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WSTĘP

Z
apraszam dzisiaj Państwa do lektury książki innej niż dotych-
czas dostępne na naszym terenie publikacje.  Chodzi o komiks, 
więc jest to z założenia propozycja lżejsza w odbiorze, ale po-
przez taką formę przekazująca treść często lepiej zapadają-
cą w pamięci.

 Z jednej strony publikacja jest skierowana do młodego czy-
telnika z terenu Ziemi Prudnickiej, tak, aby pokazać, że miejsce, w 
którym żyje, uczy się, gdzie pracują jego rodzice, a być może prze-
żywają trudności, nie jest miejscem nieciekawym, z którego należy 
tylko wyjechać. To, co młody człowiek może obejrzeć w innych tego 
typu wydawnictwach – atrakcyjne przygody, tajemnicze miejsca, 
niezwykli bohaterowie – jest także udziałem ludzi mieszkających 
tutaj. Wystarczy tylko uważniej popatrzeć, spróbować zobaczyć ten 
przygraniczny zakątek Śląska z innej perspektywy. Jest to zatem 
publikacja z walorami możliwymi do wykorzystania do na-
uki regionalizmu wśród młodych mieszkańców Ziemi 
Prudnickiej i szerzej Pogranicza.
 Z drugiej strony książka jest innym sposo-
bem oddziaływania na osoby odwiedzające Ziemię 
Prudnicką i przyległe tereny czeskie, skierowana jest 
zatem także do turystów, którzy wracając do swo-
ich domów mogą powrócić myślą do naszej Ziemi. 
Mogą zainteresować się fabułą komiksowych hi-
storii i nawet w sposób nie do końca uświadomio-
ny, mimowolny dowiedzieć się czegoś o regionie.

 Ziemia Prudnicka jest krainą bogatą w wyda-
rzenia i postaci, którymi możemy się poszczycić w Polsce. Nie spo-
sób przy tym pominąć epizodów związanych z bliskim nam Pograniczem 
i czeskim sąsiedztwem. Komiks jest medium, które przyswajamy w sposób 
łatwy i przyjemny. Obok wydawnictw naukowych, poradnikowych, folderów, które mają swoich odbiorców, 
jest to zupełnie inna forma przekazu działająca na odrębną sferę emocji. Podawane w ten sposób informacje 
są lepiej przyswajalne, dłużej zapamiętywane.
 Proponuję Państwu obejrzenie tej 88-stronicowej publikacji, wydanej w ramach projektu „Euroregio-
nalne dziedzictwo kultury”, na którą składa się kilkanaście krótkich epizodów, poprzedzonych wstępami opi-
sującymi interesujące miejsce lub wydarzenie, związaną z ziemią prudnicką osobę. Mam nadzieję, że ta lektu-
ra będzie tyleż przyjemna, co pouczająca.

          Starosta Prudnicki

                         Radosław Roszkowski



T
entokrát Vás zveme k četbě knihy jiné, než ty, které byly dosud dostupné na našem terénu. Jedná se 
o komiks, je to tedy na jedné straně jednodušší četba, ale díky své formě může její obsah často lépe 
zapadnout do paměti. 

 Na jedné straně je publikace určena mladému čtenáři z oblasti Prudnické země, aby mu ukáza-
la, že místo, na kterém žije, kde se učí a kde pracují jeho rodiče a možná prožívají různé problémy, není ne-
zajímavé místo, ze kterého by se mělo pouze odejít. To, co může mladý čtenář uvidět v jiných publikacích to-
hoto typu – zajímavá dobrodružství, tajemná místa, neobyčejní hrdinové – na tom všem se podílejí lidé, kteří 
zde žijí. Stačí se jen podívat na tento příhraniční koutek Slezska z jiného pohledu. Jedná se tedy o publikaci s 
hodnotami umožňujícími její využití ve výuce regionalismu u mladých obyvatel Prudnické země a širší oblasti 
pohraničí. 
 Na druhé straně je kniha jiným způsobem působení na osoby, které navštěvují Prudnickou zemi a okol-
ní české území. Je tedy určená také turistům, kteří se její pomocí budou moci vrátit myšlenkami do našeho 
regionu i po návratu domů. Může je zaujmout příběh v komiksových historkách a přitom se mohou nenuceně 
dozvědět i něco nového o našem regionu. 
 Prudnická země je krajinou bohatou na historické události a postavy, na které můžeme být v Polsku hrdí. 
Nesmíme také pominout události spojené s nám blízkým pohraničím a našimi českými sousedy. Komiks je  pro-
středkem, který je vnímán snadno a příjemně. Kromě vědeckých publikací, průvodců, prospektů, které mají 
své odběratele, je to zcela jiný způsob zprostředkování informací, která působí na oblast emocí. Tímto způso-
bem uváděné informace se lépe přijímají a pamatují. 
 Nabízíme Vám prohlédnutí této 88-stránkové publikace, vytištěné v rámci projektu „Euroregionální 
kulturní dědictví”, která se skládá z více než tuctu krátkých epizod opatřených úvody, které popisují zajímavé 
místo, událost či osobu spojenou s Prudnickou zemí. Doufám, že tato četba bude pro Vás jak příjemná, tak po-
učná. 

         Starosta Prudníku 

                        Radosław Roszkowski

ÚVOD 
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N
aszą rysunkową opo-
wieść zaczynamy od… ba-
jek. Właściwie od baśni, 
legend. Zanim zacznie-
my mówić o historii, czy 

współczesności warto choć troszkę 
przyjrzeć się temu, co do ofi cjalnej hi-
storii nie weszło, a co wiąże się z nią, 
a czasem wykazuje zbieżność z wyda-
rzeniami autentycznymi. Proponuje-
my trzy takie historie: „Jak powstała 
góra Pradziad” (inspiracją dla niej 
była legenda opracowana przez Kazi-
mierza Staszkowa w książce „Legendy 
i mity pogranicza nysko-jesenickiego 
w drewnie malowane”), „Legenda o 
głogóweckim niedźwiedziu” (według 
opracowania Barbary Przybylskiej z 
Głogówka zamieszczonego w „Ziemi 
Prudnickiej. Rocznik 2009/2010”) 

W krainie baśni

OBOK: LARP w Głogówku pozwala na niecodzienne spotkania
LARP v Horním Hlohově nabízí nevšední setkání

POWYŻEJ: Wieża telekomunikacyjna i widokowa na szczycie Pradziada 
(Praděd, 1492 m n.p.m.)
Rozhledna a televizní vysílač na vrcholku Pradědu (1 492 mnm) 

oraz „Skąd pochodzi nazwa Zuckmantel” (historię zapisał Sotiris 
Joanidis w książce „Zlaté baje ze Zlatohorska”). 

 Specjalne miejsce w tym na poły fantastycznym, na poły hi-
storycznym świecie zajmuje Hanryka Młynarska z Głogówka, 

która w pięknej księdze zebrała legendy i podania do-
tyczące Głogówka i okolic. Jednak zamiłowanie do ta-
kich baśniowych opowieści jest częstsze. Bardzo wielu 

ludzi lubi czytać legendy, oglądać fi lmy, a okazuje się, 
że również – brać w baśniowych przygodach udział! 

Tak, to nie pomyłka. W 2005 roku założone zostało 
w Głogówku Bractwo Sorontar. Członkami bractwa 

są osoby interesujące się kulturą i sztuką: fi lmem, 
teatrem i muzyką oraz rekonstrukcją historyczną i 

fantastyką. Bractwo zainteresowane jest prowadzeniem 
działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i arty-

stycznej. Organizuje więc imprezy typu LARP, projekty fi l-
mowe, koncerty, wernisaże, spotkania dyskusyjne, warszta-

ty. 
 Tu pojawia się nam również związek ziemi prudnickiej z 

czeskim Pradziadem. Stolica powiatu prudnickiego – Prudnik jest 
również siedzibą biura polskiej części Euroregionu Pradziad. Bra-
ctwo Sorontar zainteresowane jest promocją najbliższego regio-
nu a więc Ziemi Prudnickiej. Także władze Powiatu Prudnickiego 
wychodzą naprzeciw takim planom. Najnowszym ich pomysłem 
jest zwrócenie uwagi na turystyczne walory całego pogranicza 
z wykorzystaniem ożywionej legendy ducha gór „Pradziada”. Z 
inicjatywy tej Bractwo zaproponowało zorganizowanie Tygo-
dnia Pradziada - cyklicznego wydarzenia kulturalnego obejmu-
jącego zasięgiem działań nasze pogranicze.



6

V pohádkové zemi 

N
aše kreslené vyprávění začneme … pohádkami. Vlast-
ně se bude jednat o legendy. Než se začneme bavit o 
dějinách nebo o současnosti, je dobré se alespoň na 
chvíli podívat na to, co se do ofi ciálních dějin ne-
vešlo a co je s nimi spojené a někdy se také sho-

duje s autentickými událostmi. Nabízíme Vám tři takové 
příběhy: „Jak vznikla hora Praděd” (inspirací byla legenda 
zpracována Kazimierzem Staszkowem v knize „Legendy a 
mýty nisko-jesenického pohraničí malované na dřevě”), 
Legenda o hlohovském medvědovi” (podle zpracování 
Barbary Przybylské z Horního Hlohova otištěného v 
„Prudnické zemi, ročník 2009/2010) a „Kde se vzal 
název Zuckmantel” (příběh zapsal Sotiris Joanidis v 
knize „Zlaté báje ze Zlatohorska”). 
 Zvláštní místo v tomto napůl fantasti-
ckém a napůl historickém světě má Henryka  
Młynarska z Horního Hlohova, která ve své 
krásné knize sebrala legendy a příběhy týkající 
se Horního Hlohova a okolí. Láska k takovým 
pohádkovým příběhům je ale častější. Lidé 
velmi často rádi čtou legendy, dívají se na fi l-
my a dokonce se účastní pohádkových dobro-
družství! Ano, je to pravda. V roce 2005 bylo v 
Horním Hlohově založeno bratrství Sorontar. 
 Členy bratrství jsou lidé, kteří se za-
jímají o kulturu a umění: fi lm, divadlo, hudbu, 
historickou rekonstrukci a fantastiku. Bratr-
ství provozuje kulturní, vzdělávací, sportovní 
a uměleckou čin- nost. Pořádá 
tedy akce typu LARP, fi lmové 

POWYŻEJ: Henryka Młynarska z książką „Legendy, podania i opowieści 
historyczne z Głogówka i okolic”
Henryka Młynarska se svou knihou „Legendy, příběhy a historické povídky 

z Horního Hlohova a okolí”

OBOK: Wojowniczka z fantastycznych baśni
Bojovnice z fantastických pohádek

projekty, kon-
certy, vernisáže, 
diskuzní kroužky a 
workshopy. 

Zde se také objevuje spojení 
prudnické země s českým Pradě-
dem. Hlavní město prudnického okre-
su – Prudník, je také sídlem kanceláře pol-
ské části Euroregionu Praděd. Bratrství Sorontar se snaží podporovat své 

nejbližší okolí, tedy Prudnickou zemi. Také okresní správa vychází 
těmto plánům vstříc. Jejich nejnovějším nápadem bylo upozor-
nit na turistické přednosti celého pohraničí s využitím oživené 
legendy o duchovi hor „Pradědovi”. Z této iniciativy navrhlo 

Bratrství uspořádání Týdne Pradědu – pravidelné kulturní akce 
konající se na našem pohraničí. 
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Jak vznikla hora Praděd 
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Skąd po�odzi nazwa Zuckmantel
Kde se vzal název Zuckmantel
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Rycerskie dzieje

M
ówiąc o historii trzeba zacząć od założenia stolicy po-
wiatu – Prudnika. Niestety to nie jest proste, gdyż nie 
zachowały się na ten temat żadne źródła ani nawet 
pełne i wiarygodne zapisy w historycznych publika-
cjach. Początki Prudnika badał Władysław Dziewul-

ski, na temat zamku w Prudniku, historii rodu Rosenbergów pisał 
Andrzej Dereń. Poważną, systemową próbę rekonstrukcji historii 
Prudnika, jego założycieli: Woka z Rosenberga i jego syna Hen-
ryka podjął dr Wojciech Dominiak, prudniczanin i pracownik 
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Założenie nasze-
go miasta sytuuje niemal dokładnie w połowie XIII wieku. Do 
jego ustaleń przedstawionych w „Ziemi Prudnickiej. Rocznik 
2009/2010” nawiązuje historia „Wok z Rosenberga”.
 Zamek w Prudniku spalił się na początku XIX wieku. 
Pozostała po nim wieża przez dwieście lat stanowiła smutną, 
ze względu na swój wygląd, pamiątkę minionej świetności. 
Dziś, odnowiona  staraniem Gminy Prudnik jest miejscem, 
do którego wróciło życie. Oczywiście, nikt tu nie mieszka, 
ale włączona w strukturę organizacyjną Muzeum Zie-
mi Prudnickiej pełni rolę wieży widokowej oraz 
jest miejscem organizowanych imprez.
 Takie średniowieczne zabytki są obec-
nie w cenie. Tak jak na świecie, tak i w Polsce 
powstają grupy rekonstrukcyjne zajmujące się 
poznawaniem oraz demonstrowaniem elemen-
tów różnych epok historii. W bliskich Zlatých 
Horách od 1996 roku działa Císařská Městská 
Garda proponująca rekonstrukcje XVIII-wiecz-
nych formacji wojskowych i toczonych na po-
graniczu bitew. Tymczasem w Niemysłowicach 
pod Prudnikiem powstała grupa odwołująca się do 
zdecydowanie dawniejszej historii, kiedy Prudnika 
jeszcze nie było. Tutejsi zapaleńcy założyli Grupę 
Rekonstrukcyjną „Bukowy Las”. Zainteresowania 
członków grupy dotyczą okresu państwa wielko-
morawskiego, które istniało od początków IX wieku 
do pierwszych lat wieku X. Udało się zorganizować 
kilka imprez, grupa bierze też udział w wędrów-
kach (w strojach z epoki, z zachowaniem sposobu 
podróżowania, żywienia) po ziemi prudnickiej i 
Górach Opawskich.
 Z kolei w Solcu mieszkaniec wsi, miłośnik 
historii Józef Müller podjął się udanej próby 
rekonstrukcji średniowiecznej historii zwią-
zanej z pobytem w tej miejscowości zakonu 
rycerskiego joannitów (1258-1810). Obok 
zajęć typowo rekonstrukcyjnych udało 
się Müllerowi zaangażować ludzi do or-
ganizacji rajdów rowerowych szlakiem 
joannitów. Można zdobyć odznaki: „Ro-
werowego Szlaku Joannitów” i „Rycerza 
Rowerowych Rozdroży”. Tego twórczego 
zapału Józefa Müllera dotyczy humory-
styczna opowiastka „Joannici z Solca”.

Wieża Woka – pozostałość po prudnickim zamku wybudowanym w drugiej połowie XIII wieku, zrekonstruowana w 2009 roku
Vokova věž – zůstala zde po prudnickém zámku postaveném ve druhé polovině XIII. století, byla rekonstruována v roce 2009 
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Rytířská historie 

K
dyž mluvíme o historii, je třeba začít založením hlavního města v okrese 
– Prudníku. Není to bohužel snadné, protože se nedochovaly žádné zdroje 
ani dokonce úplné a věrohodné zápisy v historických publikacích. Počátky 
Prudníku zkoumal Władysław Dziewulski, o zámku Prudníku, dějinách rodu 
Rožmberků psal Andrzej Dereń. Důležitý, systémový pokus o rekonstruk-

ci dějin Prudníku, jeho zakladatelů – Voka z Rožmberků a jeho syna Jindřicha učinil 
dr. Wojciech Dominiak, prudničan a zaměstnanec Ústavu dějin Opolské univerzi-
ty. Založení našeho města umísťuje téměř přesně do poloviny XIII. století. K jeho 
závěrům prezentovaným v „Prudnické zemi, ročník 2009/2010“ navazuje příběh 
„Vok z Rožmberků“. 
 Zámek v Prudníku byl spálen na začátku XIX. století. Věž, která po něm 
zbyla, byla dvě stě let smutnou (z důvodu svého vzhledu) památkou minulé 
krásy. Dnes je obnovená díky úsilí obce Prudník a je místem, kam se vrátil 
život. Nikdo zde samozřejmě nebydlí, je ale zahrnutá do organizační struk-
tury Muzeum Prudnické země a plní funkci vyhlídkové věže. Konají se zde 
také různé akce. 
 Takové středověké památky jsou v současné době v ceně. Jak ve 
světě, tak v Polsku, všude vznikají rekonstrukční skupiny, které se zabývají 
poznáváním a rekonstrukcí prvků z různých epoch v dějinách. V blízkých 
Zlatých horách působí od roku 1996 Císařská městská garda, která pro-
vádí rekonstruk- ce vojenských útvarů z XVIII. století a bitev 

POWYŻEJ: Jedna z postaci w LARP-owych imprezach Bractwa Sorontar
Jedna z postav na LARP-ových akcích Bratrství Sorontar
OBOK: Groźny fantastyczny bohater z głogóweckich imprez plenerowych
Strašlivý fantastický hrdina z hlohovských akcí v plenéru

sváděných na česko-polském pohra-
ničí. Také v Niemysłowicích pod Prud-
níkem vznikla skupina, která se sou-

střeďuje na mnohem vzdálenější 
dějiny, tedy dobu, kdy zde 

Prudník ještě nebyl. 
Zdejší nadšenci založili 

Rekonstrukční sku-
pinu „Bukový les”. 

Zájmy členů sku-
piny se týkají doby 

Velkomoravské říše, 
která existovala již 
od začátku IX. století 
do prvních let X. století. Podaři-

lo se jim uspořádat několik akcí, účastní 
se také výletů po Prudnické zemi a Opavských 
horách (v dobových kostýmech a dodržují tradiční 
způsob cestování a stravování). 
 V Solci se obyvatel této vesnice, milovník dějin 
Józef Müller, snažil (bohužel marně) rekonstruovat 
středověkou historii spojenou s pobytem Maltéz-
ského rytířského řádu v této obci (1258-1810). Kro-

mě typických rekonstrukčních činností se Müllero-
wi podařilo angažovat obyvatele do pořádání cykli-
stických túr po stopách Maltézských rytířů. K získání 

jsou odznaky: „Cyklistické stezky maltézského řádu” 
a „Rytíře cyklistických poutí”. Tohoto tvůrčího 

nadšení Józefa Müllera se týká humorné vy-
právění „Maltézští rytíři ze Solce”.
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G
łogówek ze swoją historią zajmuje szczególne miejsce 
na mapie Ziemi Prudnickiej. Na temat bardzo bogatej 
historii Głogówka można by narysować kilka historii, 
wybierając z bogactwa tematów zdecydowaliśmy się 
na dwie: „Głogówek 1655” i „Beethoven w Głogów-

ku”. Pierwsza to sięgnięcie do czasów Potopu Szwedzkiego, 
kiedy na zamku Oppersdorffów schronił się król polski Jan Kazi-
mierz, a w niedalekim klasztorze o.paulinów w Mochowie prze-
chowany został cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
Druga to epizod związany z pobytem, również w gościnie u 
Oppersdorffów, wybitnego kompozytora Ludwiga van Beet-
hovena (według zapisu Henryki Młynarskiej we wspomnia-
nej książce „Legendy, podania i opowieści historyczne z Gło-
gówka i okolic”). 
 Najbardziej cennym dziedzictwem tej drugiej gości-
ny jest organizowany w Głogówku od 20 lat Festiwal Beetho-
venowski (od pięciu lat pod nazwą Głogówecki Festiwal im. 
Ludwiga van Beethovena), który zagościł również w Prudni-
ku jako Śląski Festiwal Ziemi Prudnickiej im. Ludwiga van 
Beethovena.
 Głogówek to jednak nie tylko te dwa ważne fakty 
historyczne, bo Oppersdroffowie postarali się też o inne hi-

Wielka historia małego miasta

Velká historie malého města 

POWYŻEJ: Kościół parafi alny pw. św. Bartłomieja Apostoła w 
Głogówku. Jego wnętrze należy do najpiękniejszych na Śląsku.
Farní kostel svatého Bartoloměje v Horním Hlohově. Jeho 
interiér patří mezi nejkrásnější ve Slezsku.

OBOK: Mocno zniszczony obecnie zamek w Głogówku – siedziba 
możnego rodu Oppersdorff ów
Současně silně poškozený zámek v Horním Hlohově – sídlo 
šlechtického rodu Oppersdorfů

storyczne „atrakcje” miasta. To w Głogówku znajduje się jedna z nielicznych wiernych kopii Grobu Bożego z 
Jerozolimy (w pobliżu zamku), to tutaj w kościele franciszkańskim znajduje się piękna kopia Domku Maryi z 
Loreto. A można wspomnieć przynajmniej niezwykłą postać Rafała Urbana (o którym śpiewał Edward Stachu-
ra), czy też wielkiego pana polskiego malarstwa Jana Cybisa z Wróblina w pobliżu Głogówka.

H
orní Hlohov má díky své historii významné místo na mapě Prudnické země. O bohatých 
dějinách Horního Hlohova je možné nakreslit mnoho příběhů, my jsme se při výběru z 
mnoha rozhodli pro dva: „Głogówek 1655” a „Beethoven w Horním Hlohově”. První se 
vrací do doby „švédské potopy”, když se do zámku Oppersdorfů uchýlil polský král Jan 
Kazimierz a v nedalekém klášteře paulínů v Mochově byl uschovávaný zázračný čensto-

chovský obraz Matky Boží s Dítětem (Černá Madona).  Druhý je epizodou spojenou s pobytem, taktéž 
u Oppersdorfů, významného hudebního skladatele Ludwiga von Beethovena (podle zápisu Henryky 
Młynarské ve zmíněné knize „Legendy, příběhy a historické povídky z Horního Hlohova a okolí”). 

 Nejcennějším dědictvím této návštěvy je organizovaný již 20 let Beethovenův festival v Horním Hlo-
hově (od pěti let s názvem Hlohovský festival Ludwiga van Beethovena), který se konal také v Prud-
níku jako Slezský festival Prudnické země Ludwiga van Beethovena. 
 Horní Hlohov ale nepředstavují pouze tyto dvě důležité historické události. Oppersdorfové 

se postarali o jiné historické „atrakce” města. Právě v Horním Hlohově se nachází jedna z 
mála věrných kopií Božího hrobu v Jeruzalémě (poblíž zámku) a rovněž se ve zdejším fran-
tiškánském kostele nachází krásná kopie Svaté chýše z Loreto. Můžeme alespoň připome-
nout výjimečnou postavu Rafała Urbana (o kterém zpíval Edward Stachura) nebo také 

významného polského malíře Jana Cybise z Wróblinu u Horního Hlohova.
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Be�hoven v Horním Hlohově
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Na pograniczu

P
rudnik i Krnov funkcjonują w Euroregionie Pradziad, który powstał 2 lipca 1997 roku w Jeseniku na 
mocy umowy ramowej podpisanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza 
Osobłogi i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej ze strony polskiej oraz stowarzyszeń samorządów czeskich 
z powiatów Bruntal i Jesenik. Od 2002 roku Krnov jest miastem partnerskim Prudnika. 
 Z kolei Powiat Prudnicki podpisał umowę o partnerstwie z Mikroregionem Krnovskim 27 

września 2007 roku. Powiat chciał w ten sposób wzmocnić współpracę z czeskim sąsiadem, wykorzystując 
swoje przygraniczne położenie jako atut, zwłaszcza w kontekście realizacji wspólnych projektów. Udało się 
to znakomicie i Powiat wręcz zdeklasował inne samorządy na całym pograniczu polsko-czeskim. Dla przykła-
du: gmina Hlinka była partnerem w projekcie „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik 
– Rylovka”, gmina Město Albrechtice w projekcie „Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań 
służb ratowniczych”, szkoła średnia z tego miasta w projekcie „Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregio-
nie Pradziad – dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Města Albrechtice”, 
Dom Spokojnej Starości w Jeseniku współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Prudni-
ku, Jindřichov współpracował przy projektach „Transgranicz- na ścieżka rowero-
wa Prudnik- Jindřichov jako element szlaków rowerowych E u r o r e g i o n u 
Pradziad” oraz wkrótce realizowanym „Przebudowa histo- rycznej drogi 
Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchowiny jako element europejskiego 
szlaku Via Montana” . Współpraca z gminą Hlinka dotyczy 
także pionierskiej polsko-czeskiej akcji utrzymania dróg i 
poboczy.
 W ramach współpracy polsko-czeskiej re-
alizowano projekty związane z oświatą, m.in.: 
„Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euro-
regionalnego Centrum Kształcenia Praktycz-
nego” (związany z modernizacją i wyposaże-
niem obiektu szkolnego przy ul. Prężyńskiej 
w Prudniku), „Polsko-czeskie warsztaty sztu-
katorskie”. W dziedzinie pomocy społecznej 
realizowano projekt „Euroregionalna Inte-
gracja Seniorów”. W realizację polsko-cze-
skich projektów zaangażowane zostały tak-
że: Zespół Szkół Rolniczych, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku, 
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Ko-
menda Powiatowa Policji w Prudniku i 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Prudniku. 
 W ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Po-
wiat Prudnicki uzyskał dofi nansowanie 
na realizację 31 projektów na łączną kwo-
tę 7 807 389,09 EUR.
 W związku z tym sąsiedztwem 
przedstawiamy dwie historie. Jedna 
mówi o historii kontaktów między Prud-
nikiem i Krnovem, które w XVIII wieku 
wyglądały dość ponuro (według in-
formacji Vladimíra Blucha, „Ziemia 
Prudnicka. Rocznik 2005”). Druga 
przybliża postać tzw. wodnego 
doktora, czyli twórcy uzdrowiska 
w Jeseniku – Vincenza Priessnitza.

Wieża widokowa na wzgórzu Cvilín z 
1903 roku
Rozhledna na kopci Cvilín z roku 1903 
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Na pohraničí 

P
rudník a Krnov se nacházejí v Euroregionu Praděd, který vznikl 2. čer-
vence v roce 1997 v Jeseníku na základě rámové smlouvy podepsané 
zástupci Sdružení rozvoje obcí povodí Osoblahy a Turistické unie Niské 
země z polské strany a Sdružení měst a obcí okresů Bruntál a Jeseník ze 
strany české. Od roku 2002 je Krnov partnerským městem Prudníku. 

 Prudnický okres pak podepsal smlouvu o partnerství s Mikroregionem Krnov-
sko 27. září roku 2007. Okres chtěl tímto posílit spolupráci s českým partnerem 
a využit svou příhraniční polohu jako přednost, obzvlášť v kontextu společných 

projektů. Vydařilo se to výborně a okres si poradil přímo skvěle. Například: 
obec Hlinka byla partnerem v projektu „Navrácení přeshraniční funkce 
cesty Prudník-Rýlovka”, obec Město Albrechtice v projektu „Vytvoření 
základny přeshraniční spolupráce záchranných služeb”, střední škola 
z tohoto města se účastnila projektu „Tradiční česko-polská kuchyně v 
Euroregionu Praděd - přiblížení vzdělávací nabídky partnerských škol 
v Prudníku a v Městě Albrechticích”, Penzion pro důchodce v Jeseníku 
spolupracuje s Domovem pro seniory v Prudníku, Jindřichov  spolupra-

coval u projektů „Přeshraniční cyklostezka Prudnik - Jindřichov jako 
část cyklostezek Euroregionu Praděd”. Brzy bude realizován projekt 
„Přestavba historické cesty Opavských hor a Zlatohorské vrchoviny 

jako prvek evropské trasy Via Montana”. Spolupráce s obcí Hlinka 
zahrnuje také průkopnické polsko-české akce udržování silnic 
a krajnic. 
 V rámci polsko-české spolupráce byly realizovány pro-

jekty spojené se vzděláváním, mj. „Vytvoření základů polsko-
českého Euroregionálního centra praktického vzdělávání” 

Wieża na Biskupiej Kopie (890 m n.p.m.), zbudowana w 1898 roku, dedykowana cesarzowi Franciszkowi Józefowi (napis nad 
wejściem: „Kaiser Franz Josef Warte”). 
Rozhledna na Biskupské kupě (890 mnm) postavena v roce 1898 a věnována císaři Františku Josefovi (nápis nad vchodem: „Kaiser 
Franz Josef Warte”). 

POWYŻEJ: 52-metrowa wieża ratusza w Krnovie, zaprojektowana przez wiedeńskiego architekta Moritze Hintragera. Jest kopią 
wieży ratuszowej z Währingu. Na początku ratusz wzbudzał kontrowersje, dzisiaj jest jednym z symboli Krnova.
52-metrová radniční věž v Krnově navržená vídeňským architektem Moritzem Hintragerem. Jedná se o kopii radniční věže ve 
Währingu. Na začátku byla radnice kontroverzní, dnes je jedním ze symbolů Krnova. 

(spojený s mo- dernizací a vybavením 
školního ob- jektu v Prężyńské ulici 
v Prudníku), „Polsko- české štukatérské worksho-
py”. V oblasti sociální pomoci byl realizován projekt „Euro-
regionální integrace seniorů”. Na realizaci polsko-českých 
projektů se podílely také: Zemědělská škola, Speciální  
vzdělávací centrum v Horním Hlohově, Okresní úřad práce 
v Prudníku, Okresní policejní stanice v Prudníku a Okresní 
stanice státní hasičské záchranné služby v Prudníku. 
 V rámci Operačního programu přeshraniční spolu-
práce získal okres Prudník grant na realizaci 31 projektů v 
celkové částce 7 807 389,09 EUR. 
V souvislosti s tímto sousedstvím Vám představujeme dva 
příběhy. Jeden vypráví o historii vztahů Prudníku a Krnova, 
které ve XVIII. století vypadaly dost bledě (podle informací 
Vladimíra Blucha, „Prudnická země, ročník 2005”). Druhý 
přibližuje postavu tzv. vodního doktora, zakladatele Lázní 
Jeseník – Vincenze Priessnitze.
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Prudník a Krnov
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Wodny doktor
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Potęga włókiennicza

W 
1838 roku do Prudnika przybył Samuel Fränkel i 
założył tu niewielki zakład włókienniczy, który 
wkrótce rozrósł się w fabrykę o europejskiej 
sławie. Jej produkty eksportowane były nie 
tylko do krajów europejskich, ale również do 

Stanów Zjednoczonych. Na mocy ustaw norymberskich fi rma 
została odebrana żydowskim właścicielom w 1936 roku. Po 
wojnie fabryka włókiennicza (Zakłady Przemysłu Bawełnia-
nego „Frotex”) była głównym miejscem pracy prudniczan, 
ostatecznie zamknięta została w 2011 roku.
 W 1843 roku do Prudnika przyjechał Joseph Pinkus, 
ojciec Maxa. Zatrudnił się w powstającej właśnie fi rmie Sa-
muela Fränkla, gdzie zdobył uznanie pryncypała i poślubił 
córkę Samuela Fränkla. Został też jego wspólnikiem.
 Rodziny Fränklów i Pinkusów były otwarte na inne 
potrzeby prudniczan. Podarowali miastu łaźnię miejską z 
krytą pływalnią (czynna do dziś), gminie żydowskiej w Prudni-
ku wspaniałą synagogę (spalona podczas nocy kryształowej w 
1938 roku), współfi nansowali również budowę kościoła ewan-
gelickiego. Finansowali budowę stacji kolejowej, domu starców 
dla mężczyzn. Pozostały po nich także piękne pałace: budynek 
obecnego Liceum Medycznego, tzw. Pałac Fränklów (dom kultury). 
W szkole przyzakładowej fi rmy „Samuel Fränkel” mieści się dziś Powia-

Portret Samuela Fränkla, założyciela prudnickiej fabryki tekstylnej, twórcy prudnickiego sukcesu ekonomicznego w XIX wieku
Portrét Samuela Fränkla, zakladatele prudnické textilní továrny a tvůrce prudnického ekonomického úspěchu v XIX. století 

towe Centrum Kształcenia Praktycznego. Max i jego żona Hedwig zbudowali szpital, który 
przekazali miastu (funkcjonuje do dziś). Pinkus stworzył fundusz emerytalny dla robotników i fundował sty-
pendia dla uczniów gimnazjum. 
 Max Pinkus znany był też ze wspaniałego księgozbioru, tzw. Biblioteki Śląskiej - jednej z największych 
na świecie, jeśli chodzi o książki o tematyce śląskiej. Prawdopodobnie w 1902 roku Max Pinkus spotkał się po 
raz pierwszy z Gerhartem Hauptmannem i zaprzyjaźnił się z niemieckim dramaturgiem, noblistą.
Na cmentarzu żydowskim w Prudniku, na jednym z nagrobków widnieje napis: Max Pinkus, królewski radca 
handlowy, ur. 3.12.1857, zm. 19.06.1934.

V 
roce 1838 přijel do Prudníku Samuel Fränkel a založil zde textilní továrnu slavnou v celé Evropě. Její 
výrobky byly vyvážené nejen do evropských zemí, ale také do Spojených států. Na základě norim-
berských zákonů byla fi rma v roce 1936 židovským majitelům zabavena. Po válce byla textilní to-
várna (Závody bavlněného průmyslu „Frotex”) hlavním místem zaměstnání prudničanů, nakonec 
byla uzavřena v roce 2011. 

 V roce 1843 přijel do Prudníku Joseph Pinkus, Maxův otec. Získal zaměstnání v právě vznikající fi rmě 
Samuela Fränkela . Tam získal mistrovo uznání a oženil se s Fränkelovou dcerou. Později se stal také jeho part-
nerem.
 Rodiny Fränkelů i Pinkusů byly vnímavé vůči jiným potřebám prudničanů. Darovali obyvatelům Prud-
níku městské lázně s krytým bazénem (ten funguje dodnes), židovské obci v Prudníku krásnou synagógu (byla 
spálena během křišťálové noci v roce 1938), spolufi nancovali také stavbu evangelického kostela. Financova-
li stavbu železniční stanice a domova pro důchodce pro muže. Zůstaly po nich také krásné paláce: budova 
dnešní Zdravotní střední školy, tzv. Palác Fränkelů (Kulturní dům). Ve škole při továrně fi rmy „Samuel Fränkel” 
se dnes nachází Okresní centrum praktického vzdělávání. Max a jeho manželka Hedvika postavili nemocnici, 
kterou předali městu (působí dodnes). Pinkus vytvořil penzijní fond pro dělníky a fi nancoval stipendia pro žáky 
gymnázia. 
 Max Pinkus byl také znám pro svůj znamenitý knižní fond, tzv. Slezskou knihovnu – jednu z největších 
na světě knihoven zaměřených na slezskou tématiku. Pravděpodobně se v roce 1902 Max Pinkus poprvé setkal 
s Gerhartem Hauptmannem a spřátelil se s tímto německým dramaturgem a nositelem Nobelovy ceny. 
Na židovském hřbitově v Prudníku, na jednom z náhrobních kamenů je nápis: Max Pinkus, královský obchodní 
poradce, narozen 3.12.1857, zemřel 19.06.1934.

Textilní moc 
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Spacer z Maxem Pinkusem
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Z 
Prudnikiem wiąże się nie tylko sąsiedztwo polsko-czeskie. To także bardziej złożone sprawy narodo-
wościowe. Na ziemi prudnickiej krzyżowały się ze sobą przez stulecia wpływy polskie, czeskie, nie-
mieckie. Istotne miejsce miała tu przed dojściem do władzy Hitlera społeczność żydowska (do tego 
nawiązywał wcześniejszy rozdział naszej książki). Po wojnie z kolei nastąpił napływ ludności z Kre-
sów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

 W ramach tego działu przedstawiamy cztery historie, które mogą budzić różne emocje, ale trudno cał-
kowicie uciec od kontrowersyjnych tematów na ziemi takiej jak Śląsk. Pierwsza historia pt.: „Bóg i Ojczyzna”, 
jest zbudowana na pamiętnikach gwardiana klasztoru franciszkanów na Górze Św. Anny. O.Kolumban Sobota 
OFM urodził się w Gostomi w powiecie prudnickim, jako autochton doskonale znał śląskie realia, jego sympa-
tie podczas plebiscytu i powstań śląskich skłaniały się w stronę polską. Druga opowieść „Lubrza, marzec 1945 
roku” mówi o bardzo dramatycznych dniach wkroczenia na Śląsk Armii Czerwonej. „Wyzwoliciele” traktowali 
Śląsk jako ziemie podbite, Ślązaków jako Niemców i korzystali z całkowitego prawa okupanta biorąc odwet za 
niemiecką agresję w 1941 roku. Historia oparta jest na wspomnieniach mieszkańców Lubrzy, opisanych przez 
Damiana Kwintę w „Ziemi Prudnickiej. Rocznik 2005”.
 Te dwie powyżej wymienione historie tylko zarysowują problematykę, uniknęliśmy najbardziej dra-
stycznych opisów, mając na uwadze młodego czytelnika. Nieco humoru z kolei wprowadzają dwie następne 
opowiastki. Pierwsza to „Świenty Florian” – na podstawie gawędy gwarowej Anny Myszyńskiej z Białej. Uro-
dzona w Kórnicy w 1931 roku pisarka i poetka od lat zabiega o zachowanie w pamięci śląskich tradycji. „Euro 
1945” nazwą nawiązuje do tegorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, ale opowiada historię pierwszych 
piłkarskich spotkań rozegranych w Prudniku tuż po drugiej wojnie światowej.

W 1945 roku na ziemie prudnicką przybyli nowi mieszkańcy. Pociągami, najczęściej z niedużym dobytkiem, przybywali Polacy ze 
Wschodu, uciekając przed wchłonięciem do komunistycznego państwa radzieckiego i może jeszcze bardziej przed okrucieństwem 
dotychczasowych ukraińskich sąsiadów.
V roce 1945 se na Prudnické zemi objevili noví obyvatelé. Z východu přijížděli ve vlacích, nejčastěji s malými zavazadly, Poláci, kteří 
utíkali před vstřebáním do sovětského státu a také před krutostí dosavadních ukrajinských sousedů. 

Miejscowi i napływowi
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Pielgrzymka Trzech Narodów w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki  (Panna Maria Pomocna, Maria Hilf) w Zlatých Horach.

Róża Zgorzelska z Biedrzychowic, gdzie założyła Farską Stodołę 
– izbę regionalną, w której eksponowane jest wyposażenie dawnego 
śląskiego domu, meble, ubiory, archiwalne zdjęcia. Radna w Radzie 
Miejskiej Głogówka i członek zarządu Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
Róża Zgorzelska z Biedrzychowic založila ve své rodné obci Farskou 
stodolu – regionální komoru, ve které je vystavené vybavení dávného 
slezského domu, nábytek, oblečení a archivní fotografie. Je členkou 
Městské rady Horního Hlohova a členkou vedení Sociálně-kulturního 
sdružení Němců v Opolském Slezsku.

S 
Prudníkem je spojené nejen polsko-české sousedství. Jsou to také 
komplikovanější národnostní záležitosti. Na Prudnické zemi se po 
celá staletí křížily polské, české a německé vlivy. Významné mí-
sto v době předtím, než přišel Hitler k moci, zde měla židovská 
společnost (o tom se zmiňovala předchozí kapitola naší knihy). 

Po válce zde bylo přestěhováno hodně obyvatel z Východního pohraničí 
II. Polské republiky. 
 V rámci této části prezentujeme čtyři příběhy, které mohou vyvo-
lávat různé pocity. Je ale těžké se na území Slezska úplně vyhnout kontro-
verzním tématům. První příběh s názvem „Bůh a vlast” je založený na pa-
mátnících opatrovníka kláštéru františkánů na Hoře Svaté Anny. Otec Ko-
lumban Sobota OFM se narodil v Gostomi v prudnickém okrese a jako rodák 
znal velmi dobře slezské reálie. Během plebiscitů a slezských povstání se při-
kláněl k polské straně. Druhý příběh „Lubrza, březen roku 1945” vypráví 
o velmi dramatických dnech invaze Rudé armády do Slezska. „Osvobo-
ditelé” považovali Slezsko za podmaněné země, Slezany za Němce a 
zneužívali pozice okupanta odvetou za německou agresi z roku 1941. 
Příběh je založen na vzpomínkách obyvatel Lubrze sepsaných Damia-
nem Kwintou z „Prudnické zemi, ročník 2005”. 

Místní a přistěhovalci 

 Tyto dva zmíněné příběhy pouze 
nastiňují tuto problematiku. S ohledem na 
mladší čtenáře jsme se vyhnuli nejdrastičtějším 
pasážím. Humornější jsou další dvě historky. 
První je „Svatý Florián” podle příběhu sep-
saného ve slezském nářečí Anny Myszyńské z 
Białé. Spisovatelka a básnířka narozena v Kór-
nicy v roce 1931 se již mnoho let snaží o zacho-
vání slezských tradicí. „Euro 1945” navazuje na 
letoší Mistrovství Evropy ve fotbale, vypráví ale 
příběh prvního zápasu v Prudníku již po druhé 
světové válce. 
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Interrex w Prudniku

1 
października 1954 roku do klasztoru franciszkanów w Prudniku-Lesie przybyli funkcjonariusze UB i 
nakazali zakonnikom opuścić miejsce w ciągu dwóch godzin. Zarządzeniem Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Opolu z 30 września klasztor przeszedł pod zarząd wojska. 6 października do 
klasztoru zamienionego pośpiesznie na więzienie przywieziono Prymasa Polski Stefana kardyna-
ła Wyszyńskiego. W miejscu tym Prymas Tysiąclecia przebywał przez rok, do 28 października 1955 

roku. Po wywiezieniu Prymasa do Komańczy klasztor próbowano jeszcze zamienić na sanatorium/prewen-
torium, demolując obiekt bardzo mocno (m.in. wybito okna w kościele, dzieląc go jednocześnie stropem). W 
1956 roku Komitet Katolicki, na czele którego stanął Stanisław Nabzdyk, odzyskał klasztor dla franciszkanów, 
którzy wrócili tu rok później, od razu przystępując do odbudowy. Dziś miejsce to jest sanktuarium św. Józefa.
 Prudnik był dla Prymasa Polski więzieniem i to jak wynika z „Zapisków więziennych”, bardzo dotkli-
wym, ale też sam Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński uświęcił to miejsce, sprawiając, że dziś pamięć jego po-
bytu tutaj jest szczególnie pielęgnowana. Odbywają 
się tu corocznie (od 25 lat), organizowane przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
Ogólnopolskie Prudnickie Spotkania modlitewno-
formacyjne poświęcone myśli społecznej Pryma-
sa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w 
Prudniku Lesie, połączone z modlitwą w intencji 
beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wy-
szyńskiego. Młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Stefana kardynała Wyszyńskiego każdej je-
sieni bierze udział w Biegu Prymasowskim i składa 
ślubowanie na terenie sanktuarium.
 Trzeba też pamiętać o tym, że to w Prudni-
ku Prymas Stefan Wyszyński podjął myśl Jasnogór-
skich Ślubów Narodu. Inspirowany lekturą „Poto-
pu” i bliskim sąsiedztwem Głogówka (o czym sam 
pisze w „Zapiskach więziennych”, mocno to rów-
nież akcentuje prudniczanin dominikanin o.Jan 
Góra), postanowił nawiązać do królewskich ślubów 
Jana Kazimierza z czasów Potopu Szwedzkiego.

Kościół pw. św. Józefa z budynkiem klasztornym, w którym więziony był Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w Prudniku Lesie
Kostel sv. Josefa s klášterní budovou, ve které byl vězněn polský primas kardinál Stefan Wyszyński v Prudníku-Lese 

Interrex v Prudníku

1 
října v roce 1954 přišli do františkánského kláštera v Prudníku-Lese činitelé StB a nařídili mnichům z 
kláštera odejít během dvou hodin. Nařízením Prezidia Krajského národního výboru v Opoli z 30. září 
se správy kláštera ujala armáda. 6. října byl do kláštera narychlo předělaného na vězení převezen pol-
ský primas kardinál Stefan Wyszyński. Na tomto místě byl Primas tisíciletí vězněn po dobu jednoho 
roku do 28. října roku 1955. Po převezení primase do Komańcze měl být klášter proměněn v sana-

torium/preventorium. Tím byl objekt velmi silně poškozen (vybití oken v kostele a rozdělení kostela pomocí 
stropu). V roce 1956 získal Katolický výbor, který řídil Stanisław Nabzdyk, kostel zpět pro františkány, kteří se 
sem vrátili o rok později a ihned začali s jeho rekonstrukcí. Dnes je to místo Svatyně sv. Josefa. 

Prudník byl pro polského primase vězením a z jeho „Vězenských zápisků” vyplývá, že těžkým a nepří-
jemným, ale sám Sluha Boží kardinál Stefan Wyszyński toto místo posvětil. Díky tomu je památka jeho o po-
bytu zde dodnes pečlivě uchovávána. Každoročně (již 25 let) se zde konají Celostátní prudnické modlitebně-
formační setkání organizovaná Katolickým sdružením „Civitas Christiana”. Jsou věnována památce a sociální 
myšlence Primase tisíciletí kardinála Wyszyńského v Prudníku-Lese a jsou spojená s modlitbou za beatifikaci 
Božího sluhy kardinála Stefana Wyszyńského. Mládež z Veřejného gymnázia č. 1 kardinála Stefana Wyszyń-
ského se každoročně na podzim účastní Primasovského běhu a skládá ve svatyni své sliby. 

Je třeba také pamatovat na to, že právě v Prudníku přijal primas Stefan Wyszyński myšlenku o obno-
vení Jasnohorských slibů národa polského. Inspirován četbou Sienkiewiczovy „Potopy” a blízkým soused-
stvím Horního Hlohova (o čem později píše ve svých „Vězenškých zápiscích”, silně je to také zdůrazňováno 
Prudničanem otcem dominikánem Janem Górou) se rozhodl navázat ke královským slibům Jana Kazimierze z 
doby „švédské potopy”. 
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N
a koniec tej lektury, chciałbym dodać jeszcze kil-
ka słów, jako autor napisanych i narysowanych 
opowieści.

Komiksy oparte bezpośrednio na literaturze, na 
historii często zawierają tak duży bagaż informacji i dydakty-
zmu, że stają się nieznośnie niestrawne. Komiks mający cele 
„pedagogiczne” nie ma w Polsce dobrej tradycji. Związane 
to jest z dziedzictwem wydawnictw, które były propo-
nowanymi młodemu czytelnikowi w czasie PRL. 
Z drugiej strony nawet wówczas w dobie 
propagandy czasu zniewolenia były 
nieliczne przykłady, że gdy temat jest 
inspiracją, a nie odtwórczym przed-
stawieniem, można zrobić rzecz 
ciekawą. Także obecne propozy-
cje, choćby sygnowane przez IPN 
próbują przełamać ten negatywny 
obraz. Pojawiają się również ko-
miksy związane ze znaczącymi wy-
darzeniami w historii Polski (bitwy 
pod Grunwaldem, pod Wiedniem, 
Monte Cassino), z miejscami waż-
nymi (Warszawa, Kraków, ostatnio 
Gliwice), z wielkimi postaciami (Miko-
łaj Kopernik, Jan Heweliusz). Najbardziej znanym dziełem w tej 

POSŁOWIE

dziedzinie jest kilkutomowa „Historia Francji w komiksie” Larousse’a. Bardzo się cieszę, że Prudnik, choć 
odbiega wielkością od tak znaczących ośrodków zdobył się na podobną promocję.
 Starałem się w tym wypadku odejść w większości historii od typowego opowiadania wydarzeń, kieru-
jąc się bardziej w stronę wrażenia, pozostawienia śladu w pamięci, refl eksji, niż relacji. Chyba najjaskrawszym 
tego przykładem jest komiks „Prymas w Prudniku”. Faktem jest, że kardynał Stefan Wyszyński był w prudni-
ckim klasztorze franciszkanów więziony, prawdziwe są również użyte cytaty z wypowiedzi prymasa, ale cała 
otoczka z próbą zamachu jest już fi kcją.
 Dlatego też tym historiom towarzyszą krótkie teksty wprowadzające, które mają zarysować tło, roz-
szerzyć nieco podstawową informację (nie zarzucając też odbiorcy nadmiarem wiadomości, od tego są inne 
wydawnictwa, na naszym terenie np. roczniki „Ziemi Prudnickiej”). Zresztą, chcąc narysować wszystko, co na-
suwało się pod uwagę podczas pracy nad książką, trzeba byłoby objętość publikacji powiększyć kilkakrotnie. 
Ale z drugiej strony, po co przytłaczać czytelnika/oglądacza tak dużą lekturą? Przecież to ma być przyjemność, 
chwila relaksu.

          Grzegorz Weigt



N
a konci této knihy bych chtěl dodat ještě několik slov jako autor zde napsaných a nakreslených 
příběhů. 

Komiksy přímo založené na literatuře a na dějinách často obsahují tolik informací a po-
učení, že se stávají nestravitelnými. „Pedagogicky založený” komiks nemá v Polsku dobře vybu-
dovanou tradici. Je to spojené s odkazem nakladatelství, která byla v době Polské lidové republiky 

nabízena mladému čtenáři. Na druhé straně dokonce v době propagandy a cenzury se objevovaly vzácné 
příklady na to, že když je téma inspiraující a komiks není pouze jeho vyobrazením, je možné vytvořit zajímavé 
dílo. Také současné komiksy, například ty signovány Ústavem národní paměti, se snaží vytvořit nový pozitivní 
dojem. Objevují se také komiksy spojené s významnými událostmi v polských dějinách (bitva pod Grunval-
dem, pod Vídní, Monte Cassino), s důležitými místy (Varšava, Krakov, poslední dobou Glivice), s významnými 
postavami (Mikuláš Koperník, Johannes Hevelius). Nejznámějším dílem v tomto oboru jsou vydané v několika 
svazcích Larousse’ovy „Dějiny Francie v komiksu”. Jsem velmi rád, že Prudník, i když je mnohem menším mě-
stem než tato významná místa, získal podobnou reklamu. 

V tomto případě jsem se ve většině příběhů snažil odejít od typického převyprávění událostí a směřo-
val jsem více k vytváření dojmů, zanechání stop v paměti a úvaze, než ke zprávě. Nejvýraznějším příkladem 
je asi komiks „Primas v Prudníku”. Je pravda, že kardinál Stefan Wyszyński byl vězněn v prudnickém fran-
tiškánském klášteře, pravdivé jsou také použité citáty z primasových výpovědí. Celé pozadí s pokusem o aten-
tát je ale vymyšlené. 

Proto jsou také tyto příběhy doplněné krátkými úvodními texty, které mají čtenáři nakreslit pozadí, 
rozšířit jeho vědomosti na toto téma, nemají jej ale zahltit přebytkem informací. Ty je možné získat z jiných 
publikací, např. z ročníků Prudnické země. 

Nakonec, kdybych chtěl nakreslit vše, o čem jsem během tvoření této knihy uvažoval, bylo by třeba její 
obsah několikrát rozšířit. Na druhé straně, proč bychom ale měli čtenáře zatěžovat tak obsáhlou četbou? Čet-
ba tohoto komiksu má být přece potěšením a chvílí uvolnění. 

          Grzegorz Weigt

DOSLOV 
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WSTĘP

Z
apraszam dzisiaj Państwa do lektury książki innej niż dotych-
czas dostępne na naszym terenie publikacje.  Chodzi o komiks, 
więc jest to z założenia propozycja lżejsza w odbiorze, ale po-
przez taką formę przekazująca treść często lepiej zapadają-
cą w pamięci.

 Z jednej strony publikacja jest skierowana do młodego czy-
telnika z terenu Ziemi Prudnickiej, tak, aby pokazać, że miejsce, w 
którym żyje, uczy się, gdzie pracują jego rodzice, a być może prze-
żywają trudności, nie jest miejscem nieciekawym, z którego należy 
tylko wyjechać. To, co młody człowiek może obejrzeć w innych tego 
typu wydawnictwach – atrakcyjne przygody, tajemnicze miejsca, 
niezwykli bohaterowie – jest także udziałem ludzi mieszkających 
tutaj. Wystarczy tylko uważniej popatrzeć, spróbować zobaczyć ten 
przygraniczny zakątek Śląska z innej perspektywy. Jest to zatem 
publikacja z walorami możliwymi do wykorzystania do na-
uki regionalizmu wśród młodych mieszkańców Ziemi 
Prudnickiej i szerzej Pogranicza.
 Z drugiej strony książka jest innym sposo-
bem oddziaływania na osoby odwiedzające Ziemię 
Prudnicką i przyległe tereny czeskie, skierowana jest 
zatem także do turystów, którzy wracając do swo-
ich domów mogą powrócić myślą do naszej Ziemi. 
Mogą zainteresować się fabułą komiksowych hi-
storii i nawet w sposób nie do końca uświadomio-
ny, mimowolny dowiedzieć się czegoś o regionie.

 Ziemia Prudnicka jest krainą bogatą w wyda-
rzenia i postaci, którymi możemy się poszczycić w Polsce. Nie spo-
sób przy tym pominąć epizodów związanych z bliskim nam Pograniczem 
i czeskim sąsiedztwem. Komiks jest medium, które przyswajamy w sposób 
łatwy i przyjemny. Obok wydawnictw naukowych, poradnikowych, folderów, które mają swoich odbiorców, 
jest to zupełnie inna forma przekazu działająca na odrębną sferę emocji. Podawane w ten sposób informacje 
są lepiej przyswajalne, dłużej zapamiętywane.
 Proponuję Państwu obejrzenie tej 88-stronicowej publikacji, wydanej w ramach projektu „Euroregio-
nalne dziedzictwo kultury”, na którą składa się kilkanaście krótkich epizodów, poprzedzonych wstępami opi-
sującymi interesujące miejsce lub wydarzenie, związaną z ziemią prudnicką osobę. Mam nadzieję, że ta lektu-
ra będzie tyleż przyjemna, co pouczająca.

          Starosta Prudnicki

                         Radosław Roszkowski



T
entokrát Vás zveme k četbě knihy jiné, než ty, které byly dosud dostupné na našem terénu. Jedná se 
o komiks, je to tedy na jedné straně jednodušší četba, ale díky své formě může její obsah často lépe 
zapadnout do paměti. 

 Na jedné straně je publikace určena mladému čtenáři z oblasti Prudnické země, aby mu ukáza-
la, že místo, na kterém žije, kde se učí a kde pracují jeho rodiče a možná prožívají různé problémy, není ne-
zajímavé místo, ze kterého by se mělo pouze odejít. To, co může mladý čtenář uvidět v jiných publikacích to-
hoto typu – zajímavá dobrodružství, tajemná místa, neobyčejní hrdinové – na tom všem se podílejí lidé, kteří 
zde žijí. Stačí se jen podívat na tento příhraniční koutek Slezska z jiného pohledu. Jedná se tedy o publikaci s 
hodnotami umožňujícími její využití ve výuce regionalismu u mladých obyvatel Prudnické země a širší oblasti 
pohraničí. 
 Na druhé straně je kniha jiným způsobem působení na osoby, které navštěvují Prudnickou zemi a okol-
ní české území. Je tedy určená také turistům, kteří se její pomocí budou moci vrátit myšlenkami do našeho 
regionu i po návratu domů. Může je zaujmout příběh v komiksových historkách a přitom se mohou nenuceně 
dozvědět i něco nového o našem regionu. 
 Prudnická země je krajinou bohatou na historické události a postavy, na které můžeme být v Polsku hrdí. 
Nesmíme také pominout události spojené s nám blízkým pohraničím a našimi českými sousedy. Komiks je  pro-
středkem, který je vnímán snadno a příjemně. Kromě vědeckých publikací, průvodců, prospektů, které mají 
své odběratele, je to zcela jiný způsob zprostředkování informací, která působí na oblast emocí. Tímto způso-
bem uváděné informace se lépe přijímají a pamatují. 
 Nabízíme Vám prohlédnutí této 88-stránkové publikace, vytištěné v rámci projektu „Euroregionální 
kulturní dědictví”, která se skládá z více než tuctu krátkých epizod opatřených úvody, které popisují zajímavé 
místo, událost či osobu spojenou s Prudnickou zemí. Doufám, že tato četba bude pro Vás jak příjemná, tak po-
učná. 

         Starosta Prudníku 

                        Radosław Roszkowski

ÚVOD 
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N
aszą rysunkową opo-
wieść zaczynamy od… ba-
jek. Właściwie od baśni, 
legend. Zanim zacznie-
my mówić o historii, czy 

współczesności warto choć troszkę 
przyjrzeć się temu, co do ofi cjalnej hi-
storii nie weszło, a co wiąże się z nią, 
a czasem wykazuje zbieżność z wyda-
rzeniami autentycznymi. Proponuje-
my trzy takie historie: „Jak powstała 
góra Pradziad” (inspiracją dla niej 
była legenda opracowana przez Kazi-
mierza Staszkowa w książce „Legendy 
i mity pogranicza nysko-jesenickiego 
w drewnie malowane”), „Legenda o 
głogóweckim niedźwiedziu” (według 
opracowania Barbary Przybylskiej z 
Głogówka zamieszczonego w „Ziemi 
Prudnickiej. Rocznik 2009/2010”) 

W krainie baśni

OBOK: LARP w Głogówku pozwala na niecodzienne spotkania
LARP v Horním Hlohově nabízí nevšední setkání

POWYŻEJ: Wieża telekomunikacyjna i widokowa na szczycie Pradziada 
(Praděd, 1492 m n.p.m.)
Rozhledna a televizní vysílač na vrcholku Pradědu (1 492 mnm) 

oraz „Skąd pochodzi nazwa Zuckmantel” (historię zapisał Sotiris 
Joanidis w książce „Zlaté baje ze Zlatohorska”). 

 Specjalne miejsce w tym na poły fantastycznym, na poły hi-
storycznym świecie zajmuje Hanryka Młynarska z Głogówka, 

która w pięknej księdze zebrała legendy i podania do-
tyczące Głogówka i okolic. Jednak zamiłowanie do ta-
kich baśniowych opowieści jest częstsze. Bardzo wielu 

ludzi lubi czytać legendy, oglądać fi lmy, a okazuje się, 
że również – brać w baśniowych przygodach udział! 

Tak, to nie pomyłka. W 2005 roku założone zostało 
w Głogówku Bractwo Sorontar. Członkami bractwa 

są osoby interesujące się kulturą i sztuką: fi lmem, 
teatrem i muzyką oraz rekonstrukcją historyczną i 

fantastyką. Bractwo zainteresowane jest prowadzeniem 
działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i arty-

stycznej. Organizuje więc imprezy typu LARP, projekty fi l-
mowe, koncerty, wernisaże, spotkania dyskusyjne, warszta-

ty. 
 Tu pojawia się nam również związek ziemi prudnickiej z 

czeskim Pradziadem. Stolica powiatu prudnickiego – Prudnik jest 
również siedzibą biura polskiej części Euroregionu Pradziad. Bra-
ctwo Sorontar zainteresowane jest promocją najbliższego regio-
nu a więc Ziemi Prudnickiej. Także władze Powiatu Prudnickiego 
wychodzą naprzeciw takim planom. Najnowszym ich pomysłem 
jest zwrócenie uwagi na turystyczne walory całego pogranicza 
z wykorzystaniem ożywionej legendy ducha gór „Pradziada”. Z 
inicjatywy tej Bractwo zaproponowało zorganizowanie Tygo-
dnia Pradziada - cyklicznego wydarzenia kulturalnego obejmu-
jącego zasięgiem działań nasze pogranicze.
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V pohádkové zemi 

N
aše kreslené vyprávění začneme … pohádkami. Vlast-
ně se bude jednat o legendy. Než se začneme bavit o 
dějinách nebo o současnosti, je dobré se alespoň na 
chvíli podívat na to, co se do ofi ciálních dějin ne-
vešlo a co je s nimi spojené a někdy se také sho-

duje s autentickými událostmi. Nabízíme Vám tři takové 
příběhy: „Jak vznikla hora Praděd” (inspirací byla legenda 
zpracována Kazimierzem Staszkowem v knize „Legendy a 
mýty nisko-jesenického pohraničí malované na dřevě”), 
Legenda o hlohovském medvědovi” (podle zpracování 
Barbary Przybylské z Horního Hlohova otištěného v 
„Prudnické zemi, ročník 2009/2010) a „Kde se vzal 
název Zuckmantel” (příběh zapsal Sotiris Joanidis v 
knize „Zlaté báje ze Zlatohorska”). 
 Zvláštní místo v tomto napůl fantasti-
ckém a napůl historickém světě má Henryka  
Młynarska z Horního Hlohova, která ve své 
krásné knize sebrala legendy a příběhy týkající 
se Horního Hlohova a okolí. Láska k takovým 
pohádkovým příběhům je ale častější. Lidé 
velmi často rádi čtou legendy, dívají se na fi l-
my a dokonce se účastní pohádkových dobro-
družství! Ano, je to pravda. V roce 2005 bylo v 
Horním Hlohově založeno bratrství Sorontar. 
 Členy bratrství jsou lidé, kteří se za-
jímají o kulturu a umění: fi lm, divadlo, hudbu, 
historickou rekonstrukci a fantastiku. Bratr-
ství provozuje kulturní, vzdělávací, sportovní 
a uměleckou čin- nost. Pořádá 
tedy akce typu LARP, fi lmové 

POWYŻEJ: Henryka Młynarska z książką „Legendy, podania i opowieści 
historyczne z Głogówka i okolic”
Henryka Młynarska se svou knihou „Legendy, příběhy a historické povídky 

z Horního Hlohova a okolí”

OBOK: Wojowniczka z fantastycznych baśni
Bojovnice z fantastických pohádek

projekty, kon-
certy, vernisáže, 
diskuzní kroužky a 
workshopy. 

Zde se také objevuje spojení 
prudnické země s českým Pradě-
dem. Hlavní město prudnického okre-
su – Prudník, je také sídlem kanceláře pol-
ské části Euroregionu Praděd. Bratrství Sorontar se snaží podporovat své 

nejbližší okolí, tedy Prudnickou zemi. Také okresní správa vychází 
těmto plánům vstříc. Jejich nejnovějším nápadem bylo upozor-
nit na turistické přednosti celého pohraničí s využitím oživené 
legendy o duchovi hor „Pradědovi”. Z této iniciativy navrhlo 

Bratrství uspořádání Týdne Pradědu – pravidelné kulturní akce 
konající se na našem pohraničí. 
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Jak vznikla hora Praděd 
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Skąd po�odzi nazwa Zuckmantel
Kde se vzal název Zuckmantel
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Rycerskie dzieje

M
ówiąc o historii trzeba zacząć od założenia stolicy po-
wiatu – Prudnika. Niestety to nie jest proste, gdyż nie 
zachowały się na ten temat żadne źródła ani nawet 
pełne i wiarygodne zapisy w historycznych publika-
cjach. Początki Prudnika badał Władysław Dziewul-

ski, na temat zamku w Prudniku, historii rodu Rosenbergów pisał 
Andrzej Dereń. Poważną, systemową próbę rekonstrukcji historii 
Prudnika, jego założycieli: Woka z Rosenberga i jego syna Hen-
ryka podjął dr Wojciech Dominiak, prudniczanin i pracownik 
Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Założenie nasze-
go miasta sytuuje niemal dokładnie w połowie XIII wieku. Do 
jego ustaleń przedstawionych w „Ziemi Prudnickiej. Rocznik 
2009/2010” nawiązuje historia „Wok z Rosenberga”.
 Zamek w Prudniku spalił się na początku XIX wieku. 
Pozostała po nim wieża przez dwieście lat stanowiła smutną, 
ze względu na swój wygląd, pamiątkę minionej świetności. 
Dziś, odnowiona  staraniem Gminy Prudnik jest miejscem, 
do którego wróciło życie. Oczywiście, nikt tu nie mieszka, 
ale włączona w strukturę organizacyjną Muzeum Zie-
mi Prudnickiej pełni rolę wieży widokowej oraz 
jest miejscem organizowanych imprez.
 Takie średniowieczne zabytki są obec-
nie w cenie. Tak jak na świecie, tak i w Polsce 
powstają grupy rekonstrukcyjne zajmujące się 
poznawaniem oraz demonstrowaniem elemen-
tów różnych epok historii. W bliskich Zlatých 
Horách od 1996 roku działa Císařská Městská 
Garda proponująca rekonstrukcje XVIII-wiecz-
nych formacji wojskowych i toczonych na po-
graniczu bitew. Tymczasem w Niemysłowicach 
pod Prudnikiem powstała grupa odwołująca się do 
zdecydowanie dawniejszej historii, kiedy Prudnika 
jeszcze nie było. Tutejsi zapaleńcy założyli Grupę 
Rekonstrukcyjną „Bukowy Las”. Zainteresowania 
członków grupy dotyczą okresu państwa wielko-
morawskiego, które istniało od początków IX wieku 
do pierwszych lat wieku X. Udało się zorganizować 
kilka imprez, grupa bierze też udział w wędrów-
kach (w strojach z epoki, z zachowaniem sposobu 
podróżowania, żywienia) po ziemi prudnickiej i 
Górach Opawskich.
 Z kolei w Solcu mieszkaniec wsi, miłośnik 
historii Józef Müller podjął się udanej próby 
rekonstrukcji średniowiecznej historii zwią-
zanej z pobytem w tej miejscowości zakonu 
rycerskiego joannitów (1258-1810). Obok 
zajęć typowo rekonstrukcyjnych udało 
się Müllerowi zaangażować ludzi do or-
ganizacji rajdów rowerowych szlakiem 
joannitów. Można zdobyć odznaki: „Ro-
werowego Szlaku Joannitów” i „Rycerza 
Rowerowych Rozdroży”. Tego twórczego 
zapału Józefa Müllera dotyczy humory-
styczna opowiastka „Joannici z Solca”.

Wieża Woka – pozostałość po prudnickim zamku wybudowanym w drugiej połowie XIII wieku, zrekonstruowana w 2009 roku
Vokova věž – zůstala zde po prudnickém zámku postaveném ve druhé polovině XIII. století, byla rekonstruována v roce 2009 
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Rytířská historie 

K
dyž mluvíme o historii, je třeba začít založením hlavního města v okrese 
– Prudníku. Není to bohužel snadné, protože se nedochovaly žádné zdroje 
ani dokonce úplné a věrohodné zápisy v historických publikacích. Počátky 
Prudníku zkoumal Władysław Dziewulski, o zámku Prudníku, dějinách rodu 
Rožmberků psal Andrzej Dereń. Důležitý, systémový pokus o rekonstruk-

ci dějin Prudníku, jeho zakladatelů – Voka z Rožmberků a jeho syna Jindřicha učinil 
dr. Wojciech Dominiak, prudničan a zaměstnanec Ústavu dějin Opolské univerzi-
ty. Založení našeho města umísťuje téměř přesně do poloviny XIII. století. K jeho 
závěrům prezentovaným v „Prudnické zemi, ročník 2009/2010“ navazuje příběh 
„Vok z Rožmberků“. 
 Zámek v Prudníku byl spálen na začátku XIX. století. Věž, která po něm 
zbyla, byla dvě stě let smutnou (z důvodu svého vzhledu) památkou minulé 
krásy. Dnes je obnovená díky úsilí obce Prudník a je místem, kam se vrátil 
život. Nikdo zde samozřejmě nebydlí, je ale zahrnutá do organizační struk-
tury Muzeum Prudnické země a plní funkci vyhlídkové věže. Konají se zde 
také různé akce. 
 Takové středověké památky jsou v současné době v ceně. Jak ve 
světě, tak v Polsku, všude vznikají rekonstrukční skupiny, které se zabývají 
poznáváním a rekonstrukcí prvků z různých epoch v dějinách. V blízkých 
Zlatých horách působí od roku 1996 Císařská městská garda, která pro-
vádí rekonstruk- ce vojenských útvarů z XVIII. století a bitev 

POWYŻEJ: Jedna z postaci w LARP-owych imprezach Bractwa Sorontar
Jedna z postav na LARP-ových akcích Bratrství Sorontar
OBOK: Groźny fantastyczny bohater z głogóweckich imprez plenerowych
Strašlivý fantastický hrdina z hlohovských akcí v plenéru

sváděných na česko-polském pohra-
ničí. Také v Niemysłowicích pod Prud-
níkem vznikla skupina, která se sou-

střeďuje na mnohem vzdálenější 
dějiny, tedy dobu, kdy zde 

Prudník ještě nebyl. 
Zdejší nadšenci založili 

Rekonstrukční sku-
pinu „Bukový les”. 

Zájmy členů sku-
piny se týkají doby 

Velkomoravské říše, 
která existovala již 
od začátku IX. století 
do prvních let X. století. Podaři-

lo se jim uspořádat několik akcí, účastní 
se také výletů po Prudnické zemi a Opavských 
horách (v dobových kostýmech a dodržují tradiční 
způsob cestování a stravování). 
 V Solci se obyvatel této vesnice, milovník dějin 
Józef Müller, snažil (bohužel marně) rekonstruovat 
středověkou historii spojenou s pobytem Maltéz-
ského rytířského řádu v této obci (1258-1810). Kro-

mě typických rekonstrukčních činností se Müllero-
wi podařilo angažovat obyvatele do pořádání cykli-
stických túr po stopách Maltézských rytířů. K získání 

jsou odznaky: „Cyklistické stezky maltézského řádu” 
a „Rytíře cyklistických poutí”. Tohoto tvůrčího 

nadšení Józefa Müllera se týká humorné vy-
právění „Maltézští rytíři ze Solce”.
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G
łogówek ze swoją historią zajmuje szczególne miejsce 
na mapie Ziemi Prudnickiej. Na temat bardzo bogatej 
historii Głogówka można by narysować kilka historii, 
wybierając z bogactwa tematów zdecydowaliśmy się 
na dwie: „Głogówek 1655” i „Beethoven w Głogów-

ku”. Pierwsza to sięgnięcie do czasów Potopu Szwedzkiego, 
kiedy na zamku Oppersdorffów schronił się król polski Jan Kazi-
mierz, a w niedalekim klasztorze o.paulinów w Mochowie prze-
chowany został cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
Druga to epizod związany z pobytem, również w gościnie u 
Oppersdorffów, wybitnego kompozytora Ludwiga van Beet-
hovena (według zapisu Henryki Młynarskiej we wspomnia-
nej książce „Legendy, podania i opowieści historyczne z Gło-
gówka i okolic”). 
 Najbardziej cennym dziedzictwem tej drugiej gości-
ny jest organizowany w Głogówku od 20 lat Festiwal Beetho-
venowski (od pięciu lat pod nazwą Głogówecki Festiwal im. 
Ludwiga van Beethovena), który zagościł również w Prudni-
ku jako Śląski Festiwal Ziemi Prudnickiej im. Ludwiga van 
Beethovena.
 Głogówek to jednak nie tylko te dwa ważne fakty 
historyczne, bo Oppersdroffowie postarali się też o inne hi-

Wielka historia małego miasta

Velká historie malého města 

POWYŻEJ: Kościół parafi alny pw. św. Bartłomieja Apostoła w 
Głogówku. Jego wnętrze należy do najpiękniejszych na Śląsku.
Farní kostel svatého Bartoloměje v Horním Hlohově. Jeho 
interiér patří mezi nejkrásnější ve Slezsku.

OBOK: Mocno zniszczony obecnie zamek w Głogówku – siedziba 
możnego rodu Oppersdorff ów
Současně silně poškozený zámek v Horním Hlohově – sídlo 
šlechtického rodu Oppersdorfů

storyczne „atrakcje” miasta. To w Głogówku znajduje się jedna z nielicznych wiernych kopii Grobu Bożego z 
Jerozolimy (w pobliżu zamku), to tutaj w kościele franciszkańskim znajduje się piękna kopia Domku Maryi z 
Loreto. A można wspomnieć przynajmniej niezwykłą postać Rafała Urbana (o którym śpiewał Edward Stachu-
ra), czy też wielkiego pana polskiego malarstwa Jana Cybisa z Wróblina w pobliżu Głogówka.

H
orní Hlohov má díky své historii významné místo na mapě Prudnické země. O bohatých 
dějinách Horního Hlohova je možné nakreslit mnoho příběhů, my jsme se při výběru z 
mnoha rozhodli pro dva: „Głogówek 1655” a „Beethoven w Horním Hlohově”. První se 
vrací do doby „švédské potopy”, když se do zámku Oppersdorfů uchýlil polský král Jan 
Kazimierz a v nedalekém klášteře paulínů v Mochově byl uschovávaný zázračný čensto-

chovský obraz Matky Boží s Dítětem (Černá Madona).  Druhý je epizodou spojenou s pobytem, taktéž 
u Oppersdorfů, významného hudebního skladatele Ludwiga von Beethovena (podle zápisu Henryky 
Młynarské ve zmíněné knize „Legendy, příběhy a historické povídky z Horního Hlohova a okolí”). 

 Nejcennějším dědictvím této návštěvy je organizovaný již 20 let Beethovenův festival v Horním Hlo-
hově (od pěti let s názvem Hlohovský festival Ludwiga van Beethovena), který se konal také v Prud-
níku jako Slezský festival Prudnické země Ludwiga van Beethovena. 
 Horní Hlohov ale nepředstavují pouze tyto dvě důležité historické události. Oppersdorfové 

se postarali o jiné historické „atrakce” města. Právě v Horním Hlohově se nachází jedna z 
mála věrných kopií Božího hrobu v Jeruzalémě (poblíž zámku) a rovněž se ve zdejším fran-
tiškánském kostele nachází krásná kopie Svaté chýše z Loreto. Můžeme alespoň připome-
nout výjimečnou postavu Rafała Urbana (o kterém zpíval Edward Stachura) nebo také 

významného polského malíře Jana Cybise z Wróblinu u Horního Hlohova.
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Be�hoven v Horním Hlohově
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Na pograniczu

P
rudnik i Krnov funkcjonują w Euroregionie Pradziad, który powstał 2 lipca 1997 roku w Jeseniku na 
mocy umowy ramowej podpisanej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza 
Osobłogi i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej ze strony polskiej oraz stowarzyszeń samorządów czeskich 
z powiatów Bruntal i Jesenik. Od 2002 roku Krnov jest miastem partnerskim Prudnika. 
 Z kolei Powiat Prudnicki podpisał umowę o partnerstwie z Mikroregionem Krnovskim 27 

września 2007 roku. Powiat chciał w ten sposób wzmocnić współpracę z czeskim sąsiadem, wykorzystując 
swoje przygraniczne położenie jako atut, zwłaszcza w kontekście realizacji wspólnych projektów. Udało się 
to znakomicie i Powiat wręcz zdeklasował inne samorządy na całym pograniczu polsko-czeskim. Dla przykła-
du: gmina Hlinka była partnerem w projekcie „Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik 
– Rylovka”, gmina Město Albrechtice w projekcie „Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań 
służb ratowniczych”, szkoła średnia z tego miasta w projekcie „Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregio-
nie Pradziad – dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Města Albrechtice”, 
Dom Spokojnej Starości w Jeseniku współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Prudni-
ku, Jindřichov współpracował przy projektach „Transgranicz- na ścieżka rowero-
wa Prudnik- Jindřichov jako element szlaków rowerowych E u r o r e g i o n u 
Pradziad” oraz wkrótce realizowanym „Przebudowa histo- rycznej drogi 
Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchowiny jako element europejskiego 
szlaku Via Montana” . Współpraca z gminą Hlinka dotyczy 
także pionierskiej polsko-czeskiej akcji utrzymania dróg i 
poboczy.
 W ramach współpracy polsko-czeskiej re-
alizowano projekty związane z oświatą, m.in.: 
„Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euro-
regionalnego Centrum Kształcenia Praktycz-
nego” (związany z modernizacją i wyposaże-
niem obiektu szkolnego przy ul. Prężyńskiej 
w Prudniku), „Polsko-czeskie warsztaty sztu-
katorskie”. W dziedzinie pomocy społecznej 
realizowano projekt „Euroregionalna Inte-
gracja Seniorów”. W realizację polsko-cze-
skich projektów zaangażowane zostały tak-
że: Zespół Szkół Rolniczych, Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku, 
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, Ko-
menda Powiatowa Policji w Prudniku i 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Prudniku. 
 W ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Po-
wiat Prudnicki uzyskał dofi nansowanie 
na realizację 31 projektów na łączną kwo-
tę 7 807 389,09 EUR.
 W związku z tym sąsiedztwem 
przedstawiamy dwie historie. Jedna 
mówi o historii kontaktów między Prud-
nikiem i Krnovem, które w XVIII wieku 
wyglądały dość ponuro (według in-
formacji Vladimíra Blucha, „Ziemia 
Prudnicka. Rocznik 2005”). Druga 
przybliża postać tzw. wodnego 
doktora, czyli twórcy uzdrowiska 
w Jeseniku – Vincenza Priessnitza.

Wieża widokowa na wzgórzu Cvilín z 
1903 roku
Rozhledna na kopci Cvilín z roku 1903 
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Na pohraničí 

P
rudník a Krnov se nacházejí v Euroregionu Praděd, který vznikl 2. čer-
vence v roce 1997 v Jeseníku na základě rámové smlouvy podepsané 
zástupci Sdružení rozvoje obcí povodí Osoblahy a Turistické unie Niské 
země z polské strany a Sdružení měst a obcí okresů Bruntál a Jeseník ze 
strany české. Od roku 2002 je Krnov partnerským městem Prudníku. 

 Prudnický okres pak podepsal smlouvu o partnerství s Mikroregionem Krnov-
sko 27. září roku 2007. Okres chtěl tímto posílit spolupráci s českým partnerem 
a využit svou příhraniční polohu jako přednost, obzvlášť v kontextu společných 

projektů. Vydařilo se to výborně a okres si poradil přímo skvěle. Například: 
obec Hlinka byla partnerem v projektu „Navrácení přeshraniční funkce 
cesty Prudník-Rýlovka”, obec Město Albrechtice v projektu „Vytvoření 
základny přeshraniční spolupráce záchranných služeb”, střední škola 
z tohoto města se účastnila projektu „Tradiční česko-polská kuchyně v 
Euroregionu Praděd - přiblížení vzdělávací nabídky partnerských škol 
v Prudníku a v Městě Albrechticích”, Penzion pro důchodce v Jeseníku 
spolupracuje s Domovem pro seniory v Prudníku, Jindřichov  spolupra-

coval u projektů „Přeshraniční cyklostezka Prudnik - Jindřichov jako 
část cyklostezek Euroregionu Praděd”. Brzy bude realizován projekt 
„Přestavba historické cesty Opavských hor a Zlatohorské vrchoviny 

jako prvek evropské trasy Via Montana”. Spolupráce s obcí Hlinka 
zahrnuje také průkopnické polsko-české akce udržování silnic 
a krajnic. 
 V rámci polsko-české spolupráce byly realizovány pro-

jekty spojené se vzděláváním, mj. „Vytvoření základů polsko-
českého Euroregionálního centra praktického vzdělávání” 

Wieża na Biskupiej Kopie (890 m n.p.m.), zbudowana w 1898 roku, dedykowana cesarzowi Franciszkowi Józefowi (napis nad 
wejściem: „Kaiser Franz Josef Warte”). 
Rozhledna na Biskupské kupě (890 mnm) postavena v roce 1898 a věnována císaři Františku Josefovi (nápis nad vchodem: „Kaiser 
Franz Josef Warte”). 

POWYŻEJ: 52-metrowa wieża ratusza w Krnovie, zaprojektowana przez wiedeńskiego architekta Moritze Hintragera. Jest kopią 
wieży ratuszowej z Währingu. Na początku ratusz wzbudzał kontrowersje, dzisiaj jest jednym z symboli Krnova.
52-metrová radniční věž v Krnově navržená vídeňským architektem Moritzem Hintragerem. Jedná se o kopii radniční věže ve 
Währingu. Na začátku byla radnice kontroverzní, dnes je jedním ze symbolů Krnova. 

(spojený s mo- dernizací a vybavením 
školního ob- jektu v Prężyńské ulici 
v Prudníku), „Polsko- české štukatérské worksho-
py”. V oblasti sociální pomoci byl realizován projekt „Euro-
regionální integrace seniorů”. Na realizaci polsko-českých 
projektů se podílely také: Zemědělská škola, Speciální  
vzdělávací centrum v Horním Hlohově, Okresní úřad práce 
v Prudníku, Okresní policejní stanice v Prudníku a Okresní 
stanice státní hasičské záchranné služby v Prudníku. 
 V rámci Operačního programu přeshraniční spolu-
práce získal okres Prudník grant na realizaci 31 projektů v 
celkové částce 7 807 389,09 EUR. 
V souvislosti s tímto sousedstvím Vám představujeme dva 
příběhy. Jeden vypráví o historii vztahů Prudníku a Krnova, 
které ve XVIII. století vypadaly dost bledě (podle informací 
Vladimíra Blucha, „Prudnická země, ročník 2005”). Druhý 
přibližuje postavu tzv. vodního doktora, zakladatele Lázní 
Jeseník – Vincenze Priessnitze.
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Prudník a Krnov
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Wodny doktor
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Potęga włókiennicza

W 
1838 roku do Prudnika przybył Samuel Fränkel i 
założył tu niewielki zakład włókienniczy, który 
wkrótce rozrósł się w fabrykę o europejskiej 
sławie. Jej produkty eksportowane były nie 
tylko do krajów europejskich, ale również do 

Stanów Zjednoczonych. Na mocy ustaw norymberskich fi rma 
została odebrana żydowskim właścicielom w 1936 roku. Po 
wojnie fabryka włókiennicza (Zakłady Przemysłu Bawełnia-
nego „Frotex”) była głównym miejscem pracy prudniczan, 
ostatecznie zamknięta została w 2011 roku.
 W 1843 roku do Prudnika przyjechał Joseph Pinkus, 
ojciec Maxa. Zatrudnił się w powstającej właśnie fi rmie Sa-
muela Fränkla, gdzie zdobył uznanie pryncypała i poślubił 
córkę Samuela Fränkla. Został też jego wspólnikiem.
 Rodziny Fränklów i Pinkusów były otwarte na inne 
potrzeby prudniczan. Podarowali miastu łaźnię miejską z 
krytą pływalnią (czynna do dziś), gminie żydowskiej w Prudni-
ku wspaniałą synagogę (spalona podczas nocy kryształowej w 
1938 roku), współfi nansowali również budowę kościoła ewan-
gelickiego. Finansowali budowę stacji kolejowej, domu starców 
dla mężczyzn. Pozostały po nich także piękne pałace: budynek 
obecnego Liceum Medycznego, tzw. Pałac Fränklów (dom kultury). 
W szkole przyzakładowej fi rmy „Samuel Fränkel” mieści się dziś Powia-

Portret Samuela Fränkla, założyciela prudnickiej fabryki tekstylnej, twórcy prudnickiego sukcesu ekonomicznego w XIX wieku
Portrét Samuela Fränkla, zakladatele prudnické textilní továrny a tvůrce prudnického ekonomického úspěchu v XIX. století 

towe Centrum Kształcenia Praktycznego. Max i jego żona Hedwig zbudowali szpital, który 
przekazali miastu (funkcjonuje do dziś). Pinkus stworzył fundusz emerytalny dla robotników i fundował sty-
pendia dla uczniów gimnazjum. 
 Max Pinkus znany był też ze wspaniałego księgozbioru, tzw. Biblioteki Śląskiej - jednej z największych 
na świecie, jeśli chodzi o książki o tematyce śląskiej. Prawdopodobnie w 1902 roku Max Pinkus spotkał się po 
raz pierwszy z Gerhartem Hauptmannem i zaprzyjaźnił się z niemieckim dramaturgiem, noblistą.
Na cmentarzu żydowskim w Prudniku, na jednym z nagrobków widnieje napis: Max Pinkus, królewski radca 
handlowy, ur. 3.12.1857, zm. 19.06.1934.

V 
roce 1838 přijel do Prudníku Samuel Fränkel a založil zde textilní továrnu slavnou v celé Evropě. Její 
výrobky byly vyvážené nejen do evropských zemí, ale také do Spojených států. Na základě norim-
berských zákonů byla fi rma v roce 1936 židovským majitelům zabavena. Po válce byla textilní to-
várna (Závody bavlněného průmyslu „Frotex”) hlavním místem zaměstnání prudničanů, nakonec 
byla uzavřena v roce 2011. 

 V roce 1843 přijel do Prudníku Joseph Pinkus, Maxův otec. Získal zaměstnání v právě vznikající fi rmě 
Samuela Fränkela . Tam získal mistrovo uznání a oženil se s Fränkelovou dcerou. Později se stal také jeho part-
nerem.
 Rodiny Fränkelů i Pinkusů byly vnímavé vůči jiným potřebám prudničanů. Darovali obyvatelům Prud-
níku městské lázně s krytým bazénem (ten funguje dodnes), židovské obci v Prudníku krásnou synagógu (byla 
spálena během křišťálové noci v roce 1938), spolufi nancovali také stavbu evangelického kostela. Financova-
li stavbu železniční stanice a domova pro důchodce pro muže. Zůstaly po nich také krásné paláce: budova 
dnešní Zdravotní střední školy, tzv. Palác Fränkelů (Kulturní dům). Ve škole při továrně fi rmy „Samuel Fränkel” 
se dnes nachází Okresní centrum praktického vzdělávání. Max a jeho manželka Hedvika postavili nemocnici, 
kterou předali městu (působí dodnes). Pinkus vytvořil penzijní fond pro dělníky a fi nancoval stipendia pro žáky 
gymnázia. 
 Max Pinkus byl také znám pro svůj znamenitý knižní fond, tzv. Slezskou knihovnu – jednu z největších 
na světě knihoven zaměřených na slezskou tématiku. Pravděpodobně se v roce 1902 Max Pinkus poprvé setkal 
s Gerhartem Hauptmannem a spřátelil se s tímto německým dramaturgem a nositelem Nobelovy ceny. 
Na židovském hřbitově v Prudníku, na jednom z náhrobních kamenů je nápis: Max Pinkus, královský obchodní 
poradce, narozen 3.12.1857, zemřel 19.06.1934.

Textilní moc 
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Spacer z Maxem Pinkusem
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Z 
Prudnikiem wiąże się nie tylko sąsiedztwo polsko-czeskie. To także bardziej złożone sprawy narodo-
wościowe. Na ziemi prudnickiej krzyżowały się ze sobą przez stulecia wpływy polskie, czeskie, nie-
mieckie. Istotne miejsce miała tu przed dojściem do władzy Hitlera społeczność żydowska (do tego 
nawiązywał wcześniejszy rozdział naszej książki). Po wojnie z kolei nastąpił napływ ludności z Kre-
sów Wschodnich II Rzeczypospolitej.

 W ramach tego działu przedstawiamy cztery historie, które mogą budzić różne emocje, ale trudno cał-
kowicie uciec od kontrowersyjnych tematów na ziemi takiej jak Śląsk. Pierwsza historia pt.: „Bóg i Ojczyzna”, 
jest zbudowana na pamiętnikach gwardiana klasztoru franciszkanów na Górze Św. Anny. O.Kolumban Sobota 
OFM urodził się w Gostomi w powiecie prudnickim, jako autochton doskonale znał śląskie realia, jego sympa-
tie podczas plebiscytu i powstań śląskich skłaniały się w stronę polską. Druga opowieść „Lubrza, marzec 1945 
roku” mówi o bardzo dramatycznych dniach wkroczenia na Śląsk Armii Czerwonej. „Wyzwoliciele” traktowali 
Śląsk jako ziemie podbite, Ślązaków jako Niemców i korzystali z całkowitego prawa okupanta biorąc odwet za 
niemiecką agresję w 1941 roku. Historia oparta jest na wspomnieniach mieszkańców Lubrzy, opisanych przez 
Damiana Kwintę w „Ziemi Prudnickiej. Rocznik 2005”.
 Te dwie powyżej wymienione historie tylko zarysowują problematykę, uniknęliśmy najbardziej dra-
stycznych opisów, mając na uwadze młodego czytelnika. Nieco humoru z kolei wprowadzają dwie następne 
opowiastki. Pierwsza to „Świenty Florian” – na podstawie gawędy gwarowej Anny Myszyńskiej z Białej. Uro-
dzona w Kórnicy w 1931 roku pisarka i poetka od lat zabiega o zachowanie w pamięci śląskich tradycji. „Euro 
1945” nazwą nawiązuje do tegorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, ale opowiada historię pierwszych 
piłkarskich spotkań rozegranych w Prudniku tuż po drugiej wojnie światowej.

W 1945 roku na ziemie prudnicką przybyli nowi mieszkańcy. Pociągami, najczęściej z niedużym dobytkiem, przybywali Polacy ze 
Wschodu, uciekając przed wchłonięciem do komunistycznego państwa radzieckiego i może jeszcze bardziej przed okrucieństwem 
dotychczasowych ukraińskich sąsiadów.
V roce 1945 se na Prudnické zemi objevili noví obyvatelé. Z východu přijížděli ve vlacích, nejčastěji s malými zavazadly, Poláci, kteří 
utíkali před vstřebáním do sovětského státu a také před krutostí dosavadních ukrajinských sousedů. 

Miejscowi i napływowi
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Pielgrzymka Trzech Narodów w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki  (Panna Maria Pomocna, Maria Hilf) w Zlatých Horach.

Róża Zgorzelska z Biedrzychowic, gdzie założyła Farską Stodołę 
– izbę regionalną, w której eksponowane jest wyposażenie dawnego 
śląskiego domu, meble, ubiory, archiwalne zdjęcia. Radna w Radzie 
Miejskiej Głogówka i członek zarządu Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
Róża Zgorzelska z Biedrzychowic založila ve své rodné obci Farskou 
stodolu – regionální komoru, ve které je vystavené vybavení dávného 
slezského domu, nábytek, oblečení a archivní fotografie. Je členkou 
Městské rady Horního Hlohova a členkou vedení Sociálně-kulturního 
sdružení Němců v Opolském Slezsku.

S 
Prudníkem je spojené nejen polsko-české sousedství. Jsou to také 
komplikovanější národnostní záležitosti. Na Prudnické zemi se po 
celá staletí křížily polské, české a německé vlivy. Významné mí-
sto v době předtím, než přišel Hitler k moci, zde měla židovská 
společnost (o tom se zmiňovala předchozí kapitola naší knihy). 

Po válce zde bylo přestěhováno hodně obyvatel z Východního pohraničí 
II. Polské republiky. 
 V rámci této části prezentujeme čtyři příběhy, které mohou vyvo-
lávat různé pocity. Je ale těžké se na území Slezska úplně vyhnout kontro-
verzním tématům. První příběh s názvem „Bůh a vlast” je založený na pa-
mátnících opatrovníka kláštéru františkánů na Hoře Svaté Anny. Otec Ko-
lumban Sobota OFM se narodil v Gostomi v prudnickém okrese a jako rodák 
znal velmi dobře slezské reálie. Během plebiscitů a slezských povstání se při-
kláněl k polské straně. Druhý příběh „Lubrza, březen roku 1945” vypráví 
o velmi dramatických dnech invaze Rudé armády do Slezska. „Osvobo-
ditelé” považovali Slezsko za podmaněné země, Slezany za Němce a 
zneužívali pozice okupanta odvetou za německou agresi z roku 1941. 
Příběh je založen na vzpomínkách obyvatel Lubrze sepsaných Damia-
nem Kwintou z „Prudnické zemi, ročník 2005”. 

Místní a přistěhovalci 

 Tyto dva zmíněné příběhy pouze 
nastiňují tuto problematiku. S ohledem na 
mladší čtenáře jsme se vyhnuli nejdrastičtějším 
pasážím. Humornější jsou další dvě historky. 
První je „Svatý Florián” podle příběhu sep-
saného ve slezském nářečí Anny Myszyńské z 
Białé. Spisovatelka a básnířka narozena v Kór-
nicy v roce 1931 se již mnoho let snaží o zacho-
vání slezských tradicí. „Euro 1945” navazuje na 
letoší Mistrovství Evropy ve fotbale, vypráví ale 
příběh prvního zápasu v Prudníku již po druhé 
světové válce. 
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Interrex w Prudniku

1 
października 1954 roku do klasztoru franciszkanów w Prudniku-Lesie przybyli funkcjonariusze UB i 
nakazali zakonnikom opuścić miejsce w ciągu dwóch godzin. Zarządzeniem Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Opolu z 30 września klasztor przeszedł pod zarząd wojska. 6 października do 
klasztoru zamienionego pośpiesznie na więzienie przywieziono Prymasa Polski Stefana kardyna-
ła Wyszyńskiego. W miejscu tym Prymas Tysiąclecia przebywał przez rok, do 28 października 1955 

roku. Po wywiezieniu Prymasa do Komańczy klasztor próbowano jeszcze zamienić na sanatorium/prewen-
torium, demolując obiekt bardzo mocno (m.in. wybito okna w kościele, dzieląc go jednocześnie stropem). W 
1956 roku Komitet Katolicki, na czele którego stanął Stanisław Nabzdyk, odzyskał klasztor dla franciszkanów, 
którzy wrócili tu rok później, od razu przystępując do odbudowy. Dziś miejsce to jest sanktuarium św. Józefa.
 Prudnik był dla Prymasa Polski więzieniem i to jak wynika z „Zapisków więziennych”, bardzo dotkli-
wym, ale też sam Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński uświęcił to miejsce, sprawiając, że dziś pamięć jego po-
bytu tutaj jest szczególnie pielęgnowana. Odbywają 
się tu corocznie (od 25 lat), organizowane przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
Ogólnopolskie Prudnickie Spotkania modlitewno-
formacyjne poświęcone myśli społecznej Pryma-
sa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w 
Prudniku Lesie, połączone z modlitwą w intencji 
beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wy-
szyńskiego. Młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. Stefana kardynała Wyszyńskiego każdej je-
sieni bierze udział w Biegu Prymasowskim i składa 
ślubowanie na terenie sanktuarium.
 Trzeba też pamiętać o tym, że to w Prudni-
ku Prymas Stefan Wyszyński podjął myśl Jasnogór-
skich Ślubów Narodu. Inspirowany lekturą „Poto-
pu” i bliskim sąsiedztwem Głogówka (o czym sam 
pisze w „Zapiskach więziennych”, mocno to rów-
nież akcentuje prudniczanin dominikanin o.Jan 
Góra), postanowił nawiązać do królewskich ślubów 
Jana Kazimierza z czasów Potopu Szwedzkiego.

Kościół pw. św. Józefa z budynkiem klasztornym, w którym więziony był Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w Prudniku Lesie
Kostel sv. Josefa s klášterní budovou, ve které byl vězněn polský primas kardinál Stefan Wyszyński v Prudníku-Lese 

Interrex v Prudníku

1 
října v roce 1954 přišli do františkánského kláštera v Prudníku-Lese činitelé StB a nařídili mnichům z 
kláštera odejít během dvou hodin. Nařízením Prezidia Krajského národního výboru v Opoli z 30. září 
se správy kláštera ujala armáda. 6. října byl do kláštera narychlo předělaného na vězení převezen pol-
ský primas kardinál Stefan Wyszyński. Na tomto místě byl Primas tisíciletí vězněn po dobu jednoho 
roku do 28. října roku 1955. Po převezení primase do Komańcze měl být klášter proměněn v sana-

torium/preventorium. Tím byl objekt velmi silně poškozen (vybití oken v kostele a rozdělení kostela pomocí 
stropu). V roce 1956 získal Katolický výbor, který řídil Stanisław Nabzdyk, kostel zpět pro františkány, kteří se 
sem vrátili o rok později a ihned začali s jeho rekonstrukcí. Dnes je to místo Svatyně sv. Josefa. 

Prudník byl pro polského primase vězením a z jeho „Vězenských zápisků” vyplývá, že těžkým a nepří-
jemným, ale sám Sluha Boží kardinál Stefan Wyszyński toto místo posvětil. Díky tomu je památka jeho o po-
bytu zde dodnes pečlivě uchovávána. Každoročně (již 25 let) se zde konají Celostátní prudnické modlitebně-
formační setkání organizovaná Katolickým sdružením „Civitas Christiana”. Jsou věnována památce a sociální 
myšlence Primase tisíciletí kardinála Wyszyńského v Prudníku-Lese a jsou spojená s modlitbou za beatifikaci 
Božího sluhy kardinála Stefana Wyszyńského. Mládež z Veřejného gymnázia č. 1 kardinála Stefana Wyszyń-
ského se každoročně na podzim účastní Primasovského běhu a skládá ve svatyni své sliby. 

Je třeba také pamatovat na to, že právě v Prudníku přijal primas Stefan Wyszyński myšlenku o obno-
vení Jasnohorských slibů národa polského. Inspirován četbou Sienkiewiczovy „Potopy” a blízkým soused-
stvím Horního Hlohova (o čem později píše ve svých „Vězenškých zápiscích”, silně je to také zdůrazňováno 
Prudničanem otcem dominikánem Janem Górou) se rozhodl navázat ke královským slibům Jana Kazimierze z 
doby „švédské potopy”. 
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N
a koniec tej lektury, chciałbym dodać jeszcze kil-
ka słów, jako autor napisanych i narysowanych 
opowieści.

Komiksy oparte bezpośrednio na literaturze, na 
historii często zawierają tak duży bagaż informacji i dydakty-
zmu, że stają się nieznośnie niestrawne. Komiks mający cele 
„pedagogiczne” nie ma w Polsce dobrej tradycji. Związane 
to jest z dziedzictwem wydawnictw, które były propo-
nowanymi młodemu czytelnikowi w czasie PRL. 
Z drugiej strony nawet wówczas w dobie 
propagandy czasu zniewolenia były 
nieliczne przykłady, że gdy temat jest 
inspiracją, a nie odtwórczym przed-
stawieniem, można zrobić rzecz 
ciekawą. Także obecne propozy-
cje, choćby sygnowane przez IPN 
próbują przełamać ten negatywny 
obraz. Pojawiają się również ko-
miksy związane ze znaczącymi wy-
darzeniami w historii Polski (bitwy 
pod Grunwaldem, pod Wiedniem, 
Monte Cassino), z miejscami waż-
nymi (Warszawa, Kraków, ostatnio 
Gliwice), z wielkimi postaciami (Miko-
łaj Kopernik, Jan Heweliusz). Najbardziej znanym dziełem w tej 

POSŁOWIE

dziedzinie jest kilkutomowa „Historia Francji w komiksie” Larousse’a. Bardzo się cieszę, że Prudnik, choć 
odbiega wielkością od tak znaczących ośrodków zdobył się na podobną promocję.
 Starałem się w tym wypadku odejść w większości historii od typowego opowiadania wydarzeń, kieru-
jąc się bardziej w stronę wrażenia, pozostawienia śladu w pamięci, refl eksji, niż relacji. Chyba najjaskrawszym 
tego przykładem jest komiks „Prymas w Prudniku”. Faktem jest, że kardynał Stefan Wyszyński był w prudni-
ckim klasztorze franciszkanów więziony, prawdziwe są również użyte cytaty z wypowiedzi prymasa, ale cała 
otoczka z próbą zamachu jest już fi kcją.
 Dlatego też tym historiom towarzyszą krótkie teksty wprowadzające, które mają zarysować tło, roz-
szerzyć nieco podstawową informację (nie zarzucając też odbiorcy nadmiarem wiadomości, od tego są inne 
wydawnictwa, na naszym terenie np. roczniki „Ziemi Prudnickiej”). Zresztą, chcąc narysować wszystko, co na-
suwało się pod uwagę podczas pracy nad książką, trzeba byłoby objętość publikacji powiększyć kilkakrotnie. 
Ale z drugiej strony, po co przytłaczać czytelnika/oglądacza tak dużą lekturą? Przecież to ma być przyjemność, 
chwila relaksu.

          Grzegorz Weigt



N
a konci této knihy bych chtěl dodat ještě několik slov jako autor zde napsaných a nakreslených 
příběhů. 

Komiksy přímo založené na literatuře a na dějinách často obsahují tolik informací a po-
učení, že se stávají nestravitelnými. „Pedagogicky založený” komiks nemá v Polsku dobře vybu-
dovanou tradici. Je to spojené s odkazem nakladatelství, která byla v době Polské lidové republiky 

nabízena mladému čtenáři. Na druhé straně dokonce v době propagandy a cenzury se objevovaly vzácné 
příklady na to, že když je téma inspiraující a komiks není pouze jeho vyobrazením, je možné vytvořit zajímavé 
dílo. Také současné komiksy, například ty signovány Ústavem národní paměti, se snaží vytvořit nový pozitivní 
dojem. Objevují se také komiksy spojené s významnými událostmi v polských dějinách (bitva pod Grunval-
dem, pod Vídní, Monte Cassino), s důležitými místy (Varšava, Krakov, poslední dobou Glivice), s významnými 
postavami (Mikuláš Koperník, Johannes Hevelius). Nejznámějším dílem v tomto oboru jsou vydané v několika 
svazcích Larousse’ovy „Dějiny Francie v komiksu”. Jsem velmi rád, že Prudník, i když je mnohem menším mě-
stem než tato významná místa, získal podobnou reklamu. 

V tomto případě jsem se ve většině příběhů snažil odejít od typického převyprávění událostí a směřo-
val jsem více k vytváření dojmů, zanechání stop v paměti a úvaze, než ke zprávě. Nejvýraznějším příkladem 
je asi komiks „Primas v Prudníku”. Je pravda, že kardinál Stefan Wyszyński byl vězněn v prudnickém fran-
tiškánském klášteře, pravdivé jsou také použité citáty z primasových výpovědí. Celé pozadí s pokusem o aten-
tát je ale vymyšlené. 

Proto jsou také tyto příběhy doplněné krátkými úvodními texty, které mají čtenáři nakreslit pozadí, 
rozšířit jeho vědomosti na toto téma, nemají jej ale zahltit přebytkem informací. Ty je možné získat z jiných 
publikací, např. z ročníků Prudnické země. 

Nakonec, kdybych chtěl nakreslit vše, o čem jsem během tvoření této knihy uvažoval, bylo by třeba její 
obsah několikrát rozšířit. Na druhé straně, proč bychom ale měli čtenáře zatěžovat tak obsáhlou četbou? Čet-
ba tohoto komiksu má být přece potěšením a chvílí uvolnění. 

          Grzegorz Weigt

DOSLOV 
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