej (20 750 EUR), za jego pośrednictwem zrealizowano np. zakup multimedialnego kiosku informacyjnego. Ostatnim projektem tego okresu był projekt pn. Żyjemy w regionie Broumova
i Nowej Rudy (29 500 EUR). Był wszechstronnie ukierunkowany na obszar współpracy kulturalnej
i edukacyjnej pomiędzy naszymi miastami. Dowodem tych działań jest już drugi rok brania wspólnego udziału w targach turystycznych w naszym kraju oraz w Polsce.
Projekty okresu finansowania 2014 - 2020
Nowy okres programowania faktycznie rozpoczęła zapowiedź pierwszych projektów w połowie 2015 roku. Do tej pory złożyliśmy wnioski i realizujemy projekty w trzech programach z EFRR
- o łącznej wartości 569.000 EUR i 5 programach FMEG - na łączną kwotę 122 tysięcy euro.
Wśród najważniejszych są „Cykloregion Broumovsko - Noworudzko - Radkowski”. W tym projekcie, miasto będzie budować parking w Broumovie na ulicy Dvoraka. Będzie to początek ścieżki rowerowej do Otovic i polskiej granicy. Nastepnie odbudowane zostaną zniszczone budynki w
parku Schrollová, utworzony zostanie kiosk informacyjny z toaletami i przechowalnią rowerów dla
turystów oraz dojdzie do połączenia szlaków turystycznych z Broumova przez Šonov do polskiej
Nowej Rudzie. Oprócz tych działań Broumova w ramach projektu zostanie naprawiona droga na
Gwiazdę na całej długości od dolnej kapliczki do górnej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej. Polscy partnerzy zbudują prawie 20 km ścieżek i tras rowerowych.
Kolejnym zrealizowaną inicjatywą, której realizacja została rozpoczęta w 2017 roku jest projekt o nazwie „Razem kulturowo”. Partnerzy z mikroregionu: Nowej Rudy, Radkowa i Broumova
w latach 2016-2019 będą realizować wspólnie wydarzenia kulturalne ukierunkowane na rozwój
społeczności lokalnej i współpracy z lokalnymi instytucjami. Projekt skupia czterech partnerów
- miasto Nowa Ruda, gminę Nowa Ruda, miasto Radków i miasto Broumow, a w jego ramach zrealizowanych będzie łącznie 69 wspólnych imprez (38 po stronie polskiej i 31 po stronie czeskiej).
W trakcie realizacji projektu odbędą się warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży z Polski
i Czech. Żeby zilustrować to wymieniam nazwy kilku przygotowywanych działań - Folklor na pograniczu, Uroczystości florystyczne, Kino Na Granicy, Kawa smakuje po obu stronach granicy
- Polsko-Czeskie Granie z Kawą, Rockowe pogranicze, Literatura na werandzie, Przegląd młodych
organistów i wiele innych. Najważniejszym mikroprojektem jest ten pn. „Atrakcje kulturalne Ziemi Broumovskiej i Noworudzkiej”. Celem projektu jest przyciągnięcie turystów do zabytkowych
centrów miast Nowa Ruda i Broumova, które charakteryzują się wysoką koncentracją zabytków
historycznych i kulturalnych. Partnerzy chcą wykorzystać ten potencjał do rozwoju turystyki
i usług z tym powiązanych. W ramach projektu w zabytkowych centrach miast powstaną galerie
artystyczne, gdzie turystom odwiedzającym nasze miasta przedstawione będą dzieła nie tylko lokalnych artystów. W Broumovie jest to Kawiarnia Herzog, na jej 4. i 5. piętrze zostały już utworzone
i wyposażone za środki z projektu pomieszczenia galerii, które noszą nazwę Lokart. Powstała tutaj
sala wystawiennicza dla potrzeb miasta Broumov, która jest wyposażona w podwieszony system
z oświetleniem, panelami wystawienniczymi, małymi meblami i technologią multimedialną. Dzięki
projektowi dwie niewykorzystane przestrzenie w zabytkowych budynkach zlokalizowanych w centrach miast otrzymają nowe funkcje turystyczne. Pozwoli to rozwijać i uatrakcyjnić wspólną ofertę
turystyczną miast partnerskich oraz wykorzystać potencjał lokalnych obiektów dziedzictwa kulturowego. Uruchomienie galerii sztuki jako atrakcji turystycznych w mieście zmieni postrzeganie
52

Tolerance a svoboda na cestách vzájemných polsko-českých vztahů. Včera, dnes, zítra.

szlaków podróżnych w ośrodkach miejskich, które nie będą już sprawiać wrażenia opuszczonych,
ale zamienią się w atrakcyjne historycznie centrum miasta z bogatą ofertą dla turystów i atmosferą, prezentującą dziedzictwo kulturowe. Innym, czysto turystycznym zadaniem jest mikroprojekt
„Questy regionu białego i czerwonego piaskowca.” Partnerzy w mikroprojekcie „Questy” tworzą
zupełnie nowy międzynarodowy produkt turystyczny, który skupi się głównie na wykorzystaniu
zrównoważonych form turystyki. Gminy: Radków, Nowa Ruda, Broumov, Adršpach stworzą w sumie osiem szlaków turystycznych w formie pytań, łamigłówek i zadania w polu przeznaczonym
do jego samodzielnego rozwiązania. Każdy z czterech partnerów projektu będzie przygotowywał
i prowadził dwie z tych tras. W swoich działaniach miasto Broumov wspiera lokalne stowarzyszenia. Wspólne mikroprojekty powstały na przykład dla miejsowych jednostek ochotniczej straży pożarnej „Zapaleni do współpracy“ lub dla starszych dzieci z DDM Ulitia Broumov i z noworudzkiego
gimnazjum „Polsko-czeskiego blogu o współpracy”. Tak zaplanowaną współpracę międzynarodową, będziemy kontynuować, aby zachęcić jak najskuteczniej rozwój wspólnego obszaru czesko-polskiego w obszarach takich jak dziedzictwo historyczne lub bardziej elastycznego transportu
publicznego po drugiej stronie granicy.
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O autorovi: Ing. Jana Durdincová
Vystudovala Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu
v Brně. Od roku 2011 působí jako referentka MěÚ Broumov. V minulosti se podílela na úspěšné realizaci evropských i národních
dotačních projektů jako koordinátor projektových aktivit či finanční manažer. Jednalo se především o dlouhodobou spolupráci
s polskými partnery, zejména na projektech spolufinancovaných
z FM EUR Glacensis v OPPS ČR-PL 2007-2013. V současné době
pracuje na pozici projektového manažera dotačních programů
česko-polské spolupráce.
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Ing. Jana Durdincová

Fondy EU a polsko-české projekty
spolupráce v mikroregionu - Noworudsko
- Radkovsko-Broumovským
Hlavním partnerem přeshraniční spolupráce je pro město Broumov město Nowa Ruda. Města
resp. regiony vytvářejí česko – polské partnerství již více než 25 let a spolupráce se tak stala tradicí. Ze vzájemného profesního partnerství se již za tak dlouhé období vyvinuly i osobní přátelské
vztahy. Tato mezinárodní spolupráce je tak nejen prostředek pro získání finančních prostředků pro
místní rozvoj, ale smysluplným budováním reálného mikroregionu se všemi jeho atributy včetně
vytvářením pocitu sounáležitosti s ním.
Partneři spolupracují na základě partnerské smlouvy uzavřené v roce 1993. Za posledních 20 let
společně zrealizovali několik desítek přeshraničních projektů s různou tématikou, avšak s jedním
hlavním společným cílem, kterým je odstranění všech bariér dělících Poláky a Čechy v příhraničí.
Dnes tyto bariéry prakticky již neexistují a my stále častěji realizujeme společné aktivity.
Mezi nejčastěji spolupracující organizace a spolky patří svazy žen, kluby turistů, hasičské jednotky, školy a školská zařízení, sportovní kluby a samozřejmě samosprávy měst a obcí.
Partnerská města noworudsko-broumovského mikroregionu se potýkají s podobnými problémy
a potřebami jejich řešení. Realizaci společných projektů zaměřujeme především na rozvoj turistiky.
Rozvoj aktivní turistiky přinesl hmatatelné výsledky v podobě oživení turistického ruchu na pěších
a cyklistických stezkách. Současným společným cílem obou měst je přilákat co nejvíce turistů do
center Nowe Rudy a Broumova.
Města Broumov a Nowa Ruda získávají finanční prostředky pro výše zmíněný rozvoj především
ze zdrojů evropských dotačních programů. Nejvýznamnějším zdrojem je operační program INTERREG V - A Česká republika – Polsko a Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis. Tyto zdroje efektivně využíváme již druhé dotační období.
Projekty dotačního období 2007 – 2013:
Mezi roky 2009 až 2015 (což zhruba odpovídalo prvnímu dotačnímu období) zrealizovala města 4
výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V letech 2009 – 2011 to byl cyklus komorních koncertů, koncerty rockové hudby a pořádání společných uměleckých workshopů s názvem Tak jako
Pat a Mat. Ve stejném období se podařilo úspěšné vybudování sítě na sebe navazujících rozhleden
na české a polské straně hranice v rámci projektu Vyhlídky bez hranic. Další významnou navazující
investiční akcí byl dvouetapový projekt s názvem Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn, který byl obecně zaměřen na rozvoj turistické infrastruktury (informační centra, cyklostezky) a jeho realizace probíhala od roku 2008, kdy byla podána žádost o
podporu až do roku 2015, kdy byl otevřen poslední úsek cyklostezky spojující Broumov se státní
hranicí.
Z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis pak města realizovala 6 projektů zaměřených na
společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společenského rozvoje. Mezi zmíněné projekty patřila Sousedská setkávání (13 600 EUR) zaměřená na literární soutěže a setkávání farností. V roce
2012 pak navázal na kulturní spolupráci projekt Kultura bez hranic (12 100 EUR), jehož aktivity byly
rozšířeny o spolupráci mezi zájmovými spolky. Na podporu cestovního ruchu cílily projekty Mezi
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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námi sousedy (17 550 EUR) a Oslavy 20 let přeshraničního partnerství mikroregionu Broumovsko
a Noworudsko (20 750 EUR), jehož prostřednictvím se realizoval např. nákupu multimediálního informačního kiosku. Posledním projektem tohoto období byl projekt Žijeme v regionu Broumovsko
a Noworudsko (29 500 EUR). Byl všestranně zaměřen na kulturní a vzdělávací oblasti spolupráce
mezi našimi městy. Důkazem těchto aktivit je již druhý ročník společné účasti na veletrzích cestovního ruchu u nás i v Polsku.
Projekty dotačního období 2014 – 2020:
Nové programové období reálně odstartovalo vyhlášením prvních výzev zhruba v polovině roku
2015. Do současné doby máme požádáno a realizujeme projekty ve 3 výzvách přímo z ERDF – v
celkové hodnotě 569 tis EUR a v 5 výzvách z FMEG – v celkové hodnotě 122 tis EUR.
Mezi nejvýznamnější patří „Cykloregion Broumovsko – Noworudsko – Radkowsko“. V rámci tohoto projektu město Broumov vybuduje odstavnou plochu na konci ulice Dvořákova – začátek cyklostezky do Otovic a na polské hranice. Dále rekonstrukcí chátrající budovy ve Schrollově parku
vznikne nový informační kiosek s toaletami a úschovnou kol pro turisty a dojde k propojení turistické trasy z Broumova přes Šonov do polské Nowe Rudy. Mimo tyto aktivity města Broumova bude v
rámci projektu opravena cesta na Hvězdu v celé délce od spodní kapličky k horní kapli Panny Marie
Sněžné. Polští partneři vybudují téměř 20 km cyklostezek a cyklotras.
Dalším zpracovaným záměrem, jehož realizace již byla letos zahájena je projekt s názvem „Společně kulturně!“. Partneři regionu Noworudsko- Radkowsko-Broumovsko budou v letech 20162019 společně realizovat kulturní akce orientované na rozvoj místního společenství a spolupráce
místních institucí. Projekt sdružuje čtyři partnery – města Nowa Ruda, obce Nowa Ruda, města a
obce Radków a města Broumov – a v jeho rámci proběhne celkem 69 společných akcí (38 na polské
straně a 31 na české straně). Po celou dobu realizace projektu budou probíhat tematické workshopy pro děti a mládež z Polska a Česka. Jen pro ilustraci uvádím názvy některých připravovaných
činností - Folklór v příhraničí, Floristické slavnosti, KINO NA HRANICI, KÁVA CHUTNÁ NA OBOU
STRANÁCH HRANICE – POLSKO-ČESKÉ HRANÍ S KÁVOU, Rockové příhraničí, Literatura na verandě, Přehlídka mladých varhaníků a mnoho dalších.
Nejvýznamnějším mikroprojektem je „Kulturní atraktivity Broumovska a Noworudska“. Cílem
realizace projektu je přilákat turisty do historických center měst Nowa Ruda a Broumov, jež se
vyznačují velkou koncentrací historických a kulturních památek. Partneři chtějí využít tento potenciál k rozvoji turistiky a s ní souvisejících služeb. V rámci projektu vzniknou v historických centrech
měst výtvarné galerie, v nichž bude turistům navštěvujícím naše města prezentována tvorba nejen
místních umělců. V Broumově se jedná o objekt Café Herzog, v jehož 4. a 5. patře již byla vytvořena
a z prostředků projektu vybavena galerie, která nese název LOKART. Vznikl zde výstavní sál pro
potřeby města Broumova, který je vybaven například závěsným systémem, osvětlením, výstavními panely, drobným nábytkem a multimediální technikou. Díky realizaci projektu dostanou dva
nevyužité prostory v památkových budovách umístěných v centrech měst nové turistické funkce. Umožní to rozšířit a zatraktivnit společnou turistickou nabídku partnerských měst a využít potenciál místních objektů kulturního dědictví. Zprovoznění výtvarných galerií jako turistických cílů
na městských pěších prohlídkových trasách přinese změnu vnímání center měst, které již nebudou působit opuštěným dojmem, ale promění se v atraktivní historická městská centra s bohatou
nabídkou pro turisty a atmosférou prezentující kulturní dědictví.
Dalším ryze turistickým záměrem je mikroprojekt „Questy krajem bílého a červeného pískovce“.
Partneři v rámci mikroprojektu „Questy” vytvoří zcela nový mezinárodní turistický produkt, který
bude zaměřen převážně na využití šetrných forem turistiky. V obcích Radków, Nowa Ruda, Broumov a Adršpach bude vytvořeno celkem 8 pěších turistických tras ve formě questů, čili hádanek
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a úkolů v terénu určených k samostatnému řešení. Každý ze čtyř partnerů projektu připraví a bude
provozovat 2 ze zmíněných tras.
V nastavené spolupráci město Broumov podpořilo i místní spolky. Společné mikroprojekty byly
vytvořeny například pro regionální jednotky dobrovolných hasičů „Zapáleni pro spolupráci“ nebo
pro starší děti z DDM Ulita Broumov a noworudského Gymnázia „Polsko-český blog o spolupráci“.
V takto nastavené mezinárodní spolupráci budeme i nadále pokračovat s cílem podpořit co
možná nejefektivněji rozvoj společného česko-polského regionu například v oblasti historického
dědictví nebo pružnější veřejné dopravy přes hranice.
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O autorze: Gertruda Chowanioková
Gertruda Chowanioková (Republika Czeska) – wykształcenie
wyższe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Była przy tworzeniu pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez granic, była jego koordynatorką, długoletnią dyrektorką i
jest wciąż aktywnie zaangażowana w jego realizację. Jest współtwórcą Festiwalu Filmowego Kino na Granicy, Święta Trzech Braci, festiwali muzycznych, cyklu wystaw, konferencji, inicjatorka
innych ważnych polsko-czeskich i słowackich działań w regionie.
Piętnaście lat jako dyrektorka prowadziła Miejski Dom Kultury
(Kass Sřelnice w Czeskim Cieszynie). Ma długoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dotacji ze środków
publicznych. Otrzymała nagrodę z Rzeczpospolitej Polskiej (Złoty
Krzyż zasługi Prezydenta RP w 2004, Krzyż Kawalerski Orderu
zasługi RP w 2008, Zasłużony dla Kultury Polskiej), złoty medal
Domowiny / Związku Serbołużyczan i zaszczyty Osobowość Czeskiego Cieszyna. Obecnie pełni funkcję zastępcy głównego rzecznika obywatelskiego stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, pracuje jako ewaluator projektów europejskich i jako
konsultant międzynarodowych imprez kulturalnych.
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Gertruda Chowanioková

Jak szukać środków na współpracę
polsko-czeską?
Stosunki polsko-czeskie są obecnie bardzo dobre. Podobnie jak współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami. Przyczyniły się do tego w szczególności dwa wydarzenia (wejście do UE obu
krajów w 2004 roku i wejście do strefy Schengen w 2007 roku). Zmieniły one podstawę partnerstwa na pograniczu. Przestało istnieć szereg barier administracyjnych, prawnych i innych. Wciąż
jednak ważne przeszkody w rozwoju kooperacji. Wśród nich można wymienić bariery kulturowe,
historyczne i psychiczne, które są wynikiem wieloletniej izolacji ludności regionu. Głównym przyczynkiem do polepszenia wzajemnych relacji było powstanie euroregionów i ich działalność. Obszar działalności euroregionów po obu stronach 796 km granicy rozciąga się na powierzchni 29,700
km kwadratowych. W tym obszarze mieszka prawie 5 milionów ludzi. Jest to ogromny potencjał
dla tworzenia jakościowej platformy dobrych stosunków między dwoma narodami. Czesko-polskie
pogranicze charakteryzuje się ważnym czynnikiem, jakim jest integracja europejska i dzięki funduszom UE przeznaczonym na rozwój euroregionów mamy obecnie najlepsze warunki do wzajemnej
współpracy w sektorze non-profit. W ten sposób możemy sobie częściowo odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukać przede wszystkim środków na wzajemną współpracę.
Pozwolę sobie kontynuować znanym cytatem. „Nigdy nie wątpcie, że mała grupa myślących,
zaangażowanych ludzi może zmienić świat. W rzeczywistości, jest to jedyna rzecz, która nigdy się
nie zmieni” Margaret Meadová. Te słowa z prostą i jednoznaczną zawartością potwierdzają wyniki
mojej współpracy z polskimi kolegami. Nie były to żadne postulaty, nie były to deklaracje oficjalnych przedstawicieli naszych krajów, nie były to nowe pojawiające się środki finansowe, ale zawsze
był to ludzki potencjał, który przyniósł coś mocniejszego i bardziej szlachetnego w naszych działaniach i współpracy. Nasza mała nieformalna grupa polskich i czeskich przyjaciół w Cieszynie na początku lat dziewięćdziesiątych stała się dla naszych miast fundamentem i głównym filarem dobrej
współpracy. Po pierwsze, w dziedzinie kultury, a później przy przywracaniu wspólnej infrastruktury.
Naszym pierwszym wspólnym projektem było zorganizowanie pierwszej edycji festiwalu teatralnego Na granicy, festiwalu dzieł Václava Havla, do którego następnie nawiązywał festiwal SPCzS
(Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej), wspólny Festiwal Jazzowy, ogólno-miejskie uroczystości
na podstawie legendy o powstaniu miasta Cieszyna i innych działań. Ważnym zadaniem, przy którego narodzinach stałam i wspierałam, jest festiwal filmowy Kino na Granicy, który już przekroczył
granice Śląska Cieszyńskiego. Współpraca na podstawie zaangażowania obywatelskiego została
przeniesiona na samorząd i dziś oba miasta zyskują na projektach integracyjnych setki milionów
koron na projekty inwestycyjne.
Ze względu na fakt, że całe swoje życie zawodowe i teraźniejsze poświęciłam pracy w organizacjach non-profit mój wykład na tej konferencji, poświęcony będzie środowisku pozyskiwania
środków przez organizacje pozarządowe. Pozwolę sobie część wystąpienia poświęcić części teoretycznej, być może są to rzeczy dobrze znane, ale warto je przypomnieć.
     Pozyskiwanie środków przy każdej organizacji ma inny charakter. Głównie wynika to z możliwości, przeznaczenia, a także celu organizacji. Wszystkie organizacje pozarządowe muszą mieć dobrze zaprojektowaną strategię pozyskiwania funduszy, która dotyczy długoterminowych potrzeb
finansowych organizacji. Zawiera analizę korzyści i zagrożeń związanych z organizacją i świadczonymi usługami (produkty), zdeklarowanie się w stosunku do społeczności poszukujących tych saTolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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mych środków, aktywne zarządzanie relacjami z dawcami, urzędami i społeczeństwem, finansowe
i czasowe budżety. Szczególnie określa możliwości finansowania dla poszczególnych programów
lub inwestycji organizacji, identyfikuje słabe punkty dla poprawy i mocne strony do wzmacnienia.
Dobra strategia pozyskiwania funduszy obejmuje wszystkie potrzeby finansowe organizacji charytatywnych i jest aktualizowana każdego roku tak, aby odpowiadała rozwojowi danej przestrzeni
i potrzebom organizacji.
Na finansowanie organizacji pozarządowych trzeba koniecznie popatrzeć jako na problematykę
typowego wielu źródeł. Organizacja dla swojej działalności wykorzystuje dwa podstawowe źródła
finansowania, zarówno środków własnych, jak i uzyskane ze źródeł innych osób.
Do zasobów własnych organizacje pozarządowe mogą zaliczyć sprzedaż własnych produktów
i usług, powszechnie uznaje się za właściwe, że organizacja nonprofit żąda zapłaty od swoich klientów, choćby symboliczną, ważny jest moment, aby klient zdawał sobie sprawę z wartości usług,
organizowanie różnych imprez wykorzystanych do własnych działań (nie) środków trwałych, dywidendy z inwestycji, odsetek z lokat na rachunkach bankowych, opłat członkowskich, dobrowolnej
pracy członków i wolontariuszy. Za granicą jest to normalne, że NGO uzyskują w ten sposób ponad
50% niezbędnych do działalności funduszy.
Do środków obcych kwalifikujemy wszelkich dostawców i darczyńców. Pierwszym krokiem jest
przygotowanie bazy adresów odpowiednich dostawców i darczyńców i kalendarza przekazywania
wniosków, szczególnie dla usługodawców w następujących obszarach: fundacji krajowych, funduszy fundacyjnych, skupiający czeski kapitał, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, czy to w promowaniu usług socjalnych i zdrowotnych, kultury, edukacji czy
rozwoju życia obywatelskiego w miastach i regionach. Fundacje zagraniczne wspierają również
rozwój społeczeństwa obywatelskiego i nastrojów życia w demokracji ogólnie, i są w stanie i chcą
uczestniczyć w większych (czasowo i finansowo) projektach, które nie zawsze mają bezpośredni
wpływ na działania społeczeństwa. Programy grantowe ambasad - poszczególne kraje rozwinięte ogłaszają programy wspierające szczególnie rozwój pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego, czy edukacji, wymiany kulturalnej i tym podobnych. Przyznanie dotacji jest uzależniona
od udziału organizacji partnerskich z danego kraju, a plan projektu musi być zgodny z interesem
udzielającego. Budżety poszczególnych ministerstw (pracy, ochrony środowiska, gospodarki i
handlu, rozwoju, spraw wewnętrznych, rolnictwa, kultury), budżety województw, miast, dzielnic
miast i gmin, Miejscowych Grup Aktywacyjnych lub lokalnych grupy działania, lokalnych związków
gminnych, lokalne przedsiębiorstwa i stowarzyszenia na konkretnym terenie z populacją do około
100 000. Firmy prywatne lub ich programy fundacyjne, włącznie z darowiznami, osoby fizyczne,
prywatne kampanie zbierania funduszy i wydarzenia, linki, kluby przyjaciół, absolwentów, stopniowanie członkostwa. Do ważnych źródeł wsparcia należą także ulgi podatkowe dla organizacji
non-profit lub tych, którzy oddają część swoich zasobów na rzecz spełnienia misji różnych organizacji non-profit. Organizacje, które nie zostały ustalone jako dla celów służbowych są zwolnione z
podatku od darowizn.
Możemy swoją szansę na pozyskanie wsparcia porównać z danymi statystycznymi. Dane statystyczne z ostatnich lat pokazują dochody sektora non-profit w Republice Czeskiej w następujących
obszarach: dotacje państwowe i granty stanowią w budżecie organizacji pozarządowych 36%, darowizny i przedsiębiorców i firm (czeskie i zagraniczne) 11%, indywidualni darczyńcy (czescy i zagraniczni) 7%, fundacje i fundusze fundacyjne 10%, ogół społeczeństwa 2%, przedstawicielstwa
zagraniczne 2%, działania własne 20%, składki członkowskie 6%.
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Co można znaleźć w internecie
Najważniejsza strona to www.ecn.cz. Można znaleźć tam informacje w dwóch głównych sekcjach - sprawozdania oraz serwis informacyjny dla organizacji non-profit. Znajdująca się na stronie
baza danych wyszukuje chyba możliwości pozyskania grantów w ramach programów czeskich, a
także niektórych międzynarodowych. Poza bazą danych grantów można również zajrzeć bezpośrednio do strony z listą organizacji, które rozprowadzają środki finansowe.
Centrum organizacji pożytku publicznego www.neziskovky.cz wspiera rozwój organizacji non-profit oraz informuje opinię publiczną o ich działaniach dla społeczeństwa. Świadczy usługi informacyjne, edukacyjne i wydawnicze. Neziskovky skupia swoje działania na aktualizowaniu bazy
danych organizacji pozarządowych i zasobów finansowych, publikowania comiesięcznego serwisu informacyjnego, czy też organizacji seminariów dla pracowników NGO. Neziskovky jest wydawcą czasopisma GRANTIS, gdzie znaleźć można informacje o dotacjach. Na stronie dostępny
jest również kalendarz grantów www.grantovydiar.cz. Baza zasobów finansowych jest publicznie
dostępnym przeglądem programów dotacji, ich opisów, terminów i osób kontaktowych. Dzięki
bazie danych w łatwy sposób można znaleźć programy dotacyjne. Są one pogrupowane według
grup docelowych, obszaru wsparcia, uprawnień regionalnych oraz terminów przyjmowania wniosków.
Warto omówić również Fundację NROS. Podstawową działalnością fundacji jest świadczenie
wkładów fundacyjnych w ramach różnych programów grantowych dla poszczególnych projektów
organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Republice Czeskiej. Na stronie www.nros.cz można znaleźć informacje o szkoleniach dla organizacji pozarządowych, możliwościach finansowania
ze środków UE, o europejskich sieciach organizacji pozarządowych, wydarzeniach, projektach odnoszących sukces, itd. W zakładce Obszar finansowy możliwe jest sprawdzenie dokładnych informacji o szczegółach programów grantowych.
Innym ważna strona to ProCulture, która została założona wiosną 2003 roku, jako Centrum Badań, Informacji, Edukacji, Sztuki i Kultury. Strona internetowa z adresem www.proculture.cz pomaga odnaleźć oferty i możliwości wsparcia finansowego dla czeskich artystów i organizacji kulturalnych. Niestety od roku 2012 działalność osłabiła się.
Należy również wspomnieć o Fundacji VIA, które zyskuje wsparcie dla swoich projektów licznych darczyńców zagranicznych, dla których stała się jednym z najbardziej zaufanych lokalnych
podmiotów fundacyjnych. Fundacja wspiera działania organizacji pozarządowych w regionach.
Na stronie www.nadacevia.cz. możemy natomiast znaleźć projekty rozwoju miejscowego w
dziedzinach ekologii, obszarach kulturowych i społecznych, realizowanych przez lokalnych mieszkańców. Fundacja Nadace Partnerstvi jest łącznikiem między darczyńcami i obdarowanymi. Fundacja jest również wydawcą poradnika o pozyskiwaniu środków www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Jak-spravne-grantovat.
O tym jak dotrzeć do sponsorów biznesowych dowiemy się natomiast ze strony www.komora.cz.
Unia Europejska
Projekty UE to wyjątkowa okazja na to, aby nie tylko wyposażyć organizatora technicznie, ale
również podnieść jakość działań. Z początkiem okresu programowania 2014-2020, w wysokości
prawie 100 miliardów koron organy państwowe przygotowały także wsparcie poprzez instrumenty
finansowe ze strony rządu. Otworzyła się oferta czerpania pomocy z tzw. funduszy strukturalnych.
Mają swoją oficjalną stronę pod adresem www.strukturalni-fondy.cz. Ta strona zawiera najbardziej
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aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych w Czechach, a konkretnie o poszczególnych
programach operacyjnych. Unia Europejska ma również swój portal internetowy z adresem www
http://europa.eu.int. Z pomocą wielu odniesień łatwo dostać się do różnych źródeł, takich jak:
informacje o najnowszych wydarzeniach, dokumentacji, streszczeniu prawa europejskiego, tekstów prawnych etc. Przy wszystkich obszarach tematycznych jest także kolumna granty i kredyty,
gdzie są opisane szczegółowo różne programy. O finansach i funduszach z UE informuje również
strona www.eurofunding.com. Na niej znajdują się najnowsze wiadomości z Komisji Europejskiej.
W lewej kolumnie strony są publikowane informacje o możliwości pozyskania funduszy. Strona
umożliwia również zapisanie się do newslettera oraz przeglądania zawartości archiwalnych.
Program, który umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na granicy czesko-polskiej,
jest zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktu dla zainteresowanych w programie i beneficjentów są Wspólny Sekretariat z siedzibą
w Ołomuńcu oraz urzędy wojewódzkie z siedzibą na terenie programu. Temat, który program Interreg V-A Czechy - Polska wspiera podzielone są na osiach priorytetowych. Na każdym z nich jest
podzielony na osie priorytetów. Na każdą z nich jest alokowana inna część. Dla zainteresowanych
małym projektem (tzw. „Mikroprojekt” - łączne koszty do wysokości 120.000 EUR) w latach 20142020 przygotowane narzędzie o nazwie funduszu mikroprojektów, pozwala realizować projekty na
mniejszą skalę z kwoty subsydium od 2000 EUR. Maksymalna wysokość grantu mikroprojektu jest
określana rozdzielnie w odniesieniu do włączenia do właściwego działania i rodzaju mikroprojekt.
W ramach priorytetowej osi 3 i 4 możliwe jest wsparcie do 20 000 EUR przy mikroprojektach
typu B i C oraz 40 000 EUR przy mikroprojektach typu A. W ramach osi priorytetowej 2 możliwe
jest wsparcie do 30 000 Euro, przy mikroprojektach typu B i C do 60.000 EUR na mikroprojekty
typu A. Całkowity koszt mikroprojektu (czyli w tym współfinansowanie) mogą mieć maksymalnie
dwukrotność kwoty pomocy przewidzianej. Współfinansowanie mikroprojektów wynosi max. 85%
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część środków własnych wnioskodawcy (użytkowników końcowych).
Odpowiednie działania mikroprojektów:
Oś priorytetowa 2 - mikroprojekty promujące rozwój lokalny i tworzenie nowych miejsc pracy,
działania promujące oraz zapewniające dostęp i zbliżenie się do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przywrócenie atrakcji kulturalnych i przyrodniczych.
Oś priorytetowa 3 - mikroprojekty koncentrujące się na edukacji, umiejętnościach i uczeniu się
przez całe życie, jest to mikroprojekt mający na celu poprawę umiejętności, a tym samym zwiększenia możliwości przyszłych absolwentów na rynku pracy.
Oś priorytetowa 4 - mikroprojekty mające na celu poprawę integracji na poziomie lokalnym,
wzmocnienie zdolności instytucjonalnych, wspieranie współpracy między obywatelami a instytucjami poprzez krótkie szkolenia, spotkania grup tematycznych, nawiązanie nowych kontaktów i
relacji, itd
Fundusz mikroprojektów jest zarządzany przez sekretariaty regionów, które wnioskodawcom i
partnerom projektu oferują doradztwo. Aplikację projektu należy sporządzić w portalu do wypełniania i po złożeniu wniosku elektronicznego (mseu.mssf.cz). O wsparciu mikroprojektu decyduje
obustronny czesko-polski Euroregionalny komitet sterujący, prowadzony dla każdego funduszu
mikroprojektów. Wymagania dotyczące przyznania i przepisy odnoszące się do funduszu pomocy
mikroprojektów opisane są na stronach internetowych poszczególnych euroregionów.
Wymieniając możliwości finansowania projektów NGO nie zapominajmy o międzynarodowych
źródłach, takich jak Fundusze Norweskie i Fundusz Wyszehradzki.
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Jako osoba, która jest eskpertem oceniającym wnioski projektowe regionu Śląska Cieszyńskiego, chciałabym podkreślić, że nie ma potrzeby bać się o uzyskanie finansowania z tych źródeł. Jest
to możliwe, szczególnie gdy istnieje możliwość współpracy z samorządem. Dzięki w/w grantom
udaje się wdrożyć wiele dobrych wspólnych projektów, które mogą być finansowane z powyższych
źródeł w Republice Czeskiej.
Podsumowując, chciałabym przypomnieć, że celem tego referatu nie było przedstawienie listy
źródeł, ale pomoc w znalezieniu drogi do ich znalezienia. Wierzę, że razem będziemy dalej iść we
wzajemnym współistnieniu i kooperacji lub po prostu jako dobrzy sąsiedzi i przyjaciele.
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O autorovi: Gertruda Chowanioková
Gertruda Chowanioková (ČR) - vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Stála u zrodu prvního ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Na hranici nyní Bez hranic, byla
jeho koordinátorkou, dlouholetou ředitelkou a aktivně se podílí
na jeho realizaci dodnes. Je spoluzakladatelkou filmové přehlídky Kino na hranici , Svátku Tří bratří, hudebních festivalů , řady
výstav , konfererenci a iniciátorkou dalších významných česko-polských a slovenských aktivit v regionu. Patnáct let vedla jako
ředitelka městský dům kultury ( KaSS Sřelnice v Českém Těšíně).
Má dlouholetou zkušenost s čerpáním evropských fondů a dotací
z veřejných prostředků. Obdržela vyznamenání z PR (Złoty Krzyż
Zasługi Prezydenta RP 2004, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
2008, Zasłużony dla Kultury Polskiej), zlatou medaili Domowiny/
Svazu Lužických Srbů a vyznamenání Osobnost města Českého
Těšína.V současnosti má funkci zástupce Generálního mluvčího
občanského sdružení Solidarność Polsko – Czesko - Słowacka
,pracuje jako hodnotitel evropských projektů a jako poradce mezinárodních kulturních aktivit.
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Jak vyhledávat zdroje
na spolupráci polsko- českou?
V současnosti jsou česko-polské vztahy na velmi dobré úrovní a spolupráce je rovněž velmi dobrá. Přispěly k tomu i dvě významné událostí ( vstup obou zemí do EU v roce 2004 a vstup do
Schengenského prostoru roku 2007) jež změnily základ partnerství v pohraničí, přestala existovat
celá řada administrativních, právních a jiných bariér. Bohužel jedněmi z nejzásadnějších bariér,
které nadále přetrvávají ve společném prostoru jsou bariéry kulturní, historické a mentální, které
jsou důsledkem mnohaleté izolace obyvatel regionu. Velkou měrou k pozitivnímu obrazu našeho
společného příhraničí přispěl vznik euroregionů a jejich aktivit. Společné pohraničí zahrnuje 6 euroregionu a rozkládá se na na ploše 29,7 tisíc kilometrů čtverečních. V tomto prostoru bydlí téměř
5 milionů obyvatel. Společná hranice je dlouhá 796 km. Je to obrovský potenciál pro vytvoření kvalitní platformy dobrých vztahů mezi dvěma národy. Česko-polské pohraničí se vyznačuje důležitým
faktorem, jakým je evropská integrace a díky finančním prostředkům EU určeným pro rozvoj euroregionů máme v současnosti nejlepší předpoklady pro vzájemnou spolupráci i v neziskovém sektoru. Tím si můžeme částečně odpovědět i na otázku kde hledat především zdroje pro vzájemnou
spolupráci.
Dovolte, abych pokračovala známým citátem. „Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina
přemýšlivých, odhodlaných lidí nemohla změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy
změnila.“ Margaret Meadová. Tato slova s prostým a jednoznačným obsahem potvrzuje výsledky
veškeré mé spolupráce s polskými kolegy. Nebyly to žádné postuláty, nebyla to prohlášení oficiálních zástupců našich států, nebyly to nově se objevující finanční zdroje, ale vždy to byl lidský potenciál, který vnesl něco mocnějšího a vznešenějšího do naších skutků a spolupráce. Naše malá
neformální skupinka polských a českých přátel v Těšíně na začátku devadesátých let přinesla pro
naše města základy a hlavní pilíře kvalitní spolupráce. Nejdřív v kulturní oblasti a později na obnovování společné infrastruktury. Našim prvním společným počinem było zorganizování 1. ročníku
divadelního festivalu Na hranici ,festival děl Václava Havla, na který pak navazoval festival SPCzS,
společný jazzový festival, celoměstské slavnosti na základě legendy o založení města Těšína a další
aktivity. Významnou aktivitou u jejíhož zrodu jsem stála a podporovala, je filmová přehlídka Kino
na hranici, která již překročila hranice Těšínského Slezska. Spolupráce na základě občanské angažovanosti se přenesla na samosprávu a dnes obě města získávájí z integračních projektů řadově
stovky miliony korun na investiční projekty.
Vzhledem k tomu, že celý svůj profesní i nynější život jsem zasvětila práci v neziskových organizacích bude i můj příspěvek na této konferenci věnován prostředí pro získávaní zdrojů neziskových
organizací .Dovolím si část svého příspěvku věnovat teoretické rovině, možná to jsou věci všeobecně známé, ale je vhodné si je připomenout
Získávání zdrojů má u každé organizace jiný charakter. Většinou je to dáno možnostmi,
zaměřením a taky cílem organizace. Všechny NNO, ale potřebují mít kvalitně zpracovanou fundraisingovou strategii, která řeší dlouhodobé potřeby financování organizace. Obsahuje analýzu
výhod a rizik spojených s organizací a poskytovanými službami (produkty), vymezení se vůči společnostem usilujícím o stejné finanční zdroje, aktivní řízení vztahu s dárci, úřady a veřejností, finanční a časové rozpočty. Zejména pak určuje možnosti financování jednotlivých programů či
investic organizace, určuje slabá místa ke zlepšení a silné stránky k posílení. Dobrá fundraisingová
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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strategie pokrývá veškeré finanční potřeby obecně prospěšné organizace a je aktualizována každý
rok tak, aby reflektovala vývoj dané oblasti a potřeby organizace.
Na financování neziskových organizací je nutno pohlížet jako na problematiku typického vícezdrojového Organizace pro svoji činnost využívají dva základní zdroje financování, jednak vlastní
zdroje, jednak zdroje získaných od druhých osob.
Do vlastních zdrojů neziskové organizace můžeme zařadit prodej vlastních výrobků a služeb;obecně se má za vhodné, aby nezisková organizace vyžadovala platbu od svýchklientů, třebaže
symbolickou, důležitý je zde moment, aby si klient uvědomoval hodnotu služby, pořádání nejrůznějších akcívyužití vlastních aktivit (ne) hmotného majetku, dividendy z investic, úroky z bankovních účtů, členské příspěvky, dobrovolná práce členů a dobrovolníků. V zahraničí je obvyklé, že
nestátní neziskové organizace získávají přes 50%
Do cizích zdrojů řadíme všechny vhodné poskytovatelé a dárce. Prvním krokem je zpracování
adresáře vhodných poskytovatelů a dárců a kalendář podávaní žádosti a to zejména pro poskytovatelé v těchto okruzích : Tuzemské nadace, nadační fondy, sdružující český kapitál jsou zaměřeny
na podporu řešení konkrétních problémů, ať už je to v oblasti podpory sociálních a zdravotnických služeb, kultury, vzdělávání nebo rozvoje občanského života v městech či regionech. Zahraniční nadace podporují i rozvoj občanské společnosti a nástrojů života v demokracii obecněji a jsou
schopny a ochotny se podílet se na rozsáhlejších (a to i časově i finančně) projektech, které nemají vždy přímý dopad na dění ve společnosti. Grantové programy ambasád - jednotlivé vyspělé
země vyhlašují programy podporující zejména rozvoj pluralitní občanské společnosti, případně
vzdělávání, kulturní výměny apod. Udělení grantu bývá podmíněno účastí partnerské organizace z
poskytující země a záměr projektu musí být v souladu se zájmy poskytovatele. Rozpočty jednotlivých rezortů (MPSV, MŽP, MZ, MPO, MMR, MV, MZe, MK), rozpočty krajů, měst, městských částí
a obcí, MAS neboli místní akční skupiny jsou lokální seskupení obcí, místních podnikatelů a spolků
na určitém území s počtem obyvatel cca do 100 000. Soukromé firmy, případně jejich nadační programy, věcné dary, Jednotlivci, vlastní benefiční akce a kampaně, odkazy, kluby přátel, absolventů,
odstupňovaná členství. Mezi důležitý zdroj podpory patří také daňové úlevy neziskovým organizacím, případně těm, kteří část svých zdrojů poskytnou ve prospěch naplňování poslání jednotlivých neziskových organizacíí. Organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, jsou osvobozeny od daně darovací
Můžeme svou šanci pro získání podpory porovnat se statistickým daty. Statistické údaje posledních let uvádějí příjmy neziskové sféry v ČR z těchto oblasti: státní dotace a granty činí na rozpočtu
NNO 36%,dary a podnikatelů a firem (české i zahraniční) 11%, individuální dárci (české i zahraniční)
7 %, nadace a nadační fondy 10 %, veřejnost 2 % , zahraniční zastupitelstva 2% , vlastní činnost
20%, členské příspěvky 6 %
Co lze nalézt na internetu
Nejpodstatnější stránky mají adresu www.ecn.cz. Najdete informace ve dvou základních sekcích - zpravodajství a informační servis pro neziskové organizace. Databáze grantů mapuje téměř
všechny grantové uzávěrky programů českých i některých zahraničních nadací.Kromě databáze
grantů se můžete také přímo podívat na stránku se seznamem organizací, které rozdělují finanční
prostředky.Informační centrum neziskových organizací, www.neziskovky.cz podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost, dosahuje svých cílů
poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz
specializované veřejné knihovny, správu databáze neziskových organizací a databáze finančních
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zdrojů, vydávání měsíčního iformačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových
organizací. Je vydavatelem časopisu GRANTIS zde nalaznete především informace o grantech v
databázi finančních zdrojů. Práci usnadní nově zřízený grantový kalendář www.grantovydiar.cz.
Databáze finančních zdrojů je veřejně přístupný přehled grantových a dotačních programů včetně jejich popisu, uzávěrek a kontaktních osob. Databáze vám umožňuje snadné vyhledávání programů podle cílových skupin, oblasti podpory, kraje působnosti a data uzávěrky. NROS - hlavním
předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových
programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR.Na těchto
webových stránkách www.nros.cz je možné najít informace o školeních NNO, finančních možnostech EU, o evropských sítích NGO, akcích, úspěšných projektech, atd. Oblast finanční, možnosti
obsahuje úvodem termín uzávěrky a název programu, při prokliknutí se dostaneme ke konkrétním
informacím v češtině, které stručně popisují jednotlivé programy. ProCulture bylo založeno na jaře
roku 2003 jako výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu. Webové stránky s adresou www.proculture.cz mají jako jednu z oblastí podporu, tato rubrika obsahuje nabídky
a možnosti finanční podpory určené pro české umělce a kulturní organizace v roce 2012 činnost
utlumena. Nadace VIA - získává pro své projekty podporu četných zahraničních dárců, pro které se
stala jedním z nejdůvěryhodnějších místních nadačních subjektů, podporuje činnost neziskových
organizací v regionech, www.nadacevia.cz. Pomoc se vztahuje na projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní i sociální oblasti realizované z popudu a přičiněním místních obyvatel, je cestou
mezi dárci a obdarovanými.Nadace Partnerství vydala nového průvodce o získávaní zdrojů www.
nadacepartnerstvi.cz/Granty/Jak-spravne-grantovat. Je vhodné si všimnou co nového přináší veb
www.komora.cz. Najdeme tam tipy pro oslovení sponzorů z podnikatelské sféry.
Evropská unie
Projekty EU jsou jedinečnou příležitostí pro to, jak nejen organizátora vybavit technicky, ale především zvýšit kvalitu poskytovaných aktivit.Se zahájením programového období 2014-2020, v objemu téměř 100 miliard korun řídicí orgány připravuly i podporu prostřednictvím státních finančních
nástrojů. .Otevřela nabídka čerpání pomoci z tzv. strukturálních fondů. Mají svoji oficiální webovou
stránku www.strukturalni-fondy.cz.. Na této stránce by měly být nejaktuálnější informace o strukturálních fondech u nás, konkrétně o jednotlivých operačních programech. Evropská unie má ale
také svůj webový portál s adresou http://europa.eu.int. Pomocí mnoha odkazů se snadno dostaneme k různým zdrojům: k informacím o nejnovějším vývoji, dokumentaci, souhrnům evropského
práva, právním textům atd. A u všech jednotlivých tématických oblastí je i kolonka granty a půjčky,
kde jsou přesně popsány jednotlivé programy. O financích a fondech z EU informuje také stránka
www.eurofunding.com. Na této stránce je nepřeberné množství informací, výzev, posledních novinek z Evropské komise. Na levé straně jsou zveřejňovány v rámečcích novinky, ale i fundraisingové
příležitosti. V pravém sloupci jsou nabízeny možnosti být přihlášeným členem tohoto webu, odebírat mailinglisty nebo newslettery a v neposlední řadě je zde odstavec archivních materiálů.
Program, který umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. je
řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a
příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém
území.Témata, která program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje, jsou rozdělena do
prioritních os. Na každou z nich je alokována jiná celková částka.Pro zájemce o malý projekt (tzv.
„mikroprojekt“ – celkové výdaje maximálně do 120.000 EUR) je v období 2014 – 2020 připraven
nástroj s názvem Fond mikroprojektů, umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší dotaTolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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ce od 2 tisíc EUR. Maximální výše dotace mikroprojektu je stanovena rozdílně s ohledem na jeho
zařazení do příslušné prioritní osy a typu mikroprojektu.
V rámci prioritní osy 3 a 4 je možná podpora do 20 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 40 tisíc
EUR u mikroprojektů typu A. V rámci prioritní osy 2 je možná podpora do 30 tisíc EUR u mikroprojektů typu B a C a 60 tisíc EUR u mikroprojektů typu A. Celkové náklady mikroprojektu (tedy včetně
spolufinancování) mohou být maximálně do výše dvojnásobku stanovené podpory. Spolufinancování mikroprojektů je max. 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbývající část z vlastních zdrojů žadatelů (konečných uživatelů).
Vhodné aktivity mikroprojektů:
Prioritní osa 2 – mikroprojekty na podporu místního rozvoje a vzniku nových pracovních míst,
aktivity zaměřené na propagaci a zpřístupnění a přiblížení přírodního a kulturního dědictví, obnova
kulturních a přírodních atraktivit.
Prioritní osa 3 – mikroprojekty zaměřené na vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení, jedná
se o mikroprojekty zaměřené na zvyšování kvalifikace a tím i zvyšování možnosti budoucího uplatnění absolventů na trhu práce.
Prioritní osa 4 – mikroprojekty na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podporu spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů,
setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.
Fond mikroprojektů je spravován sekretariáty euroregionů, které projektovým žadatelům a
partnerům nabízí konzultace. Projektovou žádost je třeba zpracovat v portálu pro vyplňování a
po podávání elektronické žádosti (mseu.mssf.cz). O podpoře mikroprojektů rozhoduje bilaterální česko-polský Euroregionální řídící výbor, zřízený pro každý Fond mikroprojektů. Předpoklady
pro dotaci a ustanovení týkající se podpory z Fondu mikroprojektů jsou popsány na internetových
stránkách jednotlivých euroregionů.
Při výčtu nesmíme zapomenout na další mezinárodní zdroje jako jsou norské fondy a wisegradský fond.
Vzhledem k tomu, že jsem v regionu Těšínské Slezsko hodnotitelem projektů chtěla bych zdůraznit,že není třeba se bát jít získávat finance z těchto zdrojů.Moc času už nezbývá a já věřím, že ve
spolupráci se samosprávou se podaří realizovat mnoho dobrých společných projektů., kdy základem může být financování z výše uvedených zdrojů.Zaměřila jsem se na zdroje v České republice,
ale naprostou obdobu má financování v Polsku, odkazuji na webovky www.ngo.pl.
Na závěr bych chtěla připomenout, že cílem tohoto referátu nebylo sestavit seznam zdrojů, ale
pomoci najít cestu ke zdrojůma věřím, že dál budeme společně pokračovat na vzájem ném dobrém
soužití at už s projekty a jejich financováním nebo jen jako dobří sousedé a přátelé.
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Możliwości finansowania projektów
polsko-czeskich na pograniczu
Podstawowym Programem do wspierania działań transgranicznych na pograniczu polsko-czeskim jest Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program ten nawiązuje do poprzednich programów (CBC Phare, Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska i Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2007-2013). Program nadal będzie się zajmował wspieraniem współpracy
między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską.
Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.
Zadania państwa członkowskiego – przede wszystkim współdziałanie z Instytucją Zarządzającą
przy zabezpieczeniu jej działań na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pełni Instytucja Krajowa,
którą jest Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Obie Instytucje Zarządzające założyły
Wspólny Sekretariat, który przekazuje informacje o Programie oraz udziela konsultacji wnioskodawcom i partnerom projektowym, wykonuje zadania związane z administracją propozycji projektowych i wniosków projektowych, przygotowuje umowy o udzieleniu dofinansowania i administruje zmiany w projektach. We wdrażanie Programu są włączone Podmioty Regionalne (odpowiednio
urzędy krajskie i marszałkowskie), które w szczególności prowadzą działania informacyjne i promocyjne, konsultacje, szkolenia w regionach. Instytucje uczestniczące w wykonywaniu kontroli
(kontrolerzy) nadzorują przebieg realizacji projektów od strony rzeczowej i finansowej i zatwierdzają kwalifikowane wydatki.
Całkowita kwota, która jest dostępna dla Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 226 221 710 EUR. Środki te muszą być na poziomie Programu uzupełnione o niezbędne współfinansowanie w wysokości 15% ze źródeł krajowych Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Współfinansowanie z EFRR możliwe jest do maksymalnej wysokości 85 % całkowitych
kwalifikowalnych wydatków projektu. Czescy partnerzy mogą również wnioskować o współfinansowanie ze środków z budżetu państwa w wysokości max. 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych swojej części projektu.
Obszar Programu, położony na polsko-czeskim pograniczu, tworzą regiony NUTS 3, które obejmują 5 czeskich krajów: liberecki, kraloweradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawskośląski oraz
6 polskich podregionów: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie
polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i
powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).
Program, różni się od innych Programów specyficznymi wymogami stawianymi programom należącym do celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Każdy projekt musi być realizowany przez
co najmniej dwóch partnerów, z których jeden musi być z Polski, a drugi z Republiki Czeskiej. Beneficjent musi spełnić 3 z 4 form współpracy: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny
personel i wspólne finansowanie, przy czym pierwsze 2 formy współpracy muszą być zrealizowane
w każdym projekcie.
Wnioski projektowe są przyjmowane w ramach ogłoszonych naborów, a o przyznaniu dotacji
decyduje Komitet Monitorujący. Wskazówki dla partnerów projektu zawarto w dwóch podręcznikach: Podręcznik Wnioskodawcy i Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania, które wraz z załączniTolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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kami i wszelkimi informacjami są dostępne do pobrania na stronie internetowej Programu www.
cz-pl.eu.
Część tych środków tj. ok. 20% alokacji będzie rozdysponowana za pomocą szczególnego narzędzia do wspierania projektów o znaczeniu lokalnym mających oddziaływanie transgraniczne.
Narzędziem tym jest Fundusz Mikroprojektów, który tak samo jak w ubiegłych okresach programowania zarządzany jest przez euroregiony.
Fundusz Mikroprojektów (FM) jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów
o mniejszym zakresie finansowym, oddziałujących na obszar pogranicza na poziomie lokalnym.
Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sfery rozwoju międzyludzkich stosunków
transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest
również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru,
w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Fundusz Mikroprojektów obejmuje cały obszar wsparcia Programu i realizowany jest w ramach
projektów parasolowych przez sześć euroregionów.

Tabela przedstawia wysokość poszczególnych Funduszy Mikroprojektów, którymi dysponują
poszczególne euroregiony w podziale na Osie Priorytetowe.
Środki Funduszu Mikroprojektów można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie mikroprojektów, które swoim charakterem realizują priorytety inwestycyjne i osie priorytetowe wymienione
w Dokumencie Programowym. W przypadku mikroprojektów składanych do euroregionów będą
to osie priorytetowe 2, 3 i 4:
OP 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – mikroprojekty składane w tej osi mają dotyczyć zwiększenia inicjatyw rozwoju lokalnego oraz wzmocnienia podmiotów wspierających usługi lokalne ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy,
zwiększenie mobilności siły roboczej, działania mające na celu promocje i poprawę dostępności
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych.
OP 3 Edukacja i kwalifikacje – mikroprojekty składane w tej osi wspierają inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez
całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i
szkolenia.
OP 4 Współpraca instytucji i społeczności – mikroprojekty złożone w tej osi mają wpływ na
wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym, poprzez zwiększanie zdolności instytucjonalnych,
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wspieranie współpracy między obywatelami, instytucjami, itp. w formie krótkoterminowych szkoleń i kursów, spotkania organizacji celowych, nawiązywanie nowych kontaktów i powiązań itp.
Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach odpowiedniej osi priorytetowej, która odpowiada charakterowi projektu. Aplikacje projektowe muszą spełniać cel specyficzny danej
osi priorytetowej, realizować odpowiednie wskaźniki produktu i mieć oddziaływanie na obszarze
wsparcia oraz odpowiednią wysokość dofinansowania.
Wysokość dofinansowania
Maksymalny próg dofinansowania pojedynczego mikroprojektu w ramach FM uzależniony jest
od Osi Priorytetowej, do której jest składany oraz od jego rodzaju.
Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich przedmiotowych OP) na mikroprojekt bez
Partnera Wiodącego wynosi 2.000 EUR, na mikroprojekt z Partnerem Wiodącym 2.000 EUR na
każdego partnera.
Ze względu na różnorodny charakter propozycji projektowych, wprowadzono zróżnicowanie
maksymalnej wartości dofinansowania z EFRR w poszczególnych osiach priorytetowych:
W ramach Osiach Priorytetowych 3 i 4 maksymalne dofinansowanie z EFRR dla wniosków bez
Partnera Wiodącego wynosi 20.000 EUR, natomiast w ramach mikroprojektów z Partnerem Wiodącym: 40.000 EUR (po 20.000 EUR na część narodową).
W ramach Osi Priorytetowej 2 maksymalne dofinansowanie z EFRR na mikroprojekt bez PW
wynosi 30.000 EUR, na mikroprojekt z PW 60.000 EUR (maks. 30.000 EUR na część narodową).
Środki z EFRR przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z tym
wnioskodawca już przy składaniu wniosku o dofinansowanie musi założyć finansowanie kosztów
ponoszonych w ramach realizacji projektu z własnych funduszy.
Po rozliczeniu projektu Euroregion wypłaci na rzecz Beneficjenta kwotę odpowiadającą udziałowi dofinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalnych (maksymalnie do wysokości dofinansowania określonej w umowie).
WSPÓŁFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW
maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR)
maks. 5% z budżetu państwa *
10% z własnych źródeł wnioskodawców
*(możliwość i wysokość dofinansowania mikroprojektów realizowanych przez polskich mikrobeneficjentów z budżetu państwa określona jest w rezerwie celowej na dany rok)
Nowym aspektem w Funduszu Mikroprojektów są TYPY projektów:
mikroprojekt typu A – jest wspólny z Partnerem Wiodącym. Składany jest jeden wniosek o dofinansowanie przez obu partnerów mikroprojektu, przy czym jeden z nich jest Partnerem Wiodącym. Mikroprojekt jest przygotowany w dwóch językach (polski i czeski), wszystkie działania projektu są wspólne i realizowane po obu stronach granicy.
mikroprojekt typu B – jest to projekt partnerski (komplementarny). Składany przez partnerów z
Polski i Czech na osobnych wnioskach z dwoma budżetami (działania projektu i budżety są ze sobą
powiązane i uzupełniają się). Dotyczy beneficjentów z dwóch różnych Euroregionów.
mikroprojekt typu C – jest to projekt indywidualny/samodzielny. Składany tylko przez jednego
partnera, partner z drugiej strony granicy uczestniczy w tym projekcie po podpisaniu deklaracji
partnerstwa i nie ponosi żadnych kosztów.
Mikroprojekty kwalifikujące się do realizacji w ramach Funduszu Mikroprojektów muszą spełniać następujące kryteria:
- mieć silny i ewidentny transgraniczny aspekt,
- mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom współfinansowania własnego,
- być przygotowane do realizacji,
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- być zgodne ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju miasta, gminy, regionu/euroregionu,
- mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza,
- wnioskodawca musi należeć do kwalifikowalnych wnioskodawców,
- wnioskodawca musi pochodzić z terenów objętych programem (pkt. 1.3 wytycznych)
- kwalifikowany projekt musi mieć charakter partnerski, tzn. wnioskodawca wskazuje partnera
po drugiej stronie granicy, który będzie uczestniczył w realizacji projektu.
Kwalifikowani wnioskodawcy, podstawowe kategorie beneficjentów
• władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
• organizacje powołane przez władze publiczne
• organizacje pozarządowe
• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
• kościoły i związki wyznaniowe
• stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki
• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
• izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
• izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników
Podstawowe kwalifikowane kategorie wydatków
Programowe zasady dotyczące kwalifikowalności definiują następujące kategorie wydatków:
• koszty personelu
• koszty biurowe i administracyjne
• koszty podróży i zakwaterowania
• koszty ekspertów i usług zewnętrznych
• wydatki na wyposażenie
• wydatki na zakup nieruchomości i prace budowlane
Poprzez wydatki kwalifikowane rozumiane są wydatki poniesione na określony cel – zgodnie
z budżetem projektu, w trakcie okresu realizacji projektu oraz zgodnie z jego harmonogramem
a przede wszystkim zgodne z właściwymi przepisami UE i RCz/RP, odpowiednią Instrukcją Metodologiczną KIK i pozostałymi zasadami ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą dla Programu.
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
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O autorzovi: Piotr Rafał Bąk
Piotr Rafał Bąk, narozen v roce 1972 v Prudniku, absolvent vysokých škol: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,
Politechnika Opolska obor Řízení a výrobní inženýrství a také
postgraduálního studia na Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu obor
Veřejné zákazky. Od roku 2010 je zaměstnancem sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako odborník
na finanční záležitosti projektů. Autor a realizátor projektů EU.
Milovník historie, polsko-českého pohraničí a fotografování.
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Možnosti financování polsko-českých
projektů v pohraničí
Základním programem na podporu přeshraničních aktivit na polsko-českém příhraniční je program Interreg V-A Česká republika - Polsko. Tento program navazuje na předchozí programy (CBC
Phare, Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko a Operační program
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007-2013). Program se bude nadále zaměřovat
na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Úkolem členského
státu je - především spolupráce s řídicím orgánem při zajišťování jeho činnosti na území Polska
– plní Národní orgán, kterým je Ministerstvo rozvoje Polské republiky. Oba řídící orgány zřídily
společný sekretariát, který předává informace o programu a poskytuje konzultace pro žadatele a
partnery projektu, plní úkoly spojené se správou projektových záměrů a žádostí, přípravou smluv
o poskytnutí grantu a zajišťuje administraci změn v projektech. Do realizace tohoto programu jsou
zahrnuty regionální subjekty (odpovídající krajské a maršálkovské úřady), které vedou zejména informační a propagační činnost, zabývají se poradenstvím a pořádají školení v regionech. Instituce,
které se účastní provádění kontroly (kontroloři) dohlíží na průběh realizace projektu z finanční a
materiální stránky a schvalují způsobilé výdaje.
Celková částka, která je k dispozici pro program z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 226
221 710 EUR. Tyto prostředky musí být na úrovni programu doplněny o nezbytné spolufinancováním ve výši 15% z národních zdrojů České republiky a Polska. Spolufinancování z EFRR je možné
maximálně do výše 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Čeští partneři mohou rovněž
požádat o spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši max. 5% z celkových způsobilých výdajů
své části projektu.
Programové území, které se nachází na polsko-českém pohraničí, tvoří regiony NUTS 3, které
představuje 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polských podregionů: Bielský a Rybnický (Slezské vojvodství), Jeleniogórský a Wałbrzyský
(Dolnoslezské vojvodství), Nyský a Opolský (Opolské vojvodství). Oblast podpory na polské straně
zahrnuje také okresy Strzelińský (Wroclawský podregion v Dolnoslezském vojvodství) a Pszczyńský (Tyský podregion v Slezském vojvodství).
Tento program se liší od jiných programů specifickými požadavky, které jsou kladeny na programy patřící do cíle Evropské územní spolupráce. Každý projekt musí být realizován nejméně dvěma
partnery, z nichž jeden musí být z Polské a jeden z České republiky. Příjemce musí splnit 3 ze 4 forem spolupráce: společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování,
přičemž první 2 formy spolupráce musí být realizovány u každého projektu.
Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených výzev, a o přidělení dotace rozhoduje Monitorovací výbor. Pokyny pro partnery projektu jsou obsaženy ve dvou příručkách: Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce dotace, které jsou spolu s přílohami a dalšími informacemi k dispozici ke stažení na webových stránkách programu www.cz-pl.eu.
Část z těchto prostředků, tj. cca. 20% alokace, bude distribuováno pomocí speciálního nástroje
na podporu projektů místního významu, které mají přeshraniční účinek. Tímto nástrojem je Fond
mikroprojektů, který je stejně jako v předchozích programových obdobích spravován euroregiony.
Fond mikroprojektů (FM) je nástroj určený na podporu projektů menšího finančního rozsahu,
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které ovlivňují oblast pohraničí na lokální úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny především na rozvoj
přeshraničních vztahů mezi lidmi, vzdělávací a kulturní aktivity a sociální iniciativy. Je také možné
podpořit mikroprojekty zaměřené na zlepšení infrastruktury v této oblasti, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu s přeshraničním dopadem.
Fond mikroprojektů pokrývá celou oblast podpory programu a je realizován pod záštitou projektů šesti euroregionů.

Tabulka ukazuje výši prostředků jednotlivých Fondů mikroprojektů, které mají k dispozici různé
euroregiony v prioritních osách.
Prostředky z Fondu mikroprojektů mohou být použity pouze na financování mikroprojektů,
které ze své podstaty realizují investiční priority a prioritní osy uvedené v programovém dokumentu. V případě mikroprojektů předkládaných euroregionům, to budou prioritní osy 2, 3 a 4:
PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti - mikroprojekty předkládané v této ose se týkají zvýšení iniciativy místního rozvoje a posílení subjektů, které
podporují lokální služby zaměřené na vytváření nových pracovních míst, zvýšení mobility pracovní
síly, snahu o propagaci a zlepšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví, včetně obnovy kulturních a přírodních atrakcí.
PO 3 Vzdělávání a kvalifikace - mikroprojekty předkládané v této ose podporují investice do oblasti vzdělávání a školení, včetně odborných školení, získávání dovedností a celoživotního vzdělávání
prostřednictvím rozvoje a realizace společných systémů vzdělávání, profesních školení a školení.
PO 4 Spolupráce institucí a komunit - mikroprojekty předkládané v této ose mají vliv na posílení
integrace na místní úrovni, skrze posílení institucionálních schopností, podporu spolupráce mezi
občany, institucemi, atd. ve formě krátkodobých školení a kurzů, setkání zainteresovaných organizací, navazování nových kontaktů a styků atd.
Žádosti o financování musí být předloženy v rámci příslušné prioritní osy, která odpovídá charakteru projektu. Projektové žádosti musí splňovat specifické cíle dané prioritní osy, realizovat
odpovídající ukazatele produktu a mít dopad na danou oblast podpory a odpovídající množství
finančních prostředků.
Výše dotace
Maximální mezní hodnota příspěvku na jednotlivý mikroprojekt v rámci FM závisí na prioritní
ose, ve které je předkládán a na jeho typu.
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Minimální výše dotace (v rámci všech dotčených PO) na mikroprojekt bez Vedoucího partnera je
2,000 EUR, na mikroprojekt s Vedoucím partnerem 2,000 EUR pro každého partnera.
Vzhledem k různorodé povaze projektových návrhů byla zavedena maximální výše dotace z
EFRR v jednotlivých prioritních osách:
V rámci Prioritních os 3 a 4 je maximální spolufinancování z EFRR na projekt bez VP 20.000 EUR,
zatímco u mikroprojektů s VP: 40.000 EUR (20.000 EUR na národní část).
V rámci Prioritní osy 2 je maximální financování z EFRR na projekt bez VP 30.000 EUR, zatímco
u mikroprojektů s VP 60.000 EUR (max. 30.000 EUR na národní část).
Prostředky z EFRR jsou přidělovány na zásadě refundace vzniklých nákladů. Z tohoto důvodu,
žadatel již při podání žádosti o financování musí nést náklady na financování projektu z vlastních
zdrojů.
Po vypořádání projektu Euroregion zaplatí Příjemci částku odpovídající podílu dotace z EFRR ve
výši způsobilých výdajů (až do výše dotace uvedené v dohodě).
SPOLUFINANCOVÁNÍ MIKROPROJEKTŮ
max. 85% z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále EFRR)
max. 5% ze státního rozpočtu *
10% z vlastních zdrojů žadatelů
* (možnost a výše dotace na mikroprojekty realizované polskými mikropříjemci ze státního rozpočtu je určena v cílové rezervě na daný rok)
Novým aspektem v rámci Fondu mikroprojektů jsou TYPY projektů:
Mikroprojekt typu A – je společný s Vedoucím partnerem. Oběma partnery, z nichž jeden je vedoucí partner, je podávána jedna žádost o dotaci. Mikroprojekt je připraven ve dvou jazycích (polském a českém), všechny projektové aktivity jsou společné a jsou realizovány na obou stranách
hranice.
Mikroprojekt typu B – je to projekt partnerský (komplementární). Projekt předkládají samostatně partneři z Polské a České republiky na samostatných žádostech se dvěma rozpočty (aktivity
projektu a rozpočty jsou vzájemně propojeny a vzájemně se doplňují). Týká se příjemců ze dvou
různých euroregionů.
Mikroprojekt typu C - je to individuální/samostatný projekt. Předkládá pouze jeden partner,
partner na druhé straně hranice se účastní tohoto projektu podepsáním prohlášení o partnerství a
nevznikají mu žádné finanční náklady.
Mikroprojekty způsobilé k realizaci v rámci Fondu mikroprojektů musí splňovat následující
kritéria:
- mít silný a evidentní přeshraniční aspekt,
- mít realistický rozpočet a odpovídající úroveň vlastního spolufinancování,
- být připraveny k realizaci,
- být v souladu se strategiemi, plány rozvoje města, obce, regionu / euroregionu
- mít dopad na sociálně-ekonomický rozvoj pohraničí,
- žadatel musí patřit ke kvalifikovaným žadatelům,
- žadatel musí pocházet z oblasti, na níž se vztahuje program (bod 1.3 pokynů).
- způsobilý projekt musí být partnerské povahy, tzn. žadatel označí partnera na druhé straně
hranice, který se bude podílet na realizaci projektu.
Kvalifikovaní žadatelé, základní kategorie příjemců
• orgány veřejné správy, jejich svazy a sdružení
• organizace zřizované orgány veřejné správy
• nevládní organizace
• Evropská seskupení pro územní spolupráci
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79

• církve a náboženské skupiny
• spolky a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu
• instituce vzdělávacího systému a vysoké školy
• komory, sdružení, spolky a organizace ekonomických a profesních samospráv
• komory, asociace, svazy a organizace zastupující zájmy podnikatelů a pracovníků
Základní kategorie způsobilých výdajů
Programová pravidla týkající se způsobilosti definují následující kategorie výdajů:
• personální náklady
• kanceláře a administrativní náklady
• cestovné a výdaje na ubytování
• náklady na odborníky a externí služby
• výdaje na vybavení
• výdaje na nákup nemovitostí a stavební práce
Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na konkrétní účel – v souladu s rozpočtem projektu, v období realizace projektu a dle harmonogramu, a zejména v souladu s příslušnými právními předpisy EU a ČR / Polsko, metodickým pokynem NOK a dalšími pravidly stanovenými řídícím
orgánem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
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O autorzovi: Michaela Machková
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Manager
MAS Broumovsko+ odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Ochrony
Środowiska i Obszarów Wiejskich. Project manager w MAS Broumovsko+
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MAS BROUMOVSKO+
Wspieramy rozwój regionu
Miejscowa grupa działań (MAS, Místní akční skupina) jest osobą prawną powstałą na zasadach
partnerstwa miejscowego z zadaniem wspierania i rozwoju regionu wiejskiego.
Podstawowym celem MAS jest polepszanie jakości życia i warunków życia na obszarach wiejskich. W Republice Czeskiej działa około 180 miejscowych grup działań.
MAS Broumovsko+ jest stowarzyszeniem, które od 12 lat pomaga w rozwoju Ziemi Broumovskiej. W chwili obecnej MAS posiada 49 członkow (partnerów). MAS stowarzysza aktywnych obywateli regionu, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorców oraz gminy i działa tak jako
unikatowa platforma spotkań dla ludzi, dla których nie jest obojętny los miejsca, gdzie żyją lub
które lubią.
Narzędzia, poprzez które wspierany rozwój regionu to:
• wsparcie miejscowych projektów z funduszy europejskich,
• rozwój edukacji na Ziemi Broumovskiej.
Wsparcie miejscowych projektów
MAS Broumovsko+, z. s. ma rozdzielone środki finansowe, którymi będzie wspierać miejscowe
projekty, na poszczególne dziedziny.
Te środki finansowe następnie przydziela wybranym projektom, które będą najbardziej służyć
potrzebom regionu zapisanym w tzw. Strategii Miejscowego Rozwoju Społecznego. Ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego (IROP) wspiera dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo transportu, przedsiębiorstwa socjalne i mieszkania socjalne w regionie. W ramach Programu Operacyjnego
Zatrudnienia (OPZ) są wspierane działania prorodzinne (np. miejskie obozy), socjalne, przedsiębiorczość socjalna i zatrudnienie. Następnie możliwe jest przekazywanie wniosków o dotacje do
Programu rozwoju wsi (PRV), w następujących obszarach: inwestycje na działalność nierolniczą,
inwestycje w przedsiębiorstwa rolnicze, drogi leśne, drogi polne, uprawy gruntowe, inwestycje
w technologie leśne. Miejscowe projekty można także wesprzeć z Programu operacyjnego środowiska (OPŽP), w obszarze nasadzeń drzew na ziemiach leśnych.
Wsparcie miejscowych projektów pomaga także zwiększyć atrakcyjność przygranicznego regionu Ziemi Broumovskiej.
Rozwój edukacji na Ziemi Broumovskiej – Miejscowy plan działań edukacji
na Ziemi Broumovksiej
MAS Broumovsko+, z. s. bierze udział także w rozwoju edukacji za pośrednictwem programu
Miejscowy plan akcji edukacyjnych na Ziemi Broumovsiej. Wspólnie ze szkołami, przedszkolami,
ich założycielami, aktorami, nieformlanie i interesująco edukują, rodziców, a także mamy zdefiniowane obszary problemowe w edukacji, aby wspólnie szukać rozwiązań.
W ramach MAP odbywają się również imprezy edukacyjne dla pracowników pedagogicznych,
np. na temat wspólnej nauki, autyzmu, szkoleń z pierwszej pomocy, umiejętności czytania itp.
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O autorzovi: Michaela Machková
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Manažerka MAS Broumovsko+ zodpovědná za přípravu a vyhlašování výzev z Operačního Operačního programu zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova.
Projektová manažerka Místního akčního plánu vzdělávání na
Broumovsku.
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MAS Broumovsko+:
Podporujeme rozvoj regionu
Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba založená na principech místního partnerství za
účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. V České republice funguje asi 180 místních
akčních skupin.
MAS Broumovsko+ je zapsaným spolkem, který již více než 12 let napomáhá rozvoji Broumovska. V současné době má MAS 49 členů (partnerů). MAS sdružuje aktivitní obyvatele regionu,
neziskové organizace, podnikatele a obce a funguje tak jako unikátní platforma setkávání pro lidi,
kterým není lhostejný osud místa, kde žijí, nebo které mají rádi.
Nástroje, kterými rozvoj regionu v současnosti podporujeme, jsou:
• podpora místních projektů z evropských fondů,
• rozvoj vzdělávání na Broumovsku.
Podpora místních projektů
MAS Broumovsko+, z. s. má rozdělené finanční prostředky, kterými bude podporovat místní
projekty, do jednotlivých oblastí. Tyto finanční prostředky pak přiděluje vybraným projektům,
které budou nejvíce přispívat potřebám regionu stanoveným v tzv. Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje. Z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podporujeme kulturní dědictví, bezpečnost dopravy, sociální podnikání a sociální bydlení v regionu. V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) jsou podporována prorodinná opatření (např. příměstské
tábory), sociální a návazné služby, sociální podnikání a zaměstnanost. Dále možné podávat žádosti
o dotaci do Programu rozvoje venkova (PRV), a to v těchto oblastech: investice do nezemědělské
činnosti, investice do zemědělských podniků, lesní cesty, polní cesty, pozemkové úpravy, investice
do lesnických technologií. Místní projekty je také možné podpořit z Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP), a to v oblasti výsadby dřevin na nelesní půdě.
Podpora místních projektů pomáhá také zvýšení atraktivity příhraničního regionu Broumovsko.
Rozvoj vzdělávání na Broumovsku – Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku
MAS Broumovsko+, z. s. se také podílí na rozvoji vzdělávání prostřednictvím projektu Místní
akční plán vzdělávání na Broumovsku. Spolu se školami, školkami, jejich zřizovateli, aktéry v neformálním a zájmovém vzdělávání, rodiči a dalšími jsme definovali problémové oblasti ve vzdělávání,
pro které společně hledáme řešení. V rámci MAP se také uskutečňují vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, např. na téma kooperativní výuka, autismus, školení první pomoci, čtenářská
gramotnost atd.
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O autorze: Petr Cirkl
Petr Cirkl (ur. 1950 r.). Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Miasta Broumov. Animator wydarzeń kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim. Członek Stowarzyszenia Evropa Union
Broumov. Zawodowo przez wiele lat związany z VEBA Broumov,
m.in. jako specjalista ds. handlu międzynarodowego. Obecnie
emerytowany. Żonaty, dwóch synów.
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Broumov, a współpraca przygraniczna
na przykładzie zaangażowania w Polsko-Czeskie
Dni Kultury Chrześcijańskiej
Jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych miasta Broumova chciałbym poinformować
uczestników konferencji „Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dziś, jutro” o naszej działalności.
Nasza komisja zaczęła pracować w 2011 roku po wyborze władz naszego miasta, pod przewodnictwem nowego burmistrza – pana Milana Kotrnce.
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w maju 2011 roku. Członkiem komisji stał się były burmistrz miasta Broumova i obecny prezes stowarzyszenia obywatelskiego Evropa Union - Zdeněk
Streubel; kierownik Muzeum Broumovska – pan Karel Franze; Přemek Sochor – zarządca opactwa
benedyktyńskiego św. Wacława w Broumowie; pani Eva Meierová, nauczyciel ZUŠ Broumově, Jan
Neumann – właściciel biura podróży Neumann Reisen oraz Mgr. Pavel Košňar, były dyrektor szkoły.
Radę uzupełniają także MUDr. Jiří Veselý i przewodniczący komisji kultury – Petr Cirkl.
Główne cele komisji
Pierwszym zadaniem komisji w roku 2011 był rozwój kontaktów partnerskich między Broumovem, a Forchheim w Niemczech. Miało to związek z 10 rocznicą podpisania umowy partnerskiej.
We wrześniu 2011 roku odbyło się spotkanie burmistrzów miast „Broumov/Braunau”, które znajdują się w Europie oraz Ameryce Północnej.
Komisja skupiła się również na rozwoju kontaktów z polskimi miastami przygranicznymi – Nową
Rudą i Radkowem. Głównym obszarem współpracy są tu programy wymian kulturowych, rozwój
turystyki, ale także pogłębiona współpraca w dziedzinie sportu. Jednym z celów było również nawiązanie kontaktów z organizacjami tematycznymi polskiego pogranicza. Współpraca nawiązana
została m.in. z gazetą „Kurier Noworudzko-Radkowski“, gdzie publikowano artykuły o życiu ludzi
po obu stronach granicy.
Jednym z kolejnych działań naszej komisji była organizacja wycieczek do polskich miejscowości
przygranicznych. Regularnie organizujemy dwa do trzech wyjazdów rocznie, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkanców naszego regionu. Praktycznie wszystkie wyjazdy są
na kilka tygodni wcześniej zarezerwowane. W tym obszarze nasza komisja bardzo ściśle współpracuje z Informacyjnym Centrum Ziemi Broumovskiej, które bardzo nam pomaga.
Od 2003 roku w Broumovie funkcjonował projekt pn. „Poznajemy krainę i historię naszych polskich sąsiadów”. Celem projektu było rozszerzenie oferty społecznej i atrakcji dla mieszkańców
miasta i regionu. Chodziło także o wsparcie działań skupionych na poznawanie sąsiadujących regionów o podobnym rozwoju i historii oraz eliminacji barier komunikacyjnych.
Nasza komisja regularnie zajmuje się ocenianiem imprez, które były zorganizowane w ramach
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Największy udział w relizacji kulturowo-wychowawczych imprez ma przede wszystkim broumovska Artystyczna Szkoła Podstawowa. Szkoła od wielu
lat organizuje polsko-czeskie workshopy. Młodzi ludzie w ich trakcie zapoznawani są z tradycjami
regionu. Uwaga przede wszystkim skierowania jest na poznawaniu świąt chrześcijańskich, jakimi
są Wielkanoc, Boże Narodzenie, ale i inne wydarzenia świąt chrześcijańskich, które są obchodzone
w obu krajach. Bardzo aktywnie biorą w nich udział dzieci zarówno z Czech jak i z Polski.
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Ulubionymi stały się także wystąpienia chórów dorosłych śpiewaków, jak np. Stěnavanuitd. Zainteresowaniem cieszyły się i cieszą grupy muzyczne i kapele. Już od wielu lato dbywają się festiwale, takie jak m.in. ROCKSTOCK.
Bardzo owocna jest także współpraca naszego Centrum Informacji Turystycznej z jego noworudzkim odpowiednikiem. Kierownik naszego inforcentrum regularnie przyjeżdża do Nowej Rudy
na staże pracownicze. W ciągu sezonu wakacyjnego do pracy w broumovskim CIT przyjeżdża Polka. Jest to miła niespodzianka dla każdego turysty z Polski, który chce zaczerpnąć informacji o
najważniejszych atrakcjach turystycznych pogranicza.
Przyjemnym zaskoczeniem dla nas jest także to, że w ostatnich latach bardzo często odwiedzany jest broumovski klasztor benedyktyński. Wielu Polaków jest zainteresowanych odwiedzinami
tego miejsca. Znajduje się tutaj płótno Całunu Turyńskiego. Zostało ono odnalezione przypadkowo przez nieżyjącego już duchownego – Norberta Zemana. To płótno do Broumova przyciągnęło
tysiące polskich turystów. Często odwiedzany jest także drewniany kościółek Marii Panny na broumovskim cmentarzu. Popularne wśród turystów są także imprezy odbywające się przy wszystkich
innych broumovskich kościołach, np. przy festiwalu „Za poklady Broumovska”.
Współpraca czesko-polska odbywa się także w lokalnej bibliotece miejskiej, gdzie miejsce miała
seria biesiad z polskimi pisarzami. Miał tu miejsce m.in. cykl wystaw polskich rzemieślników. Zbiór
książek biblioteki miejskiej zawiera wiele publikacji i książek o czesko-polskim pograniczu. Wielu
broumovskich czytelników zapoznało się np. z książką pana Juliana Golaka „Wspomnienia o ludziach, którzy już odeszli”. Lektura ta skupia się na najnowszej historii kontaktów polsko-czeskich.
Do dyspozycji czytelników jest także miesięcznik „Ziemia Kłodzka”, który wydawany jest w językach polskim, czeskim i niemieckim.
Nasza komisja także już nie raz zajmowała się problemem nauki języka polskiego w naszym
mieście. Ciągle czujemy, że nasza znajomość języka polskiego jest bardzo słaba oraz, że potrzebujemy się go uczyć. W wielu przypadkach na czesko-polskich warsztatach , które odbywają się
regularnie w Artystycznej Szkole Podstawowej w Broumovie zamiast po polsku lub czesku, młodzi
ludzie porozumiewają się w języku angielskim. Dla wielu jest to łatwiejsze, ale przecież powinniśmy bardziej rozumieć język naszych sąsiadów. Podejmujemy starania, aby pozyskać nauczyciela
języka polskiego, dzięki któremu młodzież poprawiłaby swoje umiejętności komunikacyjne.
Kolejnym zagadnieniem, którym zajmuje się nasza komisja jest transgraniczna komunikacja
zbiorowa. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy w minionym miesiącu uruchomiona została regularna linia autobusowa z Meziměstí do Mieroszowa i Wałbrzycha. Po kilku latach starań udało się zorganizować dla mieszkańców regularne, tanie połączenie autobusowe, gdzie będą mogli jak czescy
tak i polscy obywatele w dużo większej liczbie odwiedzać obie strony granicy. Podobną możliwość
także przed kilkoma laty była oferowana i miastu Broumov, kiedy bardzo poważnie mówiono o
odbudowie linii kolejowej pomiędzy Ścinawką, a Broumovem. Wznowiony mógł zostać zarówno
transport towarowy, jak i pasażerski. Bardzo poważnie myślano o odbudowaniu brakującej części
trakcji z Tłumaczowa do Otovic. Wszystko było przygotowane, także mieszkańcy byli zapoznani z
tym planem w naszym Inforcentrum. Przez brak zrozumienia tej idei przez kilku mieszkańców Otovic wszystko jednak przepadło. Zdecydował wynik referendum przeprowadzonego wśród mieszkańców Otovic. Brak transportu publicznego na trasie Broumov - Nowa Ruda jest coraz większym
problemem. Należy mieć jednak nadzieję, że wzorem lini autobusowej Meziměstí a Mieroszowem,
powstanie również podobna pomiędzy Broumovem, a Nową Rudą. Oczywiście pomogłoby to przy
zwiększeniu ruchu turystycznego w obu miastach.
Przed nami szereg nowych wyzwań. Rozpoczynamy realizację kolejnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Utrzymujemy również nasze zaangażowanie w organizację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ludzie chętnie korzystają z wolności, ale zobowiązania
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duchowne niekiedy odchodzą na bok. Musimy zrobić wszystko, aby tak nie było i aby nasza wzajemna współpraca rozwijała się jeszcze bardziej.
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O autorzovi: Petr Cirkl
Petr Cirkl (narozen 1950). Předseda Komise pro zahraniční spolupráci města Broumov. Animator kulturních akci v polsk-českém
pohraničí.Člen sdružení Evropa Union Broumov. Profesionálně
přes mnoho let spojen s VEBA Broumov, mimo jiné jako odborník
na mezinárodní obchod. V současné době v důchodu. Ženatý, dva
synové.
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Broumov a přeshraniční spolupráce na příkladu
zápojení v Polsko-české dny křesťanské kultury
Jako předseda Komise pro zahraniční spolupráce města Broumova bych chtěl informovat účastníky konference „Tolerance a svoboda na cestách vzájemných polsko-českých vztahů. Včera, dnes,
zítra“, o naši činnosti.
Naše komise začala pracovat v roce 2011 po zvolení nového vedení našeho města, pod vedením
nového starosty – pana Milana Kotrnce.
První zasedání komise se uskutečnilo v květnu roku 2011. Členem komise se stal bývalý starosta
města Broumova a současný předseda o. s. Evropa Union – Zdeněk Streubel, dále vedoucí Muzea
Broumovska – pan Karel Franze, Přemek Sochor – správce Benediktinského opatství sv. Václava v
Broumově, paní Eva Meierová, učitelka ZUŠ Broumově, Jan Neumann – majitel cestovní kanceláře
Neumann Reisen, Mgr. Pavel Košňar, bývalý ředitel školy. Radu města v komisi zastupoval MUDr.
Jiří Veselý a kulturní komisi města – Petr Cirkl.
Komise si stanovila tyto úkoly:
Prvním úkolem komise v roce 2011 bylo obnovení partnerských vztahů mezi Broumovem a Forchheimem v Německu, při příležitosti 10. výročí podepsání partnerské smlouvy Tohoto výročí bylo
využito ke svolání starostů z měst se stejným názvem Broumo/Braunau, které se nacházejí v Evropa, ale také v Jižní Americe. Setkání bylo naplánováno na měsíc září 2011.
Komise se též začala zabývat rozšířením styků s polskými příhraničními města – Nowou Rudou a
Radkówem, se zaměřením na výměnu kulturních programů, rozšířením aktivit v cestovním ruchu,
ale také na spolupráci v oblasti sportu a turistiky. Šlo také o navazování styků se zájmovými organizace a kroužky v polském příhraničí. V oblasti tisku byla navázána spolupráce s novinami Kurier Noworudsko-Radkówski, kde docházelo k výměně příspěvků o životě lidí na obou stranách hranice.
Jednou z dalších činnosti naší komise bylo organizování poznávacích zájezdů do polského příhraničí, s cílem mnohem více seznámit naše občany s těmito lokalitami. Tato myšlenka se velmi ujala
a do současnosti pravidelně organizujeme dva až tři zájezdy ročně, o které je mezi občany našeho
regionu velký zájem. Prakticky všechny zájezdy jsou několik týdnů předem obsazeny. V této oblasti naše komise velmi úzce spolupracuje s Informačním centrem Broumovska, které nám velmi
pomáhá.
V roce 2013 vznikl nový projekt „Poznáváme krajinu a historii našich polských sousedů“. Jak jsem
již uvedl, jednalo se o organizaci zájezdů do blízkého polského příhraničí a setkávání českých a
polských partnerů působících v cestovním ruchu. Cílem projektu bylo rozšíření nabídky společenských a volnočasových aktivit pro obyvatele města a regionu. Jednalo se také o podporu aktivit
zaměřených na poznávání sousedských regionů s podobným vývojem historií a vazbou na eliminaci komunikačních překážek. Jak vyplynulo z výsledků při vyhodnocení projektu, cíl byl splněn.
Naše komise se pravidelně zabývá vyhodnocováním akcí, které byly pořádány v rámci Česko-polských křesťanských dnů. Největší podíl na uskutečňování kulturně výchovných akcí má především broumovská Základní umělecká škola. Již řadu let je právě touto školou zabezpečováno
pořádání česko-polských workshopů. Mladí lidé na z obou států jsou tak seznamová ni s tradicemi
země. Pozornost je především zaměřena na seznamování s křesťanskými svátky, jako jsou Velikonoce, Vánoce, ale i další oslavy křesťanských svátků, které se slaví v obou zemích. Velmi aktivně se
se děti jak z Čech, tak i z Polska podílejí a zúčastňuji mnoha adventních pořadů před konání Vánoc,
pěvecké sbory vyjíždějí na své koncerty, které se konají v kostelích na obou stranách hranice. Velmi
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oblíbenými se také staly vystoupení pěveckých sborů dospělých zpěváků, jako např. Stěnavanu,
apod. Zájem byl a je také o hudební skupiny a kapely. Již řadu let se konají rockové festivaly, ROCKSTOCK a další..
Velmi úspěšná je také spolupráce našeho Infocentra s infocentrem v Nowé Rudě. Vedoucí našeho infocentra pravidelně zajíždí do Nowé Rudy na pracovní stáže. Z Nowé Rudy během prázdninového období pravidelně pracuje v našem Infocentru děvče Z Polska, které několik týdnů obsluhuje
polské turisty. Pro návštěvníky z Polska je to příjemné zjištění, že v Broumově s nimi může někdo
polsky komunikovat.
Příjemným zjištěním pro nás je také to, že v posledních letech je velmi hojně navštěvován náš
Benediktinský klášter. Mnoho Poláků má zájem navštívit tento klášter z důvodu, že zde máme vystaveno Turínské plátno, které zde bylo náhodně objeveno dnes již zemřelým duchovním – Norbertem Zemanem. Toto plátno do Broumova přivábilo již mnoho tisíc polských návštěvníků. Prostě o
klášter je ze strany Poláků stále velký zájem. Velmi pozitivní je i to, že v současné době v klášteře
pracuje i bratr Gereon, který plynně hovoří polsky a zná velmi dobře historii kláštera. Bratr Gereon
také v klášteře prováděl včetně polského výkladu děti z Ukrajiny a Běloruska, které navštívili na
pozvání o.s. Union Evropa naše město. Velmi navštěvovaný je také dřevěný kostelík Panny Marie
na broumovské hřbitově. Velmi část jsou také navštěvovány akce konané v řadě dalších broumovských kostelů, např. při festivalu l „Za poklady Broumovska“.
Česko- polská spolupráce je také znát i v naší Městské knihovně, kde se uskutečnila řada beseda
s polskými spisovateli, byla zde konána řada výstav prací polských výtvarníků. Knižní fond městské
knihovny také obsahuje řadu publikací a knih o česko-polském příhraničí. Mnoho broumovských
čtenářů ta také seznámilo s knihou pana Juliana Golaka „Vzpomínky na ty, kteří již odešli“, o historii polsko-českých styků. K dispozici čtenářům je také měsíčník
„Ziemia Klodska“, který je oblíben především z toho důvodu, že je zde řada článků také v češtině.
Naše komise se také již několikrát zabývala otázkou výuky polštiny v našem městě. Stále cítíme,
že naše znalost polštiny je velmi malá a že bychom potřebovali se tento jazyk více učit. V mnoha
případech se na česko-polských workshopech, které se pravidelně konají v Základní umělecké škole v Broumově, mladí lidé domlouvají třetím jazykem – angličtinou. Pro mnohé je to snadnější, než
se učit jazyk toho druhého. Není to špatná pomoc, ale přece jenom bychom se měli jazyku našich
sousedů rozumět více. Snad se v budoucnu podaří pro výuku polštiny získat nějakého učitele, který
by zaujal i ty mladé.
Další otázkou , kterou naše komise také v poslední době řeší, je otázka dopravní dostupnosti. Velmi jsme přivítali, když v minulém měsíci začala v Meziměstí fungovat příhraniční doprava
– pravidelná autobusová linka z Meziměstí do Mieroszowa, ale také až do Walbrzychu. Po několika
letech se podařilo pro občany zajistit pravidelné, laciné autobusové spojení, kdy budou moci jak
čeští, tak polští občané v mnoha větším počtu navštěvovat obě strany hranice. Podobná možnost
se také před několika lety nabízela i Broumovu, když se začalo velmi vážně jednat o znovuobnovení
železniční trati mezi Klodském a Broumově. Z evropských fondu se zde mohla obnovit železniční
doprava a to ne jen ta nákladní, ale i vlaková osobní doprava. Velmi vážné se uvažovalo o obnově
chybějící části trati z Tlumaczowa do Otovic. Vše bylo připraveno a občané s tímto plánem byli seznámeni v našem Infocentru. Nepochopením této skvělé myšlenky několika občany v Otovicích se
však všechno zlikvidovalo. Podle proběhlého referenda občanů v Otovicích bylo rozhodnuto trať
neobnovovat. Stále je více vidět, že veřejná doprava mezi Broumovem a Nowou Rudou chybí. Snad
se jednou dočkáme toho, že podobná autobusová linka, která dnes jezdí mezi Meziměstím a Mieroszowem by mohla také fungovat mezi Broumovem a Nowou Rudou. Určitě by přispěla k většímu
pohybu občanů obou našich měst.
K uskutečnění našich plánů jsou připraveny česko-polské projekty. Čeká nás ještě velká a náročná
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práce. O těchto projektech Vás jistě bude informovat podrobněji členka naší komise – Bc. Lucie
Lesáková, vedoucí našeho Infocentra Broumovska. Mladá dáma, která je do těchto věcí velmi zapálena. Mnoho již toho dokázala udělat, ale ještě velký kus práce ji čeká. Jme rádi, že se do práce
naší komise aktivně zapojila.
Dalo by se hovořit i o dalších oblastech veřejného života našich dvou příhraničních měst. Ještě
mnoho věcí nebylo uděláno a ještě mnoho úkolů nás čeká. Současné probíhající akce v rámci Dnů
česko-polských křesťanských, které se konají pod heslem „Zůstaňme rodinou“ vyjadřují naději na
jejich další rozvoj. Naši morální povinnosti je pokračovat v naší česko-polské spolupráci. Lidé jsou
ochotni užívat si svobody, ale duchovní záležitosti někdy ustupují do pozadí. Musíme udělat vše pro
to, aby tomu tak nebylo a aby se naše vzájemná spolupráce ještě více rozvíjela. Nebude to snadné,
ale musíme všichni věřit tomu, že tomu tak bude.
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O autorze: Radosław Roszkowski
Radosław Roszkowski, ur.01.01.1971 r. w Prudniku, absolwent
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1995 r.) i licznych studiów podyplomowych. W latach 1998-2006 organizator i kierownik Biura Euroregionu Pradziad w Prudniku, w latach 2002-2006
radny Rady Miejskiej Prudnika, od grudnia 2006r. do dziś starosta prudnicki, od 2010 do dziś radny Rady Powiatu Prudnickiego.
Za działalność na rzecz upamiętnienia ofiar komunistycznych
represji uhonorowany medalem „Pro Patria”. Pomysłodawca
i współautor m.in. „Wielkiej Księgi Opozycji na pograniczu polsko-czeskim”, „Historii Pogoni Prudnik” i publikacji o tematyce
transgranicznej. Twórca i współtwórca kilkudziesięciu projektów
unijnych.
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Działalność Euroregionu Pradziad na rzecz
współpracy polsko-czeskiej
Euroregion Pradziad został utworzony, aby realizować ideały europejskiego zbliżenia ponad granicami oraz zacieśniania kontaktów między polskimi i czeskimi partnerami. Formalnie euroregionem nazywamy zinstytucjonalizowany obszar dobrowolnej współpracy przygranicznej jednostek
samorządu terytorialnego, której celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów przygranicznych. Euroregion Pradziad już prawie od 20 lat zaangażowany jest w rozwój współpracy polsko-czeskiej
na wielu płaszczyznach społecznych, kulturowych, oświatowych, sportowych i socjalnych. Euroregion Pradziad, jako ponad graniczne porozumienie samorządów lokalnych powołano do życia 2
lipca 1997 roku w Jeseniku, na mocy umowy ramowej podpisanej przez przedstawicieli polskich i
czeskich samorządów, a jego nazwa pochodzi od najwyższego na tym terenie szczytu górskiego Pradziada (1491 m n.p.m.). O podjęciu współpracy zdecydowało dążenie społeczności lokalnych do
nawiązywania kontaktów, wymiany dorobku kulturalnego między sąsiadami, niwelowania różnic
gospodarczych oraz przełamywania wzajemnych barier i uprzedzeń.
Po polskiej stronie działalność na rzecz rozwoju terenów przygranicznych w różnych dziedzinach i obszarach życia prowadzi powstałe w styczniu 2000 roku Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad (SGPEP), skupiające obecnie 40 gmin i 5 powiatów z terenu województwa
opolskiego stanowiące polską część Euroregionu. Ze strony czeskiej Euroregion Pradziad tworzą
73 samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu celowym Euroregion Praděd oraz członkowie wspierający: Kraj Ołomuniecki, MAS Hrubý Jeseník, MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, Rozvoj Krnovska, Okresní hospodářská komora Bruntál .
Od początków swojej działalności Euroregion zaangażowany jest we wdrażanie projektów o
charakterze miękkim, finansowanych z budżetów funduszy unijnych poprzez Fundusz Mikroprojektów. Cele ogólne, które przyświecały powołaniu do życia Funduszu Mikroprojektów, to zmniejszenie dystansu terenów przygranicznych, które na peryferiach swoich krajów są często zaniedbane w stosunku do reszty państwa, jak i pomoc w integracji lokalnych społeczności poprzez
przełamywanie barier historycznych i kulturowych.
Pierwszym programem realizowanym w ramach Euroregionu Pradziad był Fundusz Małych Projektów w ramach Programu PHARE CBC. Rozdysponowano łącznie ponad 569 tys. EUR na 97 projektów, wykorzystując 94% środków, którymi zarządzaliśmy. Z chwilą przyjęcia Polski i Czech do
Unii Europejskiej Euroregion Pradziad przystąpił do wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG IIIA. Tym razem zrealizowano 64 projekty, na kwotę ponad 2 mln PLN osiągając 99,9%
wykorzystania środków Funduszu.
Znaczenie Mikroprojektów doceniła Komisja Europejska. W okresie programowania 2007-2013
zwiększono pulę środków unijnych na współpracę terytorialną. Euroregion Pradziad zarządzał
FM Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusz miał do dyspozycji 9 385 000 EUR na rzecz
naszych beneficjentów. W ramach POWT RCz-RP 2007-2013, polska strona Euroregionu Pradziad
ostatecznie rozdysponowała w sumie na poziomie 99,76% dostępnej alokacji. Całkowity procentowy udział wykorzystania całego funduszu przeznaczonego dla Euroregionu Pradziad zamknął
się 98,85%. Beneficjenci złożyli ogółem 914 wniosków projektowych, z tego 414 po polskiej stronie. Do etapu zatwierdzenia przez EKS doszło 881 projektów (po polskiej stronie 329). Ostatecznie
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zrealizowano i rozliczono 716 projektów w tym 319 projektów polskich beneficjentów. W ramach
realizowanych dotychczas programów obie strony narodowe Euroregionu przyznały dofinansowanie przeszło 1000 projektów, na wartość przekraczającą 11 milionów Euro, wielokrotnie osiągając
najlepsze na pograniczu wskaźniki wykorzystania przyznanych funduszy.
Zaangażowanie euroregionów w dzieło integracji europejskiej jest bardzo wysoko oceniane.
Parlament Europejski podkreśla, że to właśnie euroregiony wniosły decydujący wkład w przełamanie granic dzielących Europę, zbliżenie ludzi po obu stronach granicy, poprawę stosunków sąsiedzkich dzięki współpracy ponad granicami państw. Parlament dostrzega konieczność usunięcia
nierówności pomiędzy regionami w nowych i starych państwach członkowskich poprzez rozwój
współpracy transgranicznej, która jest nieodłączną częścią integracji europejskiej. W nowym okresie programowania 2014-2020 w całej Unii na ten cel przeznaczono 9 mld euro, z czego dla Polski
przypadło około 700 mln euro. Na Fundusz Mikroprojektów przeznaczono 20% budżetu Programu:
45 244 343 euro z EFRR. Na polsko-czeskim pograniczu Mikroprojekty są realizowane w ramach
6 Projektów Parasolowych wdrażanych przez Euroregiony. Na Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad przeznaczone jest przeszło 8 200 000 euro.
Najczęściej wspieranymi dziedzinami były i są wymiana kulturalna oraz spotkania mieszkańców.
Beneficjenci organizowali polsko-czeskie spotkania teatralne, filmowe, festiwale mażoretek, świąteczne jarmarki, obozy rycerskie, turnieje kulinarne, zawody sportowe, spływy kajakowe, organizowano targi, wydawano publikacje, albumy, mapy, przewodniki, wytyczono i oznakowano liczne
odcinki ścieżek rowerowych i narciarstwa biegowego, szlaków turystycznych, wspierano również
rozwój przedsiębiorczości na pograniczu.
Zrealizowane przedsięwzięcia przełamują negatywne stereotypy, wieloletnie bariery kulturowe
i mentalne, uświadamiając lokalnej społeczności związki i podobieństwa oraz wspólną odpowiedzialność w kształtowaniu rzeczywistości w najbliższej okolicy.
Euroregion aktywnie uczestniczy również w działaniach mających na celu rozwój ruchu turystycznego realizując projekty własne, które skierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców. Powstały koncepcje sieci tras rowerowych, wydano wiele map, przewodników, albumów,
np. „Zamki i pałace”, gdzie ukazano piękno najciekawszych zamków, pałaców i dworków oraz
„Obiekty sakralne”. Euroregion Pradziad realizował również szereg innych projektów, np. „Euroregion Pradziad on-line”, w ramach, którego powstał edukacyjny serwis internetowy dedykowany
dzieciom i młodzieży. Efektem kolejnego mikroprojektu są 42 tablice informacyjne, które zostały
ustawione w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. W trosce o przedsiębiorców realizowany był
projekt „Przedsiębiorca na pograniczu”, którego celem był rozwój współpracy pomiędzy polskimi
i czeskimi przedsiębiorcami. Idea realizacji projektu była kontynuacją 6-ciu wcześniejszych szkoleń
organizowanych przez Euroregion we współpracy z Ambasadą RP w Pradze, cieszących się ogromną popularnością. Działania te wspierała internetowa baza danych firm polskich poszukujacych
partnerów biznesowych w Czechach.
W efekcie realizacji kolejnego projektu transgranicznego powstało „Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad”, które wykorzystywane jest jako baza szkoleniowa dla potencjalnych wnioskodawców, „sala lekcyjna” dla uczniów i studentów, miejsce spotkań członków stowarzyszenia oraz
posiedzeń organów Euroregionu. Oficjalne otwarcie „Centrum” nastapiło 17 października 2013 roku
i było połączone z prezentacją „Strategii Rozwoju Euroregionu Pradziad na lata 2014-2010”, która także powstała w ramach innego projektu własnego. Dokument ten stanowi podstawę dalszej
współpracy polskich i czeskich samorządów i innych podmiotów sięgających po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obecnym okresie wsparcia. Wyznacza również kierunki
działań i rozwoju naszej organizacji na najbliższe lata działalności. Zgodnie z wytyczonymi w strategii celami wzmacniamy w ramach naszego terenu działania zmierzające do większej integracji
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różnych instytucji, a w szczególności członków Euroregionu Pradziad, ukierunkowane na rozwój
współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powiązań między podmiotami, które realizują
swoje działania w obszarze przygranicznym. W celu realizacji powyższych założeń polskie i czeskie
biuro EP złożyło wspólny projekt „XX lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Pradziad“. Dodatkowymi celami projektu jest dokonanie podsumowania naszej współpracy polsko-czeskiej oraz
prezentacja ogółowi społeczeństwa dotychczasowych efektów wieloletniej współpracy.
Kolejnym wyznaczonym do realizacji działaniem jest wspólna realizacja projektu „Czesko-polskie zarządzanie destynacją turystyczną“. Projekt ten rozwiązuje problem nieistniejącego systemu współpracy obu partnerów w zakresie zarządzania i tworzenia wspólnej, konkurencyjnej oferty
produktów turystycznych oraz jej prezentacji na rynkach docelowych. Głównym jego celem jest
utworzenie działającego i zrównoważonego czesko-polskiego systemu zarządzania destynacją turystyczną, który będzie w stanie stworzyć konkurencyjną ofertę produktów turystycznych i będzie
w stanie wejść z tą ofertą na rynki docelowe. Czeska strona naszego Euroregionu ma w tym zakresie większe doświadczenie i osiągnięcia. Praktycznie od początku swego założenia zrealizowała i
realizuje w dalszym ciągu szereg projektów mających na celu wsparcie turystyki. Przykładami tego
typu projektów mogą być: Neobjevené Jeseníky – gdzie w nowoczesny i kreatywny sposób promuje się atrakcje regionu. O podobnym charakterze był projekt Navštivte Jeseníky, obejmujący wykonanie między innymi miedzianych monet, które dystrybuowane były w promocyjnych blisterach
w ośrodkach turystycznych. Szczególnym przedsięwzięciem, które doczekało się już kilku edycji
oraz, którego efekty i wypracowane wzorce planujemy przenieść na cały obszar Euroregionu jest
„Destinační management turistické oblasti Jeseníky“. Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych i konsolidacyjnych ofert turystycznych, skierowanych do seniorów, rodzin z dziećmi oraz
innych możliwych grup klientów takich jak przedsiębiorstwa nie tylko z kraju, ale także z zagranicy.
Bardzo ważnym aspektem działalności Euroregionu jest jego aktywność w zakresie inspiracji i
popierania realizacji dużych, polsko-czeskich projektów inwestycyjnych. Przedstawiciele Euroregionu praktycznie „od zawsze“ zasiadają w komitetach sterujących i monitorujących, które decydują o przyznaniu pieniędzy m.in. na budowę dróg, systemów kanalizacji, infrastruktury turystycznej, remonty zabytkowych obiektów, zakupy wozów ratowniczych. Od 20 lat Euroregion Pradziad
pomaga samorządom terytorialnym, mieszkańcom, organizacjom NGO’s, przedsiębiorcom przełamywać niedogodności marginalnego - w stosunku do krajowych centrów rozwoju - położenia.
Wspiera rozwój infrastruktury transgranicznej, pomaga przełamywać dawne stereotypy.
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O autorzovi: Radosław Roszkowski
Radosław Roszkowski, narozen 1.1.1971 v Prudniku, vystudoval
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1995) a četná postgraduální studia. V letech 1998-2006 organizátor a vedoucí kanceláře
Euroregionu Praděd v Prudniku, v letech 2002-2006 člen městské
rady Prudniku, od prosince 2006 do dnes starosta prudnického
okresu, od roku 2010 až po současnost radní Rady okresu Prudnik. Za činnosti pro připomínání památky obětí komunistického
útlaku oceněn medailí „Pro Patria“. Iniciátorem a spoluautorem
publikací mj. „Velká kniha opozice na polsko-českém pohraničí,“
„Historie Pogoni Prudnik“ a publikace o přeshraniční tématice.
Autor a spoluautor desítek unijních projektů.
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Radosław Roszkowski

Činnost Euroregionu Praděd
pro polsko-českou spolupráci
Euroregion Praděd byl vytvořen s cílem realizace evropských ideálů sbližování napříč hranicemi a posílení kontaktů mezi polskými a českými partnery. Formálně euroregionem nazýváme institucionalizovanou oblast dobrovolné přeshraniční spolupráce místních samospráv, jejíž cílem je
obecně rozvoj příhraničních oblastí. Euroregion Praděd se již téměř 20 let podílí na rozvoji polsko-české spolupráce v mnoha oblastech společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních a
sociálních. Euroregion Praděd, jako přeshraniční dohoda místních samospráv, byl založen 2.7.1997
v Jeseníku, v rámci rámcové dohody podepsané zástupci polské a české vlády, a jeho název pochází
od nejvyššího vrcholu v této oblasti - Pradědu (1491 mnm). O realizaci spolupráce rozhodla snaha
místních komunit o navázání kontaktů, výměnu kulturního dědictví mezi sousedy, přemostění ekonomické nerovnosti a překonávání vzájemných předsudků a bariér.
Na polské straně vede aktivity pro rozvoj příhraničních oblastí v různých oborech a oblastech
života, Svazek polských obcí Euroregionu Praděd, který vznikl v lednu 2000, v současné době
sdružující 40 obcí a 5 okresů z Opolského vojvodství tvořící polskou část euroregionu. Euroregion
Praděd na české straně tvoří 73 samospráv sloučených v cílovém sdružení Euroregion Praděd a také
podporující členové: Olomoucký kraj, MAS Hrubý Jeseník, MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, Rozvoj Krnovska, Okresní hospodářská komora Bruntál.
Od počátku své činnosti se euroregion podílí na realizaci tzv. měkkých projektů, které jsou financovány z rozpočtu fondů EU z Fondů mikroprojektů. Obecné cíle, které vedly ke vzniku fondu
mikroprojektů, jsou snižování vzdálenosti pohraničních oblastí, které jsou ve svých zemích často
na okraji a jsou v porovnání se zbytkem země často opomíjeny, stejně jako pomoc při integraci
místních komunit díky boření historických a kulturních bariér.
Prvním programem realizovaným v rámci Euroregionu Praděd byl fond malých projektů v rámci
programu PHARE CBC. Bylo přiděleno celkem více než 569.000 EUR pro 97 projektů, celkem se
podařilo využít 94% finančních prostředků, které jsme měli k dispozici. Po vstupu Polské a České republiky do Evropské unie přijal Euroregion Praděd program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.
Tentokrát jsme realizovali 64 projektů v celkové hodnotě více než 2 mln PLN a využili jsme 99,9%
prostředků fondu.
Význam mikroprojektů ocenila Evropské komise. V programovém období 2007-2013 zvýšila finanční prostředky EU pro územní spolupráci. Euroregionu Praděd vedl FM Operačního programu
přeshraniční spolupráce spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Fond měl
k dispozici 9 385 000 EUR pro naše příjemce. V rámci OPPS ČR-Polsko 2007-2013, polská strana
Euroregionu Praděd nakonec přidělila celkem 99,76% dostupné alokace. Celkové procento využití
celého fondu přiděleného pro Euroregion Praděd bylo 98,85%. Příjemci podali celkem 914 projektových žádostí, z toho 414 na polské straně. Schváleno EKS bylo 881 projektů (329 na polské
straně). Realizováno a rozúčtováno bylo 716 projektů, včetně 319 projektů polských příjemců. V
rámci doposud realizovaných programů obě národní strany Euroregionu uvedly, že spolufinancováno bylo více než 1000 projektů, jejichž hodnota přesahovala 11 milionů eur, mnohokrát také dosáhly nejlepších ukazatelů využití přiznaných prostředků.
Zapojení Euroregionů do procesu evropské integrace je velmi vysoce hodnoceno. Evropský
parlament zdůrazňuje, že to byly právě euroregiony, které rozhodujícím způsobem přispěly k
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překonání hranic v Evropě, spojování lidí na obou stranách hranice a zlepšování sousedských vztahů prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Parlament uznává, že je potřeba odstranit nerovnosti
mezi regiony v nových a starých členských státech prostřednictvím rozvoje přeshraniční spolupráce, která je nedílnou součástí evropské integrace. V novém programovém období 2014-2020 bylo v
rámci EU pro tento účel přiděleno 9 miliard eur, z nichž pro Polsko připadlo zhruba 700 milionů eur.
Fondu mikroprojektů bylo přiděleno 20% rozpočtu programu: 45 244 343 eur z EFRR. Na polsko-českém pohraničí jsou mikroprojekty realizovány v rámci 6 zastřešujících projektů realizovaných
euroregiony. Na Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd je věnováno více než 8 200 000 eur.
Mezi nejčastěji podporované oblasti patřily a nadále patří kulturní výměna a setkávání obyvatel.
Příjemci organizovali polsko-česká divadelní a filmová setkání, festivaly mažoretek, vánoční trhy,
rytířské tábory, kulinářské turnaje, sportovní závody, kanoistické akce, organizovali veletrhy, vydávali publikace, knihy, mapy, průvodce, byly vytyčeny a označeny cyklostezky a stezky pro běžecké lyžování, turistické stezky, podporoval se rozvoj podnikání v pohraničí.
Realizované projekty prolomují negativní stereotypy, dlouholeté mentální a kulturní bariéry, a
pomáhají ukázat místní komunitě souvislosti a podobnosti, a poukázat na společnou odpovědnost
za formování skutečnosti ve své bezprostřední blízkosti.
Euroregion se také aktivně účastní aktivit zaměřených na rozvoj cestovního ruchu realizací vlastních projektů, které jsou zaměřeny na velmi široké publikum. Vznikly koncepce sítě cyklistických
tras, bylo publikována spousta map, průvodců, alb, např. „Hrady a zámky“, kde jsou představeny
krásy nejzajímavějších hradů, zámků a zámečků, a také „Sakrální památky“. Euroregion Praděd
také realizoval řadu dalších projektů, např. projekt „ Euroregion Praděd Online “, v rámci kterého
vznikl vzdělávací internetový servis věnovaný dětem a mládeži. Výsledkem dalšího mikroprojektu
je 42 informačních tabulí, které byly umístěny na dostupném veřejném prostoru. Se zájmem o podnikatele byl realizován projekt „Podnikatelé v pohraničí“, jehož cílem byl rozvoj spolupráce mezi
polskými a českými podnikateli. Myšlenka projektu byla pokračováním dřívějších 6 kurzů pořádaných euroregionem ve spolupráci s polským velvyslanectvím v Praze, které byly velmi populární. Tyto aktivity byly podpořeny online databází polských firem, které hledají obchodní partnery v
České republice.
Výsledkem realizace dalšího přeshraničního projektu byl vznik „Centra pro spolupráci Euroregionu Praděd “, které se používá jako školící centrum pro potenciální žadatele, „učebna“ pro žáky
a studenty, místo setkání členů sdružení a jednání orgánů Euroregionu. Oficiální otevření „Centra“
se konalo 17. října 2013, a bylo spojeno s prezentací „Strategie pro rozvoj Euroregionu Praděd v
letech 2014-2020“, která byla také vytvořena v rámci jiného vlastního projektu. Tento dokument
tvoří základ pro další spolupráci mezi polskými a českými samosprávami a dalšími subjekty využívajícími finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj v současném období financování. Také definuje směry činnosti a vývoje naší organizace pro příštích několik let provozu.
V souladu s ve strategii stanovenými cíli se snažíme v rámci naší oblasti o větší integraci různých
institucí, a zejména členů Euroregionu Praděd, zaměřujeme se na rozvoj přeshraniční spolupráce a vytváření nových vazeb mezi subjekty, které vykonávají svou činnost v příhraniční oblasti. Za
účelem dosažení těchto cílů, polské a české pobočky EP podaly žádost na společný projekt „XX let
přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd“. Dalšími cíli projektu jsou shrnutí naší polsko-české
spolupráce a veřejná prezentace výsledků stávající dlouhodobé spolupráce.
Další naplánovanou činností je společná realizace projektu „Polsko-české řízení turistické destinace.“ Tento projekt řeší problém neexistujícího systému spolupráce mezi oběma partnery v
oblasti řízení a vytvoření společné, konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu a její
prezentace na cílových trzích. Jeho hlavním cílem je vytvořit fungující a vyvážený polsko-český systém řízení turistické destinace, který bude schopen vytvořit konkurenceschopnou nabídku produk100
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tů cestovního ruchu, se kterou bude možno vejít na cílové trhy. Česká strana našeho euroregionu
má v této oblasti více zkušeností a úspěchů. Prakticky od počátku svého založení realizovala a stále
realizuje spoustu projektů na podporu cestovního ruchu. Příkladem tohoto typu projektů mohou
být: Neobjevené Jeseníky - které moderním a kreativním způsobem propagují atrakce regionu.
Podobný byl projekt Navštivte Jeseníky, který mimo jiné zahrnoval i výrobu měděných mincí, které
byly distribuovány v propagačních obalech v turistických střediscích. Speciálním projektem, který
se již dočkal několika edicí, a jehož účinky a vypracované vzory plánujeme přenést na celou oblast
Euroregionu, je „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“. Projekt si klade za cíl vytvořit
moderní a sjednocené turistické nabídky, které budou zaměřeny na seniory, rodiny s dětmi a další
možné skupiny zákazníků, jako jsou podniky, a to nejen ze země, ale i ze zahraničí.
Velmi důležitým aspektem činnosti Euroregionu je jeho aktivita, pokud jde o inspiraci a podporování realizace velkých polsko-českých investičních projektů. Představitelé Euroregionu jsou
téměř „odjakživa“ členy řídících a monitorovacích výborů, které rozhodují o poskytování peněz mj.
na stavbu silnic, kanalizačních systémů, infrastruktury pro cestovní ruch, rekonstrukce historických objektů, nákup záchranných vozů. Již 20 let Euroregion Praděd pomáhá místní samosprávě,
obyvatelům, nevládním organizacím a podnikatelům překonávat nevýhody okrajové - ve vztahu k
národním centrům rozvoje - pozice. Podporuje rozvoj přeshraniční infrastruktury a pomáhá překonat staré stereotypy.
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O autorze: JUDr. Libuše Růčková
JUDr. Libuše Růčková urodziła się w Broumovie, po studiach
na wydziale prawa w Brnie pracowała jako prawnik. W latach
2002 – 2010 była burmistrzem Broumova i prezesem DSO Broumovsko, 2009 – 2014 prezes MAS Broumovsko+. Od 2010 roku
pracuje jako menager projektów (Benedyktyńskie opactwo św.
Wacława w Broumovie, Agencja dla rozwojuregionu Broumova i
spółce Společnost pro destinační management Broumovska, o.
p. s.). Má dwie córki – obie ze swoimi rodzinami żyją w regionie
Broumovskim.
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JUDr. Libuše Růčková

Rozwój ruchu turystycznego
jako część rozwoju regionu
Wstęp
Zarządzanie miejsowościami turystycznymi w Republice Czeskiej jest mocno dofinansowane.
Priorytetem kraju jest rozwój przemysłu, który tworzy miejsca pracy, jednak w niewystarczającej
liczbie dla terenów wiejskich odległych od dużych centrów. Region Broumova jest drugim najbardziej chronionym regionem przemysłowym w Republice Czeskiej, mimo to przemysł ma raczej tendencję odchodzenia z regionu, a co więcej jest w nim więcej automatyzacji i robotyzacji, przez co
ilość miejsc pracy będzie spadać. W wyniku mniejszej koncentracji ludności w naszym regionie jest
również mniejsze zainteresowanie usługami. Dlatego potrzebujemy rozwoju działań odpowiadających naszemu regionowi. Mniejsze zapotrzebowanie w sektorze usług może zrównoważyć ruch
turystyczny. Region Broumova jest regionem między Karkonoszami i Górami Orlickimi, dlatego w
przeszłości był w ruchu turystycznym pomijany. Wielobarwna oferta dziedzictwa przyrodniczego i
kulturalnego jest dla odwiedzających często wielkim zaskoczeniem.
Przedstawienie spółki rozwoju miejscowego
Spółkę zarządzającą regionem Broumova (Společnost pro destinační management Broumovska, SDMB) założył Wolny związek gmin regionu Broumov, Wolny związek gmin regionu Police
i organizacja pozarządowa Agencja rozwoju regionu Broumova i Spółka zarządzająca regionem
Broumova (Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Dobrovolný svazek obcí Policko a nezisková organizace Agentura pro rozvoj Broumovska, z. s. SDMB), jest formą prawną powszechnie korzystną dla organizacji. Celem Spółki SDMB zarządzającej regionem Broumova jest rozwój ruchu turystycznego w regionie Broumova, przy czym jej działania są ukierunkowane w terenie wydzielonym
obszarem chronionym na terenie regionu Broumova.
Celem zarządzania miejscowościami jest marketing miejsc, prowadzący do podtrzymywania
możliwości korzystania z potencjału ruchu turystycznego, do tworzenia nowych miejsc pracy, działalności ekonomicznej i podnoszenia jakości życia tutejszych mieszkańców. Można to osiągnąć za
pomocą współudziału zysków z ruchu turystycznego na finansowanie i utrzymanie ekonomiczne
szerokiego spektrum usług z równoległą ofertą zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców regionu.
Spółka zarządzająca regionem Broumova (SDMB) ma dziewięcioosobowy zarząd, przewodniczącym jest burmistrz miasta Broumov. Członkami zarządu są burmistrzowie miast i wiosek, prowadzący CHKO Broumovsko i przedstawiciele usługodawców. Organem statutowym jest dyrektor,
którym jest burmistrz miasta Teplice nad Metují. Organem wykonawczym jest czteroosobowa grupa robocza. Spółka zarządzająca regionem Broumova zatrudnia 4 pracowników, jednego na cały
etat, kolejnych na część etatu.
Istotną częścią spółki zarządzającej regionem Broumova (SDMB) jest ciągła komunikacja z administracją publiczną, usługodawcami i społecznością lokalną, zachęcanie do współpracy i identyfikacja z marką Regionu Broumova. Współpracy tej pomogło powołanie Klubu Funduszu Rozwoju
Miejscowego, który gromadzi kluczowych graczy ruchu turystycznego. Za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Miejscowego członkowie Klubu pomagają finansować działania spółki zarządzającej
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regionem Broumova i odwrotnie wpływają na formułowanie celów w ruchu turystycznym. Członkostwo w Klubie funduszu miejscowego rozwoju, pomaga także wspierać wewnętrzną identyfikację z marką Regionu Broumova, podwyższać jakość usług i szukać produktów z wyższą wartością
dodaną.
Działalność Spółki zarządzającej regionem Broumova
Kierunek miejscowego zarządzania można tematycznie podzielić na trzy tematy:
a) Region Broumov
b) Resort rowerowy regionu Broumov
c) Geopark Regionu Broumov
Tematy w zagadnieniu grup docelowych się przeplatają. Odwiedzającym oferujemy zwiedzanie
zabytków budowlanych (barokowy klasztor w Broumovie i kościoły zaprojektowane przez K. i K. I.
Dientzenhoferów, drewniany cmentarny kościółek w Broumovie i inne). Zainteresowanie skalnym
miastem z piaskowca w Adršpachu i Teplicích nad Metují staramy się łączyć z zainteresowaniem
o inne elementy dziedzictwa przyrodniczego regionu (Broumovskie ściany, Ostaš, Góry Jaworze).
Zainteresowani znajdą dogodne tereny do uprawiania turystyki rowerowej i turystyki pieszej w
postaci wymagających tras, jak i tras na wycieczki z dziećmi. Na małym obszarze tematem dla
zainteresowanych jest barwne ukształtowanie geologiczne, geoturystyka włącznie z wystawami
(w byłej kopalni miedzi Bohumír w Jívce, ścieżki edukacyjne w Rožmitále, Vižňově i Policach nad
Metují). W przypadku złej pogody latem i zimą proponowany jest program w Centrum Wenzel
w Meziměstí (strzelnica, ścianka wspinaczkowa, kręgle, strzelanie z łuku) i odbywające się w broumovskim klasztorze całoroczne imrezy edukacyjne i kulturalne. Częścią oferty są również cele
turystyczne położone w najbliższym polskim obszarze (np. podziemne Osówka).
Częścią miejscowego zarządzania jest współpraca z innymi miejscowymi spółkami zarządzającymi w Republice czeskiej. Dla stabilności Spółki miejscowego zarządzania Regionem Broumova
ważne jest wsparcie Kraju Kralovehradeckiego, jego spotkanie z graczami rozwoju ruchu turystycznego ze Spółką miejscowego zarządzania Regionem Broumova, w którym aktywnie uczestniczy.
Spółka miejscowego zarządzania Regionem Broumowa włącza Region Broumowa do tematów
ogłaszanych przez narodową centralę rozwoju ruchu turystycznego CzechTourism – w roku 2017
jest tym tematem Rok baroku.
Społka miejscowego zarządzania Regionu Broumova (SDMB) w 2016 roku stała się koordynatorem powstania produktu ruchu turystycznego ukierunkowanego na skalne miasta Republiki
Czeskiej. Przy wsparciu czterech krajów (Kralovehradeckiego, Libereckiego, Ústeckiego i Środkowoczeskiego), poprzez powstanie tego produktu włączyła się w to Czeska Szwajcaria, Czeski raj i
Region Broumova. Celem jest stworzenie narodowego konkurencyjnego produktu „Piaskowcowe
skalne miasta Republiki Czeskiej“, który będzie zbierał ofertę poszczególnych regionów, na których obszarze znajdują się skalne miasta. Pierwszą fazą prac jest rekonstrukcja stron www.skalnimesta.cz, powstanie strategi ,utworzenie grup roboczych i strategicznych, stworzenie koncepcji
całego projektu.
Do marketingu Spólka miejscowego zarządzania Regionu (SDMB) wykorzystuje strony internetowe www.broumovsko.cz, www.bikeresort.cz, www.geopark.broumovsko.cz. Za pomocą połączenia z serwerem turystycznym kraju www.hkregionu.cz przez magazyn danych informacje
umieszczane są np. w kalendarzu imprez, generowane są na serwerze regionu Kralovohradeckiego. Zarządzanie miejscem jest prezentowane na profilach Broumovsko i Bikreresort Broumovsko
na Facebooku i na profilu destinace #bromovsko na Instagramie.
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Od wielu lat wydajemy gazety turystyczne w letniej i zimowej wersji, które są do dyspozycji
odwiedzających za darmo. Z powodu braku środków finansowych niestety na razie jedynie w czeskiej wersji. W gazetach turystycznych informujemy o ciekawostkach regionu, o organizowanych
imprezach kulturalnych i sportowych, w których udział mogą wziąć turyści, a także w formie ogłoszenia prezentujemy miejscowych usługodawców.
Producentów z regionu wspieramy za pośrednictwem sieci Stowarzyszenia regionalnych marek. Drobni producenci mogą otrzymać markę regionalnego produktu Broumovsko. W chwili obecnej przyłączyło się 23 posiadaczy marki (miód, szlifowane szkło, ser owczy i jogurty, dżemy chleb i
inne).
We współpracy z członkami Funduszu miejscowego rozwoju od roku 2015 jest oferowana odwiedzjącym, za pośrednictwem hotelarzy i centrum informacyjnych, zniżka czeskich i polskich
partnerów, którzy zniżki wykorzystują jako część swojej reklamy.
W celu wsparcia turystyki rowerowej przygotowujemy mapy, oferujemy wyjazdy dla ludzi z kręgu odbiorców, organizujemy wsparcie marketingowe zakładów rowerowych lub wypożyczalni rowerów. Od około pięciu lat staramy się o stworzenie ścieżki singletrack (wąska jednośladowa trasa
dla rowerów górskich) w Jaworzych Górach. W szczególności walczy się przede wszystkim o niewyjaśnioną restytucję kościołów i wyjaśnia się niejasne posiadanie szczególnie gruntów leśnych.
Wykorzystanie tematów społecznych w ruchu turystycznyn w naszym regionie
Uważny czytelnik zapewne spostrzegł pojawiające się wspólne tematy w poprzednich częściach
tekstu. Jest to turystyka rowerowa i turystyka piesza bez względu na granicę państwową pomiędzy Polską i Republiką Czeską. Jednak rozwój sieci informacyjnych i marketingowych oferuje nowe
tematy.
Takim nowym tematem są geoparki, które zaczęły powstawać po 2000 roku na całym świecie a
od listopada 2015 roku Globalne Geoparki są pod patronatem UNESCO. W 2001 roku istniały 4 europejskie geoparki, w 2015 roku częścią światowej sieci jest 120 geoparków. W Republice Czeskiej
mamy jeden globalny geopark – Czeski raj, 7 narodowych geoparków, 5 kandydujących geoparków
(włącznie z Geoparkiem Broumov).
Geoparki interpretują rozwój Ziemi, dziedzictwo geologiczne, jednakże interpretują również
dziedzictwo historyczne w danym geoparku, ukierunkowują się na podtrzymujący się ruch turystyczny i nawiązującą do edukacji ekologicznej.
Geoparki przedstawiają dziedzictwo przyrodnicze w obszarach ciekawych geologicznie, jednak
prezentuje się w nich również ciekawe fenomeny budowlane czy architektoniczne, pozostałości
działalności ludzi i inne ciekawostki – wszystko, co nawiązywało do geologicznego powstania obszaru. Pierwotnym zadaniem geopakrów nie jest ochrona przyrody, ponieważ do ich ochrony państwa stwarzają swoje samorządowe systemy. Geoparki oferują tematy do aktywnego spędzania
wolnego czasu, czy to dla miejscowej ludności, czy turystów. Zadaniem geoparków jest również
wypełnianie celów naukowych i edukacyjnych, co prowadzi do współpracy z wszystkimi rodzajami
szkół i instytucjami naukowymi.
Region Broumova stał się w październiku 2014 r. obszarem kandydującym i w kwietniu 2015 roku
wnioskował o statut narodowego geoparku dla obszaru geologicznego oznaczanego jako Wyżyna
Broumovska składająca się z Wyżyn Žacléřskiej, Meziměstskiej i Polickiej. Jednak Wyżyna Broumovska jest częścią geomorfologicznego obszaru Sudetów Środkowych. Dążenie do statutu Globalnego geoparku będzie efektywniejsze, jeśli po polskiej stronie obszaru znajdzie się partner, który
będzie pełnić rolę koordynatora w temacie geoparku i geoturystyki. Tak jak rolę koordynatora na
Ziemi Broumovskiej pełni Spółka miejscowego rozwoju Regionu Broumova (SDMB). Rola koordynowania polega szczególnie na współpracy z partnerami, którzy oferują usługi, z których korzysta
turystyka geologiczna (np. Kopalnia Bohumír w Jívce).
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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Następnym proponowanym tematem dla współpracy Regionu Broumova z polskim partnerem
są zabytki barokowe. Po budowlanej rewitalizacji Narodowego Zabytku Kulturowego Klasztoru w
Broumvie, jest do dyspozycji potencjał techniczny (wykładowy, teatralny, muzyczny i sale taneczne, nocleg w byłych celach zakonników, w 2018 roku włącznie z restauracją) i potencjał personalny.
Klasztor Broumov przez cały rok oferuje program edukacyjny i kulturowy kierowany do mieszkańców jak i turystów.
Projekt „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych“
Celem projektu jest podniesienie poziomu odwiedzalności regionu za pośrednictwem większego wykorzystania potencjału naturalnego i źródeł kulturowych. Projekt umożliwi rozwój szczególnie działań marketingowych ruchu turystycznego, dzięki wsparciu finansowemu z Programu INTERREG V-A, oś priorytetowa 2 – Rozwój potencjały źródeł naturalnych i kulturowych dla wsparcia
zatrudnienia. Spółka miejscowego rozwoju Regionu Broumov (SDMB), jest partnerem przewodnim, partnerami projektu są Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska i Gmina
Radków. Całkowity kosztorys projektu to 1, 040 mil. €, realizacja: 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.
Region Broumova i Gmina Radków podążają we współpracy z lat 2012-2014, kiedy to realizowano projekt finansowany z Funduszu mikroprojektów Programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Polska 2007 – 2013. Projekt pod nazwą „Geoturystyka: pierwsze
kroki“ pomógł Regionowi Broumova uzyskać podstawy potrzebne do uzyskania statutu Geoparku
Broumovsko (obszar kandydujący).
W chwili obecnej realizowany projekt „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie
Sudetów Środkowych „ pomoże informować nowych polskich partnerów o tematach geoparku i
geoturystyce. Regionowi Broumova pomoże nawiązać współpracę ze znaczącą organizacją rozwoju po polskiej stronie, ktorą jest Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska.
Zakończenie
O możliwościach rozwoju ruchu turstycznego mówi nastepująca tabela:

O rozwój poprzez podniesienie udziału ruchu turystycznego w ekonomii i zatrudnienia Spółka
Miejscowego Rozwoju Regionu Broumova (SDMB) stara się poprzez budowanie konkurencyjnej
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marki „Boumovsko“, podnoszenie świadomości o „Krainie skał piaskowych i zabytków barokowych” na poziomie narodowym i międzynarodowym, a także poprzez reklamę regionu, jako rozwoju turystycznego we wszystkich docelowych grupach turystów, partnerstwem i współpracą w
regionie i za jego granicami. Ze świadomością, że dobry miejscowy rozwój jest systematyczny,
długotrwały, silny, z partnerami i uśmiechem.
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O autorzovi: JUDr. Libuše Růčková
JUDr. Libuše Růčková se narodila v Broumově, po studiu Právnické fakulty university v Brně pracovala jako právník. V l. 2002 –
2010 byla starostkou Broumova a předsedkyní DSO Broumovsko,
2009 – 2014 předsedkyní MAS Broumovsko+. Od r. 2010 pracuje
jako projektová manažerka (Benediktinské opatství sv. Václava v
Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, z. s., a Společnost
pro destinační management Broumovska, o. p. s.). Má dvě vdané
dcery – obě se svými rodinami žijí na Broumovsku.
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JUDr. Libuše Růčková

Rozvoj cestovního ruchu jako součást
rozvoje regionu
Úvod
Destinační management v České republice je hluboce podfinancován. Prioritou země je rozvoj
průmyslu, který vytváří pracovní místa, avšak nikoliv dostatečně pro venkovské oblasti odlehlé od
větších center. Broumovsko je druhou nejprůmyslovější chráněnou krajinnou oblastí v České republice, avšak průmysl má tendenci z regionu spíše odcházet a navíc v něm další automatizací a robotizací bude počet pracovních míst stagnovat nebo klesat. V důsledku nižší koncentrace obyvatel
je v našem regionu rovněž nižší poptávka po službách. Proto potřebujeme rozvoj aktivit vhodných
pro náš region. Nižší poptávku v sektoru služeb může rozvoj cestovního ruchu vyvažovat. Broumovsko je regionem mezi Krkonošemi a Orlickými horami, proto v minulosti bylo v cestovním ruchu
opomíjené. Pestrá nabídka přírodního i kulturního dědictví je pro návštěvníky často velkým překvapením.
Představení destinační společnosti
Společnost pro destinační management Broumovska (SDMB) založil Dobrovolný svazek obcí
Broumovsko, Dobrovolný svazek obcí Policko a nezisková organizace Agentura pro rozvoj Broumovska, z. s. SDMB je právní formou obecně prospěšnou organizací. Cílem SDMB je rozvoj cestovního
ruchu na Broumovsku, přičemž aktivitami se zaměřuje na území vymezené Chráněnou krajinnou
oblastí Broumovsko.
Cílem destinačního managementu je marketing destinace vedoucí k udržitelnému využívání potenciálu cestovního ruchu pro tvorbu pracovních míst, ekonomickou aktivitu a zvyšování kvality
života místních obyvatel. Toho lze dosáhnout spoluúčastí příjmů z cestovního ruchu na financování
a ekonomické udržitelnosti širokého spektra služeb se souběžnou nabídkou volnočasového vyžití
pro obyvatele regionu.
SDMB má devítičlennou správní radu, předsedou je starosta města Broumova. Členy správní
rady jsou starostové měst a obcí, vedoucí Správy CHKO Broumovsko a zástupci poskytovatelů
služeb. Statutárním orgánem je ředitel, kterým je starosta města Teplice nad Metují. Výkonným
orgánem je čtyřčlenná pracovní skupina. SDMB zaměstnává 4 pracovníky, jednoho na celý úvazek,
další na úvazky částečné.
Nezbytnou součástí činnost SDMB je průběžná komunikace s veřejnou správou, poskytovateli
služeb a místní veřejností, podněcování vzájemné spolupráce a identifikace se značkou Broumovsko. Ke spolupráci přispělo zřízení klubu Fondu destinace, který sdružuje klíčové aktéry v cestovním ruchu. Prostřednictvím Fondu destinace pomáhají členové klubu financovat aktivity SDMB a
naopak ovlivňují formulování cílů v cestovním ruchu. Členství v klubu Fondu destinace tak pomáhá
posilovat vnitřní identifikaci se značkou Broumovsko, zvyšovat kvalitu služeb a hledat produkty s
vyšší přidanou hodnotou.
Činnost SDMB
Zaměření destinačního managementu lze zaměřením rozčlenit na tři témata:
a) Region Broumovsko
b) Bike resort Broumovsko
c) Geopark Broumovsko
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.
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V oslovení cílových skupin se však témata prolínají. Návštěvníkům nabízíme prohlídky stavebních památek (barokní Klášter v Broumově a kostely projektované K. a K. I. Dientzenhoferovými,
dřevěný hřbitovní kostelík v Broumově a další). Zájem o pískovcová skalní města v Adršpachu a
Teplicích nad Metují se snažíme propojit se zájmem o další součásti přírodního dědictví regionu
(Broumovské stěny, Ostaš, Javoří hory). Vhodné terény pro cykloturistiku a pěší turistiku najdou
zájemci jak v podobě náročných tras, tak vhodné pro výlety s dětmi. Pestré geologické složení na
malé rozloze je tématem pro zájemce o geoturistiku včetně expozic (bývalý měděný Důl Bohumír
v Jívce, naučné stezky v Rožmitále, Vižňově a Polici nad Metují). V případě nepříznivého počasí v
létě i zimě je nabízen program v Centru Walzel (střelnice, lezecká stěna, bowling, lukostřelba) v
Meziměstí a v broumovském klášteře (celoroční vzdělávací a kulturní akce). Součástí nabídek jsou
rovněž turistické cíle v nejbližším polském území (např. Podzemní město Osówka).
Součástí destinačního managementu je spolupráce s dalšími destinačními společnostmi v České
republice. Pro stabilitu SDMB je důležitá podpora Královéhradeckého kraje, jehož setkání s aktéry
rozvoje cestovního ruchu se SDMB aktivně účastní. SDMB zapojuje Broumovsko do témat vyhlašovaných národní centrálou rozvoje cestovního ruchu CzechTourism – v roce 2017 je tímto tématem
Rok barok.
SDMB se v roce 2016 stala koordinátorem vzniku produktu cestovního ruchu zaměřeného na
skalní města České republiky. S podporou čtyř krajů (Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého
a Středočeského) se do vytvoření tohoto produktu zapojilo České Švýcarsko, Český ráj a Broumovsko. Cílem je vytvoření národního konkurenceschopného produktu „Pískovcová skalní města České republiky“, který bude sdružovat nabídku jednotlivých regionů, na jejichž území se skalní města
nachází. První fází prací je rekonstrukce stránek www.skalnimesta.cz, tvorba strategie, utvoření
pracovní a strategické skupiny, tvorba koncepce celého projektu.
K marketingu využívá SDMB webové stránky www.broumovsko.cz, www.bikeresort.cz, www.
geopark.broumovsko.cz. Propojením s turistickým serverem kraje www.hkregionu.cz přes datový
sklad se informace vkládané např. do kalendáře akcí generují na server Královéhradeckého regionu. Destinace je prezentována na Facebookových profilech Broumovsko a Bike resort Broumovsko
a na Instagramovém profilu destinace #broumovsko.
Po řadu let vydáváme turistické noviny v letní a zimní verzi, které jsou zdarma k dispozici
návštěvníkům. Z nedostatku finančních prostředků prozatím pouze v české verzi. V turistických
novinách informujeme o zajímavostech v regionu, o pořádaných kulturních a sportovních akcích,
kterých se mohou návštěvníci zúčastnit, a rovněž formou inzerce prezentujeme místní poskytovatele služeb.
Výrobce z regionu podporujeme prostřednictvím sítě Asociace regionálních značek. Drobní
výrobci mohou získat značku regionální produkt Broumovsko. V současné době je zapojeno 23
držitelů značky (med, broušené sklo, ovčí sýry a jogurty, džemy, chléb a další).
Ve spolupráci se členy Fondu destinace je od roku 2015 nabízena návštěvníkům prostřednictvím
ubytovatelů a informačních center slevová karta Broumovskem výhodně. Jejím prostřednictvím
jsou poskytovány slevy zapojených českých i polských partnerů, kteří slevy využívají jako součást
své propagace.
Pro podporu cykloturistiky mapujeme trasy, nabízíme vyjížďky pro veřejnost, zajišťujeme marketingovou podporu cyklozávodů nebo půjčoven kol. Přibližně pět let se snažíme o vytvoření singletrackové trasy (úzká jednostopá trasa pro horská kola) v Javořích horách. V realizaci brání především nedořešené církevní restituce, a tím nejasné vlastnictví zejména lesních pozemků.
Využití společných témat v cestovním ruchu v našem regionu
Pozorný čtenář jistě postřehl v úvahu přicházející společná témata v předcházejících částech
textu.
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Ať je to cykloturistika a pěší turistika bez ohledu na státní hranici mezi Polskem a Českou republikou. Avšak rozvoj sítí informačních a marketingových nabízí nová témata.
Takovým novým tématem jsou geoparky, které začaly po roce 2000 celosvětově vznikat a od
listopadu 2015 jsou Globální geoparky pod patronací UNESCO. V r. 2001 existovaly 4 evropské geoparky, v r. 2015 je součástí světové sítě 120 geoparků. V ČR máme jeden globální geopark – Český
ráj, 7 národních geoparků, 5 kandidátských geoparků (včetně Geoparku Broumovsko).
Geoparky interpretují vývoj Země, geologické dědictví, avšak interpretují rovněž historické dědictví v daném geoparku, zaměřují se na udržitelný cestovní ruch a související environmentální
osvětu.
Geoparky prezentují přírodní dědictví v územích zajímavých geologicky, avšak prezentují se
v nich rovněž fenomény zajímavé stavebně či architektonicky, pozůstatky činnosti lidí a další
zajímavosti – vše, co na geologický vznik území navázalo. Prvotním úkolem geoparků není ochrana
přírody, neboť pro její ochranu vytvářejí státy svoje správní systémy. Geoparky nabízejí témata pro
aktivní trávení volného času, ať místních obyvatel nebo návštěvníků. Úkolem geoparků je rovněž
naplňování výzkumných a vzdělávacích cílů, což vede ke spolupráci se všemi typy škol a vědeckými
institucemi.
Broumovsko se stalo v říjnu 2014 kandidátským územím a v dubnu 2015 požádalo o statut národního geoparku pro území geologicky označované jako Broumovská vrchovina skládající se z vrchoviny Žacléřské, Meziměstské a Polické. Avšak Broumovská vrchovina je součástí geomorfologické
oblasti Střední Sudety. Snaha o statut Globálního geoparku bude úspěšnější, pokud se na polské
části území najde partner, který bude plnit roli koordinátora v tématu geoparku a geoturistiky. Tak
jako roli koordinátora na Broumovsku plní Společnost pro destinační management, o. p. s. Koordinační role spočívá zejména ve spolupráci s partnery, kteří nabízejí služby využitelné pro geoturistiku (např. Důl Bohumír v Jívce).
Dalším nabízejícím se tématem pro spolupráci Broumovska s polskými partnery jsou barokní
památky. Po stavební revitalizaci Národní kulturní památky Klášter v Broumově jsou k dispozici
technické (přednáškové, divadelní, hudební a taneční sály, ubytování v bývalých celách řeholníků,
v roce 2018 včetně restaurace) i personální kapacity. Klášter Broumov celoročně nabízí vzdělávací
a kulturní programy určené jak místním tak návštěvníkům.
Projekt „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“
Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Projekt umožní rozvoj zejména marketingových aktivit cestovního ruchu,
a to díky finanční podpoře z Programu INTERREG V-A, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních
a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., je vedoucím partnerem, partnery projektu jsou Lokalna Organizacja Turystyczna
Aglomeracja Wałbrzyska a Gmina Radków. Celkový rozpočet projektu je 1, 040 mil. €, realizace: 1.
1. 2017 do 31. 12. 2020.
Broumovsko a Gmina Radków pokračují ve spolupráci z let 2012 – 2014, kdy se realizoval projekt
financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013. Projekt s názvem „Geoturistika: první kroky“ pomohl Broumovsku
získat podklady potřebné k získání statutu Geopark Broumovsko (kandidátské území).
V současné době realizovaný projekt „Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet“ pomůže informovat nové polské partnery o tématech geoparku a geoturistiky. Broumovsku pomůže navázat spolupráci s významnou destinační organizací na polské straně, kterou
je Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska.
Závěr
Tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich. Wczoraj, dzisiaj, jutro.

111

O možnostech rozvoje cestovního ruchu napoví následující tabulka:

O rozvoj regionu zvýšením podílu cestovního ruchu na ekonomice a zaměstnanosti se Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s., snaží budováním konkurenceschopné
značky „Broumovsko“, zvyšováním povědomí o „Kraji pískovcových skal a barokních památek“ na
národní i mezinárodní úrovni, propagací regionu jako turistické destinace u všech cílových skupin
návštěvníků, partnerstvím a spoluprací v regionu i za jeho hranicemi. S vědomím, že dobrý destinační management je systematický, dlouhodobý, silný, s partnery a s úsměvem.
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Tolerance a svoboda na cestách vzájemných polsko-českých vztahů. Včera, dnes, zítra.
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