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Czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer Bergland” 
przez ostatnie ćwierć wieku stanowiło organ prasowy Stowarzyszenia Solidar-
ność Polko-Czesko-Słowacka (SPCzS) na pograniczu polsko-czeskim, to swo-
isty fenomen pośród pism o charakterze transgranicznym i zarazem regional-
nym1. „Ziemia Kłodzka…” jest interesującym materiałem do podejmowania ba-
dań i analiz na gruncie relacji transgranicznych w wielu aspektach. Powstała na 
bazie wydawanego w drugim obiegu opozycyjnego pisma pt. „Żółw”. Zostało 
ono utworzone w 1982 r. jako reakcja opozycji solidarnościowej z terenu Kłodz-
ka i Nowej Rudy na wprowadzenie stanu wojennego. Kilkustronicowe pismo 
o objętości 4–6 stron o formacie A4, w formie maszynopisu, drukowane było 
w nakładzie 100–150 egzemlarzy na powielaczu techniką sitodruku. Ukazywa-
ło się nieregularnie. W skład redakcji wchodzili: Stanisław Łukasik, Mirosław 
Awiżeń, Antoni Misiak, Adam Kwas, Tadeusz Wrona, Jan Saul oraz Danuta An-
tonik. Na łamach „Żółwia” krytykowano ustrój komunistyczny, popularyzowa-
no historię najnowszą, analizowano stosunki polsko-sowieckie, podejmowano 
problematykę regionalną oraz zamieszczano bieżące informacje. Pismo było 
kolportowane przez tajnych kurierów na terenie ziemi kłodzkiej. W 1983 r. re-
dakcja zaprzestała wydawania gazety. W 1989 r. pismo reaktywowano, od stycz-
nia do września ukazało się 9 numerów z podtytułem „Niezależne pismo NSZZ 

1  Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka wyrosło na gruncie współpracy opozycji 
antykomunistycznej z Polski i Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych, wówczas jako Soli-
darność Polsko-Czechosłowacka, stowarzyszenie od 1991 r. Stało się ono jedną z nielicznych 
inicjatyw tego okresu, które były kontynuowane po zmianach demokratycznych. Jej działacze 
aktywnie włączyli się w przemiany polityczne, społeczne i kulturalne.
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Solidarność Ziemi Kłodzkiej”. Wraz z wydaniem pierwszego numeru „Ziemi 
Kłodzkiej” w listopadzie 1989 r. „Żółw” przestał się ukazywać2. 

Jak wspomina obecny rzecznik SPCzS Julin Golak, pismo „Żółw” wyda-
wane było w Nowej Rudzie przy użyciu ramki obciągniętej damską pończo-
chą nylonową, później zastąpiła ją ramka z siatką semigraficzną wykonana 
przez Bogdana Kokocińskiego. Pismo drukowano na plebanii parafii św. Mi-
kołaja. Zaangażowany w działalność opozycyjną ks. Piotr Śliwka sam udosko-
nalał i konstruował prowizoryczne maszyny drukarskie. Pomagał mu w tym  
J. Golak, który wspomina: „Do dzisiaj w tym historycznym pokoju na plebanii 
św. Mikołaja jest olbrzymia plama po farbie drukarskiej, która (…) wylała się 
w dużej ilości na drewnianą podłogę”. Na łamach „Żółwia” nakreślony został 
program działania pisma „Ziemia Kłodzka”, której pierwszym redaktorem na-
czelnym został Stanisław Łukasik, redagujący także wcześniejsze, podziemne 
wydawnictwo3. J. Golak wskazuje go jako szczególnie ważną postać w historii 
obu pism4. Od początku na łamach „Żółwia” przybliżano ideę Solidarności Pol-
sko-Czechosłowackiej. Publikowano tam wówczas teksty dotyczące odradzania 
się struktur solidarnościowych, tworzenia lokalnych komitetów obywatelskich, 
w szczególności Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kłodzkiej, który, co warto za-
znaczyć, przetrwał do dnia dzisiejszego i stanowi wyjątek w skali kraju jako 
sprawnie działająca organizacja pozarządowa5. W tym czasie Komitet Obywa-
telski w Nowej Rudzie silnie współpracował z Klubem Inteligencji Katolickiej 
(KIK), organizującym spotkania i wykłady, podczas których można było wy-
słuchać wystąpień, m.in.: dr. Włodzimierza Sulei, bp. Adama Dyczkowskiego, 
ks. Stanisława Orzechowskiego, Krzysztofa Turkowskiego, o. Jacka Salija,  
dr. Adolfa Juzwenki czy o. Ludwika Wiśniewskiego. Przez KIK organizowane 
były także spektakle teatralne w kościołach noworudzkich z udziałem m.in. Anny 
Nehrebeckiej, Bogusława Kierca, Józefa Duriasza. Prace redakcji „Żółwia” nad 
przygotowaniem „Ziemi Kłodzkiej” – legalnego pisma dla mieszkańców regio-
nu – rozpoczęły się w październiku 1989 r. 11 listopada 1989 r. w Nowej Ru-
dzie ukazał się numer zerowy „Ziemi Kłodzkiej” o charakterze informacyjnym. 

2  A. Klarman, „Żółw”, Encyklopedia Solidarności, http://www.encysol.pl/wiki/%E2%80%9E-
%C5%BB%C3%B3%C5%82w%E2%80%9D_(K%C5%82odzko), stan z dnia 12.07.2015.

3  J. Golak, 10. rocznica naszego wydawnictwa!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r. oraz  
J. Golak, Geneza, rozwój i znaczenie społeczno-kulturalnego czasopisma transgranicznego 
„Ziemia Kłodzka”, [w:] E. Białek (red.), Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność,  
W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław 2016, s. 121.

4  J. Golak, 10. rocznica naszego Wydawnictwa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
5  Zob. Encyklopedia Solidności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title-

=R02370_%C5%BB%C3%B3%C5%82w_Nowa_Ruda, stan z dnia 14.07.2014.
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Wydanie to było nieodpłatnie kolportowane na ulicach Nowej Rudy i Kłodzka 
i szybko zostało rozdysponowane6. O zgodę na druk w warsztatach szkolnych 
Technikum Poligraficznego w Nowej Rudzie zabiegał osobiście pierwszy wy-
brany demokratycznie poseł ziemi kłodzkiej Stanisław Tomkiewicz. Co ciekawe, 
początkowo każdy numer był zatwierdzany w Urzędzie Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk w Wałbrzychu, co do dziś J. Golak wspomina jako pewien para-
doks. Premierem wówczas był T. Mazowiecki, a dotychczasowi opozycjoniści 
byli posłami, postępował proces demokratyzacji, tymczasem procedura cenzu-
rowania wciąż zachowała się jako relikt PRL-u7. Autorami winiety pisma, która 
od początku istnienia niewiele się zmieniła, są Warcisław Martynowski i Zdzi-
sław Kretowicz, redaktor graficzny8. Na pierwszej stronie pierwszego wydania 
znalazł się duży artykuł autorstwa W. Martynowskiego, będącego od 1987 r.  
współpracownikiem SPCzS, pt. Czy potrzebna jest nam regionalna prasa? Tekst 
wytyczał kierunki, jakie powinna obrać odradzająca się po półwieczu wolna pra-
sa lokalna. Autor zauważał, że brakuje czasopism lokalnych, w porównaniu do 
okresu przedwojennego, kiedy to własną prasę posiadały tak niewielkie miasta 
jak Lądek-Zdrój. Istniała więc potrzeba ich powoływania i dostarczania bieżą-
cych informacji na „prowincję”. Zwracał uwagę, że czymś nienaturalnym jest 
pisanie o sprawach lokalnych w gazetach wydawanych w odległych redakcjach, 
np. we Wrocławiu. Dodatkowo teksty takie zwykle są krótkie w formie, ogólne 
w treści i mało wiarygodnie dla ich docelowych odbiorców na prowincji. Za ko-
nieczność autor uznawał „zmianę sposobu myślenia od zależnego do samodziel-
nego, twórczego”. Zdaniem Martynowskiego należy posiąść zdolność mówienia 
własnym głosem, słyszalnym tam, gdzie zapadać będą najistotniejsze decyzje9. 
Myśli te miały wpływ nie tylko na dalszy rozwój „Ziemi Kłodzkiej”, ale i na 
powoływanie nowych tułów. 

Członkowie redakcji „Ziemi Kłodzkiej” w ciągu kolejnych lat istnienia tytu-
łu współuczestniczyli bowiem w tworzeniu lub obserwowali, jak powstają nowe 
wydawnictwa lokalne w najbliższej okolicy. Były to: „Wzgórza Lewińskie”, 
„Gazeta Noworudzka”, „Wiadomości Katolickie”, „Kudowa”, „Gazeta Gminna 
– Szczytna”, „Wiadomości Lokalne”, „Głos Doliny Białej Lądeckiej”10. Wszyst-
kie one na czele z „Ziemią Kłodzką”, pismem o charakterze regionalnym, coraz 
bardziej integrowały społeczność lokalną, pozwalając na skupienie się jej miesz-

16  J. Golak, 10. rocznica naszego Wydawnictwa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
17  Tamże.
18  J. Golak, 100 x Ziemia Kłodzka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 100, XII 1998 r.
19  W. Martynowski, Czy potrzebna nam jest regionalna prasa, „Ziemia Kłodzka...”, XI 1989 r.
10  50 razy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
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kańców na sprawach „małych ojczyzn”11. Objętość „Ziemi Kłodzkiej” sukce-
sywnie się rozrastała. Pierwsze numery liczyły cztery strony, następne osiem, 
dwanaście, by w końcu osiągnąć objętość ponad 50 stron. 

Zasadnicza zmiana w formule „Ziemi Kłodzkiej” nastąpiła w czerwcu 1992 r.  
Od numeru 26 ukazuje się w wersji polsko-czeskiej z podtytułem „Od klad-
ského pomezí”. Od sierpnia 1992 r. (nr 28) w podtytule znalazła się informa-
cja, że wydawcą jest Wydawnictwo Ziemia Kłodzka oraz SPCzS. Od roku 
1992 zamieszczane w niej artykuły są tłumaczone na język niemiecki i cze-
ski. Nakład pisma wynosi 2,5 tys. egz.12. Wydawcą od początku jest Wydaw-
nictwo Ziemia Kłodzka, którego prezesem od początku jego działalności jest  
J. Golak. Wydawnictwo zajmowało się również usługami drukarsko-edytor-
skimi dla firm. Dysponuje możliwością produkcji książek, folderów, prze-
wodników, map oraz akcydensów. Obok „Ziemi Kłodzkiej” wydawało tak-
że lokalny dwutygodnik „Gazeta Noworudzka”, który ukazuje się do chwili 
obecnej. W ramach dodatkowej aktywności społecznej ludzie związani z tym 
wydawnictwem od początku lat 90. inspirowali współpracę transgraniczną 
na różnych polach: w zakresie „bliźniaczenia” miast polskich, czeskich i nie-
mieckich, kojarzenia firm w Polsce, w Republice Czeskiej i w Niemczech oraz 
koordynacji działalności kulturalnej na pograniczu13. Jak wspomina J. Golak, 
„Ziemia Kłodzka” była tworzona w grupie entuzjastów walki o wolną Pol-
skę. Wymienia blisko związanego z SPCz Warcisława Martynowskiego oraz  
ks. Piotra Śliwkę, Stanisława Łukasika, Zdzisława Kresowicza, Stanisława 
Jazienickiego, Małgorzatę Jazienicką, Wiesławę Krauz (Brodniewicz), Wła-
dysława Dorosza, Stanisława Tomkiewicza, Mirosława Awiżenia14. Wśród 
dziennikarzy piszących społecznie w ciągu ćwierćwiecza należy wymienić 
m.in.: Warcisława Martynowskiego, Stanisława Tomkiewicza, Daniela Udoda, 
Edwarda Osowskiego, Salomeę Koszutską, Ryszarda Grzelakowskiego, Marka 
Żmijewskiego, Jana Zasępę, Martina Pisceka oraz Jaroslava Rohulana. Teksty 
pisali również Tadeusz Chrzanowski, Martin Plsek, Stanislav Bohadlo, Karel 
Hruby, Zdenek Urbanek, Vaclav Burian, Petr Posledni. Swoje artykuły przez 
kolejne lata przekazywały do publikacji setki autorów – od „czwartoklasistów 
z ekofakultetu w Kłodzkiej Szkole Społecznej po profesorów uniwersytetu, 

11  Relacja J. Golaka, 29 VII 2014 r. 
12  A. Gierczuk, Rola „Ziemi Kłodzkiej” w budowaniu tożsamości regionalnej, [w:] J. Tutaj (red.), 

„Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych 
2004, s. 143.

13  Informacja na temat wydawnictwa, zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 79, XII 1996 r.
14  J. Golak, 100 x Ziemia Kłodzka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 100, XII 1998 r.
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i co najcenniejsze – ludzi, którzy dotychczas nie parali się dziennikarką” 15.  
J. Golak szacuje, że publikacje w ciągu 25 lat zamieściło blisko tysiąc autorów. 
A. Kwas wspomina jeden z tekstów autorstwa R. Kolaczka pt. Ja prowincjusz 
na temat życia społeczności lokalnej: „(…) nie pomoże (…) ucieczka z tego 
miasta. Przed sobą uciec się nie da. Jestem głęboko przekonany, że można być 
obywatelem świata w najbardziej zapyziałej wsi, a kołtunem w mieście, nawet 
takim jak Paryż czy Nowy Jork”16. I niewątpliwie dzięki poglądom prezen-
towanym w „Ziemi Kłodzkiej…” zarówno redaktorzy, jak i czytelnicy mogą 
zyskać tytuł „obywateli świata”.

Zasadniczym celem, jaki założyciele wyznaczyli „Ziemi Kłodzkiej” było:
–  umacnianie regionalizmu;
–  inicjowanie i pobudzanie współpracy między społecznościami polską 

a niemiecką i czeską;
–  integracja społeczeństw i społeczności zamieszkujących dawną i obecną 

kłodzczyznę;
–  inicjowanie i pobudzanie współpracy regionalnej i euroregionalnej;
–  pielęgnowanie pamięci o wielkich ludziach zamieszkujących tereny ziemi 

kłodzkiej;
–  ukazanie historii prawdziwej, lecz zapomnianej, dokonanie rewizji prze-

konań o historii ziemi kłodzkiej;
–  wspieranie wielu akcji o charakterze integracyjnym, np. Polsko-Czeskich 

Dni Kultury Chrześcijańskiej17.
W gronie redaktorów naczelnych w okresie ćwierćwiecza istnienia czaso-

pisma znaleźli się Stanisław Łukasik18, Marek Kulpa, Jan Zasępa, Stanisław 
Tomkiewicz, Julian Golak, Adam Kwas. Aktualnie tę funkcję pełni Teresa 
Bazała. Pismo dysponuje także Radą Naukową, której przewodniczy prof.  
dr hab. Lesław Koćwin19. Jak zauważa, pismo stało się już właściwie insty-
tucją, wokół której skupili się zarówno polscy, czescy, jak i niemieccy inte-
lektualiści, a także działacze samorządowi, pracownicy instytucji oświatowych 
i kulturalnych: „Niewątpliwym sukcesem przyjętej przez redakcję miesięcznika 
linii programowej stała się współpraca z tym regionalnym czasopismem pra-
cowników naukowych z uniwersytetów z Wrocławia, Opola i Hradec Kralo-
ve, jak i Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz kilku regionalnych polskich, 

15  50 razy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
16  A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r. 
17  A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
18  Pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz Nowej Rudy. 
19  A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
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czeskich i niemieckich stowarzyszeń zajmujących się historią Śląska oraz toż-
samością regionalną i komunikacją międzykulturową”20. W ostatnich latach 
wydawcą jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej a współ-
wydawcą Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oraz Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Czasopismo jest dofinansowywane z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W skład międzynarodowej redakcji 
wchodzą zarówno Polacy: Joanna Golak, Julian Golak, Ryszard Grzelakowski, 
Warcisław Martynowski, Irena Rogowska, Jacek Suchodolski; Czesi: Helmut 
Dohnalek, Josef Kram, Pert Neuman, jak i Niemcy: Elizabeth Kynast-Schmidt, 
Horst Ulbrich, Manfred Spata. Tłumaczeniami tekstów zajmują się: Irena Ro-
gowska, Horst Ulbrich, Petr Neuman, Joanna Golak, Katarzyna Rima-Katbeh 
i Grzegorz Ferenz. Wszyscy swoją pracę wykonują społecznie, również autorzy 
nadesłanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia za publikację21. Jako cie-
kawostkę można przytoczyć fakt, że gościnnie artykuły w języku angielskim, 
począwszy od kwietnia 1995 r., redagował ochotnik Amerykańskiego Korpusu 
Pokoju Michael Ledwith. Jego zdaniem było przygotowywanie opinii i eksper-
tyz o środowisku naturalnym22.

Warto podkreślić, że cele realizowane przez „Ziemię Kłodzką…” zyskały 
uznanie w Polsce i za granicą. Wśród nagród, jakimi uhonorowano czasopismo, 
znalazły się nagroda IDEE przyznawana przez warszawski Instytut na Rzecz 
Demokracji w Europie Wschodniej za udział w konkursie „Prasa lokalna – De-
mokracja lokalna – Samorząd”. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, ponieważ do 
konkursu zgłoszono 300 tytułów. Po przyznaniu tej nagrody w maju 1994 r. 
w liście gratulacyjnym do Redakcji radca, minister pełnomocny Ambasady RP 
w Pradze Witold Rybczyński pisał: „Istnienie i działalność Waszego pisma (…) 
to jedna z najpiękniejszych inicjatyw, mających na celu integrację państw, które 
granica dzieli i łączy zarazem, a nagroda, jaką otrzymaliście, świadczy o udanej 
próbie stworzenia idei «mostu ponad podziałami»”23.

Szczególnym i prestiżowym wydarzeniem była nagroda przyznana przez redak-
cję paryskiej „Kultury” w 1996 r. „Ziemia Kłodzka…” została wyróżniona wraz 
z dwoma innymi czasopismami „Borussią” (Olsztyn) i „Krasnogrudą” (Pismo 
Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”) za poruszanie tematyki pogranicza 
i przenikania się kultur, tradycji i religii. Wyniki konkursu ukazały się w stycznio-

20  L. Koćwin, Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach na łamach pisma transgranicznego „Ziemia 
Kłodzka – Od Kladského pomezí – glazer bergland”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 202, IV 2011 r.

21  Skład redakcji na podst. „Ziemia Kłodzka...”, nr 237, IV 2014 r.
22  Wonderings abort Łódź, „Ziemia Kłodzka...”, nr 58–59, III–IV 1995 r.
23  „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
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wo-lutowym wydaniu „Kultury” z roku 199724. Zanim jednak nagrodę przyznano, 
w „Kulturze” ukazał się artykuł Bogumiły Berdychowskiej pt. Niezwykłe czasopi-
smo, w którym przedstawiła szczególny charakter „Ziemi Kłodzkiej”, jako „pismo 
zanurzone w społeczności lokalnej”25. Kilka miesięcy później na łamach „Kultury” 
zaprezentowane zostały nagrodzone czasopisma26. Reprezentacja redakcji „Ziemi 
Kłodzkiej…” w składzie Julian Golak, Adam Kwas, Edward Osowski oraz Elżbieta 
Sołtyszczak udała się do Maisons-Laffitte do Instytutu Literackiego, gdzie doszło 
do spotkania z redaktorem Jerzym Giedroyciem27. W listopadzie 1998 r. z okazji 
wydania 100. numeru pisma gospodarz Maisons-Laffitte skierował list gratulacyj-
ny na ręce prezesa Wydawnictwa J. Golaka. Pisał w nim: „(…) Trudno przecenić 
rolę, jaką odgrywa Pana miesięcznik i Pana wydawnictwo w zbliżeniu polsko-cze-
skim. Normalizacja stosunków między naszymi narodami i zwalczanie przyczyn 
niepotrzebnych antagonizmów są zadaniami niezmiernie ważnymi nie tylko dla 
Polski, ale również Europy Centralnej i Wschodniej”28. Pismo zostało wpisane na 
ministerialną listę czasopism o szczególnym znaczeniu. Wysokie oceny wystawiał 
czasopismu Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego, Ambasada Pol-
ski w Pradze, a także Polsko-Niemieckie Towarzystwo Filozoficzne29. Za swoją 
działalność „Ziemia Kłodzka…” oraz jej twórcy odebrali także wyróżnienia: Fun-
dacji Polcul oraz Fundacji Konrada Adenauera za budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego oraz Nagrodę Róży Kłodzkiej przyznawaną przez starostę kłodzkiego 
dla wyróżniających się w regionie osób i instytucji30.

Wśród problemów podejmowanych na łamach czasopisma można wyróżnić 
kilka zasadniczych grup tematów, m.in.31:

–  cykl artykułów mających na celu utrzymanie relacji z byłymi mieszkańca-
mi ziemi kłodzkiej: „Niemcy, Czesi, Żydzi (Forum Dialogu)”; 

–  publikacje historyczne i wspomnienia byłych mieszkańców;
–  prezentacje ważnych i ciekawych dla mieszkańców pogranicza postaci hi-

storycznych i współczesnych (m.in. prof. Joseph Wittig, bł. ks. Gerhard 
Hirschfelder);

24  Ziemia Kłodzka laureatem nagrody Kultury, „Ziemia Kłodzka...”, nr 80–81, I–II 1997 r.
25  B. Berdychowska, Niezwykłe czasopismo, „Kultura”, XI 1996 r.
26  A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
27  E. Osowski, Z wizytą w Maisons-Laffitte oraz Ziemia Kłodzka u redaktora, „Ziemia Kłodz-

ka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
28  List gratulacyjny z okazji ukazania się 100. numeru „Ziemi Kłodzkiej…” od J. Giedroyca do  

J. Golaka z dn. 30 listopada 1998 r., „Ziemia Kłodzka...”, nr 100, XII 1998 r.
29  50 razy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 50, VII 1994 r.
30  J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2011 r.
31  A. Gierczuk, Rola Ziemi Kłodzkiej…, s. 144.
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–  atrakcje turystyczne regionu; 
–  ochrona środowiska;
–  współpraca samorządów i tworzenie Euroregionu Glacensis. Informowa-

nie na łamach pisma o celach, zadaniach tej organizacji; 
–  prezentacja artystów polskich, niemieckich i czeskich. Sprawozdawczość 

z imprez kulturalnych;
–  prezentacja historii i bieżącej działalności Solidarności Polsko-Czesko-

Słowackiej;
–  szeroko pojęta integracja mieszkańców pogranicza. 
Linia programowa czasopisma w opinii L. Koćwina „opiera się m.in. na prze-

słance utrzymania tradycji wspólnego dziedzictwa kulturowego, a w związku 
z tym na przypominaniu oraz ochronie i zachowaniu tego dorobku i dziedzictwa 
kulturowego z odwagą dla całej prawdy, że Kotlina Kłodzka związana w swych 
dziejach z Polską, Czechami, monarchią habsburską, Królestwem Prus i Niem-
cami jest regionem transgranicznym, kulturowo wspólnym dla tych narodów 
(…). Działalność jej nie ogranicza się wyłącznie do przekazu w publikowanych 
artykułach wiedzy, dotyczącej historii pogranicza, jak i opisu kultury wytworzo-
nej przez ludzi zamieszkujących przez wieki ten obszar, co umożliwia «zako-
rzenienie się» obecnym mieszkańcom tego transgranicznego regionu, którego 
częścią jest ziemia kłodzka”32. Jest to kluczowe przesłanie, które jest wyjścio-
wym dla zamieszczanych w „Ziemi Kłodzkiej…” publikacji. Wpisuje się ono 
jednocześnie w założenia Stowarzyszenia SPCzS.

Jak podkreśla J. Golak, w „Ziemi Kłodzkiej…” od początku dominowały 
trudne tematy i to dzięki temu czasopismo stało się miejscem autentycznego 
dialogu i pojednania polsko-czesko-niemieckiego”33. Historia tego regionu jest 
bowiem niezwykle skomplikowana. W okresie PRL-u, gdy mówiono o tym ob-
szarze „Ziemie Odzyskane”, pomijano wielokulturowość tych terenów, podkre-
ślając propagandowo ich odwiecznie polski charakter34.

Zadaniem „Ziemi Kłodzkiej” począwszy od lat dziewięćdziesiątych stało 
się odkrywanie na nowo śladów czeskiej, niemieckiej i żydowskiej obecności 
w Kotlinie Kłodzkiej i uświadamianie czytelnikom, że „przyjmowanie wielo-

32  L. Koćwin, Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach na łamach pisma transgranicznego „Ziemia 
Kłodzka – Od Kladskeho pomezi – glazer bergland”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 202, IV 2011 r.

33  J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2011 r. 
34  Szerzej zob. J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych we 

Wrocławiu a propaganda ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1948, Wrocław 1997;  
R. Domke, Ziemie zachodnie i północne Polski propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra 
2010. Zob. także G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 
1945–1957, Toruń 2003. 
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kulturowości ziemi jako niezbywalnej części naszego polskiego dziedzictwa” 
jest czymś naturalnym. Otwartość na byłych mieszkańców i szacunek do nich 
redakcja podkreślała wielokrotnie, jednocześnie jednak akcentując, że dąże-
nie do zmiany granic w Europie jest bezcelowe. Było to niezbędne w okresie, 
kiedy ziomkostwa niemieckie, jeszcze w latach 90., kwestionowały granice na 
Odrze i Nysie. Konsekwentna polityka czasopisma doprowadziła przez lata do 
przejścia od retoryki oskarżeń do konstruktywnego dialogu polsko-niemieckie-
go na łamach „Ziemi Kłodzkiej…”, który jest podejmowany przez obie strony 
poprzez listy do redakcji i artykuły. Zanurzenie pisma w społeczności lokalnej 
widać w każdym z tekstów, a samo czasopismo śmiało można nazwać niezwy-
kłym i najpewniej jedynym o takiej formule w skali kraju, choć jak zaznaczał 
jego redaktor naczelny w 1999 r., „niejednokrotnie kłócimy się i spieramy się 
w redakcji o kształt pisma, jego otwartość, zakres informacji; ciągle otwarta 
formuła miesięcznika, od ostrej nieraz doraźnej publicystyki, po teksty miejsco-
wych poetów i zagadnienia ekologiczne; dążenie, aby dać jak najszersze forum 
miejscowym autorom, przeplata się z uniwersalnym przesłaniem pisma, widocz-
nym w międzynarodowej formule i szerokim spektrum poruszanych zagadnień. 
Z funduszami też nielekko, o czym wie każdy redaktor niskonakładowego pisma, 
co organiczna z kolei jakość materiałów i poczytność”35. Trudności finansowe 
towarzyszyły redakcji pisma od początku jego powstania, jednak nie zamierzano 
wiązać się z żadną instytucją, która zdominowałaby poglądy redakcji poprzez 
finanse. Pismo korzystało z dotacji, uzyskiwało nagrody, zaś nagroda paryskiej 
„Kultury” została przeznaczona na „wyrównanie deficytu”36. 

Redakcja zajmuje się historią regionu pokazaną z punktu widzenia autorów 
należących do narodów będących historycznymi współgospodarzami ziemi 
kłodzkiej, prowadzi dialog polsko-czesko-niemiecki. Akcentuje też problemy 
ekologii, publikuje wiersze, prezentuje ciekawe miejsca regionu i jego zabytki. 
Interesująco przedstawia się szata graficzna. W czasopiśmie znajdziemy szereg 
czarno-białych zdjęć, reprodukcje starych pocztówek, a także wklejki z fotogra-
fiami w kolorze. 

Do czerwca 2018 r. ukazało się 285 numerów. Numery, począwszy od 199 
(2011 r.) dostępne są w wersji online na stronie internetowej „Ziemi Kłodz-
kiej…” www.ziemia.klodzka.com. Nakład jest kolportowany również po stronie 
czeskiej i niemieckiej, jest odbierany przez stałych odbiorców.

35  A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
36  Tamże.
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Forum dialogu 
Od początku istnienia czasopismo nie stroniło od nowych, a nawet kon-

trowersyjnych tematów. Dużą popularnością wśród czytelników cieszył się 
cykl „Forum Dialogu”, poświęcony utrzymaniu kontaktu z Niemcami, któ-
rzy zamieszkiwali przed laty ziemię kłodzką. Teksty obejmowały zagadnienia 
związane z przeszłością. We wspomnieniach zamieszczanych na łamach cza-
sopisma nierzadko przeważały emocje, a opinie wygłaszane przez autorów 
wspomnień nie zawsze mogły być pozytywnie postrzegane przez polskich 
odbiorców. Takie wspomnienia sąsiadowały z informacjami o bieżących re-
lacjach z samorządami i obywatelami niemieckimi. Szeroko omawiane było 
zwłaszcza zawarcie układu partnerskiego między Nową Rudą a miastem Ca-
strop-Rauxel37. Tematyka obecnych relacji z Niemcami i losy byłych miesz-
kańców stały się wyjątkowo ważne, o czym pisał z okazji 10-lecia pisma  
A. Kwas, jeden z redaktorów naczelnych: „Osobnym rozdziałem jest problem 
niemiecki: rozliczenie, odpowiedź na pytanie, wcale nie łatwa, jak zacho-
wać się z powodu ciągle powtarzanych roszczeń dotyczących zwrotu majątku 
i czym może zaowocować taka postawa niektórych, na szczęście nielicznych, 
wypędzonych z ojcowizny, jak sami siebie nazywają. Kontakt z naszymi współ-
ziomkami, prawie od początku istnienia pisma to źródło sporów i niekończą-
cych się dyskusji. Mit utraconego kraju ciągle skłania kłodzkich Niemców do 
poszukiwania winnych i rozliczeń. Musimy sobie powiedzieć: to wszystko 
inaczej rozumieją oni, inaczej my. Bogata literatura wspomnieniowa, którą 
publikujemy na naszych łamach właściwie jest jednostronna w swoim brzmie-
niu, dla nas bardzo trudnym do zrozumienia: zbrodnia wypędzenia nie została 
dostatecznie potępiona, Polacy winni zadośćuczynić wypędzonym Niemcom; 
zdarzają się przypadki występowania do sądu z roszczeniami zwrotu majątku. 
Celuje w publikowaniu takich roszczeń nasz ziomkowski odpowiednik «Gra-
fschafter Bote», ów «Posłaniec Kłodzki» rozpętał m.in. kampanię przeciwko 
beatyfikacji kardynała Hlonda; działacze z jego kręgu prowadzą ostrą polemi-
kę na łamach «Ziemi Kłodzkiej…»”38. 

A. Kwas podkreśla, że „wprowadzenie języka niemieckiego na łamy 
umożliwiło zdobycie odbiorców w postaci byłych mieszkańców ziemi 
kłodzkiej, pozyskanie grupy sympatyków odsłaniających nam owiane dotąd 
tajemnicą historie regionu”. Pisze on: „Powiem np., że sprawa odsłonięcia 

37  Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 21, II 1992 r.
38  A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
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tablicy upamiętniającej istnienie synagogi w Kłodzku39 odbiła się szerokim 
echem w niemieckiej prasie. W Westfalii poświęcił jej uwagę jeden z wy-
sokonakładowych dzienników. Te nasze teksty powodują, że co jakiś czas 
przyjeżdżają do nas grupy niemieckie, których stosunek do Polaków z roku 
na rok polepsza się”40.

Do Redakcji regularnie napływały listy od czytelników, w tym z Nie-
miec, od byłych mieszkańców ziemi kłodzkiej. Jednym z autorów listów 
był Herbert Geisler, pochodzący z Nowej Bystrzycy, gromadzący materia-
ły historyczne na temat „utraconej ojczyzny”. Proponował udostępnienie 
swoich zbiorów dotyczących „Hrabstwa Kłodzkiego do roku 1949”41. Nie 
brakowało również odzewu ze strony czytelników czeskich, którzy chętnie 
komentowali publikowane teksty, a również przesyłali materiały zawiera-
jące własne przemyślenia, jak te Marina Plseka: „Cmentarz w Czermnej. 
Leżą w spokoju obok siebie Czesi, Niemcy i Polacy. Niektórych jeszcze pa-
miętamy, jak doktora Beckera, który nas leczył. Innych nie mieliśmy okazji 
poznać – żyli tu przed nami”42. 

Na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” publikowane były też listy obywateli nie-
mieckich narodowości żydowskiej, zamieszkujących przed wojną te tereny43. 
Żydowscy mieszańcy Kłodzka (Glatz) pisali w rocznicę zniszczenia tamtejszej 
synagogi do uczestników zorganizowanych wówczas obchodów: „Stanowi 
dla nas radosne zadośćuczynienie świadomość, że odbywające się spotkanie 
w dzisiejszym Kłodzku wzniesie pomost między Niemcami, Polakami i Żyda-
mi. W tej ważnej godzinie powinniśmy wszyscy, gdziekolwiek żyjemy, miesz-
kamy i działamy, poręczyć, że przesądy i uprzedzenia w stosunku do inaczej 
myślących, do ludzi innego pochodzenia, innej narodowości lub innej wiary, 
należy usunąć i wymazać na zawsze z arsenału uczuć, emocji i pojęć. To na-
sze święto powinno stać się zobowiązaniem dla pokoju i wzajemnego zrozu-
mienia”44. Na łamach „Ziemi Kłodzkiej” zachęcano do udziału w obchodach 

39  W 1995 r. z inicjatywy R. Schindlera, R. Prager i dawnych niemieckich mieszkańców Kłodzka 
oraz E. Osowskiego (piszącego do „Ziemi Kłodzkiej”) odsłonięto w miejscu, gdzie stała syna-
goga kłodzka, obelisk z jej wizerunkiem i napisem: „Tu znajdowała się kłodzka synagoga zbez-
czeszczona i spalona przez narodowych socjalistów (hitlerowców) podczas pogromu nocą 9 XI 
1938 r. Byli niemieccy i dzisiejsi polscy mieszkańcy 1995 – 50 lat po zakończeniu wojny”.

40  B. Bieńkowski, „Ziemia Kłodzka” na fali, „Gazeta Wrocławska. Legnica”, 24 II 1997 r.
41  Listy z Niemiec, „Ziemia Kłodzka...”, nr 27, VII 1992 r.
42  M. Plsek, Czym jest kłodzczyzna dla Czechów, „Ziemia Kłodzka...”, nr 30, XI 1992 r.
43  J. Golak, Jubileusz „Ziemi Kłodzkiej”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2001 r.
44  I. i P. May, M. Kibbutz, Rocznica spalenia synagogi w Kłodzku, „Ziemia Kłodzka...”, nr 66, 

XI 1995 r. 
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rocznicy „nocy kryształowej”, które odbyły się w 2013 r. W związku z tym 
opublikowano rys historyczny dotyczący kłodzkiej synagogi45.

Prowadzona była również walka ze stereotypami. Mocno zakorzeniony sche-
matyzm w postrzeganiu wzajemnym Polaków i Czechów dostrzegał na łamach 
„Ziemi Kłodzkiej” prof. Tadeusz Chrzanowski. W jednym z artykułów przywo-
ływał zapamiętane z dzieciństwa powiedzenie: „Co drugi Czech to muzykant, 
a co trzeci złodziej”, które nijak miało się do rzeczywistości. Poza tym do Cze-
chów przylgnęły następujące wyobrażenia o nich, przytacza je Profesor: Czech 
to mieszczanin albo chłop, w miarę zamożny, po mieszczańsku zaradny, skąpy, 
bez fantazji, solidny, „niskiego lotu”, ale dobrze radzący sobie w życiu. Poza 
tym tchórzliwy, ale też podstępny, chętnie wchodzący w układy, starający się 
przechytrzyć drugiego, muzykant46. Z kolei w Czechach ukształtował się stereo-
typ Polaka, o którym w innym artykule zamieszczonym w „Ziemi Kłodzkiej” 
pisze Jiři Karel. A zatem „mityczny” sąsiad z północy dla Czecha to: katolik, 
bigota, niby-szachcic, nieudacznik, nadmiernie pewny siebie, zbyt ceremonial-
ny, sztuczny, pełen patosu i romantycznych cech, cierpiący na manię wielkości. 
Niestety, jak zgodnie podkreślają autorzy tekstów, powyższe stereotypy są moc-
no zakorzenione kulturowo, jednocześnie Polacy i Czesi nie mieli okazji do zbyt 
częstych relacji i okazji by je zmieniać w XX w.47.

Ciekawą publikacją był cykl artykułów autorstwa prof. Zofii Tarajło-Li-
powskiej pt. „Język czeski – piękno Polakom nieznane”. Przybliżał specyfikę 
języka południowych sąsiadów Polski. Tak pisała o czeszczyźnie w XIX w.: 
„Język czeski zatem odnowiono, a raczej ustanowiono na nowo: stał się jakimś 
ołtarzem narodowym, a pisanie i mówienie po czesku stało się sposobem słu-
żenia przed tym ołtarzem”48. 

Relacje międzynarodowe były prezentowane na różnych płaszczyznach 
trudnych relacji między narodami. W lutym 1996 r. opublikowany został ar-
tykuł V. Černego Czesi i Niemcy Sudeccy, będący przedrukiem z paryskiej 
„Kultury”. Prezentował on m.in. proces opuszczania Czechosłowacji przez 
niemieckich mieszkańców po 1945 r. Pojawiają się tam odważne wyznania au-
tora, naocznego świadka tamtych wydarzeń: „Ale co widziałem, to widziałem 
– Niemców upychanych w obozach przejściowych, już w pierwszych dniach 

45  M. Kowalcze, Rocznica nocy kryształowej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 231, X 2013 r.
46  T. Chrzanowski, Obraz Czecha w sercu brata Lecha oraz J. Karel, Polski stereotyp w myśli 

czeskiej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 34–35, III–IV 1993 r.
47  J. Karel, Polski stereotyp w myśli czeskiej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 34–35, III–IV 1993 r. 
48  Z. Tarajło-Lipowska, Język czeski – piękno Polakom nieznane, „Ziemia Kłodzka...”, nr 67, XII 

1995 r. oraz nr 68, I 1996 r. 
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po wyzwoleniu! No tak, Czesi potrafili być równie sprawnymi organizatora-
mi, jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej Niemcy. I tak samo w nich rządzili. 
A czeskie rodziny nie miały nic przeciwko przydzielaniu im stamtąd tymcza-
sowych służących”, za chwilę autor stwierdzał: „Gestapizm czeski o włos nie 
różnił się od nazistowskiego, na czym więc chcielibyśmy opierać pychę naszej 
moralnej wyższości?”49.

Społeczność redakcji „Ziemi Kłodzkiej…” od 2000 r. organizuje także co-
roczne wakacje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Białorusi, a od 2013 r. dla 
dzieci z Ukrainy50. Goście odwiedzają podczas pobytu miasta Dolnego Śląska 
i przygraniczne miasta czeskie, biorą udział w warsztatach, zwiedzają instytu-
cje użyteczności publicznej. Z inicjatyw redakcji realizowany jest też projekt 
„Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, dzięki któremu prowadzone są prace 
rekonstrukcyjne na polskich cmentarzach na Wschodzie51.

Publikacje historyczne o regionie
Cykl opracowań poświęcony historii ziemi kłodzkiej został zainicjowany bar-

dzo wcześnie, bowiem już w grudniu 1990 r. Dotyczył znanych budowli i miej-
scowości, a rozpoczął go artykuł poświęcony zamkowi Karpien, położonemu na 
górze o tej samej nazwie w okolicach Lądka Zdroju52. W kolejnych numerach 
można było przeczytać teksty pełne historycznych ciekawostek z różnych dzie-
dzin życia, np. na temat rozwoju sportów zimowych w Hrabstwie Kłodzkim, 
oparte na tłumaczeniach z przedwojennej prasy niemieckiej53. W ramach cy-
klu „Stare pocztówki dawnych wspomnień czas” omawiano szerzej ilustracje 
z przedwojennych kart pocztowych. Prezentowały one polskiemu czytelnikowi 
zupełnie nieznany świat, który skrywała przeszłość: architekturę, ludzi, społecz-
ność lokalną (np. „Sanatorium doktora Janischa w Międzygórzu”)54. Tekstów 
tego rodzaju jest bardzo wiele, mają one ogromną wartość dla mieszkańców 
regionu, przybliżając zainteresowanym jego przeszłość. Publikacje historyczne 
często nawiązywały także do zagadnień związanych z historią Czech w XX w., 

49  V. Černy, Czesi i Niemcy Sudeccy (przedruk z „Kultury”), „Ziemia Kłodzka...”, nr 69, II 1996 r. 
50  Zob. S. Worono, Szkoła letnia i spotkania integracyjne dla polskiej młodzieży z Białorusi, „Zie-

mia Kłodzka...”, nr 252/253, VIII 2015 r. 
51  E. Jazienicka, Szkoła letnia dla dzieci z Ukrainy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 254/255, IX–X 2015 r.
52  Historia naszej ziemi, „Ziemia Kłodzka...”, nr 9 (12).
53  W. Martynowski (tłum.), Rozwój sportów zimowych w Hrabstwie Kłodzkim (tłumaczenie z „Die 

Grafschaft Glatz” z 1.03.1924 r.), „Ziemia Kłodzka...”, nr 12–13 (15–16), III–IV 1991 r.
54  Z. Franczukowski, A. Wziątek, Sanatorium doktora Jänischa w Międzygórzu, „Ziemia Kłodz-

ka...”, nr 72, V 1996 r.
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dotyczących np. losów kościoła w Czechosłowacji w okresie komunizmu55, hi-
storii regionu (Walka dyplomatyczna o ziemię kłodzką w latach 1918–47, Osad-
nictwo na ziemi kłodzkiej w latach 1945–4856), ale także takich zagadnień jak 
aksamitna rewolucja w 1989 r.57.

Jednym z przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim była publikacja 
w odcinkach na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” książki T. Serwatki Polacy i Czesi 
– dziesięć wieków sąsiedztwa. Materiał niedługo ukazał się w formie książkowej 
nakładem Wydawnictwa Ziemia Kłodzka miał służyć nauczycielom i uczniom. 
Publikacja nie zebrała jednak pochlebnych opinii58.

W ramach innego z cykli w kilku kolejnych numerach w roku 1999 zaprezen-
towano historię Zakonu Maltańskiego. Miało to swoje uzasadnienie – w Nowej 
Rudzie powstał Ośrodek Pomocy Maltańskiej, którego twórcami byli J. Golak 
oraz ks. S. Witczak „Kruszynka”59.

Prezentacje ważnych i ciekawych w życiu mieszkańców 
pogranicza postaci

W czasopiśmie wiele miejsca poświęca się ludziom związanym z regionem, 
zarówno z przeszłości, jak i współczesnym60. Już od pierwszych numerów re-
dakcja czasopisma starała się prezentować teksty poświęcone postaciom naro-
dowości zarówno niemieckiej, czeskiej, polskiej, jak i żydowskiej, które zapisały 
się w historii ziemi kłodzkiej. Dominującymi bohaterami w perspektywie ponad 
25-letniej historii czasopisma byli prof. Joseph Wittig, teolog, historiograf, uro-
dzony w Słupcu Dolinie k. Nowej Rudy, oraz ks. Gerhard Hirschfelder, pocho-
dzący z Kłodzka, uznany, również dzięki zabiegom redakcji, za błogosławione-
go w 2010 r. Jednak lista nazwisk, którym dziennikarze poświęcali swój czas, 
jest zdecydowanie dłuższa. Są wśród nich m.in.: twórca szopki z Wambierzyc, 
Longinus Wittig; barokowy czeski rzeźbiarz Michał Klahr Starszy; niemiecki 
poeta, reżyser, aktor Karl von Holtein; tenor z Teplic Jozef Alois Tichatschka; 

55  V. Maly, Dzieje Kościoła w Czechosłowacji w czasach komunistycznych, „Ziemia Kłodzka...”, 
nr 20, IX–X 1991 r.

56  E. Osowski, Walka dyplomatyczna o ziemię kłodzką w latach 1918–1947, „Ziemia Kłodz-
ka...”, nr 23, III 1992 r. oraz D. Gamalczyk, Osadnictwo na ziemi kłodzkiej w latach 1945–48,  
„Ziemia Kłodzka...”, nr 24, IV 1992 r.

57  AK, Aksamitna rewolucja, „Ziemia Kłodzka...”, nr 78, XI 1996 r.
58  T. Serwatka, Polacy i Czesi – dziesięć wieków sąsiedztwa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 90–91, 

XI–XII 1997 r.
59  Zakon Maltański, cz.1–4, „Ziemia Kłodzka...”, nr 102, II 1999 r.; nr 103, III 1999 r.; nr 104,  

IV 1999 r.; nr 105, V 1999 r.
60  B. Berdychowska, Niezwykłe czasopismo, „Kultura” 1996, nr 11, s. 121–122.
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założyciela schroniska na Orlicy, zniemczony Czech Heinrich Rubartsch czy 
niemieccy proboszczowie z Duszników-Zdrój; księża Franz Xawery Muller 
i Alfred Beck, historyk regionu Józef Kogler61 czy pisarz Josef Skvorecky62. 

Już w pierwszych numerów „Ziemi Kłodzkiej…” możemy przeczytać o nie-
zwykle utalentowanym rzeźbiarzu urodzonym na Górze Św. Anny, Longinusie 
Wittigu (1824–1895). Tworzył m.in. figury świętych a z czasem całe szopki, któ-
re sprzedawał dla okolicznych parafii i majętnych prywatnych osób. Trudnił się 
również odnawianiem ołtarzy i kościołów. W 1882 r. osiedlił się w Wambierzy-
cach i wraz synem Hermanem wykonał ruchomą szopkę, działającą na zasadzie 
mechanizmów ciężarkowych. Szopkę można oglądać po dziś dzień w Wambie-
rzycach. Składa się ona z 800 figur, z czego 300 jest ruchomych. Jedna ze scen 
szopki przedstawia przekrój kopalni oraz pracę górników, inna zabawę wiejską 
i figurkę grajka, który po wrzuceniu monety kłania się zwiedzającym63.

Z kolei pierwsza informacja na temat prof. J. Wittiga pojawia się na łamach 
„Ziemi Kłodzkiej…” już w lutym 1992 r. Jest to życiorys tego teologa i pisarza. 
Przywołane są też jego najważniejsze publikacje poświęcone stronom ojczy-
stym. Pojawia się wzmianka o jego żonie, chcącej uczestniczyć w umieszczeniu 
pamiątkowej tablicy na ścianie domu w Słupcu-Dolinie, który wybudował jej 
mąż, J. Wittig, autor kroniki Słupca i Nowej Rudy64. Obok promocji postaci 
J. Wittiga na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” nie brakuje polemik, a wręcz „zna-
ków zapytania” dotyczących tej postaci oraz dyskusji prowadzonych na łamach 
czasopisma. Wiązały się one głównie z ekskomuniką, jaką objęto prof. Wittiga 
i odważnymi poglądami teologicznymi, jakie głosił65. 

Nie zmienia to jednak faktu, że Wittig może być oceniany jako najwybitniej-
szy mieszkaniec Nowej Rudy w XX w., a jego twórczość poetycka, ale i kro-
nikarsko-historyczna66, jest bliska byłym niemieckim mieszkańcom regionu, 
ale też może przyciągać uwagę Polaków zamieszkujących tereny ziemi kłodz-

61  E. Osowski, Józef Kogler i jego czasy. W 175-lecie śmierci zasłużonego historyka regionu, 
„Ziemia Kłodzka...”, nr 31, XII 1992 r. 

62  A. Kwas, Josef Skvorecky – obywatel świata z Nachodu, „Ziemia Kłodzka...”, nr 31, XII 1992 r.
63  A. Behan, Longinus Wittig (1824–1895), „Ziemia Kłodzka...”, nr 2 (5), II–III 1990 r. Węgiel 

był wydobywany w okolicach Nowej Rudy od połowy XVIII w.
64  I. Rogowska, Józef Wittig, „Ziemia Kłodzka...”, nr 22, II 1992 r. oraz w nr 26, VI 1992 r.
65  Ks. R. Brudnowski, Nad księdzem Wittigiem znaków zapytania kilka, I. Rogowska, Szanowny 

Księże!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 23, III 1992 r. Zob. też. ks. M. Piela, Zamyślenia nad refleksją 
teologiczną ks. Josepha Wittiga (1879–1949), [w:] E. Białek (red.), Kultura ziemi kłodzkiej…, 
s. 247–269.

66  J. Wittig, Chronik der Stadt Neurode, Neurode 1937. Kronika Nowej Rudy do roku 1936. 
Dostęp online do publikacji: http://nowa-ruda.com/kronika-nowej-rudy-wittiga-zobacz/, stan 
z dnia 12.05.2016.
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kiej po 1945 r. Można go uznać za postać łączącą przeszłość z teraźniejszością, 
a jego dokonania mogą stać się powodem do wymiany poglądów i spostrzeżeń 
polskich i niemieckich, np. w ramach organizowanych na ziemi kłodzkiej Sym-
pozjów Wittigowskich.

Inicjatywa promowania postaci Wittiga i jego twórczości zrodziła się pod-
czas prywatnego spotkania Warcisława Martynowskiego, Juliana Golaka oraz 
Marka Żmijewskiego z Gregorem i Georgiem Hoffmannami. Przypomnieli oni 
o tej wybitnej osobowości z Nowej Rudy. Rezultatem stało się propagowanie 
twórczości teologa na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” i odbudowa jego domu, któ-
ry zamieniono w muzeum67.

24 lipca 1992 r. na frontonie domu rodzinnego Wittiga w Nowej Rudzie, 
przy ul. Słupeckiej 42, umieszczona została tablica pamiątkowa. Ufundowali ją 
przedwojenni mieszkańcy Nowej Rudy68. W kolejnych numerach można prze-
czytać teksty i opowiadania autorstwa J. Wittiga, m.in. pt. Chrystus się urodził 
na drodze do Lądka69 czy Tajemnicze nakazy70. Działania te nie tylko pomogły 
przybliżyć polskim mieszkańcom przeszłość i kulturę regionu, ale także mogły 
prowokować do podjęcia próby zrozumienia niełatwej przeszłości i poznawania 
historii lokalnej. Tak Johannes R. Wittig, syn Josefa Wittiga pisał w liście do 
redakcji: „Jeżeli pewnego dnia 1992 r. przy nasłonecznionej, zachodniej ścianie 
domu spotykają się setki starych i nowych Ślązaków, aby przełamać trwający 
dziesiątki lat niedostatek i właśnie, jeżeli oni wszyscy są gotowi do tego, aby 
siła tego doniosłego słowa «ojczyzna» zwyciężyła zawiść i wrogość, to dom ten 
jest historycznym pomnikiem pojednania między starym i nowym pokoleniem 
Hrabstwa Kłodzkiego”. Wyrażał on również nadzieję, że to pierwszy krok do za-
chęcenia do odwiedzin „turystów tęskniących za starą ojczyzną”, ale także szan-
sa na utworzenie miejsca spotkań młodych polskich i niemieckich chrześcijan71. 
Joseph Wittig z pewnością jest postacią blisko związaną z regionem i zasłużoną. 
Swoją kronikę miasta, liczącą 565 stron kończył słowami: „Niech Bóg, prawo 
i wspólnota, potrójna siła i potrójne szczęście Nowej Rudy pozostaną także po-
trójnym dziedzictwem przyszłej Nowej Rudy”72. 

67  M. Żmijewski, Seminarium Joseph Wittig – śląski teolog i historiograf, „Ziemia Kłodzka...”, 
nr 84–86, V–VII 1997 r. 

68  „Ziemia Kłodzka...”, nr 27, VII 1992 r.
69  J. Wittig, Chrystus się urodził na drodze do Lądka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 31, XII 1992 r. 
70  J. Wittig, Tajemnicze nakazy, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r. 
71  J.R. Wittig (tłum. I. Rogowska), Józef Wittig i jego dom w Dłupcu-Dolinie, list z 29 IX 1993 r. oraz Dom 

Wittiga w Słupcu-Dolnie jako miejsce pamięci, list z 2 II 1994 r., „Ziemia Kłodzka...”, nr 76, IX 1996 r. 
72  A. M. Goldman (tłum. I. Rogowska), Do Kroniki miasta Nowej Rudy Josefa Wittiga, „Ziemia 

Kłodzka...”, nr 78, XI 1996 r. 
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Tak o J. Wittigu w jednym z tekstów pisał redaktor naczelny „Ziemi 
Kłodzkiej…” A. Kwas: „Josef Wittig przez całe swoje życie krzewił miłość 
bliźniego, miłość do rodzinnej ziemi, bez których nie można być w pełni czło-
wiekiem. W imię tej miłości mogliśmy uczynić jeszcze jeden krok w stronę 
zrozumienia i pojednania”73. Słowa te zostały napisane niedługo po organi-
zacji sympozjum poświęconego J. Wittigowi (8–11 maja 1997 r.) i w chwili, 
gdy trwały przygotowania do otwarcia muzeum Wittiga w Nowej Rudzie. 
W dniach 1–2 lutego 1997 r. J. Golak oraz I. Rogowska złożyli wizytę w nie-
mieckich miastach Gunne i Sjest, gdzie wzięli udział w konferencji poświęco-
nej teologowi. Spotkali się również z 97-letnią żoną profesora, Biancą Wittig, 
która podarowała klucze do bramy wejściowej rodzinnego domu w Słupcu, 
książki oraz listy i fotografie. Trafiły one do powstającego muzeum w Nowej 
Rudzie. Z kolei córka profesora Bianca Prinz ofiarowała okulary J. Wittiga 
oraz fotokopie artykułów i listów. Wszystkie działania były starannie relacjo-
nowane na łamach „Ziemi Kłodzkiej…”74. 

Szeroko w miesięczniku omawiane były także obchody 300. rocznicy uro-
dzin rzeźbiarza Michała Klahra Starszego (1693–1742). Wydarzenia odbywały 
się w okresie od października 1992 do grudnia 1993 r.75. Organizatorem części 
z nich była SPCzS.

W związku ze staraniem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego (1998) nie-
mieckiego księdza pochodzącego i pracującego w latach 30. XX w. na terenie 
hrabstwa kłodzkiego, Gerharda Hirschfeldera rozpoczęto promocję jego po-
staci na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” poprzez prezentację jego życiorysu i po- 
stawy sprzeciwu wobec nazizmu. Ksiądz pracujący w parafii w Czermnej zyskał 
znaczne poważanie wśród młodych ludzi, jednak władze zarzucały mu odcią-
ganie ich od oficjalnego nurtu politycznego, w tym od Hitlerjugend. Z czasem, 
pracując w Bystrzycy, zyskał poważanie na terenie całego Hrabstwa Kłodzkie-
go. Został aresztowany w 1 dniu sierpnia 1941 r. Trafił do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau. Rok później, 1 sierpnia 1942 r., zmarł w obozowym laza-
recie z wyczerpania i niedożywienia76. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się  
19 września 2010 r. w katedrze w Munster. Nabożeństwo odprawili: abp Erwin 
Josef Ender z Rzymu, bp Joachim Reinelt i ks. Franz Jung z Münster (wszyscy 
trzej urodzeni na terenie dzisiejszego powiatu kłodzkiego), prymas Czech abp 

73  A. Kwas, Józef Wittig w Słupcu i gdziekolwiek, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
74  Powstaje muzeum J. Wittiga, „Ziemia Kłodzka...”, nr 82–83, III–IV 1997 r.
75  „Dzieło Michała Klahra Starszego (1693–1742) w baroku śląsko czeskim. Program jubileuszu, 

„Ziemia Kłodzka...”, nr 29, IX–X 1992 r. 
76  D. Udod, Kapłan tej ziemi, „Ziemia Kłodzka...”, nr 94, IX 1998 r.
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Dominik Duka, bp Ignacy Dec ze Świdnicy oraz bp Felix Genn, ordynariusz 
diecezji z Münster. I. Dec podkreślał wówczas, że ks. Hirschfelder jest nowym 
pomostem między Czechami, Polakami i Niemcami77. 10 października 2010 r.  
w Kudowie-Czermnej zorganizowano uroczystości związane z beatyfikacją 
ks. Gerharda Hirschfeldera78. Dziś kapłan otaczany jest kultem przez wiernych 
z Polski, Czech oraz Niemiec, a w Kłodzku znajduje się ulica jego imienia 
oraz sala jego imienia w jednym z kłodzkich liceów. Na łamach „Ziemi Kłodz-
kiej…” obok tekstów poświęconych tej postaci przedrukowywany był wielo-
krotnie tekst Drogi Krzyżowej autorstwa G. Hirschfeldera79.

Pojawiały się też prezentacje postaci ważnych dla relacji polsko-czeskich 
oraz interesujących ze względu na ich dokonania i szczególne życiorysy. Z oka-
zji 60. urodzin Vaclava Havla w 1996 r. przypomniano jego życiorys, a redakcja 
oraz SPCzS podpisały się pod życzeniami dla Prezydenta80. Postać św. Wojcie-
cha przybliżono z okazji 1000. rocznicy jego śmierci81. Czytelnicy mogli rów-
nież zapoznać się z osobą Franza Pabla, oberżysty i sołtysa wsi Karłów, któ-
ry jako pierwszy na świecie został licencjonowanym przewodnikiem górskim. 
Dwusetna rocznica tego wydarzenia minęła w 2013 r.82. Mieszkańców regionu 
mogła zaciekawić także postać lokalnego bohatera Emila Czecha, walczącego 
pod Monte Cassino. W 1947 r. powrócił z Wielkiej Brytanii do Kłodzka, tam 
zamieszkał i pracował. E. Czech zasłynął z tego, że odegrał Hejnał Mariacki 
18 maja 1944 r., niedługo po zdobyciu klasztoru na Monte Cassino, wcześniej 
pokonując karkołomną trasę, by dotrzeć przed południem tamtego dnia na szczyt 
wzgórza z rozkazu gen. Bronisława Ducha83.

Publikowano także nekrologii przygotowane przez redakcję i Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacką po śmierci osób związanych szeroko pojętymi rela-

77  Kaplan Hirschfelder im Dom feierlich selig gesprochen, http://kirchensite.de/aktuelles/bistum-
aktuell/bistum-aktuell-news/datum/2010/09/19/kaplan-hirschfelder-im-dom-feierlich-selig-
gesprochen, stan z dnia 12.12.2016.

78  N. Wellman, Kłodzko: Beatyfikacja Gerharda Hirschfeldera, 1 września 2010 r., http://www.
gazetawroclawska.pl/artykul/302059,klodzko-beatyfikacja-gerharda-hirschfeldera,id,t.html, 
stan z dnia 14.12.2016.

79  G. Hirschfelder, Droga Krzyżowa, „Ziemia Kłodzka...”, nr 236, III 2014 r.
80  Pierwszy prezydent Republiki Czeskiej obchodzi 60. urodziny, „Ziemia Kłodzka...”, nr 76,  

IX 1996 r.
81  P. Pracny, Święty Wojciech (956–997), „Ziemia Kłodzka...”, nr 76, IX 1996 r.
82  L. Majewski, Nie wolno przeoczyć tego jubileuszu, „Ziemia Kłodzka...”, nr 199, XII 2010 r.
83  T. Bazała, Słynny trębacz spod Monte Cassino, „Ziemia Kłodzka...”, nr 226, V 2013 r. Zob. też. 

W. Kalicki, 18 maja 1944 r. No to gramy to!, „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, http://wy-
borcza.pl/duzyformat/1,127290,5222827,18_maja_1944_r__No_to_gramy_.html?as=3&ia-
s=3&startsz=x, stan z dnia 14.07.2016.
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cjami polsko-czeskimi oraz polsko-niemieckimi. Ukazały się m.in. pożegnania 
Olgi Havlovej, Bianki Wittig, żony J. Wittiga, Jiříego Dienstbiera czy V. Havla.

W ramach promocji ciekawych postaci z życia regionu chętnie poświęcano 
miejsce w czasopiśmie na przybliżenie artystów pogranicza. Wśród nich można 
wymienić np. Františka Beneša z Broumova, tworzącego obrazy-tkaniny. Jego 
prace zostały zaprezentowane podczas II Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej84. Poetka Joanna Mossakowska, która osiedliła się w Górach Złotych, 
opowiedziała „W Ziemi Kłodzkiej…” o tomiku swoich wierszy85. Prezentowani 
są malarze, rzeźbiarze, pisarze z obu stron granicy. Teksty ukazywały się zarów-
no w języku polskim, jak i czeskim. Osoby te często były przedstawiane czy-
telnikom z okazji plenerów malarskich i innych przedsięwzięć organizowanych 
w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

Źródło informacji o życiu kulturalnym pogranicza 
Jednym z zasadniczych tematów, które szczególnie często pojawiają się na 

łamach „Ziemi Kłodzkiej…”, są różnego rodzaju materiały prasowe na temat 
Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych corocznie od 
ponad 25 lat po obu stronach granicy. Znaczna liczba artykułów poświęconych 
temu zagadnieniu wiąże się z faktem, że cykl wydarzeń kulturalnych wyrósł ze 
środowiska związanego z Wydawnictwem Ziemia Kłodzka. Teksty omawiają 
zakres przygotowań, a także relacjonują wydarzenia, które odbywają się co roku 
na przestrzeni trzech–czterech miesięcy. Informacje dotyczą także innych wy-
darzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Sło-
wacką, np. festiwali teatralnych i filmowych w Cieszynie. Jednym z pomysłów 
współpracy czasopisma ze stroną czeską było zamieszczenia dodatku poświę-
conego wydarzeniom w miejscowości Neratov, w języku naszych południo-
wych sąsiadów. Dodatek był przygotowywany przez jedno z tamtejszych sto-
warzyszeń86. Drukowane były także programy wydarzeń kulturalnych po stronie 
czeskiej odbywające się w najbliższej miejscowości po drugiej stronie granicy 
– Broumov87. Informacje zamieszczane w „Ziemi Kłodzkiej…” dotyczą wyda-
rzeń, które odbędą się na terenie całego Dolnego Śląska i czeskich miejscowości 
przygranicznych. Reklamowano także inne wydarzenia, np. 50. Festiwal Mo-
niuszkowski w Kudowie-Zdroju czy Dolnośląski Festiwal Podróżników 17 Po-
łudnik w Srebrnej Górze, zaprezentowane w numerze 28. „Ziemi Kłodzkiej…”.

84  R. Jański, Franciszek Benes z Broumova, „Ziemia Kłodzka...”, nr 20, IX 1991 r. 
85  A. Chlebicka-Gałczyńska, W ogrodzie górskiego wiatru, „Ziemia Kłodzka...”, nr 199, XII 2010 r.
86  Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 200–201, II–III 2011 r.
87  Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 206, VIII 2011 r.
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Atrakcje turystyczne regionu 
Region kłodzki należy do szczególnie malowniczych i atrakcyjnych tu-

rystycznie. Z początkiem lat 90. i wzrostem zainteresowania sprawami lokal-
nymi zaczęto coraz więcej mówić na temat walorów pogranicza i poszczegól-
nych miejscowości. Dziennikarze „Ziemi Kłodzkiej…” chętnie pochylali się 
nad szczegółowymi zagadnieniami związanymi z ich regionem, nie tylko pi-
sząc ciekawe artykuły, ale także osobne publikacje krajoznawcze poświęcone 
ziemi kłodzkiej, tak aby stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla rozwoju 
turystyki na pograniczu. Jednym z działań podjętych na łamach czasopisma 
była promocja map turystycznych pogranicza przygotowanych nakładem Wy-
dawnictwa Ziemia Kłodzka. Były one wydawane w wersjach polsko-czeskiej 
i polsko-niemieckiej88. Pierwsza z cyklu map przedstawiała Sudety Środkowe, 
część północną, pogranicze wałbrzysko-broumovsko-kłodzko-nachodskie. Jak 
pisali jej twórcy, zachęcając do jej nabycia: „Na mapie widać efekty wysiłków 
rozpoczętych przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką, a wytrwale kontynu-
owanych przez gminy przygraniczne”89. Wielokrotnie powtarzane były w kolej-
nych numerach przewodniki w formie artykułu ze zdjęciami po najciekawszych 
turystycznie obiektach i miejscach zatytułowane „Atrakcje turystyczno-kultu-
rowe”. Znajdowały się wśród nich m.in.: twierdza kłodzka i labirynty, uzdro-
wiska, drewniany kościół w Kamieńczyku, most gotycki św. Jana Nepomuce-
na na Młynówce w Kłodzku, zespół zamkowo-pałacowy w Międzylesiu, rynek 
w Kłodzku, kompleks pałacowo-parkowy w Bożkowie, Szczeliniec Wielki, 
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie i wiele innych. Ten miniprzewodnik tłuma-
czony był każdorazowo na język czeski oraz niemiecki. Na stronach w kolorze 
znajdujących się w czasopiśmie (okładka, papier kredowy) drukowane są mapy 
z trasami i szlakami turystycznymi tworzonymi z inicjatywy redakcji, m.in. 
Szlakiem Duchowo-Turystycznym Błogosławionego Księdza Gerharda Hirsch-
feldera, Szlakiem prof. Jozefa Wittiga, a ostatnio promowany jest nowy szlak  
– św. Wojciecha (od 2016 r.). Także dzięki publikacji utworów J. Wittiga promo-
wana jest przyroda i turystyka w regionie. Profesor był bowiem piewcą piękna 
ziemi kłodzkiej i zachęcał wręcz swoich czytelników do dostrzegania ciekawo-
stek turystyczno-krajoznawczych swojej okolicy. Ukazują się artykuły prezentu-
jące ciekawe miejsca, np. Góra Dzikowiec na cały rok!90, ale także dostarczające 
fachowej wiedzy z zakresu regionoznawstwa, np. na temat specyfiki budownic-

88  Zob. „Ziemia Kłodzka...”, nr 74, VII 1996 r.
89  Pierwsza polsko-czeska mapa pogranicza, „Ziemia Kłodzka...”, nr 1, IX 1993 r.
90  Góra Dzikowiec na cały rok, „Ziemia Kłodzka...”, nr 199, XII 2010 r.
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twa na ziemi kłodzkiej91. Przegląd kolejnych numerów pod kątem tekstów o te-
matyce turystycznej i zgromadzenie ich wszystkich, w zestawieniu z tekstami 
historycznymi zamieszczonymi w „Ziemi Kłodzkiej…”, pozwoliłoby zapewne 
na stworzenie jedynego w swoim rodzaju podręcznika wiedzy o regionie. 

Ochrona środowiska 
Ten temat poruszany był regularnie m.in. w ramach rubryki „Oficynka pod 

Różą Kłodzką. Dodatek proekologiczny”, będący częścią „Ziemi Kłodzkiej…” 
od roku 2000. Tematyka tego działu była bardzo różnorodna – począwszy od tro-
ski o stan zdrowia czytelników, poprzez ochronę środowiska w ich domach, na 
tekstach raportujących poziom zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych 
państwach skończywszy92. Tematów związanych z ochroną środowiska nie bra-
kuje w żadnym z numerów. Dla przykładu w numerze 199 ukazały się teksty 
o następujących tytułach: Energia jądrowa, czyli paliwo przyszłości?, Działal-
ność gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, Energia do 
magazynu, Prezentacja działalności proekologicznej młodzieży oraz Czy nastąpi 
rekultywacja pokopalnianych zbiorników poflotacyjnych? Każdy z kolejnych 
numerów dostarcza nowej wiedzy na temat rozwiązań proekologicznych czę-
sto użytecznych na co dzień przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nale-
ży podkreślić, że tematyka ekologiczna zawsze była bliska idei SPCz, a potem 
SPCzS, czego dowodem są manifestacje proekologiczne i inne inicjatywy, jakie 
były podejmowane przez jej działaczy. Najbardziej popularne z nich to protesty 
SPCz przeciw budowie elektrowni w Stonawie.

Współpraca samorządów i tworzenie Euroregionu 
Glacensis

Na łamach „Ziemi Kłodzkiej…” znalazła się bogata relacja z działań 
zmierzających do kojarzenia miast partnerskich na pograniczu polsko-cze-
skim. Ta współpraca była niejednokrotnie inicjowana dzięki prezesowi Wy-
dawnictwa Ziemia Kłodzka J. Golakowi, ale i wspierana intensywnie przez 
cały zespół redakcyjny „Ziemi Kłodzkiej…”, który w sposób niezwykle od-
dany pisał o szczególnej wartości społeczności lokalnych po obu stronach 
granicy: „(…) niedocenianą kategorią jest jeszcze w naszym społeczeństwie 
i naszym myśleniu Mała Ojczyzna. Tu właśnie koncentruje się nasze życie, 
nasze codzienne, najważniejsze sprawy. Na Ziemi Kłodzkiej jak nigdzie in-

91  I. Wącior, O naszej architekturze regionalnej, „Ziemia Kłodzka...”, nr 55, XII 1994 r.
92  Zob. Zanieczyszczenie powietrza we Wschodnich Czechach; Ochrona środowiska w naszym 

domu, „Oficynka pod Różą. Dodatek proekologiczny”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 117, V 2000 r.
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dziej tak wiele zdarzeń od siebie zależy: to, co zdarzy się w Ścinawce, Stro-
niu, Nowej Rudzie ma bezpośredni i jakże czasem dotkliwy wpływ na życie 
kłodzczan, kudowian, polaniczan93”.

Również śledząc kolejne numery czasopisma, czytelnik mógł poznać od pod-
staw kolejne etapy procesu powstawania Euroregionu Glacensis, którego ini-
cjatywa utworzenia wyszła bezpośrednio ze środowiska związanego z SPCzS 
oraz Wydawnictwem Ziemia Kłodzka. Euroregion był inicjatywą społeczną 
i wspierał współpracę, która od lat na tym obszarze pogranicza była realizowa-
na, m.in. poprzez współdziałanie na polu samorządu czy kultury. Publikacje na 
łamach pisma wspierały i informowały o wszelkich posunięciach i postępach 
przy tworzeniu europejskiego obszaru współpracy transgranicznej. Wyjaśniały 
także korzyści, jakie będą udziałem osób zamieszkujących ten teren. Utworzenie 
pierwszego w historii wyłącznie polsko-czeskiego euroregionu wzbudzało duże 
zainteresowanie medialne, ale i dawało nadzieję na lepszy rozwój zaniedbanych 
przez ponad 40 lat obszarów przygranicznych Polski i Czech. Teksty dotyczą-
ce euroregionu miały zawsze charakter pozytywny94. W jednym z nich Edward 
Osowski pisał: „Umiejętność współdziałania i właściwego zrozumienia wspól-
nych interesów, będzie bowiem miarą dojrzałości i odpowiedzialności zarówno 
nas, jak i Czechów. Obyśmy nie zmarnowali tej szansy!”95.

Prezentacja historii i bieżącej działalności Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej

Informowanie na łamach pisma o bieżących działaniach SPCzS stało się 
czymś naturalnym. Znalazły się tutaj materiały na temat kolejnych zjazdów tej 
organizacji i jej inicjatywach. Od kwietnia 1998 r. rozpoczęto publikację cy-
klu tekstów poświęconych historii SPCzS i ukazujących różne pola jej dzia-
łalności96. Nie zabrakło miejsca na wspomnienia działaczy, m.in. Z. Janasa,  
M. „Dučina” Piotrowskiego, Ewy Klosovej97, czy też syntetycznych tekstów po-
święconych historii organizacji, przybliżających specyfikę organizacji przecięt-

93  A. Kwas, Józef Wittig w Słupcu i gdziekolwiek, „Ziemia Kłodzka...”, nr 84–86, V–VII 1997 r.
94  J. Golak, Euroregion Glacensis – szansa dla pogranicza polsko-czeskiego, „Ziemia Kłodz-

ka...”, nr 78, XI 1996 r.
95  E. Osowski, Po co nam euroregion?, „Ziemia Kłodzka...”, nr 79, XII 1996 r.
96  Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, „Ziemia Kłodzka...”, nr 92, IV1998 r.
97  Zob. Zbyszek Janas – wspomnienia, „Ziemia Kłodzka...”, nr 110, X 1999; Wspomnienia  

– Mieczysław „Ducin” Piotrowski, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.; E. Kolosová, Słoń 
i Salomea (Jak „wyeksportowałam” Standę Devatego do Polski), „Ziemia Kłodzka...”, nr 112, 
XII 1999 r.



Czasopismo „Ziemia Kłodzka…” jako narzędzie integracji...

  191

nemu czytelnikowi98. Jednym z ciekawszych artykułów z tego cyklu był reportaż 
Kde je Devaty?!!, będący zapisem wspomnień wielu osób z SPCzS związanych 
z ukrywaniem w 1989 r. w Polsce Stanislava Devatego, czołowego czeskiego 
dysydenta99. Prezentowane były relacje poświęcone aktualnym wydarzeniom 
organizowanym przez SPCzS, jak sprawozdanie z Festiwalu Kultury Czeskiej, 
który odbył się w 10. rocznicę Przeglądu Czechosłowackiej Kultury Niezależnej 
(8–14 listopada 1999 r.), czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” 
organizowanego w Cieszynie100. 

Integracja społeczności lokalnej
Ten aspekt w publikacjach „Ziemi Kłodzkiej…”, który wydaje się nie do 

przecenienia, odzwierciedla i podsumowuje wypowiedź redaktora naczelnego 
A. Kwasa: „Mimo sporów, mimo trudności i pracy ponad siły wynagradzanej 
skromnie nadzwyczajnej ekipy technicznej, bezinteresownej pracy zdecydowa-
nej większości naszych autorów, mimo, że nie można liczyć na zaszczyty i tłumy 
czytelników, nasza lokalna prasa, której «Ziemia Kłodzka…» jest przykładem 
raczej typowym, ze swoimi minusami i plusami, oczywistymi ograniczeniami, 
ma niewątpliwą zasługę jako źródło informacji, integrując miejscowe społeczeń-
stwo, wspierając miejscową inteligencję, której misja nie wydaje się jeszcze, jak 
chcą niektórzy, zakończona”101. To słowa z roku 1999, jednak są one aktualne 
do dziś, ponieważ misja „Ziemi Kłodzkiej…” nie wyczerpała się, a czasopismo 
mimo wielu trudności jest wciąż wydawane. 

Redakcja „Ziemi Kłodzkiej…” jest miejscem integracji i spotkania działa-
czy wielu organizacji pozarządowych związanych do dziś ze Stowarzyszeniem 
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i funkcjonujących na ziemi kłodzkiej. 
Łączą ich wszystkich tematy ważkie dla społeczności lokalnej, wokół których 
koncentruje się ich działalność. Realizują oni jednocześnie współpracę między-
narodową, co stanowi dodatkowe wyzwanie. Jak zauważa prof. L. Koćwin, linia 
programowa „Ziemi Kłodzkiej…” sprzyja budowaniu idei tzw. „otwartego re-
gionalizmu” poprzez naukę tolerancji i otwartości w odniesieniu do konkretnych 
zjawisk i przedmiotów krajobrazu kulturowego, który jeszcze nie tak dawno był 

198  Historia i współczesność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, „Ziemia Kłodzka...”,  
nr 149–151, I–III 2003 r.; nr 152, IX 2003 r.; nr 157, IX 2004 r. oraz J. Szostakowski, O wschod-
nich projektach SPCzS, nr 158–160, X–XII 2004 r.

1 99  M. Kulpa, Kde je Devaty?!!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 113, XI 2000 r.
100  E. Klosová, Spotkanie po latach, „Ziemia Kłodzka...”, nr 113, XI 2000 r. Zob. O. Marecka, 

Złamany szlaban dla smakoszy czekolady, „Ziemia Kłodzka...”, nr 208, X 2011 r.
101  A. Kwas, Ziemia Kłodzka ma 10 lat!, „Ziemia Kłodzka...”, nr 111, XI 1999 r.
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czymś obcym dla polskich osadników po II wojnie światowej. Linia programo-
wa pisma była zbieżna z założeniami rozpoczętej po 1989 r. społeczno-poli-
tycznej transformacji systemowej, która związana była również z inicjatywami 
i przedsięwzięciami lokalnymi opartymi na poczuciu tożsamości regionalnej 
mieszkańców. Rozpoczęło się tam zatem odtwarzanie tożsamości i świado-
mości regionalnej, które to L. Koćwin określa mianem „najbardziej istotnych 
doświadczeń społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku”102. To stanowi o wyjątkowości tego czasopism transgranicznego, które 
można postawić za wzór i przykład narzędzia służącego budowaniu tożsamości 
obywateli nowoczesnego i otwartego społeczeństwa europejskiego.

Czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer Bergland”, 
przez ostatnie ćwierć wieku organ prasowy SPCzS na pograniczu polsko-cze-
skim, stanowi fenomen pośród pism o charakterze transgranicznym i zarazem 
regionalnym. Na jego łamach nie tylko relacjonowane są doniesienia na temat 
życia społeczności lokalnych zamieszkujących konkretny obszar, ale także żywo 
komentowane są konkretne wydarzenia życia społecznego. Co więcej, część 
z nich kreowana jest przez jego redakcję. Dzięki pracy społecznej dziennikarzy, 
ich ciągłej aktywności i zaangażowaniu w życie regionu na przestrzeni ćwierć 
wieku możliwe było działanie organizacji pozarządowych, kontynuowanie przez 
lata organizacji wydarzeń kulturalnych, a także budowanie tożsamości miesz-
kańców regionu i ich szacunku do przeszłości ziemi kłodzkiej. Treści zawarte 
na łamach pisma pozwalają im podejmować wyzwania i odważnie spoglądać 
w przyszłość, budować więzi i atmosferę współpracy na niełatwym terenie gra-
nicznym między Polską i Czechami, a także w kontekście niemieckiej przeszło-
ści tego obszaru. Pismo to, mimo że funkcjonuje na dość ograniczonym obsza-
rze, cieszy się powszechnym uznaniem w fachowych kręgach dziennikarskich, 
o czym świadczy przyznana „Ziemi Kłodzkiej…” nagroda paryskiej „Kultury”. 

Dzięki wieloletniej pracy dziennikarzy „Ziemi Kłodzkiej…” jej czytelnik 
ma możliwość odbierać i pojmować wielokulturowość swojej „małej ojczyzny” 
jako atut, a nie jako trudne dziedzictwo. Dane jest mu odkrywanie śladów kul-
tury niemieckiej, czeskiej, niemieckiej, żydowskiej na znanym mu na co dzień 
terenie i zaczyna zdawać sobie sprawę, że są one częścią także polskiego dzie-
dzictwa kulturowego. Jednocześnie możliwe jest na tym gruncie budowanie toż-
samości mieszkańców ziemi kłodzkiej i zdecydowanie łatwiejsze podejmowanie 
współpracy w ramach wydarzeń społeczno-kulturalnych z sąsiadami zamieszku-

102  L. Koćwin, Promowanie wiedzy o Polsce i Czechach na łamach pisma transgranicznego 
„Ziemia Kłodzka – Od Kladského pomezí – Glazer Bergland”, „Ziemia Kłodzka...”, nr 202,  
IV 2011 r.



Czasopismo „Ziemia Kłodzka…” jako narzędzie integracji...

  193

jącymi po przeciwnej stronie granicy, która formalnie przestała istnieć, jednak 
pozostaje wciąż często obecna w sferze mentalnej. 

Oddział Stowarzyszenia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w Nowej 
Rudzie można ocenić dziś jako zdecydowanie bardziej stabilny niż wrocławski, 
być może właśnie dzięki klimatowi intelektualnemu, jaki tworzony jest przez 
treści zamieszczane na łamach „Ziemi Kłodzkiej” i bliskości granicy, a także ak-
tywności i pracy społecznej mieszkańców regionu. Po 25 latach od rozpoczęcia 
procesu demokratyzacji SPCzS, wspierana przez ten szczególny organ prasowy, 
wciąż odgrywa tu ważną rolę, zgodną z międzynarodowym przesłaniem tej or-
ganizacji. Członkowie redakcji wraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi 
rokrocznie stają przed nowymi wyzwaniami integrującymi społeczność pogra-
nicza, pomimo otwartych już granic i realiów odmiennych od tych, jakie wystę-
powały na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 

Streszczenie
Czasopismo „Ziemia Kłodzka…” jako narzędzie integracji 
społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim

Artykuł prezentuje czasopismo „Ziemia Kłodzka – Od Kledského pomezí – Glazer 
Bergland”, które ukazuje się na pograniczu polsko-czeskim od blisko 30 lat, a teksty 
w każdym z numerów redagowane są w języku polskim, czeskim i niemieckim. Li-
nia programowa czasopisma ma wpływ na zacieśnianie relacji i budowanie tożsamości 
mieszkańców ziemi kłodzkiej, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy w ra-
mach Euroregionu Glacensis. Pismo jednocześnie wskazuje na kulturowe dziedzictwo 
regionu, tworzone w przeszłości przez narody czeski, niemiecki i polski. 

Słowa kluczowe: ziemia kłodzka, Euroregion Glacensis, czasopismo, Polska, Czechy, 
Republika Czeska, relacje transgraniczne.

Summary
The magazine “Ziemia Kłodzka...” as a tool for the integration  
of the local community on the Polish-Czech border

The article presents the magazine “Ziemia Kłodzka – From Kledského pomezí – 
Glazer Bergland”, which has been published on the Polish-Czech borderland for nearly 
30 years, and the texts in each of the issues are edited in Polish, Czech and German. The 
magazine’s program line has an impact on tightening relationships and building the iden-
tity of the inhabitants of the Kłodzko region, both on the Polish and Czech side of the bor-
der within the Euroregion Glacensis. The magazine at the same time points to the cultural 
heritage of the region, created in the past by the Czech, German and Polish nations.

Keywords: Kłodzko land, Euroregion Glacensis, journal, Poland, Czech Republic, 
Czech Republic, cross-border relations.
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