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1. Wprowadzenie 1 

Wprowadzenie systemu wolnorynkowego spowodowało konieczność adaptacji gospo-2 

darki krajowej do międzynarodowego podziału rynku pracy, a w szczególności stopniowego 3 

przystosowania systemu gospodarczego do konkurencji międzynarodowej. Działania te nie 4 

tylko przyspieszyły procesy globalizacyjne, ale także stały się akceleratorem integracji 5 

europejskiej (Golinowska, 1998, s. 112). Nowe wyzwania związane z adaptacją organizmów 6 

miejskich do turbulentnej rzeczywistości wiązały się również z kryzysem miast 7 

poprzemysłowych, który jest konsekwencją wielu nakładających się zjawisk, takich jak 8 

prywatyzacja dużych zakładów państwowych, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 9 

przestarzałość technologii wytwórczych i utrata rynków zbytu. Również na skutek 10 

informatyzacji i koncentracji procesów zarządzania w miastach centralnych, z jednej strony  11 

i delokalizacji produkcji z drugiej strony, miasta przemysłowe utraciły status głównych 12 

siedzib banków, ośrodków naukowo-badawczych i centrów zarządzania wielkich korporacji 13 

(Starosta, 2016, s. 20). Problemy rozwojowe miast o monofunkcyjnym charakterze wynikają 14 

także z upowszechnienia się technologii oraz kultury zdalnej wymiany informacji i rzeczy 15 

(Sztando, 2017, s. 112). Trzeba przy tym podkreślić, że ponadlokalne przeobrażenia 16 

przyniosły dużym miastom wiele przewag konkurencyjnych (np. w sferze edukacji, kultury, 17 

sportu) w porównaniu do małych miast – specjalizujących się głównie w obsłudze obszarów 18 

wiejskich. 19 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozwoju partnerskiej współpracy 20 

przygranicznych miast Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz wskazanie na pozytywny wpływ tejże 21 

współpracy na rozwój Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. W artykule scharakteryzowano 22 

wpływ globalizacji na funkcjonowanie współczesnych miast oraz kluczowe bariery rozwoju 23 

miast w Polsce. Drugą część rozważań stanowi analiza form współpracy władz Cieszyna 24 

i Czeskiego Cieszyna w takich sferach życia społeczno-gospodzrczego, jak kultura, sport, 25 

realizacja wspólnych projektów, bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, współpraca 26 

gospodarcza oraz inne obszary i formy kooperacji na poziomie samorządów terytorianych. 27 

Tekst bazuje nie tylko na studiach fachowej literatury przedmiotu, ale również na wynikach 28 

pegłębionych wywiadów bezpośrednich zrealizowanych z włodarzami obydwu miast. 29 

2. Internacjonalizacja a rozwój współczesnych miast 30 

W realiach globalizacji internacjonalizacja jest wpisana w rozwój miast. Wśród 31 

przejawów internacjonalizacji miasta należy wymienić: stosunki partnerskie miast, wspólne 32 

przedsięwzięcia, np. imprezy masowe, napływ cudzoziemców na lokalny rynek pracy, wzrost 33 
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liczby małżeństw mieszanych, rosnące natężenie ruchu transgranicznego, wymianę uczniów 1 

i studentów, obcojęzyczne przekazy w lokalnych mediach, rozwój turystyki przyjazdowej  2 

i wyjazdowej (Zmyślony, 2015, s. 217). Umiędzynarodowienie wymaga jednak rozwiniętej 3 

infrastruktury technicznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej. Podstawą rozwoju 4 

współpracy transgranicznej jest odpowiednio wykształcona infrastruktura techniczna,  5 

a w szczególności autostrady, trasy szybkiego ruchu, drogi lokalne i środki łączności. Zasoby 6 

infrastrukturalne przyczyniają się do aktywizacji gospodarczej miast i regionów, zwiększając 7 

możliwość przestrzennej intensyfikacji przepływu dóbr, usług, ludzi, kapitału i informacji 8 

(Stawasz, 2005, s. 9). 9 

Warto również zauważyć, że intensyfikacja procesu globalizacji każe spojrzeć w nieco 10 

innym świetle np. na etnocentryzm konsumencki. Okazuje się bowiem, że pomimo 11 

internacjonalizacji produkcji i unifikacji zachowań konsumentów, ich preferencje związane  12 

z nabywaniem rodzimych produktów są ciągle bardzo silne. Interesujące wyniki badań na 13 

temat zachowań nabywczych konsumentów pochodzących z wybranych pięciu krajów 14 

Europy środkowo-wschodniej zawarto w pracy (Wolanin-Jarosz, 2015, s. 96 i dalsze). 15 

Najwyższy stopnień integracji regionów przygranicznych stanowi region transgraniczny 16 

(Wróblewski, 2017, s. 128). W efekcie integracji regiony przygraniczne ewoluują 17 

przechodząc przez pięć kolejnych faz tego procesu: 18 

 etap regionów przygranicznych zamkniętych, 19 

 etap regionów przygranicznych przejściowych, 20 

 etap regionów przygranicznych otwartych, 21 

 etap regionów przygranicznych zintegrowanych, 22 

 etap regionu transgranicznego. 23 

Budowa modelu regionu transgranicznego wymaga nie tylko konceptualizacji, w tym 24 

precyzyjnego definiowania pojęć, ale również doprecyzowania celów i narzędzi integracji. 25 

Typologię regionów przygranicznych oraz modele ich integracji kompleksowo opisano  26 

w pracy (Wróblewski, 2017, s. 116). Podstawą budowy regionu transgranicznego jest 27 

zrównoważony rozwój gospodarczy oraz partnerskie i dobrosąsiedzkie relacje. Wiele 28 

przykładów obrazujących takie działania odnosi się między innymi do współpracy regionów 29 

Polski wschodniej i Ukrainy zachodniej (Sławińska, Kościk, 2010, s. 9). Ponadto interesujące 30 

przykłady odnoszące się do rozwoju małych miast na przykładzie Prudnika i Żywca zawarto 31 

w pracach P. Gibasa, J. Słodczyka i Z. Jakubczyka (Gibas, 2005, s. 149), (Słodczyk, 32 

Jakubczyk, 2005, s. 281). Są to przykłady o tyle zasadne, gdyż odnoszą się do miast  33 

o zbliżonej populacji, analogicznym potencjale gospodarczym i podobnym położeniu 34 

geograficznym, jak Cieszyn i Czeski Cieszyn. 35 
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3. Bariery rozwoju polskich miast 1 

Poziom społeczno-ekonomicznego rozwoju danego miasta (lub regionu) zależy od 2 

poziomu rozwoju jego potencjałów cząstkowych: ekonomicznego, społecznego, kulturowego, 3 

środowiskowego, intelektualnego, bądź innowacyjnego (Weresa, Kowalski, 2018, s. 177). 4 

Wśród głównych czynników ograniczających możliwości rozwojowe polskich miast należy 5 

wymienić szereg determinant zestawionych w poniższej tabeli. 6 

Tabela 1. 7 
Główne bariery rozwoju miast w Polsce 8 

a) Demograficzne 

 spadek liczby ludności, kurczenie się miast; 

 niski przyrost naturalny, starzejące się społeczeństwo,  

brak zastępowalności pokoleń; 

 nadmierna emigracja ludzi młodych i wykształconych 

b) Społeczne 

 niewielki kapitał społeczny; 

 brak kadr o wysokich kwalifikacjach; 

 wysoka dwubiegunowa polaryzacja 

społeczeństwa pod względem 

zamożności, powstawanie osiedli 

strzeżonych całodobowo i dzielnic biedy 

c) Gospodarcze 

 niska konkurencyjność; 

 niewielki napływ nowych inwestycji; 

 niezadowalająca innowacyjność; 

 powolny rozwój przemysłów kreatywnych; 

 niedobór lokalnego kapitału; 

 nierozwiązane problemy związane z reprywatyzacją 

d) Infrastrukturalne 

 logistyka miejska i komunikacja; 

 brak parkingów i obwodnic; 

 ograniczone możliwości nabycia 

mieszkania przez osoby młode  

i niezamożne; 

 niezadowalający rozwój budownictwa 

komunalnego 

e) Środowiskowo-przestrzenne 

 zanieczyszczenie powietrza, wód i gruntów; 

 utrzymanie czystości w przestrzeni publicznej i gospodarka 

odpadami; 

 brak ładu i estetyki w zagospodarowaniu przestrzennym; 

 olbrzymie zaległości w remontach zabytków, mieszkań 

komunalnych i innych obiektów publicznych; 

 niska atrakcyjność przestrzeni sportowo-rekreacyjnych; 

 brak inwestycji infrastrukturalnych w rewitalizację, ochronę 

środowiska naturalnego i rekultywację terenów 

poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, itp.; 

 wyludnianie się centrów miast i przejmowanie przez 

okoliczne miasteczka i wsie niemal wyłącznie funkcji 

„sypialni miast” 

f) Psychologiczne 

 brak tolerancji dla odmiennych systemów 

wartości; 

 wandalizm i inne zachowania 

patologiczne; 

 cyfrowe wylkuczenie części 

społeczeństwa; 

 słaba integracja sąsiedzka; 

 brak zaangażowania w sprawy publiczne, 

niewielka aktywność społeczna; 

 brak partycypacji w sprawy zarządzania 

miastem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Stawasz, Sikora-Fernandez, 2016, s. 30 oraz Stawasz, 9 
2016, s. 310. 10 

Władze miast powinny dążyć do systematycznego ograniczania oddziaływania 11 

wymienionych barier na procesy rozwojowe aglomeracji. Działania te powinny między 12 

innymi polegać na włączaniu różnych podmiotów do współdecydowania o kierunkach 13 

rozwoju lokalnego, w tym angażowaniu w ten proces przedsiębiorstw ponadnarodowych, 14 

lokalnego biznesu, instytucji naukowych i kulturalnych, jak również podmiotów społecznych. 15 

Kluczowymi cechami nowoczesnego współzarządzania miastem są nowa kultura polityczna, 16 
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strukturalne uczestnictwo obywateli i zdecentralizowane mechanizmy decyzyjne (Kaszkur, 1 

Laska, 2017, s. 255). 2 

Warto mieć na uwadze to, że inwestycje w rozwój miasta i regionu posiadają wysoką 3 

stopę zwrotu kapitału, ponieważ są to inwestycje w rozwój ich mieszkańców. Wśród 4 

przesłanek potwierdzających powyższą konstatację należy wymienić to, iż: 5 

 wykształceni obywatele chętniej stosują nowe technologie, 6 

 wykształceni obywatele są bardziej świadomi swojego otoczenia i warunków,  7 

w których żyją oraz wykazują większe zainteresowanie chęcią wpływania na jego 8 

kształt, np. aktywniej uczestniczą w wychowaniu swoich dzieci poprzez placówki 9 

edukacyjne, 10 

 lepiej wykształceni obywatele są w stanie wybierać skuteczniejszych liderów,  11 

np. w wyborach parlamentarnych, a to z kolei prowadzi do dalszych pozytywnych 12 

efektów dla społeczeństwa i gospodarki, 13 

 wykształceni obywatele wykazują większe zainteresowanie sprawami publicznymi 14 

(Nowakowska, Przygodzki, Sokołowicz, 2011, s. 64). 15 

O przyszłości miast i regionów decyduje nie tylko pozyskiwanie i utrzymywanie 16 

inwestorów, ale także umiejętność ściągania kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy 17 

będą kreatorami rozwoju w oparciu o filozofię gospodarki opartej na wiedzy (Szelągowska, 18 

2017, s. 185). Termin „gospodarka oparta na wiedzy” (ang. Knowledge-Based Economy),  19 

a także stosowane z nim zamiennie inne terminy („nowa gospodarka” – new economy, 20 

„gospodarka cyfrowa” – digital economy, „gospodarka sieciowa” – network economy), wiążą 21 

się z pojęciem „społeczeństwa informacyjnego", które pojawiło się w latach 70. XX w.  22 

i nawiązywało do teorii fal technologicznych Tofflera (agrarnej, industrialnej i post-23 

industrialnej). Jej kluczowym elementem jest wyeksponowanie technologii, która odgrywa 24 

wiodącą rolę w historii rozwoju ludzkości (Ciechomski, 2013, s. 87). 25 

Z analitycznego, wielowątkowego punktu widzenia szczególnie interesująca wydaje się 26 

być współpraca partnerskich miast przygranicznych. Miasta partnerskie to szczególna forma 27 

kooperacji o charakterze ponadnarodowym w celu wymiany kulturalnej, gospodarczej  28 

i informacyjnej. Obok terminu „miasta partnerskie” używa się również określeń „miasta 29 

bliźniacze” lub „miasta zaprzyjaźnione”. Niewątpliwie jest to ważne forum dialogu i promocji 30 

wartości i idei związanych z integracją europejską (Węgrzyn-Odzioba, 2014, s. 242). 31 

W kolejnej części rozważań scharakteryzowano ponadnarodową współpracę Cieszyna 32 

i Czeskiego Cieszyna, która może stanowić modelowe rozwiązanie dla innych miast,  33 

jak np. Gubin i Guben, Zgorzelec i Görlitz, czy Terespol i Brześć. 34 

 35 



94 M. Gabryšová, W. Ciechomski 

4. Krótka historia i charakterystyka Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 1 

Cieszyn to miasto położone na granicy Polski i Czech, które może poszczycić się bardzo 2 

długą i skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r. przez 3 

trzech synów króla polskiego Leszka III. W rzeczywistości Cieszyn powstał w X w. jako gród 4 

broniący południowej granicy państwa polskiego. Z powstałego wokół podgrodzia rozwinęło 5 

się samodzielne miasto. Od ok. 1290 r. Cieszyn był stolicą samodzielnego księstwa 6 

cieszyńskiego, potem powstałego na bazie księstwa regionu – Śląska Cieszyńskiego.  7 

Od czasów reformacji jest miastem zróżnicowanym pod względem religijnym, o mieszanym 8 

składzie narodowościowym. Poza ludnością polską mieszkali tu Niemcy, Czesi, także Żydzi, 9 

a na przełomie XIX i XX w. nieliczna, ale widoczna kolonia Węgrów. Spór o przynależność 10 

terytorialną Śląska Cieszyńskiego doprowadził do podziału miasta w 1920 r. Leżące na 11 

lewym brzegu Olzy przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. 12 

Od tego momentu jednolity dotąd organizm rozwija się jako dwa graniczne miasta 13 

przedzielone rzeką Olzą: Cieszyn i Czeski Cieszyn (https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn). 14 

Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej 15 

części, będącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całością ośrodka 16 

miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę Czeski 17 

Cieszyn. Według spisu powszechnego w Czeskim Cieszynie mieszkało 26 429 osób, z czego 18 

19 716 (74,6%) było narodowości czeskiej, 4257 (16,1%) polskiej, 1155 (4,4%) słowackiej, 19 

219 (0,8%) morawskiej, 69 (0,3%) niemieckiej, 23 wietnamskiej, 22 romskiej i 5 ukraińskiej 20 

oraz 390 (1,5%) grupy etnicznej śląskiej. W przeciwieństwie do Czeskiego Cieszyna, 21 

dzielnice prawobrzeżne są dzisiaj jednolite etnicznie – ponad 96% ludności deklaruje 22 

narodowość polską. Według danych na dzień 31.12.2017 r. polski Cieszyn liczy 34 876 23 

mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 28,6 km², z kolei powierzchnia Czeskiego Cieszyna 24 

to 34,4 km². Łącznie obie części miasta zamieszkiwane są przez około 60 tys. osób, a obydwa 25 

miasta zajmują razem 63 km².  26 

Pomimo istniejących różnic obydwa miasta współpracują w różnych dziedzinach życia 27 

społecznego z wielką korzyścią dla mieszkańców obu miast i całego Euroregionu Śląska 28 

Cieszyńskiego. Niewątpliwym atutem współpracy miast przygranicznych jest wspólna 29 

promocja. Pozwala ona konsolidować przekaz marketingowy i służy przeciwdziałaniu 30 

niekorzystnemu zjawisku rozdrabniania budżetów promocyjnych (Pogorzelski, 2012, s. 165). 31 

Oczywiście dla osiągnięcia spektakularnego sukcesu pożądane są także inne działania 32 

unifikacyjne, takie jak zsynchronizowana komunikacja, wspólna baza noclegowa, 33 

komplementarna oferta dla turystów, itp. Jeżeli zasygnalizowane działania o charakterze 34 

organizacyjnym i promocyjnym podejmowane są prawidłowo, to pozytywnym ich skutkiem 35 

jest z reguły również efekt synergii. 36 
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5. Współpraca w dziedzinie kultury i sportu1 1 

Na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna można powiedzieć, że polsko-czeska 2 

współpraca transgraniczna układa się od wielu lat pomyślnie. Jest to z całą pewnością zasługą 3 

wspólnej historii, związanej między innymi z zamieszkiwaniem na Zaolziu wielu Polaków.  4 

W okresie międzywojennym liczbę tę stanowiło ponad 100 tys. osób. Dziś są to wielkości 5 

rzędu 30-40 tysięcy. Część z nich zamieszkuje w Czeskim Cieszynie, inni chętnie korzystają 6 

z ofert przygotowanych przez władze obydwu miast. 7 

Współpraca miast po roku 1990 jest niezwykle intensywna. Jej symbolem może być 8 

między innymi Święto Trzech Braci, które Cieszyn i Czeski Cieszyn obchodzą razem od  9 

1991 roku. W tym roku wspólnie świętowano jego XXVIII edycję. Burmistrz Cieszyna  10 

i Starosta Czeskiego Cieszyna przekazują wtedy symboliczny klucz do bram miasta ludziom 11 

kultury i przez 3 dni ulice obu miast przemierzają barwne korowody przebierańców. Na kilku 12 

estradach usytuowanych po obu stronach Olzy słychać orkiestry dęte, muzykę wszystkich 13 

generacji, odbywają się koncerty polskich i czeskich gwiazd estrad, występy kabaretów, 14 

a także liczne imprezy towarzyszące – wystawy, aukcje, konkursy. Podczas wywiadu 15 

Burmistrz Miasta Cieszyna podsumował wspólne świątowanie w następujących słowach: 16 

Dziś granica, która choć formalnie istnieje, coraz mniej dzieli nasze miasto. Używam 17 

specjalnie tego określenia „nasze miasto”, aby podkreślić bliskość dwóch organizmów 18 

miejskich, które wspólnie obchodzą swoje święto (Święto Trzech Braci) i wspólnie też 19 

organizują i przeżywają wiele innych wydarzeń kulturalnych czy sportowych. 20 

Oprócz wymienionego już Święta Trzech Braci warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno 21 

wydarzenie, które oddaje koloryt miasta i zaangażowanie lokalnej społeczności. Chodzi 22 

o Cieszyńską Noc Muzeów, która tradycyjnie odbywa się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 23 

tydzień po ogólnopolskiej akcji. Termin tego eventu nie jest przypadkowy. Dobrany został 24 

tak, aby umożliwić miłośnikom muzealnictwa i wysokiej kultury najpierw skorzystanie 25 

z oferty dużych ośrodków, a potem zachwycenie się takimi miasteczkami jak gród nad Olzą. 26 

Kilkadziesiąt otwartych punktów, a także koncerty, występy i warsztaty sprawiają, że ulice 27 

i odwiedzane budynki wypełniają się tysiącami osób, a wszystko dzieje się przy relatywnie 28 

niewielkim budżecie i przy ogromnej chęci pokazania tego, co piękne. Temu samemu celowi 29 

służą również liczne szlaki spacerowe, które pozwalają na powolne rozkoszowanie się 30 

pięknem architektury z uwzględnieniem jakże istotnego kontekstu historycznego. 31 

Spoiwem, które powoduje, że obydwa miasta są sobie bliskie jest między innymi 32 

współpraca w obszarze kultury i sportu. Za jej wizualny symbol uznać można „Cieszyński 33 

Fortuna Bieg” podczas którego biegacze przemierzają międzynarodową trasę łączącą brzegi 34 

                                                 
1 Dane dotyczące współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna uzyskano w trakcie wywiadów przeprowadzonych 

z Burmistrzem Miasta Cieszyna mgr. Ryszardem Macurą (18 września 2018 r.) i Wicestarostą Czeskiego 

Cieszyna mgr. Stanislavem Folwarcznym (12 września 2018 r.) oraz z materiałów otrzymanych przy okazji 

zrealizowanych wywiadów. 
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Olzy, czy „Amatorskie Mistrzostwa Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w tenisie ziemnym”. 1 

Z kolei „Kino na granicy” to uczta filmowa dla mieszkańców obu miast. XX jego edycja, 2 

zrealizowana w tym roku, cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem nie tylko widzów,  3 

ale również twórców. W trakcie jednego tygodnia w Cieszynie i Czeskim Cieszynie obejrzano 4 

ponad 190 polskich, czeskich i słowackich filmów. 5 

Na uwagę zasługuje również Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”. Jest to 6 

jedna z najstarszych polsko-czesko-słowackich imprez kulturalnych. Festiwal odbywa się  7 

co roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Narodził się u progu lat 90. XX wieku jako jedna  8 

z form działania Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Pomysłodawcami tego przedsię-9 

wzięcia byli nieżyjący już czeski filozof Jakub Mátl oraz poeta i dramaturg Jerzy Kronhold. 10 

Do 2005 roku nosił nazwę „Na granicy”, a po przystąpieniu Polski, Czech i Słowacji do UE 11 

zmieniono nazwę na „Bez granic”. Zmiana nazwy urasta do pewnego symbolu opisywanych 12 

przemian. 13 

Od 18 lat corocznie otwierana jest magiczna kolorowa skrzynia – „Skarby z Cieszyńskiej 14 

Trówły” zawierająca wielkie bogactwo tradycji Śląska Cieszyńskiego. Na program imprezy 15 

składają się wystawy, koncerty, warsztaty, kiermasz książki używanej, spotykają się amatorzy 16 

piosenek ludowych, na dziedzińcu zamkowym odbywa się Cieszyński Jarmark Rzemiosła,  17 

ma miejsce też „Cieszyński konkurs pieczenia strudla im. Kingi Iwanek-Riess”. Trzydniowa 18 

impreza kończy się wspólnym śpiewaniem z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. 19 

Od 2015 roku organizowany jest wspólny dwudniowy „LAG Festiwal”, czyli Letnia 20 

Akademia Gier. Przygraniczny Cieszyn opanowuje wtedy wirtualna rzeczywistość świata 21 

gier. Można posłuchać wykładów światowej sławy ekspertów w projektowaniu gier, wziąć 22 

udział w warsztatach tworzenia animacji 3D, zapoznać się z ofertą dystrybutorów, 23 

uczestniczyć w tworzeniu prototypów gier w międzynarodowych zespołach. Wieczorami 24 

można posłuchać koncertów artystów z różnych muzycznych światów. Na uroczystej gali są 25 

prezentowane niezależne gry, studenckie i licealne projekty, a najlepsze z nich są nagradzane. 26 

LAG jest organizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ostravską univerzitę, 27 

Univerzitę sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FMK UCM v Trnave i współfinansowany w ramach 28 

programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” przy wsparciu merytorycznym Miasta 29 

Cieszyna (http://cieszyn.naszemiasto.pl/imprezy/lag-festival-festival-of-art-and-independent-30 

games-58872592.html). 31 

Co roku w październiku Cieszyn i Czeski Cieszyn stają się gospodarzami prawdziwej 32 

uczty dla melomanów, jaką są koncerty w ramach Międzynarodowej Dekady Muzyki 33 

Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Przez cały tydzień posłuchać można czołówki polskich 34 

i światowych organistów, chórów i orkiestr kameralnych. Dekadowe koncerty odbywają się 35 

we wnętrzach kościołów po obu stronach Olzy. Znakomici artyści prezentują zawsze ciekawy 36 

i różnorodny program – muzykę wszystkich epok. Impreza ma charakter niekomercyjny – 37 

wstęp na wszystkie koncerty jest nieodpłatny. Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej 38 

i Kameralnej jako wydarzenie muzyczne o ponadlokalnym charakterze, ma duże znaczenie 39 
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nie tylko dla Cieszyna, ale też dla całego regionu cieszyńskiego. Wpisała się też na stałe 1 

w kalendarium ważnych imprez muzycznych województwa śląskiego, wzbogacając jego 2 

życie koncertowe i muzyczne (https://www.nocowanie.pl/miedzynarodowa-dekada-muzyki-3 

organowej-choralnej-i-kameralnej-w-cieszynie.html). 4 

Jeśli chodzi o inicjatywy o zasięgu lokalnym i regionalnym, to na uwagę zasługują także 5 

polsko-czeskie uroczystości odpustowe ku czci św. Melchiora Grodzieckiego. W ubiegłym 6 

roku obydwa miasta wspólnie brały udział w wydarzeniu „Lato z radiem”, zaś 21 grudnia 7 

2017 r. na Moście Przyjaźni, łączącym Cieszyn z Czeskim Cieszynem, uroczyście święto-8 

wano 10 lat Schengen. Przykłady można by mnożyć, wskazując na fenomen współpracy 9 

transgranicznej, który został doceniony również przez Śląską i Polską Organizację 10 

Turystyczną. 11 

6. Realizacja wspólnych projektów 12 

Systematycznie prowadzona przez lata działalność na rzecz realizacji wspólnych polsko-13 

czeskich projektów, a także na rzecz budowania marki Śląska Cieszyńskiego przyniosła wiele 14 

cennych efektów, a wśród nich zbliżenie się instytucji i ludzi z obu stron Olzy. Widoczne są 15 

materialne efekty tej współpracy, czego najlepszym przykładem jest „Ogród dwóch 16 

brzegów”. Jest to projekt realizowany wspólnie z Czeskim Cieszynem, współfinansowany 17 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 18 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Jest on realizowany etapami od roku 19 

2008. W ramach tego programu wdrażane są liczne projekty, takie jak Revitalpark 2010, 20 

dzięki któremu wykonano rewaloryzację Parku na Górze Zamkowej (PL) oraz Parku Alei 21 

Masaryka (CzR). Dokonano również rewaloryzacji podzamcza, zmodernizowano chodniki 22 

i oświetlenie ul. Zamkowej, zmodernizowano Most Przyjaźni łączący oba miasta oraz 23 

wybudowano budynek inspirowany przedwojenną kawiarnią Avion, która zlokalizowana jest 24 

na brzegu granicznej rzeki Olzy i jest odwiedzana przez Polaków i Czechów. Koszty 25 

kwalifikowalne projektu wyniosły 4,6 mln Euro, a dofinansowanie ze strony Unii 26 

Europejskiej 3,9 mln Euro. Ogród dwóch brzegów” to przykład bardzo dobrej współpracy 27 

pomiędzy Cieszynem polskim i czeskim. W ramach tego projektu udało się zrobić wiele 28 

dobrych rzeczy, niektóre są w trakcie realizacji, a kolejne na etapie przygotowań. 29 

Innym wspólnym projektem jest SportPark – Park Sportowy. W ramach tego projektu 30 

wykonano m.in.: ścieżki pieszo-rowerowe oraz dwa mostki, zmodernizowano tereny Parku 31 

Pod Wałką oraz Parku Sikory. Wybudowano parking, odbudowano camping Olza, 32 

zmodernizowano zalew kajakowy. Z kolei w ramach projektu Sport Most – Most Sportowy 33 

wybudowano most nad Olzą o długości 95,4 m. Koszt 1,8 mln Euro, z czego 85% pokryła 34 

dotacja Unii Europejskiej. 35 



98 M. Gabryšová, W. Ciechomski 

Warto podkreślić również rolę projektu „Open Air Museum Cieszyn, Český Těšín”. 1 

W opinii Burmistrza Miasta Cieszyna mgr. Ryszarda Macury celem projektu jest podniesienie 2 

atrakcyjności turystycznej w oparciu o ofertę turystyczną zbudowaną wokół fenomenu  3 

i dziedzictwa miasta podzielonego, a uczynienie tego dosłownie w miejscu granicznym 4 

powinno przynieść wymierne korzyści i uczynić nasz kawałek świata jeszcze bardziej 5 

atrakcyjnym.  6 

Projekt „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”  7 

to kolejna wspólna inicjatywa, której zadaniem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej 8 

w oparciu o wspólną ofertę zbudowaną wokół dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. 9 

W tym celu zostanie powołane wspólne Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego, które będzie 10 

skupiało wszystkich aktywnych twórców ludowych i będzie przestrzenią do prezentacji 11 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. Dzięki 12 

działającemu cały rok Centrum wydłuży się sezon turystyczny.  13 

Nie sposób nie wspomnieć również o projekcie „Analiza możliwości przywrócenia 14 

tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, czy też o „Programie dla 15 

kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, który nie tylko zakłada wspólne stworzenie 16 

transgranicznego dokumentu strategicznego, ale przede wszystkim ma na względzie 17 

pogłębienie współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych  18 

i innych podmiotów działających w obszarze kultury, co przyczyni się do rozwoju wspólnego 19 

pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji Cieszyn - Czeski Cieszyn. 20 

Korzystając z transgraniczności władze obydwu miast doceniają korzystne położenie 21 

Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Jest to idealne miejsce dla lokalizacji firm – blisko autostrad  22 

i dróg szybkiego ruchu, co ułatwia logistykę. Ponadto miasta są zlokalizowane blisko pięciu 23 

ważnych stolic europejskich. Poruszając się samochodem do Warszawy mamy 378 km  24 

i możemy tę trasę pokonać w 4 godziny, do Budapesztu 401 km jedziemy 4,5 godziny,  25 

do Bratysławy jest najbliżej, bo 271 km (3 godziny podróży), w Wiedniu możemy się znaleźć 26 

w blisko 3,5 godziny po przejechaniu 334 km i w końcu do Pragi mamy niespełna 4 godziny 27 

drogi liczącej 399 km. Taka destynacja jest ogromną szansą, którą chcą wykorzystać władze 28 

obydwu miast budując pod Zamkiem w Cieszynie „Plac Środkowoeuropejski”.  29 

We wspólnych planach znajduje się również „Międzynarodowy Deptak”. 30 

7. Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów oraz współpraca gospodarcza 31 

Sąsiedztwo Polski i Czech sprzyja częstym kontaktom obydwu zaprzyjaźnionych państw, 32 

zaś wejście do strefy Schengen niewątpliwie zintensyfikowało częstotliwość kontaktów. 33 

Dlatego powołano Zespół transgraniczny ds. porządku publicznego i bezpieczeństwa, w skład 34 

którego wchodzą przedstawiciele urzędów miejskich w Cieszynie i Czeskim Cieszynie  35 
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(po jednym), radni (po dwóch z każdej strony granicy) oraz komendanci Straży Miejskiej obu 1 

miast. Jest to jedno z wielu przykładowych działań mających na celu zapewnienie 2 

mieszkańcom i turystom szeroko pojętego bezpieczeństwa. 3 

Informowanie mieszkańców o przepisach obowiązujących po obu stronach granicy,  4 

to z kolei jedno z zadań powołanego Zespołu, ponieważ po obu stronach Olzy przybywa tras 5 

i ścieżek rowerowych oraz wzrasta popularność turystyki rowerowej. Zespół systematycznie 6 

przedstawia podstawowe różnice w przepisach ruchu drogowego, dotyczących rowerzystów 7 

oraz obowiązkowego wyposażeniu rowerów. Dużym zainteresowaniem cieszy się między 8 

innymi prowadzona regularnie przez Straż Miejską w Cieszynie i Mestską Policie Český 9 

Těšín akcja „Bezpieczny rower”, czyli znakowanie rowerów metodą syntetycznego „DNA" 10 

na Moście Przyjaźni. W październiku ubiegłego roku odbyły się również polsko-czeskie 11 

ćwiczenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jednostek OSP z terenu Cieszyna, 12 

Bażanowic oraz SDH z Kocobędza, Czeskiego Cieszyna oraz Zpupná Lhota w ramach 13 

realizacji projektu „STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC". Ćwiczenia były 14 

doskonałą okazją do tego, by porównać procedury udzielania pomocy poszkodowanym 15 

obowiązujące na terenie obydwu państw. 16 

Po wstąpieniu do Strefy Schengen wiele barier przestrzennych, administracyjnych, 17 

geopolitycznych i prawnych przestało istnieć. Przykładem wspólnej oferty współpracy 18 

instytucjonalnej i usług publicznych, a także wspólnej oferty transgranicznej są organizowane 19 

w Cieszynie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. Wydarzenie to jest okazją,  20 

by nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami różnych branż oraz zapoznać się  21 

z aktualnymi ofertami pracy na lokalnym rynku oraz ofertami pracy w państwach Unii 22 

Europejskiej. To jedna z form bezpośredniego kontaktu pracodawców z kandydatami do 23 

pracy, w celu prezentacji ofert lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy 24 

kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.  25 

Również cieszyński Powiatowy Urząd Pracy od wielu lat aktywnie działa na rzecz 26 

aktywizacji pogranicza polsko-czesko-słowackiego m.in. poprzez aktywne uczestnictwo we 27 

wszystkich inicjatywach EURESAT Beskidy – szkoleniach, przekazywaniu informacji, 28 

funkcjonowaniu punktu konsultacyjnego. Warto wspomnieć, że od lat pracownik urzędu 29 

pracy raz miesiącu pełni dyżur informacyjny w urzędzie pracy w Czeskim Cieszynie. Efektem 30 

takich działań jest podjęcie pracy w Czeskim Cieszynie i okolicach przez wielu Polaków 31 

i odwrotnie. Liczne firmy startują w różnych przetargach lub uruchamiają swoją działalność 32 

gospodarczą po jednej lub drugiej strony Olzy.  33 

Celem podejmowanych działań może być również wspólne przełamywanie barier. 34 

Przykładowo można wymienić zrealizowany już projekt „Ciesz się Cieszynem – Ogród 35 

dwóch brzegów”, który od początku zakładał wspólną polsko-czeską koncepcję zagospodaro-36 

wania terenów wzdłuż Olzy po obu jej stronach. Jego celem było wykorzystanie granicznej 37 

rzeki i stworzenie przy niej wspólnej przestrzeni dla mieszkańców. Kolejnym przykładem 38 

może być również projekt „Český Tĕšín/Cieszyn INEurope”, którego celem jest wzmocnienie 39 
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kapitału współpracy instytucjonalnej miast partnerskich – Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, 1 

przy bliskiej współpracy z partnerami regionalnymi, tj. obiema częściami Euroregionu Śląsk 2 

Cieszyński – Těšínské Slezsko. 3 

8. Korzyści ze współpracy transgranicznej 4 

Realizowana współpraca przynosi cały szereg korzysci dla mieszkańców, przedsię-5 

biorców, turystów. Na pytanie o profity z tytułu owej transgranicznej koegzystencji Burmistrz 6 

Miasta Cieszyna mgr Ryszard Macura odpowiedział: Przestrzeń, o którą się troszczymy musi 7 

oczywiście służyć ludziom. Stąd staramy się, aby w Cieszynie odbywały się wydarzenia, które 8 

będą przyciągały mieszkańców i turystów. Tych wydarzeń jest wiele. Słowa padające  9 

z różnych scen nie są tłumaczone z polskiego na czeski, czy odwrotnie z czeskiego na polski. 10 

Tutaj podstawowe treści są na tyle zrozumiałe, że tłumaczenie wydaje się zbędne. Tak jest 11 

najczęściej przy każdej wspólnej uroczystości. Rozumiemy się, bo też spotykamy się nie tylko 12 

od święta. Robimy zakupy w polskich i czeskich sklepach, świadczymy usługi Polakom  13 

i Czechom, pracujemy w polskich i czeskich zakładach pracy. Nasi mieszkańcy mają do 14 

dypozycji dwa teatry, dwa stadiony i mnóstwo wspólnych atrakcji – dodał Wicestarosta 15 

Czeskiego Cieszyna mgr Stanislav Folwarczny. 16 

Oczywiście obecność w Unii Europejskiej i stosowanie się do reguł układu z Schengen 17 

ułatwiło znacząco swobodę przepływu osób i usług, towarów i kapitału, ale jeszcze bardziej 18 

na ten klimat współdziałania wpłynęła otwartość obu społeczeństw i funkcjonowanie na 19 

Zaolziu kilkudziesięciotysięcznej wspólnoty Polaków, którzy na tych ziemiach mieszkali od 20 

wieków. To fenomen Cieszyna – miasta niegdyś podzielonego, a dzisiaj połączonego 21 

wieloma więziami. 22 

Sportowcy biegający po obu stronach rzeki Olzy, rowerzyści korzystający z czeskich 23 

ścieżek rowerowych, mieszkańcy przesiadujący w polskich kawiarniach, spacerujący  24 

z dziećmi, nie traktują już granicy jako bariery, ale korzystają z tego, co oferuje infrastruktura 25 

niezależnie od kraju, do którego przynależą. Z całym przekonaniem można więc przyznać,  26 

że atutem współpracy jest to, że włodarze miast jako partnerzy wzajemnie się uzupełniają. 27 

Burmistrz Cieszyna i Starosta Czeskiego Cieszyna spotykają się co najmniej raz w miesiącu 28 

na omawianiu ważnych spraw. Pomimo różnic językowych współdziałają ze sobą również 29 

przedsiębiorcy świadczący usługi po obu stronach granicy oraz organizacje pozarządowe.  30 

To wszystko jest tak naturalne, że wśród Cieszynian nie robi to już większego wrażenia; 31 

natomiast bywa to zaskoczeniem dla gości. Oczywiście nie zniknęły jeszcze kształtowane 32 

przez wieki różnice w zabudowie miasta starego i miasta nowego. Nie zniknęły też różnice 33 

mentalne, różnice w spędzaniu wolnego czasu, itp. Żyjemy obok siebie nieco odmienni,  34 
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ale nie szukający w tym powodów do dzielenia się, a raczej widzący w tym okazję do 1 

wzajemnego ubogacania się podkreślił Burmistrz Cieszyna. 2 

Granica nie jest już powodem do dzielenia się, tak pojęte granice Ziemi Cieszyńskiej 3 

zostały już przekroczone. Raczej dzisiaj eksponuje się to, co łączy. Warto w tym miesjcu 4 

podkreślić, że budowanie Europy powinnno być procesem odkrywania i doceniania jej różnic 5 

i bogactwa kultur (Gołoś, Kasińska-Metryka, 2011, s. 87). Tak więc we współpracy trans-6 

granicznej zdecydowanie warto wskazywać na jej pozytywne aspekty wyrażone w różnych 7 

formach, między innymi na gruncie życia społecznego, politycznego, gospodarczego  8 

i kulturalnego. To nie oznacza, że nie ma żadnych barier. Problemy pojawiają się  9 

w transporcie publicznym, gdyż przepisy są zróżnicowane i wymagają zliberalizowania. 10 

Również istniejące przepisy o wycieczkach zagranicznych utrudniają funkcjonowanie 11 

szkołom, aby ucząca się młodzież mogła bez przeszkód korzystać z infrastruktury obu miast 12 

i całego mikroregionu. 13 

9. Podsumowanie 14 

O ile nadmierne zróżnicowanie może intrygować lub wręcz irytować, o tyle jeszcze 15 

bardziej fascynujące może być pokonywanie barier dzielących państwa i społeczeństwa. 16 

W Cieszynie udało się dokonać w tej kwestii bardzo wiele, co stało się współczesną 17 

wizytówką miasta. W przeszłości w pamięć mieszkańców boleśnie wpisał się podział miasta 18 

w 1920 roku na jego część wschodnią, starszą i nadal nazywaną Cieszynem i na jego część 19 

zachodnią, młodszą, nazwaną Czeskim Cieszynem. Stolica Śląska Cieszyńskiego straciła 20 

swoje centralne położenie i naturalne związki z wieloma ośrodkami, które znalazły się po 21 

drugiej stronie granicy. Tym, co nadal łączyło, była historia, tradycje i przede wszystkie więzi 22 

międzyludzkie, w tym rodzinne. Rozdzielone granicą rodziny starały się przecież utrzymywać 23 

stały kontakt i stanowiło to najistotniejszy czynnik sprawczy, iż po 1989 roku z wyjątkową 24 

intensywnością rozwinęła się współpraca władz samorządowych, instytucji, organizacji 25 

pozarządowych i zwykłych ludzi.  26 

Cieszyn kojarzony z granicą polsko-czeską ściąga nadal turystów, ale tym razem 27 

chcących zobaczyć nietypową granicę, która formalnie istnieje, ale praktycznie jej nie ma. 28 

Coraz mniej dzieli to „niezwykłe miasto”, które postrzegane jest przez obywateli obu stron 29 

Olzy jako „nasze miasto”. Władze miast wspólnie organizują i obchodzą wiele wydarzeń 30 

kulturalnych i sportowych, których lista jest bardzo długa. Ich pełny roczny zestaw widnieje 31 

w dwujęzycznym kalendarzu wydarzeń, przygotowanym przez oba miasta – Cieszyn i Czeski 32 

Cieszyn. Instytucje kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński zaangażowane w tę działalność to 33 

przede wszystkim teatry, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie, organizacje kulturalno-34 

oświatowe, zespoły muzyczne, chóry, orkiestry i inne (Wróblewski, 2016, s. 57). Rozwój 35 



102 M. Gabryšová, W. Ciechomski 

współpracy transgranicznej pomiędzy Cieszynem i Czeskim Cieszynem ma swoją historię, 1 

wspaniałe osiągnięcia i bardzo obiecującą przyszłość. Tak pojmowana i realizowana 2 

współpraca może być przykładem dla innych miast i społeczności międzynarodowych. 3 
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