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Rozumieć i poznać sąsiada – wartość dodana europejskiej współpracy 

terytorialnej 

  

 

         Podczas konferencji odbytej w dniach 2-4 grudnia 1994 roku w Gubinie i 

Guben na temat: „Granica i mieszkańcy pogranicza – sąsiedzi i obcy” mówiono, 

iż „Należy odebrać granicy jej dotychczasowy charakter. Należałoby 

przemienić ją z twardej i dzielącej w granicę łagodną i oznaczającą tylko. 

Albo jeszcze inaczej, lepiej – należy podziurawić tę granicę. Istnieją szanse 

zrobienia wielu pięknych, małych i dużych dziur w tym niewidzialnym , ale 

odczuwalnym murze  (...)”.   

Poprzez europejską współpracę terytorialną, a szczególnie efektywnie 

prowadzoną współpracę transgraniczną uczyniono w Europie tej kwestii bardzo 

wiele. Żyjemy po prostu bliżej siebie. A mimo to:  

„Wiemy o sobie nadal mało. 

 Stajemy się sobie bliscy w nowej Europie, 

 A mimo to 

 Wciąż jesteśmy sobie tak dalecy. 

 Co nas dzieli? 

 Czy to jest z jednej strony brak rozumienia się i     

                                                 zrozumienia ? 

                                         Czy też historia tworzy granice w umysłach?.. 

Odpowiedź brzmi – tworzy, a w interesującej nas części świata – Europie, 

pozostawiła trwałe ślady. Tymczasem „nie tylko przyjacielskie, lecz i 

produktywne współżycie wielu narodów na kontynencie europejskim uda się 

jedynie pod warunkiem, że dojdzie do wzajemnego zrozumienia ludzi i ich 

współżycia, do rozwinięcia dobra wspólnego”. (Horst Harnischfleger, Sekretarz 

generalny Instytutu Goethego w: Z. Chmielewski, Historyczne i współczesne przesłanki procesów 

integracyjnych wśród społeczności przygranicznych Polski i Niemiec – szanse realizacji idei 

euroregionów, „Europa Regionum” 1996, s.127.) 

Oznacza to, że wszystko, tak w ujęciu makro, jak i mikro zależy od człowieka, 

jego postawy i działań oraz jego stosunku do siebie samego i innych – w wymiarze 

jednostkowym, grupowym, a nawet globalnym.   



W tym kontekście kilka zdań i refleksji na temat funkcjonowania człowieka w 

cywilizacji współczesnej, w tym w europejskiej współpracy terytorialnej. 

Człowieka, którego definiujemy jako racjonalny podmiot działań.  

Konstytutywnymi cechami człowieka są świadomość i samoświadomość. Dzięki 

nim człowiek transcenduje świat. Cechy te są podstawą bytu podmiotowego, w 

nich są zakorzenione wszelkie działania człowieka. Dzięki nim człowiek może 

być racjonalnym podmiotem działań – racjonalnym, czyli rozumnym, poprawnie 

myślącym i skutecznie działającym podmiotem sprawczym.  

W rozważaniach o człowieku  i jego możliwościach często przeciwstawia się 

sferę racjonalności i emocjonalności. Właściwe uświadomienie i pokierowanie 

procesami racjonalno-emocjonalnymi może przynieść sukces pożądany we 

współczesności. Wykorzystanie sfery emocjonalnej nie zaprzecza racjonalności, 

ale ją dopełnia, po warunkiem, że wszelkie procesy emocjonalne zostaną 

odpowiednio ukierunkowane. 

Człowiek jako racjonalny podmiot działań musi dążyć do rozwijania swojej 

doskonałości i przejąć choć cząstkę odpowiedzialności zbiorowej i 

międzypokoleniowej na siebie. Postulat więc wzmożonej działalności 

edukacyjnej na rzecz rozumienia i poznania sąsiada i partnera europejskiej 

współpracy terytorialnej znajduje pełne uzasadnienie i jest ciągle aktualny. 

Działalności społecznej w tej dziedzinie patronować winny następujące 

zasady: 1. Należy robić wszystko, co możliwe dla łagodzenia, a najlepiej 

likwidacji barier językowych. 2. Informacje i wiedza o sąsiadach powinny 

prowadzić w kierunku coraz lepszego zrozumienia drugiej strony i pogłębienia 

integracji.  

1. Należy robić wszystko, co możliwe dla łagodzenia, a najlepiej 

likwidacji barier językowych. Kompetencje językowe a rozwój 

współczesnego społeczeństwa europejskiego 

Pierwsza z wymienionych wyżej zasad działań społecznych na rzecz 

rozumienia i poznania sąsiada i partnera europejskiej współpracy terytorialnej to 



zrobić wszystko, co możliwe dla łagodzenia, a najlepiej likwidacji barier 

językowych. Rozumieć sąsiada to po pierwsze - porozumieć się na z nim 

płaszczyźnie językowej.  

 W roku 1995 Komisja Europejska proklamowała słynną formułę 1+>2, 

mówiącą, że każdemu obywatelowi UE należy „umożliwić zdobycie i utrzymanie 

umiejętności komunikowania się w co najmniej dwóch językach Wspólnoty 

oprócz języka ojczystego”. Unia Europejska nie miała być kształtowana na wzór 

państwa narodowego z jego zasadą jednego języka i powinna utrzymywać swoją 

różnorodność językową, a formuła miała dostarczyć ogólnej wytycznej dla 

kształcenia językowego w państwach członkowskich. Już przed 2002 r. 

ukierunkowanie na języki Wspólnoty stało się przestarzałe, a głowy państw i 

rządów zaczęły nawoływać do nauczania co najmniej dwóch języków obcych od 

bardzo wczesnego wieku. Od tego czasu krajobraz społeczny Europy zmienił się 

radykalnie na skutek globalizacji i umiędzynarodowienia wielu obszarów 

aktywności, w tym działalności przedsiębiorstw, rozszerzenia UE, ciągłej 

rewitalizacji regionów, mobilności wewnątrzeuropejskiej i migracji do Europy, 

zasadniczego rozwoju technologii komunikacyjnej. Ten postęp przekształcił 

językową i kulturową tkankę społeczeństw europejskich, jak również 

indywidualne profile językowe i wykorzystanie znajomości języków. Obecne w 

Europie wyzwanie wielojęzyczności weszło w zupełnie inny wymiar – w 

kategoriach rozmiaru, złożoności i adekwatności polityki. Jednocześnie potrzeby 

językowe oraz polityka i praktyka kształcenia językowego w państwach 

członkowskich stały się bardziej zróżnicowane. W świetle tego, należy postawić 

pytanie, czy możliwe jest określenie wspólnych celów odnośnie kompetencji 

językowej i kształcenia językowego, które odpowiadałyby złożoności wyzwania 

wielojęzyczności, przed jakim dziś staje Europa. 

Różnorodność językowa i kulturowa Europy będą stanowić powód do 

radości i mogą zostać w pełni docenione tylko jeśli będziemy w stanie porozumieć 



i komunikować się z naszymi europejskimi współobywatelami. Dlatego edukacja 

językowa odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Europy. Tylko 

dobrze wykształceni i wyszkoleni ludzie będą w stanie skorzystać z bogactwa 

kulturowego Europy, znaleźć bardziej ekscytującą i wymagającą pracę oraz 

możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także spełnić się życiowo we 

współczesnym wielojęzycznym i wielokulturowym świecie. Kształcenie 

językowe jest niezbędne na różnych poziomach: należy je rozpocząć jak 

najwcześniej (uczenie języków obcych w przedszkolu, podnoszenie świadomości 

językowej na poziomie podstawowym), rozbudowywać programy kształcenia się 

przez całe życie dla dorosłych oraz rozwijać, poprzez ciągłą ewaluację i 

systemową poprawę, politykę językową w sektorze publicznym, a także w życiu 

społecznym. Szczególną wartość dodaną kształcenie i umiejętności językowe 

wnoszą do europejskiej współpracy terytorialnej, z jej najbardziej powszechną 

formą, jaką są euroregiony, a także coraz częściej europejskie ugrupowania 

współpracy terytorialnej. 

 W nurt zdobywania i doskonalenia kompetencji językowych w ramach i 

dla potrzeb europejskiej współpracy terytorialnej wpisuje się projekt edukacyjny 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY - Zrozumieć 

sąsiada - kursy i tandemy językowe - transgraniczny kurs języka polskiego i 

słowackiego skierowany do pracowników administracji samorządowej, który 

pozwoli jego uczestnikom na poznanie specjalistycznego słownictwa, 

podstawowych form komunikacji, a tandemy językowe dodatkowo wzmocnią 

praktyczna stronę wiedzy.  

2. Rozumieć sąsiada to po drugie – poznać go. Informacje i wiedza o 

sąsiadach powinny prowadzić w kierunku coraz lepszego zrozumienia 

drugiej strony i pogłębienia integracji. 



Druga z wymienionych wyżej zasad działań społecznych na rzecz 

rozumienia i poznania sąsiada i partnera europejskiej współpracy terytorialnej to 

informacje i wiedza o sąsiadach, jako środka w kierunku coraz lepszego 

zrozumienia drugiej strony i pogłębionej integracji.  

W europejskiej współpracy terytorialnej, a w szczególności w różnych 

formach współpracy transgranicznej odnotować można wiele interesujących 

inicjatyw i projektów w tym zakresie. Można mówić o dwóch ścieżkach 

dokształcających i doskonalących: 

 w zakresie kompetencji przekrojowych, 

 w zakresie kompetencji zawodowych. 

W obszarze obejmującym „zakres kompetencji przekrojowych” chodzi o 

doskonalenie w zakresie kwalifikacji,  które można określić jako  kluczowe i 

niezbędne  dla efektywnej współpracy partnerów z krajów sąsiadujących, 

szczególnie w kontekście spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

Celem przedsięwzięć dokształceniowych w tym obszarze, który jednocześnie ma 

znaczenie priorytetowe,  jest dokształcanie i doskonalenie wiedzy o różnych 

aspektach życia społeczno-gospodarczego państw sąsiadujących, uwrażliwienie 

na sprawy innych oraz poprawę sztuki transgranicznego  komunikowania. 

Przykładowe projekty to: 1. „Wzajemnie o sobie, o naszych państwach i 

społeczeństwach” – a więc zapoznanie się z ogólnymi podstawami wiedzy o 

obydwu państwach i społeczeństwach, jak również z obszarami specyficznymi 

dla obu państw; polskie i słowackie państwo i społeczeństwo w ujęciu 

porównawczym. Możliwe treści:  ogólna struktura państwa, problemy 

dekoncentracji i decentralizacji, region, powiat, gmina – struktura administracji, 

kultura administracyjna.  Wybrane aspekty życia codziennego. 2. „Tandemy 

językowe” – mające na celu nabycie lub uaktywnienie posiadanej znajomości  

języka i zastosowanie w różnych obszarach praktyki zawodowej; przyswojenie 

słownictwa fachowego; doskonalenie  rozumienia ze słuchu i czytania,  



doskonalenie  pisemnych umiejętności, dostrzeganie międzykulturowych 

podobieństw i różnic, łatwe i efektywne komunikowanie się w środowisku 

zawodowym, metody i formy komunikowania. 3. „Komunikacja 

międzykulturowa” – w celu poznania i rozumienia zasadniczych różnic we 

wzorach komunikacji oraz w sposobach myślenia i działania różnych kultur w 

obszarze transgranicznym oraz podnoszenia międzykulturowych kompetencji i 

kreowania konkretnych sytuacji międzykulturowych. 

W obszarze doskonalenie w zakresie „kompetencji 

zawodowych/fachowych” chodzi o przeprowadzenie w wybranych tematach 

specjalistycznych analizy porównawczej różnych narodowych polityk 

zawodowych. Seminaria, warsztaty, mają umożliwić ich uczestnikom  poznanie, 

według podziału kompetencji (właściwości), rozwój jak również ramy 

organizacyjne polityk zawodowych w aktualnym narodowym kontekście 

sąsiedniego kraju oraz  wykorzystać dobre praktyki  w swojej pracy. Uczestnicy 

korzystają/profitują z samej wymiany doświadczeń,  a ponadto pozwala to im 

przeanalizować własną praktykę zawodową  i zidentyfikować  nowe możliwości 

współpracy w kontekście transgranicznym. Możliwe dziedziny zainteresowań w 

obszarze kompetencje zawodowe/fachowe to: komunikacja, planowanie 

przestrzenne i miejskie, ochrona środowiska – trwały rozwój – energia 

odnawialna, współpraca społeczności obszaru pogranicza, policja i sądy, ochrona 

pracy, zdrowie, kultura, kształcenie, młodzież, sprawy socjalne, gospodarka, 

turystyka. Przykładowe  projekty to: 1. Dokształcanie w zakresie  

bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości – obejmujące 

teoretyczne i praktyczne doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 

i wymiaru sprawiedliwości w kontekście transgranicznym, podjęcie i 

utrzymywanie  dwustronnej sieci współpracy władz obu państw i pomiędzy 

konkretnymi obszarami zawodowymi. 2. Turystyka w rozwoju obszaru 

przygranicznego – dokształcanie mające na celu uaktualnienie funkcji turystyki 



jako drogi do dywersyfikacji i restrukturyzacji regionów granicznych i 

postrzeganie jej jako katalizator dostosowywania strukturalnego i rozwoju 

regionów granicznych, a także rozwoju szeregu innych dziedzin, w tym rynku 

pracy (nowe umiejętności i alternatywne możliwości zatrudnienia), infrastruktury 

i obiektów (dróg, transportu, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych) oraz 

inwestycji i lokalizacji nowych podmiotów kumulujących szeroki zakres 

interesów (interes publiczny, prywatny, interes społeczności), wspólne produkty, 

wspólny marketing i promocja. 3. Transgraniczny program szkoleniowy – 

ratownictwo medyczne, mający na celu współdziałanie w zakresie udzielania   

pomocy medycznej w najczęstszych  przypadkach na terenach przygranicznych. 

4. Rozwijanie umiejętności biznesowych – rozumiany jako pomoc małym 

przedsiębiorcom (w tym rzemieślnikom i rękodzielnikom) w działalności 

gospodarczej poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu działalności gospodarczej, 

dzielenie się ich umiejętnościami handlowymi, rozwój sieci i wspólne 

przedsięwzięcia marketingowe.  

 Omówione wyżej możliwe ścieżki dokształcające i doskonalące w 

zakresie kompetencji przekrojowych oraz w zakresie kompetencji zawodowych 

noszą w sobie znaczący potencjał scalający obszar pogranicza jako obszaru 

funkcjonalnego. Ową funkcjonalność należy widzieć w powiązaniu ze 

spójnością terytorialną – trzecim wymiarem polityki spójności Unii Europejskiej. 

Chodzi o spójność terytorialną rozumianą szerzej. Ograniczanie pojęcia spójności 

terytorialnej do kwestii dostępności regionów do centrum jest bowiem zbytnim 

zawężeniem problemu. Nie tylko moim zdaniem - spójność terytorialną winno się 

rozpatrywać jako integrowanie wszelkich dotychczasowych polityk unijnych w 

ścisłym odniesieniu do przestrzeni oraz sieć wzajemnych powiązań wielu 

aspektów współczesnej przestrzeni życiowej (spójność gospodarcza, 

transportowa, ekologiczna, rozwojowa, społeczna i in.), służącej minimalizacji 

występowania konfliktów przestrzennych oraz równoważeniu różnic potencjałów 

rozwojowych pomiędzy regionami.  



W tym kontekście przez spójność terytorialną należy więc rozumieć 

sieć wzajemnych powiązań wielu aspektów współczesnej przestrzeni życiowej 

wraz z potrzebą zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów na 

odpowiednim szczeblu terytorialnym, wymagającego współpracy władz 

lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych. 

Strukturami sprzyjającymi integracji funkcjonalnej obszarów granicznych są 

euroregiony i transgraniczne europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. 

W  zakresie przedmiotowym ich działalności występują elementy integracji 

funkcjonalnej widoczne w długofalowej i systematycznej współpracy na 

rzecz trwałego rozwoju w różnych obszarach, w szczególności w dziedzinie: 

ekorozwoju, planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury,  

współpracy gospodarczej, turystycznej, współpracy w dziedzinie nauki, oświaty i 

kultury oraz w zakresie wdrażania programów i projektów współfinansowanych 

ze środków finansowych UE.  

Jeśli przenieść powyższe rozważania na teren Euroregionu  Tatry i 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY to można z całą 

pewnością stwierdzić, iż w zakresie scalania polsko-słowackiego obszaru 

pogranicza jako obszaru funkcjonalnego niebagatelną rolę ma odo odegrania 

mikroprojekt pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w 

EUWT TATRY" nakierowany na  podniesienie specjalistycznych kwalifikacji 

polskich i słowackich  pracowników administracji samorządowej, którzy 

odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów oraz na 

wdrożenie pilotażowego kursu e-biznesu i e-marketingu w transgranicznej 

praktyce.  

Celem projektu jest wysoka jakość i potencjał kapitału ludzkiego jako 

czynnika intensyfikacji współpracy transgranicznej na polsko-słowackim 

pograniczu poprzez stałe podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych w 

kontekście transgranicznym  w ramach  kursów, szkoleń, warsztatów z szeroko 



rozumianej problematyki obecnej na polsko-słowackim pograniczu – wiedza, 

praktyka, analiza przypadków. Projekt we wszystkich jego ścieżkach ma 

eksponować rolę transgranicznej integracji czynnika ludzkiego,  jako 

głównego instrumentu wzmacniającego funkcjonalność obszaru pogranicza.  

W podsumowaniu: 

Jean  Monnet – francuski polityk i ekonomista, pragmatyczny internacjonalista, 

architekt Wspólnot Europejskich mówił: „My nie łączymy państw, my łączymy 

ludzi”. Dlatego też to co robimy, projekty, które podejmujemy i realizujemy 

powinno służyć łączeniu ludzi i przyczyniać się do wzrostu liczby osób, które 

będą w stanie kreować nowe kontakty, pomagać w rozwiązywaniu nieporozumień 

lub ewentualnych konfliktów, przyczyniać się do wytworzenia więzi społecznej i 

„tożsamości” mieszkańców obszaru przygranicznego w ramach euroregionu lub 

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, skutecznie angażować się 

w europejską współpracę terytorialną.  

 Owe Monnetowskie łączenie ludzi nie zostało zakończone w procesie 

integracji europejskiej. Co więcej, nabiera nowej jakości i znaczenia w obliczu 

pojawiających się zjawisk dezintegracyjnych, w sytuacji, gdy politycy czynią to 

celowo, a młody Francuz, Niemiec, Brytyjczyk, można by wymienić jeszcze i 

innych – chcący, aby w Europie -  ponownie powróciły twarde granice państwowe 

- nie wie, że „Idea zjednoczonej Europy przeżywała wzloty i porażki, miała swych 

rzeczników i zdrajców, bojowników i mediatorów. Wpłynęły na nią 

chrześcijańskie misje i wyprawy krzyżowe, wojny o niepodległość i następstwo 

tronu, spory dynastyczne i podziały terytorialne, przymierza europejskich 

władców i napoleońskie roszczenia do hegemonii, traktaty pokojowe w Wersalu, 

hitlerowska krucjata na rzecz „Nowej Europy”, tworzenie bloków militarnych i 

połączenie się państw zachodniej Europy w wyniku zimnej wojny, aż w końcu 



idea Europy wspólnot stała się historyczną rzeczywistością w „domu 

europejskim”. 

 

 

 

 


