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Většina čtenářů se při prvním otevření obdobné publikace úvodu raději vyhne. 

Pozorný čtenář brožuru povšechně prolistuje, přečte jeden, dva články, které ho zaujaly svým 

názvem a tiskovinu odloží. Mnohdy navždy. Někdy se však stane, že druhé či nějaké další 

čtení přivede člověka vzdělaného i k tomu, že se vrátí na první stranu, aby se podíval kdo 

dílko vlastně stvořil, o čem, že to je a jaké důvody ho vedly k tomu, že věnoval hodně času a 

úsilí pro zpracování, sepsání a vydání takové malé publikace regionálního významu. Takže 

Vy, kteří čtete v tuto chvíli tyto řádky, budete nyní odměněni za Vaši vytrvalost. 

Všechny věci mají nějakou příčinu. Příčinou vzniku této knížečky od prvopočátku je 

obyčejná lidská slušnost. Slušnost a přátelský vztah k milým lidem, kteří nás jednou v obci 

navštívili. Přijeli z Polska, z blízké velké země, se kterou staletí sousedíme, se kterou máme 

vzájemně těsně propojenou  historii a jsme si jazykově velmi blízcí, ale také zároveň ze země 

o které toho i dnes víme velmi málo, protože jsme od sebe byli dlouhodobě a záměrně 

odděleni. Přestože blízcí, polský jazyk jsme se nikdy neučili a tak naše povědomost o našich 

sousedech je stále ještě z mnoha důvodů velmi povrchní a často vtěsnána do několika málo a 

mnohdy hloupých šablon a stereotypů.   

Původní profesní spolupráce mezi školami v Třemešné a v Szybowicích a Prudniku 

postupně přerostla v přátelskou spolupráci i mezi těmito obcemi a díky skvělým osobním 

vztahům vyústila v uzavření i oficiální smlouvy o přátelství a spolupráci. A protože 

oboustranný zájem o pokračování kontaktů trval, bylo jen logickým vyústěním dobrých 

osobních a pracovních vztahů také to, že byla oboustranně využita možnost, která se naskytla 

po vypsání programu PHARE CBC SFMP v rámci programů EU. Tento program v úseku 

nazvaném „Face to face“ neboli „Tváří v tvář“ poskytoval finanční prostředky pro podporu 

vzájemného poznávání lidí na obou stranách hranic. A tak v letech 2001- 2002 jsme z těchto 

prostředků financovali úspěšný program řady vzájemných návštěv a setkání mládeže, dětí ale 

i dospělých na poli kultury a sportu pod názvem „ Držíme krok s polskými přáteli“. A jak již 

bylo uvedeno na začátku, protože spolupráce byla založena na osobních vlastnostech partnerů 

jako jsou přátelství, spolehlivost a především na oboustranné slušnosti, vztah přetrval i po 

ukončení oficiální části programu.Pokračování na sebe nedalo dlouho čekat a tak v další fázi 

jsme zpracovali zrcadlový projekt ve stejném programu PHARE CBC 2003. V názvu „ 

Cestujeme, poznáváme,učíme se…….“ je ve zkratce vyjádřena náplň celé akce. V projektu 

směrovaném k mladým lidem, je záměr dát především mladé generaci možnost seznámit se 

důkladně a ve všech oblastech s regionem, ve které žijí. 

Projekt je rozdělen na tři etapy. Odborný seminář, konaný v Třemešné dne 16.června 

roku 2005, měl jako hlavní úkol nabídnout polské straně přehled možností osoblažského 

regionu v oblasti cestovního ruchu. Podle odezvy z polské strany se věc podařila. Zřízení 

malého IC v Třemešné pro zájemce o informace z našeho regionu je v čase trvalou službou, 

potřebnou k realizaci záměru rozvoje cestovního ruchu v regionu. A konečně již realizovaná 

edice polské vzdělávací příručky pro žáky a studenty s názvem „Tu, gdzie mieszkam“ 

v polské části zrcadlového projektu, je již podílem na finále české části projektu, tj. průvodce 

historií české části regionu, který je Vám dnes předkládán k posouzení. Průvodce, který je 

určen především pro učitele, jako pomocník při výuce regionálního vzdělávání. V některých 

částech je přizpůsoben i potřebám přímého použití žáky a studenty při studiu. Tendence 

zvyšování role regionálního uvědomění a vzdělání je zřejmá v celé Evropě. A tak použitím 

reálných historických materiálů, zdrojů pocházejících z pověstí, zvyků a obyčejů z nejbližšího 

okolí, v logickém řazení, vznikl průvodce historií české části, uváděný v souvislostech a 

ve vazbě na polskou část regionu.  



Kraj, ve kterém žijeme je charakteristický svým složitým a pestrým osudem části 

státu, kde žilo a žije mnoho národností. Proto i znalost historie tohoto území je nutná pro jeho 

další rozvoj a budoucnost. Tato publikace bude sloužit především pro potřeby českých i 

polských škol, bude také napomáhat k odstranění nejen jazykových bariér a jistě pomůže i 

k lepšímu poznání nejbližšího souseda. 

Průvodce vznikl díky projektu „Cestujeme, učíme se, poznáváme“, realizovaném 

v roce 2005 v rámci programu PHARE CBC SFMP 2003, který je významně spolufinancován 

z prostředků EU.  

Upřímné poděkování za to, že tato publikace vůbec vznikla, patří přátelům a všem 

slušným lidem z polských Szybowic, paní starostce  Marzaně Lisowské a zvláště pak řediteli 

základní školy, panu Mgr. Franciszkovi Dendewiczovi  za jeho významnou pomoc při 

realizaci vydání tohoto průvodce. Výraz uznání náleží především panu Mgr. Petru Zahnašovi 

za přípravu a zpracování podkladů,  překlady polských a německých textů a panu Petru 

Anderlemu za práci spojenou se zpracováním materiálů a tiskem této publikace. 
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