Szanowni Państwo!
Mysłowice przeżywają 70 rocznicę śmierci kardynała Hlonda, mysłowianina, który jako
dziecko uczył się w szkole w Brzezince i chodził do kościołów św. Krzyża i Mariackiego,
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkając w Brzęczkowicach zapewne chodził wzdłuż
Przemszy. Przemszy która dzieliła Polskę pomiędzy trzy cesarstwa. Jak dziecko ciekawił
się tym co widział: ruchem na rzece, strażami granicznymi, wieżami kościołów, synagog i
cerkwi. Widział cmentarze katolickie, ewangelickie, żydowskie i prawosławne. Widział
kopalnie, mosty, kolej, barki, rolników, sklepikarzy, rzemieślników. Bogactwo, piękno i
biedę tej ziemi. Emigrował z tej ziemi jak i miliony odjeżdżające ze stacji w Mysłowicach.
W tamtych czasach Polska była podzielona. Minęło sto lat niepodległości Polski i zbliża
się 100 rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski. Przemsza ciągle dzieli i nie
łączy. Tak Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno odwróciły się od Przemszy. Zrealizujmy
wielkie pragnienie kardynała Hlonda; aby Polska była zjednoczona. Niech Przemsza nas
połączy: Śląsk, Zagłębie i Małopolskę. Wybudujmy wzdłuż Przemszy szlak rowerowy i
pieszy imieniem Kardynała Hlonda. Szklak, którym chodząc lub jeżdżąc od Sosnowca
przez Mysłowice i Jaworzno aż do ujścia do Wisły, będzie nam przypominał historię,
ważne miejsca i ludzi związanych z historią. Może w miejscu trójkąta trzech cesarzy
powstanie kopiec: Hlonda, Kiepury i Jana Pawła II? Może na wzór dzielnicy czterech
religii we Wrocławiu powstanie przestrzeń czterech wyznań: żydowskiego, katolickiego,
prawosławnego i ewangelickiego. Mamy kościoły, budynki po bożnicach i synagogach,
mamy cerkiew i świątynie ewangelickie. Mamy cmentarze, gdzie spoczywają wierni tych
wyznań. Ważne jest, abyśmy sami budowali jedność, sami się spocili i natrudzili. Byśmy
razem sprzątali i budowali. To da nam radość i poczucie jedności. Uczyni nas
odpowiedzialnymi za wspólne dzieło. Uczyńmy to dla siebie i dla naszych dzieci i
wnuków. Nie zapominajmy także o Tych, którzy nie będąc Polakami budowali kochali
Śląsk. Niech pamięć o Nich trwa. Niech Ich dzieci i wnuki odwiedzają nas, by wspólnie
cieszyć się naszą małą ojczyzną.

Zapraszamy do realizacji wspólnego projektu

W ramach budowanej Strategii rozwoju kultury w mieście Mysłowice
na lata 2017 – 2022” oraz koncepcji tworzenia tzw. „Szlaków dziedzictwa kulturowego”
proponujemy utworzenia nowego szlaku -

Szlaku Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda
Propozycja taka narodziła się w trakcie rozmów władz WZ Akademii Ignatianum z Dyrekcją
Muzeum Miasta Mysłowice.
I. Cel.
Głównym celem projektu jest promowanie życia, myśli i działalności ks. kardynała

A. Hlonda na tle historii Mysłowic. Stworzenie szlaku kulturowego, pozwoli na
przybliżenie tej wybitnej postaci Kościoła szerokiemu gronu odbiorców.
II. Czas realizacji.
1. 2018 r. - rozpoczęcie realizacji projektu w 70. rocznicę śmierci kard. A. Hlonda
oraz 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
.

2. VIII-X 2018 r. - stworzenie zespołu roboczego (obejmującego przedstawiciel władz
miejskich, duchowieństwa, instytucji kultury, parafii i organizacji społecznych).
3. Niedziela 21 października, w przededniu 70 rocznicy śmierci Kardynała i

wspomnienia świętego Jana Pawła II I Rajd Szlakiem kardynała Hlonda.
4. 29. X. 2018 r.– przedstawienie projektu na konferencji hlondowskiej.
5. XI 2018 r. – składanie wniosków do UM, UW, Urzędu Marszałkowskiego,
MKiDN.
6. Lata 2019-2021 – realizacja projektu.
7. 2022 r. - zakończenie projektu w 100. rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska
do Polski
III. Obiekty i miejsca na szlaku.
1. Szlak będzie przebiegał wzdłuż Przemszy obok dawnej kolejki służącej do wożenia
piasku: od Obrzeżnej Północnej do Kościoła w Brzęczkowicach (lub do szkoły podstawowej w
Brzezince). Za zgodą innych gmin mógłby docierać do Oświęcimia do Szkoły Salezjańskiej
lub do ujścia Przemszy do Wisły.
W Mysłowicach przechodziłby w pobliżu cmentarza żydowskiego – byłej kopalni Mysłowice
– kościoła św. Krzyża – zamku w parku -bożnicy – kościoła Mariackiego – kościoła NSPJ –
bramy krakowskiej - dawnej Synagogi – kościoła ewangelickiego – dworca kolejowego z
Przewiązką – obozu jenieckiego - Trójkąta Trzech Cesarzy – portu nad Przemszą i starych
mostów kolejowych – byłego dworku Sułkowskich - cmentarza oraz kościoła w
Brzęczkowicach – szkoła podstawowa w Brzezince.
2. Rewitalizacja rzeki Przemszy. Budując wzdłuż Przemszy ścieżkę rowerową i pieszą
(na trasie dawnej kolei piaskowej lub obok niej), nastąpi skierowanie miasta do rzeki miejsca

spotkań. Na rzece powstaną kładki, które połączą Śląsk z Zagłębiem.

Stworzenie

kładek byłoby symbolem więzi między tymi historycznymi regionami.

Jednocześnie byłoby gestem wypełnienia testamentu kard. A. Hlonda, który walczył o jedność
Polski.

3. We współpracy z koleją, stworzenie Muzeum Kolejnictwa Śląskiego i Emigracji.
(np. w budynku dworca kolejowego). Muzeum jako jednostka badawcza i naukowa.
IV. Proponowane podmioty – realizujące projekt.
1. Wspólnoty Chrześcijańskie i Żydowskie z Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna.
2.Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach.
3. Muzeum Miasta Mysłowice.
4. Urząd Miasta Mysłowice.
5. Mysłowickie Towarzystwo Historyczne im. Jacoba Lustiga.
6. Mysłowicki Detektyw Historyczny.
7. Rady Osiedli.
8.Inne organizacje społeczne

Zaproszenie na I Rajd Szlakiem Kard. Augusta Hlonda
Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, kar. Augusta Hlonda, rajd szlakiem, który i
On przemierzał jako dziecko, może być naszym małym wkładem w to wydarzenie. Będzie
także okazją do spotkania się, wspólnego spaceru, odpoczynku i poznania nowych miejsc.

21 października. Początek o godz. 14.00 pod pomnikiem kard. Hlonda. Wspólne przejście
szlaku od ujścia Brynicy do Przemszy aż do kościoła w Brzęczkowicach. Zakończenie około
godziny 17.00.

11 września o godz. 18.00, Wydział Zamiejscowy AIK, sala nr 401, zapraszamy na spotkanie
zainteresowanych osób.

