
 
Rozwój, szanse i wyzwania
partnerstw miast z Polski i Niemiec

Szukać tego, co nas łączySzukać tego, co nas łączy

Na początku ta współpraca była postrzegana bardziej jako pomoc rozwojowa, 
ale teraz już postrzegamy się jako równorzędni partnerzy, historia nie ma 

wielkiego znaczenia. [urząd miasta, Polska]

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej to były raczej akcje pomoco-
we dla […]. Dziś mamy przed sobą prawdziwego partnera, który wymienia się 

i komunikuje. [urząd miasta, Niemcy]

Najłatwiej jest na początku poszukać wspólnego mianownika. Szukać tego, 
co nas łączy, bo zawsze coś nas dzieli. Na siłę nie poszukamy partnera, ale 

jeżeli jest wspólny mianownik i historia, którą warto przekazać następnym 
pokoleniom, to zawsze będzie łączyć. [urząd miasta, Polska]

Partnerstwa miast z Polski i Niemiec to jeden z wielu szczebli współpracy 
między oboma państwami. Część z nich zapoczątkowano kilkadziesiąt lat 
temu, kiedy zwłaszcza zachodni Niemcy chcieli nieść pomoc mieszkańcom 
ówczesnej komunistycznej Polski, motywowani chęcią zadośćuczynienia za 
krzywdy wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej. W latach dziewięć-
dziesiątych i tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedstawi-
ciele niemieckich miast dzielili się z Polakami dobrymi praktykami. Polacy 
postrzegali zaś kooperację z zachodnimi miastami jako dowód na przynależ-
ność do wspólnej europejskiej rodziny. Obecnie wymiana doświadczeń jest 
coraz częściej wzajemna, relacje są partnerskie, współpraca opiera się niejed-
nokrotnie na konkretnych projektach. Nie oznacza to, że nie staje ona przed 
wyzwaniami. W niektórych miastach brakuje pomysłów, jak obecnie rozwijać 
kontakty, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w polsko-niemiec-
kie wymiany i jak rozmawiać na trudne tematy. Pomaga znalezienie wspól-
nych obszarów zainteresowań. Wszędzie dostrzec można, że czynnikiem 
kluczowym dla dobrego funkcjonowania partnerstwa czy współpracy w innej 
formie są zaangażowani w nią ludzie. 

Publikacja stanowi podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród przedsta-
wicieli urzędów miejskich z Polski i Niemiec oraz kilkudziesięciu wywiadów 
pogłębionych z osobami zaangażowanymi we współpracę miast z obu krajów. 
Zawiera także rekomendacje i pomysły na rozwój partnerstw polsko-niemieckich.
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 5Główne wnioski

Główne wnioski

Co wynika z badań?

 Polsko-niemieckie partnerstwa miast rozwijają się bardzo różnie. Ist-

nieje mnóstwo przykładów, które pokazują, jak ważną dziedziną relacji 

polsko-niemieckich jest ta forma kooperacji. Dzięki nim tysiące Polaków 

i Niemców mogą się wzajemnie poznać i w życiu codziennym doświadczać 

znaczenia polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz idei wspólnej Europy. Na-

turalnie są jednak także partnerstwa, które istnieją tylko na papierze lub 

ograniczają się do pojedynczych inicjatyw.

 Dla rozwoju partnerstwa miast kluczowe są zaangażowane osoby. Gdy ich 

zabraknie, wówczas współpraca podupada. Problemem widocznym we 

wszystkich badanych miastach jest starzenie się takich zaangażowanych 

osób i zbyt małe zainteresowanie młodszych pokoleń podjęciem działań 

w ramach kooperacji.

 Podobieństwo (między innymi wielkość czy położenie) miast pozytywnie 

wpływa na rozwój współpracy. Dlatego warto szukać tego, co łączy. Ale 

także miasta, które się różnią, potrafią rozwinąć udaną kooperację. 

 Polsko-niemiecka przeszłość nie jest już ważnym tematem we współpra-

cy czy podczas spotkań. Potrzeba budowania polsko-niemieckiego poro-

zumienia i zadośćuczynienia była istotna dla przedstawicieli niemieckich 

miast na etapie inicjowania i w pierwszej fazie współpracy.

 Partnerstwa przeszły dużą ewolucję. Współpraca zawiązywana przed 

1989 rokiem i w latach dziewięćdziesiątych opierała się na wsparciu miast 

polskich przez miasta niemieckie. Obecnie relacje są bardziej partnerskie, 

niemieccy urzędnicy korzystają z wypracowanych polskich praktyk, a pro-

gramy wymian młodzieży czy podróże mieszkańców odbywają się w obie 

strony.

 Obecna polityka na płaszczyźnie narodowej nie wpływa na codzienne 

funkcjonowanie partnerstw miast.

 W ramach współpracy dobrze sprawdzają się inicjatywy nakierowane na 

konkretny temat, obszar zainteresowania grupy docelowej, na przykład 

wspólne przedsięwzięcia sportowe, muzyczne, spotkania urzędników zaj-

mujących się tą samą dziedziną polityki miejskiej.

Co proponujemy?

 Utworzenie w Niemczech biura kontaktowego dla polsko-niemieckich 

partnerstw komunalnych.
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 Utworzenie polsko-niemieckiego funduszu obywatelskiego na wzór nie-

dawno utworzonego funduszu niemiecko-francuskiego, którego środki 

byłyby w możliwie niebiurokratyczny sposób w części przeznaczone na 

wspieranie partnerstw komunalnych.

 W miastach, w których jeszcze nie istnieją takie gremia – powołanie stowa-

rzyszeń partnerstw miast. Jako aktorzy społeczeństwa obywatelskiego są 

ważnym wsparciem podejmowanych w mieście działań.

 W miastach mniejszych i średniej wielkości regularne przeprowadzanie 

przez władze municypalne przeglądu inicjatyw (organizacji, instytucji, 

ośrodków) działających lokalnie i porównywanie listy z listą w mieście 

partnerskim, aby zachęcać te podmioty do nawiązywania kooperacji. Ta-

kie przeglądy powinny odbywać się wspólnie z miastem partnerskim.

 Tworzenie w przestrzeni miejskiej obiektów czy miejsc, które wskazywały-

by na istniejące partnerstwa. Najprostszym tego sposobem jest nadawa-

nie ulicom czy placom nazw miasta partnerskiego. Miasta, które inspirują 

się wzajemnymi rozwiązaniami, mogłyby tworzyć także podobne obiekty, 

na przykład bliźniacze ogrody, skwery czy mosty.

 Wzajemne zwracanie uwagi na wydarzenia w mieście partnerskim w me-

diach społecznościowych. Warto, aby osoby prowadzące profil miasta na 

Facebooku, Twitterze czy Instagramie obserwowały profil miasta part-

nerskiego i co pewien czas przekazywały informacje tam zamieszczane 

w swoim języku, zwracając uwagę swoich odbiorców na wydarzenia 

u partnerów i przez to umożliwiać lepsze wzajemne poznanie się. Warto 

także s tarać się zainteresować tradycyjne media wydarzeniami z miasta 

partnerskiego.

 Szukanie nowych form realizacji projektów, wykorzystując zmieniające 

się zainteresowania mieszkańców i nowoczesne środki przekazu.
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Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada

Dlaczego badanie o partnerstwie miast?

Polsko-niemieckie partnerstwa samorządowe są jedną z wielu płaszczyzn rela-

cji bilateralnych. Fakt ich istnienia jest powszechnie znany, ale formy, a przede 

wszystkim efekty i wyzwania z nimi związane – już mniej. Współpraca na po-

ziomie lokalnym pozwala na bezpośredni kontakt mieszkańców obu krajów 

oraz realizację konkretnych projektów, mających wpływ na gminy, miasta 

oraz regiony, organizacje i osoby w nich uczestniczące. Jak wskazują badania 

Instytutu Spraw Publicznych z cyklu „Barometr Polska – Niemcy”, osobiste do-

świadczenie styczności z przedstawicielami innego narodu poprawia także 

jego postrzeganie i nastawienie do danego państwa. Stąd partnerstwa lokalne 

mają ważny wpływ na kształtowanie się opinii mieszkańców Polski i Niemiec 

o sobie nawzajem. Szukanie tego, co łączy – podobieństw i wspólnych intere-

sów – motywuje do współpracy. Ponadto wymiana doświadczeń przez samo-

rządowców i lokalne instytucje jest cennym wsparciem w tworzeniu polityk 

komunalnych i wypracowywaniu nowoczesnych rozwiązań, poprawiających 

standard życia mieszkańców. Analiza dostępnych opracowań naukowych 

oraz danych liczbowych i faktograficznych pokazuje, że temat współpracy 

zagranicznej samorządów oraz partnerstw komunalnych z Polski i Niemiec 

bywał już badany i opisywany, także przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich 

(Deutsches Polen-Institut) i Instytut Spraw Publicznych, ale brakuje nowszych 

i obszerniejszych analiz. Stąd pomysł na projekt, którego wyniki przedstawia-

my w tej publikacji.

Paleta partnerstw komunalnych jest bardzo bogata. Dla przejrzystości ba-

dania należało jednak ograniczyć ramy tego zjawiska i wybrać jedynie jeden 

szczebel administracyjny tej współpracy, zwłaszcza że już same różnice mię-

dzy polskim i niemieckim systemem administracyjnym wpływają na zakres 

i intensywność kooperacji. Autorzy zdecydowali się na partnerstwa miast, 

z pełną świadomością, że pozostałe szczeble współpracy na poziomie gmin, 

powiatów i województw/krajów związkowych są równie ważne i bogate.

Do celów badania należało w pierwszej kolejności zebranie faktów na te-

mat polsko-niemieckiej współpracy miast – dotyczących liczb, form współpra-

cy, zaangażowanych aktorów, a następnie analiza motywacji, szans i wyzwań 

związanych z podjęciem i kontynuowaniem kooperacji. Z kolei opis dobrych 

praktyk z dziedziny tej współpracy miał posłużyć przekazaniu doświadczeń 

innym i w ten sposób wsparciu rozwoju partnerstw miast i wzajemnej wymia-

ny doświadczeń. Wreszcie badanie miało ustalić, w jakiej mierze ten szczebel 

relacji polsko-niemieckich jest szansą na ich pogłębianie, lepsze wzajemne 

zrozumienie się obu społeczeństw oraz stworzenie im możliwości nawiąza-
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nia wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw na innych poziomach kooperacji 

w Europie.

W badaniach, które prowadzono w drugiej połowie 2019 roku, posłużono 

się różnymi metodami badawczymi. Wychodząc od analizy dostępnych sta-

tystyk i literatury przedmiotu, zebrano potrzebne dane. Ankieta internetowa 

pozwoliła dotrzeć do szerokiej i zróżnicowanej grupy urzędników w miastach 

w obu krajach, odpowiadających za współpracę z polskimi i niemieckimi 

partnerami. Dzięki niej zebrane zostały dane ilościowe. Szczegóły kooperacji 

ujawniły się w wywiadach pogłębionych z przedstawicielami1 miast: zarówno 

urzędnikami, jak i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, szkół, 

instytucji kultury, straży pożarnej i innych jednostek zaangażowanych we 

współpracę z miastem partnerskim. Na końcu sformułowano wnioski i re-

komendacje. Badanie przeprowadzono i jego wnioski opisano, zanim sytua-

cja na świecie uległa zmianie przez epidemię koronawirusa. Jej skutki mają 

bezpośredni wpływ także na współpracę jednostek samorządu terytorialne-

go. Z jednej strony ograniczają możliwości kontaktów bezpośrednich: wizyt 

i wspólnych projektów, z drugiej – mobilizują, jak i w innych obszarach życia, 

do tworzenia nowych sposobów kooperacji i komunikacji, innowacyjnego po-

dejścia do projektów oraz wzajemnej pomocy.

Badanie trwało także, zanim niektóre polskie samorządy zaczęły przyjmo-

wać deklaracje o ustanowieniu „stref wolnych od LGBT”. Działania te spotkały 

się z reakcją niektórych partnerów po stronie niemieckiej, którzy wyrażali za-

niepokojenie i prosili stronę polską o wyjaśnienia. Publikacja nie odnosi się do 

tego zagadnienia, ponieważ z oczywistych powodów czasowych nie zostało 

ono objęte badaniami.

W tym miejscu autorzy chcieliby bardzo serdecznie podziękować wszyst-

kim, którzy przyczynili się do powodzenia zrealizowanego badania, przede 

wszystkim osobom, które wypełniły ankietę internetową i poświęciły czas na 

rozmowy o współpracy. Dziękujemy także niemieckiemu Związkowi Miast za 

rozpowszechnienie ankiety oraz koleżankom z biura Związku Miast Polskich 

za okazane wsparcie i doskonałą współpracę podczas całego projektu.

1 W całym tekście, w celu ułatwienia lektury, na określenie opinii zarówno kobiet, jak i mężczyzn, używaliśmy 
określeń w rodzaju męskim, na przykład „badani” czy „respondenci”, zdając sobie sprawę, że jest to pewne, na-
szym zdaniem niezbędne, uproszczenie.
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Peter Oliver Loew

Polsko-niemieckie partnerstwa miast – od idei pojednania 
do partnerskiej wymiany wiedzy. Rys historyczny

Historyczne początki

W Europie pierwsze partnerstwa samorządów powstały wprawdzie już po 

1918 roku, ale partnerska współpraca komunalna stała się ważną płaszczyzną 

zacieśniania stosunków międzypaństwowych dopiero po zakończeniu dru-

giej wojny światowej. Podstawę coraz dynamiczniejszego rozwoju ruchu na 

rzecz partnerstwa miast i gmin w latach pięćdziesiątych zapewniło zbliżenie 

zachodnioniemiecko-francuskie i zachodnioniemiecko-brytyjskie, początko-

wo jednak ruch ten objął niemal wyłącznie Europę Zachodnią. Powstawanie 

partnerskich więzi z samorządami w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschod-

niej przez długi czas udaremniała żelazna kurtyna2.

Zanim jeszcze rozwinął się ruch na rzecz partnerstwa z Polską liczne mia-

sta, gminy i powiaty w Niemczech Zachodnich obejmowały patronat nad wy-

pędzonymi z terytorium dawnych ziem niemieckich na wschodzie – pierwszy 

krok w tym kierunku uczyniło miasto Goslar, które w 1950 roku objęło patronat 

nad śląskim miastem Brzeg (do 1945 roku Brieg)3. Patronaty, które miały pier-

wotnie – jak to sformułowano w proklamacji patronackiej Düsseldorfu i Gdań-

ska z 1952 roku4 – zachować „intelektualne i kulturalne wartości” dawnych 

miast wschodnioniemieckich, zyskały na znaczeniu w stosunkach międzypań-

stwowych dopiero wówczas, gdy w latach osiemdziesiątych kilkadziesiąt spo-

śród nich nawiązało oficjalną partnerską współpracę samorządową. Również 

Goslar, pierwsze zachodnioniemieckie miasto patronackie, w wyniku dążeń 

dawnych mieszkańców Brzegu przekształciło w 2000 roku dotychczasowe re-

lacje z brzeskimi władzami we współpracę partnerską5.

Partnerstwa miast powstawały także na terytorium bloku wschodniego. 

Wschodnioniemiecko-polskie partnerstwa między miastami były jednak mało 

istotne w przestrzeni społecznej, służyły głównie manifestowaniu socjali-

stycznej jedności bloku wschodniego, z jej wizytami przedstawicieli zakładów 

2 I. Bautz, Die Auslandsbeziehungen der deutschen Kommunen im Rahmen der europäischen Kommunalbe-
wegung in den 1950er und 60er Jahren, Siegen 2002 [rozprawa doktorska].

3 M. Beer, Patenschaften, [w:] Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Prak-
tiken, red. S. Scholz, M. Röger, B. Niven, Paderborn 2015, s. 329–344; A. Perlick, Das West-Ostdeutsche Patenschafts-
werk in Nordrhein-Westfalen. Geschichte, Berichte und kulturelle Aufgaben, Düsseldorf 1961, s. 12–13.

4 Proklamation der Partnerschaft, September 1952, Stadtarchiv Düsseldorf, sygn. 0-1-4-29496.

5 Por. https://www.goslar.de/stadt-buerger/stadt-stadtteile/partnerstaedte-patenschaften [dostęp: 24 marca 
2020 roku].



10 Peter Oliver Loew

pracy i partii, chociaż niekiedy dochodziło do współpracy również w takich 

dziedzinach jak kultura czy turystyka. W 1957 roku umowę o partnerstwie za-

warły Szczecin i Rostock, a w 1959 roku – Wrocław i Drezno. Do 1989 roku liczba 

partnerskich relacji wzrosła do około sześćdziesięciu6.

Faza pierwsza: od 1976 roku do lat 1989–1990

Pierwszym partnerskim związkiem miedzy miastami Polski i Niemiec Zachod-

nich było partnerstwo Gdańska i Bremy, nawiązane w 1976 roku i poprzedzone 

kilkuletnimi przygotowaniami. Niebawem w ich ślady poszły kolejne metro-

polie: Toruń i Getynga, Hanower i Poznań, Kraków i Norymberga. Aby dopro-

wadzić do powstania takiej partnerskiej współpracy, za każdym razem musia-

no przełamywać dyplomatyczne bariery wzajemnego chłodu i toczyć gorące 

debaty w miejskich organach przedstawicielskich. Przypieczętowanie sto-

sunków partnerskich miedzy Wrocławiem i Wiesbaden zajęło dwa lata, przy 

czym istotnym punktem spornym była forma językowa polskiej nazwy miasta 

– Wrocław, a nie Breslau7. Do 1989 roku nawiązano między samorządami miast 

zachodnioniemieckich i polskich ponad czterdzieści partnerskich relacji, czę-

sto obserwowanych podejrzliwie przez niektóre środowiska konserwatywne, 

obawiające się utraty ostatnich roszczeń do ziem należących dawniej do Nie-

miec. Odpowiadając 15 października 1988 roku na interpelację w niemieckim 

parlamencie, minister stanu Hildegard Hamm-Brücher jasno stwierdziła: „Rząd 

niemiecki stanowczo i z zadowoleniem wita zawieranie [umów] partnerstwa 

między niemieckimi i polskimi miastami, ponieważ mogą one wnosić ważny 

wkład w porozumienie miedzy obywatelami obu krajów”8.

Celem pierwszych partnerstw polsko-zachodnioniemieckich było, jak to 

ujął ówczesny premier Bremy z okazji nawiązania partnerstwa z Gdańskiem, 

„przerzucanie mostów nad wyrwami przeszłości”9. Po części miał w tym po-

móc intensywny program wymiany i spotkań, obejmujący zarówno obozy ję-

zykowe, jak i występy gościnne orkiestr, dyskusje urbanistów czy wycieczki 

dziennikarzy i nauczycieli. Wielokrotnie równolegle powstawały przy tej oka-

zji Towarzystwa Niemiecko-Polskie oraz – chociaż o wiele rzadziej – Towarzy-

stwa Polsko-Niemieckie, które swoimi programami dodatkowo ożywiały part-

nerską współpracę miast.

6 I. Bautz, Die Auslandsbeziehungen…, s. 289–292. Zob. także: M. Świder, Od przyjaźni nakazanej do współpracy 
partnerskiej. Kontakty Wrocławia i Drezna w ramach współpracy miast na przestrzeni siedemdziesięciu lat, „Rocz-
nik Polsko-Niemiecki” 2017, t. 25, nr 2, s. 55–67.

7 E. Emig, Ein schwieriger Weg zur Städtepartnerschaft zwischen Wrocław/Breslau und Wiesbaden, [w:] Initia-
tiven kultureller Zusammenarbeit. Bundesrepublik Deutschland – Volksrepublik Polen 1982–1988, red. A. Lempp, 
Darmstadt 1989, s. 212–224. O zagadnieniach prawnych zob. także: D. Blumenwitz, Die deutsch-polnischen Städte-
partnerschaftsabkommen im Lichte des Staats- und Verfassungsrechts, Bonn 1980.

8 Bundestag, ósma kadencja, druk nr 8/2115.

9 Za: M. von Scheven, Deutsch-polnische Städtepartnerschaften: Das Beispiel der Städte Bremen und Dan-
zig/Gdańsk, [w:] Ungewöhnliche Normalisierung. Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu Polen, red. 
W. Plum, Bonn 1984, s. 81–89 [tu s. 84].



 11Polsko-niemieckie partnerstwa miast...

Do czasu przełomu uwaga polskich i zachodnioniemieckich partnerów 

współpracy była skoncentrowana głównie na licznych projektach kultural-

nych oraz wsparciu materialnym polskich miast siostrzanych, przy czym obok 

miejskich urzędów zaangażowanie wykazywała rosnąca liczba podmiotów 

i stowarzyszeń reprezentujących społeczeństwo obywatelskie10.
11

Okres powstania Liczba partnerstw

do 1989 roku 42

1990–1994 109

1995–1999 98

2000–2004 101

2005–2009 35

od 2010 roku 26

Faza druga: od 1991 do 2004 roku

Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku w art. 12 ust. 1 pod-

kreśla znaczenie partnerskich związków między samorządami: „Umawiające 

się Strony przywiązują duże znaczenie do partnerskiej współpracy między re-

gionami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi, w szczegól-

ności na obszarach przygranicznych”12.

Znaczenie takiej współpracy doceniły również samorządy, a liczba part-

nerstw zarejestrowanych w niemieckiej sekcji Rady Gmin i Regionów Europy 

(CEMR) wzrosła do końca 2004 roku ponad siedmiokrotnie – do trzystu pięć-

dziesięciu. Kolejne niemal dwieście niemieckich miast i gmin miało przyjazne 

stosunki lub przynajmniej jakiś rodzaj kontaktów z Polską13. Zgodnie z danymi 

po stronie polskiej do 2007 roku około sześciuset pięćdziesięciu polskich i nie-

mieckich samorządów łączyły różne związki14, a w 2011 roku mówiono nawet 

o ponad tysiącu umów15.

Początkowo proces ten postępował gwałtownie – do 1996 roku liczba 

polsko-niemieckich partnerstw miast dynamicznie rosła (sto dziewięćdzie-

siąt pięć nowych partnerstw w latach 1989–1996). W 1997 roku napomykano 

już o ustępowaniu „początkowej euforii po stronie niemieckiej”, a niemal sto 

10 Przegląd w: Initiativen kultureller Zusammenarbeit…, s. 195–211.

11 Opracowano na podstawie danych o partnerstwach komunalnych Rady Gmin i Regionów Europy – https://
www.rgre.de/partnerschaft/datenbank [dostęp: 24 marca 2020 roku]. W tabeli wykazano wyłącznie partnerstwa 
wciąż istniejące, nie uwzględniono partnerstw zakończonych. Dane te nie są jednak wyczerpujące, informacje 
Związku Miast Polskich wykazują liczby dużo wyższe. Nie ujęto stosunków przyjaźni i kontaktów między miastami.

12 Za: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/277518/57028cb46790cc18f7062c7b68c526df/dtpolnachbars-
chaftsvertrag-data.pdf [dostęp: 24 marca 2020 roku].

13 Zob. https://www.rgre.de/partnerschaft/datenbank [dostęp: 24 marca 2020 roku].

14 W. Bokajło, Europa regionów – partnerstwo polskich i niemieckich miast po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 
[w:] Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Małachowski, Warszawa 2009, 
s. 271–283 [tu s. 277].

15 A. Trzcielińska-Polus, Współpraca miast Województwa Opolskiego z partnerami niemieckimi z perspektywy 
25 lat realizacji Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy, „Studia Śląskie” 2016, t. 79, s. 125–137 
[tu s. 126].

Tabela 1. 
Powstawanie nowych 
polsko-niemieckich 
partnerstw 
samorz dowych10



12 Peter Oliver Loew

sześćdziesiąt zapytań o partnerstwo z polskiej strony nie znalazło odzewu za 

Odrą i Nysą16. Słabnące zainteresowanie wyraża się również w liczbach, które 

zaczęły istotnie rosnąć dopiero w 2000 roku, w obliczu zbliżającego się roz-

szerzenia Unii Europejskiej na wschód. Ta druga fala trwała do lat 2004–2005.

W ramach partnerskiej współpracy powstały liczne projekty flagowe, 

które w początkach lat dziewięćdziesiątych były – po części bardzo szeroko 

– wspierane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na przykład 

w 1996 roku w jednej z wież murów miejskich w Norymberdze otwarto „Dom 

Krakowski”, a na krakowskim Kazimierzu – „Dom Norymberski”. W tym samym 

czasie w Płocku urządzono „Dom Darmstadt”. 

Po 1989 roku w centrum zainteresowania znalazły się samorządowe part-

nerstwa na rzecz wspierania rozwoju: polskie samorządy były zainteresowa-

ne zdobywaniem wiedzy od niemieckich miast siostrzanych, odbywały się 

hospitacje czy praktyki, świadczono również pomoc na poziomie administra-

cji samorządowych. Przedmiotem tej współpracy była na przykład tematyka 

ochrony środowiska, doradztwo przy budowie oczyszczalni czy gospodarka 

odpadami. Pierwszoplanowym zadaniem stał się transfer wiedzy z zachodu 

na wschód. Wielokrotnie podejmowano również próby budowania kontak-

tów między lokalnymi przedsiębiorstwami, ale rzadko przynosiły one trwałe 

efekty, gdyż zakres działalności większości firm miał wymiar ponadlokalny, 

ogólnokrajowy lub wręcz międzynarodowy. Wielokrotnie sprawdzonym mo-

delem współpracy stała się jednak wymiana młodzieży. W ramach partner-

skiej współpracy miast, często ze wsparciem Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży (PMWM), powstawały liczone w setki partnerstwa szkół, po części 

istniejące do dziś17.

Współpraca przygraniczna dodała skrzydeł partnerstwom łączącym mia-

sta położone na pograniczu: Zgorzelec i Görlitz (1991), Gubin i Guben (1991), 

Frankfurt nad Odrą i Słubice (1993), podobnie jak istniejącej już od 1976 roku 

współpracy między Bogatynią i Żytawą (Zittau). W tym wypadku wspólne inte-

resy w dziedzinie infrastruktury i rozwoju miast doprowadziły do intensywnej, 

choć – ze względu na uparcie utrzymujące się obiekcje i różnice mentalności 

– nie zawsze wolnej od problemów wymiany między miastami, ich organami 

przedstawicielskimi, urzędami i stowarzyszeniami. We Frankfurcie nad Odrą 

powstało polsko-niemieckie gimnazjum, w Görlitz utworzono polsko-niemiec-

kie przedszkole, a teatry nastawiały się na widownie w obu językach. 

Partnerstwa polsko-niemieckie powstawały w wyniku najróżniejszych 

kontaktów. Niemieccy wypędzeni nierzadko utrzymali związki z dawną ojczy-

16 S. Tempel, Städtepartnerschaften in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, „Osteuropa” 1997, t. 47, nr 7, 
s. 650–665 [tu s. 654].

17 O sytuacji do 1997 roku zob. między innymi: ibidem; P.O. Loew, Blühende Landschaften. Institutionen der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit, [w:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 
1991 bis 2011, red. D. Bingen, P.O. Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura. Wiesbaden 2011, s. 239–250 [= „Veröffentlichun-
gen des Deutschen Polen-Instituts”, t. 29]; M. Samlowski, Auswertung einer Umfrage zu Städtepartnerschaften, 
[w:] Zusammenarbeit deutsch-polnischer Partnerstädte im Bereich der Weiterbildung, red. N.F.B. Greger, M. Sam-
lowski, Toruń 1995, s. 39–46.
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zną i dążyli do pojednania, podobnie postępowali polscy robotnicy przymu-

sowi, którzy zachowali kontakty z Niemcami, przyczyniając się w ten sposób 

do nawiązania stosunków partnerskich. Niekiedy inicjatywa wychodziła od 

kościelnych organizacji świeckich, stowarzyszeń społecznych albo związków 

zawodowych. Innym razem o nawiązaniu partnerskiej współpracy decydowa-

ły podobieństwo strukturalne (na przykład Gdynia i Kilonia jako stosunkowo 

młode miasta portowe, Toruń i Getynga jako miasta akademickie), podobna 

historia (Gniezno i Spira) albo podobnie brzmiąca nazwa miasta (Ostróda na 

Mazurach i Osterode am Harz, Lębork i Lauenburg/Elbe na dawnym Pomorzu 

Tylnym, kilka miast o nazwie Rot(h)enburg i Czerwieńsk – Rothenburg an der 

Oder)18. Czasami partnerską współpracę nawiązywały miasta, które na pierw-

szy rzut oka niewiele łączy, na przykład Zakopane i Siegen.

Niekiedy musiało minąć wiele lat, zanim od współpracy różnych lokalnych 

inicjatyw udało się doprowadzić do współpracy w ramach oficjalnego part-

nerstwa. Na przykład już od 1989 roku istniały różne powiązania między Czę-

stochową i Pforzheim, ale oficjalna umowa o partnerstwie została podpisana 

dopiero w 2007 roku19.

Podejmowano również liczne inicjatywy w celu budowania więzi łączą-

cych poszczególne polsko-niemieckie partnerstwa samorządowe. Po zawarciu 

traktatu o dobrym sąsiedztwie jeszcze w 1991 roku powstała Polsko-Niemiec-

ka Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicz-

nej, a jeden z czterech utworzonych w jej ramach komitetów – Komitet do 

spraw Współpracy Międzyregionalnej – do dziś zajmuje się między innymi 

partnerską współpracą samorządową. W październiku 1996 roku w Görlitz 

odbył się Pierwszy Polsko-Niemiecki Kongres Samorządowy, w którym wzięło 

udział niemal stu siedemdziesięciu uczestników. W deklaracji końcowej ape-

lowali oni do rządów i parlamentów Polski i Niemiec o zaangażowanie między 

innymi na rzecz dalszego wspierania programów współpracy komunalnych 

i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego20.

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza Rady Gmin i Regionów Europy zorgani-

zowała następnie wiele spotkań mających się przyczynić do powstania sieci 

partnerskiej współpracy – obok sześciu posiedzeń tego gremium do 2001 roku 

odbyło się sześć polsko-niemieckich konferencji poświęconych partnerstwu 

samorządowemu. Również inicjatywy regionalne doprowadziły z czasem do 

organizacji dalszych spotkań. 

18 Zob. także: H. Kaczmarek, J. Ławnikowska-Koper, Kulturelle Dimension der Städtepartnerschaften. Eine Be-
trachtung am Beispiel von Częstochowa und Pforzheim, „Acta Universitatis Lodziensis” 2017, „Folia Germanica”, 
t. 13, s. 167–180 [tu s. 169].

19 Ibidem, s. 174.

20 H. Lwowski, Partnerschaftskongreß – ein voller Erfolg!, „Dialog. Deutsch-polnisches Magazin” 1996, t. 10, 
nr 3/4, s. 106–107.
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Faza trzecia: od 2004 roku

Po 2004 roku wyraźnie spadła liczba nowych polsko-niemieckich partnerstw 

samorządowych. Baza danych Rady Gmin i Regionów Europy za okres od 

2005 do 2020 roku wykazuje ich już tylko sześćdziesiąt jeden, co odpowiednio 

oznacza wzrost całkowitej liczby partnerstw do czterystu jedenastu, a wraz 

z nieformalnymi kontaktami między samorządami (miast, gmin i powiatów) 

było ich pięćset dziewięćdziesiąt jeden. Od 2007 roku liczba nowych part-

nerstw miast nie przekraczała siedmiu rocznie, w niektórych latach nie zo-

stały zawarte żadne nowe umowy21. Dane liczbowe dokumentują jednak, jak 

już wspomniano, tylko pewną tendencję, gdyż porównanie ich z danymi z in-

nych zasobów wykazuje wyraźne różnice na poziomie liczb bezwzględnych. 

Związek Miast Polskich, który opracował w 2011 roku mapę współpracy sa-

morządowej Polski i Niemiec, wykazuje osiemset dwadzieścia cztery polskie 

i niemieckie miasta i gminy utrzymujące wzajemne kontakty22, a centrala Rady 

Gmin i Regionów Europy podaje nawet tysiąc dwadzieścia jeden komunal-

nych kontaktów polsko-niemieckich w 2010 roku23.

W rankingu partnerów współpracy partnerskiej miast niemieckich Polska 

z biegiem lat wysunęła się na trzecie miejsce, wprawdzie daleko za Francją 

(w 2020 roku ponad dwa tysiące partnerstw samorządowych), ale już niemal 

na tym samym poziomie, co Wielka Brytania (w 2020 roku czterysta siedem-

dziesiąt dwa partnerstwa samorządowe). Na kolejnych miejscach znalazły się 

samorządy Włoch, Austrii i Węgier24.

Malejące zainteresowanie samorządów kontaktami polsko-niemieckimi ma 

różne przyczyny. Z jednej strony liczba potencjalnych partnerów po stronie pol-

skich samorządów powoli się wyczerpuje. W 2019 roku w Polsce było dziewięćset 

czterdzieści miast25, co oznacza, że – przyjmując najniższe szacunki Rady Gmin 

i Regionów Europy na temat zaprzyjaźnionych miast (443) – niemal połowa 

wszystkich polskich miast prowadzi już partnerską współpracę z samorządami 

niemieckimi. W Niemczech – z dwa tysiące pięćdziesięcioma ośmioma miastami 

– liczba potencjalnych partnerów byłaby jeszcze większa26. Większość bardziej 

atrakcyjnych – czyli wielkich – miast nawiązała już relacje partnerskie: wśród 

dwudziestu największych miast niemieckich tylko Hamburg, Monachium, Dort-

mund i Duisburg nie mają żadnego polskiego partnera samorządowego, z kolei 

spośród dwudziestu największych miast polskich tylko Białystok i Sosnowiec 

nie utrzymują związków partnerskich z miastami w Niemczech. Za to niektóre 

ośrodki mają jednocześnie kilku partnerów, na przykład Kraków, który obok 

21 Por. http://www.rgre.de/partnerschaften0.html [dostęp: 24 marca 2020 roku].

22 Por. http://miasto.lh.pl/twinning/mapa/pl.html [dostęp: 24 marca 2020 roku].

23 Por. http://www.twinning.org/en/page/numbers-by-country#.WsXmTpcuDIU [dostęp: 24 marca 2020 roku].

24 Por. https://www.rgre.de/partnerschaft/online-datenbank [dostęp: 26 marca 2020 roku].

25 Baza Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, stan na marzec 2020 roku.

26 Dane za: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/
Administrativ/05-staedte.html [dostęp: 24 marca 2020 roku].
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„miasta siostrzanego”, czyli Norymbergi, podpisał także umowy o partnerskiej 

współpracy z Frankfurtem nad Menem i z Lipskiem.

Jako przyczyny braku nowych partnerstw często podawane są również 

obawy przed związanymi z partnerską współpracą zobowiązaniami finanso-

wymi. Odstraszają poza tym niektóre przykłady negatywne, kiedy początkowo 

intensywne stosunki w ramach współpracy samorządów wkrótce okazywały 

się istnieć tylko na papierze. 

Uwzględniając podział na regiony, w Niemczech w pierwszych latach 

XXI wieku przodowały we współpracy Nadrenia-Północna Westfalia, Sakso-

nia, Dolna Saksonia i Brandenburgia, najniższą liczbę polsko-niemieckich 

partnerstw samorządowych wśród krajów związkowych, których terytorium 

rozciąga się na obszarze większym niż jedno miasto (Flächenländer), odnoto-

wano w Kraju Saary, Saksonii-Anhalt i Turyngii. W Polsce najwięcej miast utrzy-

mujących partnerską współpracę z niemieckimi miastami siostrzanymi było 

w położonych blisko granicy województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, 

zachodniopomorskim i małopolskim. Znaczenie polsko-niemieckiego pograni-

cza we współpracy partnerskiej stale rosło.

Jak wykazały badania z 2007 roku, ogólnie partnerstwa samorządowe 

z Polską były udane, po stronie niemieckiej określane często jako „niekłopot-

liwe” albo „niezwykle ożywione”, mimo często utrudniających komunikację 

problemów językowych i ubolewania nad brakiem zaangażowania młodszego 

pokolenia27. Intensywność tej lokalnej współpracy bywa jednak bardzo różna 

i w różnym zakresie dociera do obywateli. Obok spotkań burmistrzów i pre-

zydentów miast oraz kierownictwa administracji samorządowej partnerstwa 

to także kontakty między stowarzyszeniami, szpitalami, wyższymi uczelniami 

i szkołami, inicjatywami kulturalnymi, klubami sportowymi, organizacjami 

harcerskimi. Omawiane w niniejszej publikacji badanie ma bardziej szczegó-

łowo wyjaśnić, jak dokładnie przedstawia się ta współpraca.

Tworzenie polsko-niemieckiej samorządowej sieci partnerskiej współpra-

cy kontynuowano także po 2004 roku. Polsko-Niemiecka Grupa Robocza Rady 

Gmin i Regionów Europy obradowała nadal stosunkowo regularnie, spoty-

kając się w latach 2005–2019 dziewiętnaście razy. Między 2005 a 2016 rokiem 

odbyło się ponadto siedem większych konferencji. Ostatnia, w listopadzie 

2016 roku, po kilkuletniej przerwie, została zorganizowana głównie przez nie-

miecki resort spraw zagranicznych. Kongres pod hasłem „Filary partnerstwa” 

w berlińskiej siedzibie ministerstwa miał na nowo ożywić horyzont społeczeń-

stwa obywatelskiego w stosunkach polsko-niemieckich. Rok później, w listo-

padzie 2017 roku, w berlińskim Czerwonym Ratuszu odbyła się Polsko-Niemie-

cka Konferencja Miast Partnerskich, a w listopadzie 2019 roku kontynuacją 

tych wydarzeń była konferencja w Krzyżowej.

Ponieważ można uznać, że dotychczasowy ilościowy rozwój partnerstw 

polsko-niemieckich w dużej mierze został zakończony, zrealizowano również 

27 H. Lwowski, Partnerschaftskongreß…, s. 183 i n.
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liczne inicjatywy służące stworzeniu sieci i doskonaleniu jakości stosunków 

partnerskich, należy w przyszłości wypracować nowe formy współpracy mię-

dzy jednostkami samorządowymi oraz nadal aktywizować sferę wymiany 

obywatelskiej.
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Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada

Współpraca z perspektywy urzędników miejskich
– wyniki badania ankietowego

Badanie w formie ankiety internetowej28 zostało przeprowadzone w Polsce 

i Niemczech w okresie od września do listopada 2019 roku. Informację z prośbą 

o wypełnienie kwestionariusza wysłano do wszystkich miast członkowskich 

Związku Miast Polskich i na adresy urzędów miejskich dostępne w bazie te-

leadresowej jednostek samorządu terytorialnego29 w Polsce oraz niemieckiej 

sekcji Rad Gmin i Regionów Europy, dystrybuowano je również, korzystając 

z baz kontaktów Instytutu Spraw Publicznych oraz Deutsches Polen-Institut. 

Dodatkowo w Polsce kilkadziesiąt losowo wybranych urzędników zaproszono 

do wypełnienia ankiety także telefonicznie. Informacje umieszczono także na 

stronach internetowych i rozpowszechniano za pomocą mediów społecznoś-

ciowych zaangażowanych instytucji. W informacji o badaniu zostało wyraźnie 

podkreślone, że ankieta dotyczy współpracy polsko-niemieckiej, stąd do wzię-

cia w niej udziału zaproszone są miasta prowadzące taką kooperację.

Ankietę wypełniło do końca łącznie 343 reprezentantów miast z obu kra-

jów30. Jest to liczba, która pozwala z udzielonych odpowiedzi wyciągać wnios-

ki oraz zarysować obraz przebiegu współpracy miast partnerskich z Polski 

i Niemiec31. Ankieta, z uwagi na możliwości doboru próby, od początku nie mia-

ła jednak charakteru reprezentatywnego, stąd uzyskane dane należy tak trak-

tować. Poniżej przedstawiono odpowiedzi respondentów wraz z krótkim ko-

mentarzem. Tam, gdzie uznano za wskazane, odniesiono się także do badania 

Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku, w którym przeprowadzono podobną 

ankietę, ale pośród wszystkich jednostek polskiego samorządu terytorialne-

go. W celu głębszej interpretacji wyników w niektórych wypadkach powołano 

się również na wnioski równolegle prowadzonych wywiadów pogłębionych. 

Charakterystyka miast, których przedstawiciele uczestniczyli w badaniu

Ankietę wypełniło 141 respondentów reprezentujących miasta polskie, co sta-

nowi około 15% wszystkich miast w Polsce32, i 202 ankietowanych reprezentu-

28 Badanie przeprowadziła w Internecie firma Sotrender.

29 Baza teleadresowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – http://administracja.mswia.gov.pl/adm/
baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html.

30 Łącznie zaczęło ją uzupełniać 837 osób.

31 Dla porównania – w badaniu Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku, które objęło wszystkie jednostki sa-
morządu terytorialnego w Polsce, łącznie spłynęło 326 pełnych odpowiedzi, w tym 155 z gmin wiejskich, 49 z po-
wiatów, 109 z miast i 13 z województw. Por. A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, Współpraca zagraniczna polskich 
samorządów. Wnioski z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

32 W 2019 roku w Polsce istniało 940 miast. Por. Baza Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, marzec 
2020 roku.
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jących miasta niemieckie, co stanowi około 10% miast w Niemczech33. Po stro-

nie polskiej najwięcej było przedstawicieli miast od 20 tysięcy do 100 tysięcy 

mieszkańców (połowa badanych), a po stronie niemieckiej – miast najmniej-

szych, poniżej 20 tysięcy mieszkańców (niemal połowa – 47% respondentów).

Wielkość miasta Polska Niemcy

do 20 tysięcy mieszkańców 38 (27%) 95 (47%)

od 20 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców 70 (50%) 76 (38%)

od 100 tysięcy do 500 tysięcy mieszkańców 27 (19%) 26 (13%)

powyżej 500 tysięcy mieszkańców 5 (4%) 5 (2%)

nieokreślone 1 (1%) –

ŁĄCZNIE 141 202

Rozkład regionalny reprezentowanych miast nie był w pełni zrównoważo-

ny. Po stronie niemieckiej dwie trzecie respondentów reprezentowało miasta 

jedynie z czterech krajów związkowych:

 Dolnej Saksonii (38 miast, 19%),

 Nadrenii Północnej-Westfalii (37 miast, 18%),

 Saksonii (30 miast, 15%),

 Meklemburgii-Pomorza Przedniego (24 miasta, 12%).

Jak pokazują dane liczbowe zaprezentowane w poprzednim rozdziale, trzy 

pierwsze kraje związkowe przodują w liczbie partnerstw komunalnych z Pol-

ską. Do tej listy dochodzi także Brandenburgia.

Ogólnie w badaniu było reprezentowanych 13 z 16 krajów związkowych. 

Po stronie polskiej reprezentowane były wszystkie województwa. Najliczniej 

reprezentowane w badaniu pokrywały się z tymi, w których istnieje najwięcej 

polsko-niemieckich partnerstw komunalnych:

 wielkopolskie (22 miasta, 16%),

 śląskie (17 miast, 12%),

 dolnośląskie (14 miast, 10%),

 pomorskie (13 miast, 9%),

 zachodniopomorskie (12 miast, 9%).

Wszyscy respondenci potwierdzili w ankiecie, że reprezentowane przez 

nich miasta prowadziły współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi. 

Co oczywiste, w badaniu skierowanym do przedstawicieli miast prowadzą-

cych kooperację z partnerami odpowiednio z Polski lub z Niemiec na takich 

partnerów padało zdecydowanie najwięcej wskazań. Dwie trzecie ankieto-

wanych po stronie polskiej potwierdziło współpracę z jednym miastem nie-

mieckim, a jedna trzecia – z dwoma lub więcej miastami z Niemiec. Po stro-

nie niemieckiej ośmiu na dziesięciu ankietowanych potwierdziło współpracę 

z tylko jednym miastem polskim. Określając wielkość miasta partnerskiego, 

33 W 2018 roku w Niemczech istniało 2058 miast i samorządów na prawach miast. Por. Städte (Alle Gemeinden 
mit Stadtrecht) nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2018 – https://www.destatis.de/DE/
Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/05-staedte.html.

Tabela 2. 
Rozk ad wielko ci miast, 
których przedstawiciele 
wzi li udzia  w badaniu 

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.
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ankietowani na ogół wskazywali, że współpracują z miastem podobnej wiel-

kości. Spójność wielkości miast partnerskich potwierdzali również responden-

ci w wywiadach pogłębionych.

Niemal wszyscy (92%) niemieccy respondenci wskazali, że nie planują za-

wierania kolejnych partnerstw z innymi polskimi miastami. Wśród polskich 

respondentów zaprzeczyła takim planom około połowa (48%), czterech na 

dziesięciu (44%) nie potrafiło odpowiedzieć (a zatem nie zaprzeczyło), a je-

den na dziesięciu (9%) potwierdził, że planowane jest nawiązanie kolejnego 

partnerstwa. Sugeruje to, że w Niemczech raczej ogranicza się współpracę do 

jednego miasta z Polski. W Polsce takie ograniczenie nie jest tak powszechne. 

Tendencja ta – ponownie – była obserwowana we wnioskach z wywiadów po-

głębionych.

Oprócz miast z Niemiec przedstawiciele polskich miast wskazywali przede 

wszystkim na współpracę z miastami na Ukrainie i we Francji (niemal połowa 

ankietowanych), we Włoszech (prawie jedna trzecia) oraz na Litwie, w Cze-

chach, na Słowacji i na Węgrzech (jedna czwarta). 

W wypadku miast niemieckich oprócz Polski wymieniano współpracę rów-

nież z Francją (ponad połowa ankietowanych) oraz – zdecydowanie rzadziej 

– z Wielką Brytanią (co piąty badany).

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę krajów.

Wykres 1. 
Kraje, z których pochodz  
partnerzy zagraniczni. 
Odpowiedzi polskich 
respondentów (pierwsze 
dwana cie wskaza )

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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* Badani mogli wskazać dowolną liczbę krajów.

Motywacja do podjęcia współpracy i kryteria wyboru partnera

Główne powody podjęcia współpracy z miastem w kraju sąsiednim są różne 

dla miast z Polski i Niemiec. Cztery najczęściej wymieniane przez Polaków 

przyczyny, wybierane przez około dwie trzecie respondentów, to:

 stworzenie możliwości wymiany dla mieszkańców (71%),

 promocja miasta na arenie międzynarodowej (71%),

 przenoszenie dobrych praktyk (66%),

 chęć budowy wspólnej Europy (60%).

Nieco rzadziej (średnio czterech na dziesięciu respondentów) wybierano 

rozwój wiedzy i kompetencji urzędów (42%) oraz przyczynianie się do polsko-

-niemieckiego pojednania (40%).

Dla Niemców trzy dominujące powody podejmowania współpracy to:

 chęć budowy wspólnej Europy (72%),

 przyczynianie się do polsko-niemieckiego pojednania (58%),

 stworzenie możliwości wymiany dla mieszkańców (46%).

Polacy wskazywali zatem powody bardziej praktyczne i „namacalne”, 

a Niemcy – bardziej symboliczne. Jednocześnie taka priorytetyzacja wskazu-

je, że Niemcy przez znaczną część Polaków są traktowani (lub byli na etapie 

podejmowania kooperacji) jako wzór, źródło „dobrych praktyk” w zakresie za-

rządzania miastem – odpowiedź taką wybrało dwie trzecie polskich ankieto-

wanych (i tylko 5% Niemców). Podobnie jest zresztą z promocją. Dla aż siedmiu 

na dziesięciu polskich respondentów współpraca z Niemcami była okazją do 

promocji miasta (i tylko dla jednego na dziesięciu Niemców). Niemcy są z kolei 

przekonani – nie tylko na poziomie samorządowym – o wadze europejskiego 

Wykres 2. 
Kraje, z których pochodz  

partnerzy zagraniczni. 
Odpowiedzi niemieckich 
respondentów (pierwsze 

dziesi  wskaza )

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.



 21Współpraca z perspektywy urzędników miejskich...

projektu i także na polu współpracy komunalnej dostrzegają 

jego znaczenie. Takie różnice w odpowiedziach potwierdzają 

widoczną w wielu obszarach nierównowagę w postrzeganiu 

i podejściu oraz przebiegu współpracy polsko-niemieckiej. 

Inne motywacje podjęcia współpracy z miastem z sąsied-

niego kraju wybierane były znacznie rzadziej (przez mniej niż co 

piątego ankietowanego).

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

W badaniu Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku, które dotyczyło 

współpracy zagranicznej wszystkich polskich samorządów (nie tylko miast, 

lecz również gmin, powiatów i województw), respondenci określili powody 

podejmowania współpracy bardzo podobnie. Pierwsze trzy powody były takie 

same (odpowiedzi „budowa wspólnej Europy” nie było wówczas na liście moż-

liwych odpowiedzi)34.

Zbliżone były jednak odpowiedzi polskich i niemieckich respondentów na 

temat kryteriów doboru miasta partnerskiego – dominowały trzy powody:

34 A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, Współpraca zagraniczna polskich samorządów…, s. 16.

Powodem podjęcia 
współpracy przez Niemców 
jest chęć budowania 
wspólnej Europy i polsko-
-niemieckiego pojednania. 
Polacy kierują się bardziej 
praktycznymi pobudkami, 
jak możliwość wymiany 
mieszkańców i promocja 
miasta

Wykres 3.
G ówne powody 
podejmowania wspó pracy 
z Niemcami/Polsk  
przez miasto. Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 
respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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 zaangażowanie/inicjatywa ze strony mieszkańców (47% ankietowanych 

z Polski i 41% z Niemiec wskazało tę odpowiedź),

 podobieństwo profilu miast (41% i 31%),

 podobna wielkość miast (38% i 42%).

Pozostałe odpowiedzi były zróżnicowane. Średnio jeden 

na czterech Polaków wybrał bliskość geograficzną i zaintere-

sowanie konkretnymi stosowanymi w mieście rozwiązania-

mi, a co czwarty Niemiec – działalność znanej osoby związanej 

z historią obu miast. W tym wypadku – jak pokazują prowadzone 

równolegle badania jakościowe – respondenci mieli zapewne na 

myśli Niemców pochodzących z danego polskiego miasta, którzy 

byli zainteresowani podtrzymaniem relacji z dawnym miejscem 

zamieszkania. Podobnie jak w wypadku poprzedniego pytania, wyniki potwier-

dzają, że niemieckie miasta mogą być dla Polaków źródłem „dobrych praktyk” 

częściej niż polskie dla Niemców. Kryterium wyboru miasta partnerskiego „zain-

teresowanie konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w mieście partnerskim” 

wybrało 22% polskich respondentów i tylko 7% niemieckich.

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

Wydaje się, że stosowane kryteria są właściwe, ponieważ w kolejnym pyta-

niu zdecydowana większość badanych (82% Polaków i 86% Niemców) oceniła, 

Zaangażowanie ze strony 
mieszkańców, podobieństwo 

profilu miast i ich wielkość 
to główne kryteria doboru 

miasta partnerskiego 
w Polsce i Niemczech

Wykres 4. 
Kryteria doboru miasta 

partnerskiego. Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 

respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.
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że „miasto partnerskie jest dobrze dobrane”, a pozostali wybrali odpowiedź 

neutralną (odpowiedzi negatywne były na poziomie 1–3%).

W całej grupie badanych było tylko trzech respondentów po stronie pol-

skiej (2%) i sześciu po stronie niemieckiej (3%), którzy potwierdzili, że zdarzyło 

im się zrezygnować ze współpracy z miastem odpowiednio w Niemczech lub 

w Polsce. Nie ma jednak pewności, czy jako rezygnację rozumieli oni formal-

ne zerwanie partnerstwa, co jest stosunkowo rzadkie, czy raczej wygaszenie 

współpracy bez formalnego rozwiązania partnerstwa. Jako powody rezygnacji 

respondenci wskazywali brak zainteresowania ze strony partnera i brak wi-

docznych efektów współpracy. 

Rozwój współpracy i jej ocena

Prawie połowa respondentów (43% Polaków i 49% Niemców) oceniła w bada-

niu, że znaczenie współpracy w ostatnim piętnastoleciu, a zatem od wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, się nie zmieniło. Spośród responden-

tów wskazujących zmiany większość uznawała, że współpraca 

jest obecnie ważniejsza (28% wszystkich polskich responden-

tów i 17% niemieckich), a tylko 2% badanych Polaków i 3% Niem-

ców uznała, że jest mniej ważna.

Zdecydowana większość respondentów po obu stronach 

Odry ocenia współpracę z miastem partnerskim odpowiednio 

z Polski lub Niemiec pozytywnie, a oceny wśród polskich an-

kietowanych były nieco lepsze niż wśród niemieckich. Dobrze 

lub bardzo dobrze oceniło ją ośmiu na dziesięciu respondentów 

w Polsce (82%) i siedmiu na dziesięciu respondentów w Niem-

czech (71%). Zdecydowanie mniej badanych oceniło ją neutral-

Wykres 5. 
Czy znaczenie wspó pracy 
zmieni o si  dla pa stwa 
w ci gu ostatnich pi tnastu 
lat, czyli od wej cia Polski 
do Unii Europejskiej 
w 2004 roku? Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 
respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.

Znaczenie współpracy 
miast od wejścia Polski do 
Unii Europejskiej nie uległo 
zmianom

Dobrze lub bardzo dobrze 
ocenia współpracę 
z miastem partnerskim 82% 
reprezentantów polskich 
i 71% niemieckich miast
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nie (13% w Polsce, 21% w Niemczech) lub źle (5% w Polsce, 8% w Niemczech). 

Nikt nie wybrał oceny „bardzo źle”.

Formy, dziedziny i rodzaje współpracy

Współpraca z miastami polskimi i niemieckimi odbywa się zazwyczaj w ra-

mach stałego dwustronnego partnerstwa na podstawie podpisanej umowy 

lub listu intencyjnego. Na taką formę instytucjonalną wskazało 96% polskich 

i 93% niemieckich respondentów. Ponadto 6% Polaków i 4% Niemców po-

twierdziło partnerstwo nieformalne, bez umowy. W pojedynczych komenta-

rzach do tego pytania ankietowani wskazywali również istnienie partnerstw 

wielostronnych, uwzględniających nie tylko miasta z Polski i Niemiec, ale tak-

że na przykład z Francji, Rosji czy Czech.

Według odpowiedzi respondentów najwięcej partnerstw między polskimi 

i niemieckimi miastami zawarto w latach dziewięćdziesiątych (53% polskich 

respondentów i 49% niemieckich wskazało zawarcie partnerstwa w tym okre-

sie), nieco mniej w pierwszej dekadzie XXI wieku (odpowiednio 40% i 28%), 

a już wyraźnie mniej – przed 1989 rokiem (14% i 10%) i w ostatniej dekadzie 

(11% i 9%)35. Ponadto jeden na pięciu ankietowanych w obu krajach potwier-

dził współpracę „w ramach projektów”.

35 Powyższe dane nie wskazują, ile proporcjonalnie partnerstw zawarto w danych okresie, ale ilu ankietowa-
nych potwierdziło zawarcie partnerstwa w danym okresie. Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci 
mogli zaznaczyć więcej niż jeden okres (jeśli zawarli więcej niż jedno partnerstwo w więcej niż jednym ze wskaza-
nych okresów).

Wykres 6. 
Ocena wspó pracy 

z miastem partnerskim. 
Odpowiedzi polskich 

i niemieckich 
respondentów  

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.
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Zapytani o rodzaje podejmowanych aktywności przedstawiciele polskich 

i niemieckich miast są dość zgodni. Niemal wszyscy potwierdzają, że ich mia-

sta organizują oficjalne wizyty lokalnych władz i urzędników 

w miastach partnerskich odpowiednio w Polsce i Niemczech. 

Kolejnymi najczęściej wybieranymi rodzajami aktywności były: 

współpraca szkół (Polacy 84%, Niemcy 66%) oraz wymiana, wi-

zyty mieszkańców (Niemcy 76%, Polacy 69%). Około połowy 

respondentów zaznaczyło ponadto współpracę organizacji po-

zarządowych (Polacy 51%, Niemcy 48%), a nieco mniej – współ-

pracę w ramach projektów (45% i 40%). Wyraźnie więcej polskich 

niż niemieckich ankietowanych wybrało odpowiedź dotyczącą 

wymiany „dobrych praktyk” (28% polskich respondentów i 14% niemieckich). 

W tym ostatnim wypadku jest to spójne z motywacją związaną z podjęciem 

współpracy z partnerem – Polacy częściej wskazywali taką motywację.

Jedynie jeden na dziesięciu ankietowanych potwierdził współpracę pod-

miotów gospodarczych lub organizację misji gospodarczych. Taka aktywność 

w ramach współpracy była również wyjątkowo rzadko wymieniana w wywia-

dach pogłębionych, w których w zdecydowanej większości urzędnicy miejscy 

i inni badani zaangażowani we współpracę nie potrafili wskazać przykładów 

takich kontaktów w swoim mieście.

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

Wizyty przedstawicieli 
władz i urzędników 
oraz mieszkańców, jak 
i współpraca szkół – to 
najczęściej wskazywane 
rodzaje aktywności w ramach 
partnerstw miast

Wykres 7. 
Rodzaje aktywno ci 
podejmowane przez miasto 
w ramach wspó pracy 
z niemieckim lub polskim 
partnerem. Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 
respondentów 

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.



26 Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada

W dodatkowych komentarzach pod tym pytaniem respondenci wskazy-

wali czasem, że oficjalne wizyty mają często związek z udziałem w lokalnych 

świętach, uroczystościach rocznicowych czy festiwalach miejskich. W uwa-

gach dotyczących wymian mieszkańców i współpracy szkół respondenci wy-

mieniali niekiedy dodatkowo projekty i programy wymian związane z nauką 

języka sąsiada.

We wspomnianym badaniu Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku wy-

raźnie mniej respondentów (45%) wskazywało wymiany mieszkańców jako 

rodzaj podejmowanej współpracy, za to wyraźnie więcej – wspólne projekty 

(68%)36. Ponieważ tamto badanie obejmowało również inne samorządy, nie tyl-

ko miasta, może to sugerować, że wymiany mieszkańców są relatywnie częst-

sze, a współpraca projektowa jest relatywnie rzadsza w wypadku miast w po-

równaniu z innymi samorządami. Innym wytłumaczeniem może być specyfika 

partnerstw polsko-niemieckich. Wyjazdy mieszkańców są formą aktywności 

szczególnie chętnie podejmowaną przez niemieckie miasta w odniesieniu 

do polskich ze względów historycznych. Niemieccy mieszkańcy pochodzący 

z obecnych terenów polskich, które przed 1939 rokiem należały do Niemiec, 

chętnie w ubiegłych dziesięcioleciach podejmowali podróże nostalgiczne na 

byłe tereny zamieszkania (nawet jeśli miasto nie pokrywa się dokładnie z miej-

scem urodzenia). Stąd i dziś średnia wieku uczestników jest tu wysoka, choć ta 

nostalgia to nie jedyny powód ich odwiedzin.

Poza współpracą samych władz i wymianą mieszkańców istotnymi aktora-

mi partnerstwa miast są podmioty, które podlegają władzom miejskim. Zapy-

tani o to w osobnym pytaniu badani potwierdzili (dwie trzecie ankietowanych 

po obu stronach), że inne podmioty zarządzane przez miasto – teatry, galerie, 

miejskie centra kultury – realizują projekty z partnerami z miasta partnerskie-

go z Niemiec lub Polski.

Wśród dziedzin współpracy polskich i niemieckich miast 

wyraźnie dominowały trzy: kultura (w tym promocja dziedzic-

twa lokalnego), nauka i edukacja oraz turystyka i sport. Wska-

zania te są spójne z wynikami badania Instytutu Spraw Publicz-

nych z 2012 roku, w którym te same trzy dziedziny wymieniano 

najczęściej37. Pozostałe, takie jak gospodarka czy ochrona śro-

dowiska, wskazywane są w polsko-niemieckich partnerstwach już znacznie 

rzadziej – przez kilka procent badanych. 

Zastanawiające jest, że Polacy częściej wybierali więcej niż jedną odpo-

wiedź – możliwe było wskazanie maksymalnie trzech – niż Niemcy. Trudno 

jednoznacznie interpretować takie działanie. Być może Polacy dostrzegają 

większą różnorodność pól współpracy niż niemieccy badani, stąd i odsetek 

wskazań tych najczęściej wybieranych jest wyższy.

36 A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, Współpraca zagraniczna polskich samorządów…, s. 20.

37 Ibidem, s. 24.

Kultura, nauka, edukacja, 
turystyka i sport to 

najczęściej wymieniane 
dziedziny współpracy miast
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* Badani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Polscy i niemieccy urzędnicy biorący udział w badaniu zdecydowanie róż-

nią się we wskazaniach, z jakimi organizacjami ze swojego miasta współdzia-

łają we współpracy z partnerem w kraju sąsiednim. Około połowy polskich 

respondentów zadeklarowało współpracę z organizacjami pozarządowymi 

(55%) i ośrodkami kultury (49%), a na dalszych miejscach znalazły się inne 

jednostki samorządowe, łącznie z marszałkiem i urzędem marszałkowskim. 

Bardzo zbliżone wyniki uzyskano we wspomnianym badaniu Instytutu Spraw 

Publicznych z 2012 roku38.

Po stronie niemieckiej najwięcej wskazań również padło na organizacje 

pozarządowe i ośrodki kultury, ale wskazała je tylko około jedna czwarta an-

kietowanych. Jedna piąta (19%) potwierdziła współpracę z Kościołami i związ-

kami wyznaniowymi, która po stronie polskiej wskazywana była znacznie 

rzadziej (9%). Jedna czwarta niemieckich respondentów zaznaczyła, że nie 

współpracuje z żadnymi niemieckimi organizacjami w tym zakresie, po stro-

nie polskiej takich respondentów było 13%. Ten i pozostałe wyniki sugerują, 

że w Polsce zaangażowanie „dodatkowych” instytucji, niebędących urzędami 

miejskimi, we współpracę międzynarodową miast jest większe niż w Niem-

czech. Jak sugerują wypowiedzi respondentów w przeprowadzonych wywia-

dach pogłębionych, wynika to z możliwości finansowych w Polsce. Urzędy nie 

mogą finansować wielu typów działalności i przekazują w tym celu dotacje 

38 Ibidem, s. 25.

Wykres 8. 
Priorytetowe dziedziny 
wspó pracy z partnerem 
w Niemczech lub 
w Polsce. Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 
respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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innym podmiotom. Często jednak to organizacje muszą się ubiegać o środki 

zewnętrzne, aby jakakolwiek współpraca doszła do skutku, gdyż urząd mia-

sta ma bardzo ograniczone fundusze na współpracę. Ponadto wpływ na takie 

odpowiedzi może mieć także wielkość miast respondentów. Mniejsze miasta 

niemieckie współpracują rzadziej z innymi podmiotami niemieckimi, gdyż ze 

względu na wielkość nie mają takiej możliwości organizacyjnej.

Po obu stronach stosunkowo niewielu badanych potwierdziło współpracę 

z podmiotami prywatnymi (firmami): 16% po stronie polskiej i 10% po stronie 

niemieckiej.

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

Stosunkowo istotną rolę w polsko-niemieckiej współpracy miast odgrywa 

Polonia, skoro 44% ankietowanych przedstawicieli polskich miast potwier-

dziło, że kontakty z miastem partnerskim w Niemczech obejmuje współpracę 

z Polonią i Polakami. Z drugiej strony 45% respondentów zaprzeczyło istnieniu 

takiej współpracy, a jeden na dziesięciu nie był w stanie udzielić odpowiedzi. 

Rola Polonii była w tym wypadku nieco mniejsza niż ujawniona w badaniu 

Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku (wówczas potwierdziło ją 53% re-

spondentów ze wszystkich samorządów i aż 63% z respondentów z miast), co 

sugeruje, że w wypadku współpracy z Niemcami ma ona mniejsze znaczenie 

niż w relacjach z innymi krajami, szczególnie z Ukrainą39. Wyniki te jednak 

39 Ibidem, s. 27. 

Wykres 9. 
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ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.
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wydają się i tak wysokie, jeśli zestawić je z wypowiedziami respondentów 

z badania jakościowego, którzy zazwyczaj zaprzeczali, że Polacy zamieszkali 

w Niemczech angażują się w działania w ramach partnerstw miast. Być może 

niektórzy przedstawiciele polskich miast zakładali, że sam fakt pojawienia się 

dwóch, trzech Polaków wśród osób z niemieckiego miasta może już być uzna-

ne za kontakt z Polonią.

Dla niemieckich miast rola Niemców mieszkających w Polsce we współ-

pracy z polskim partnerem jest mniejsza. Ich zaangażowanie potwierdziła jed-

na czwarta badanych, a sześciu na dziesięciu respondentów jej zaprzeczyło. 

Może to wynikać z kilku czynników, związanych głównie z faktem emigracji 

Polaków do Niemiec oraz zakorzenieniem Niemców na dzisiejszych polskich 

terenach. Jednym z tych czynników jest fakt utrzymywania kontaktów przez 

Polaków mieszkających w Niemczech z ojczyzną. Jak wskazują wywiady, nie 

jest to jednak wcale kluczowy aspekt. Innym są różnice dotyczące miejsc 

zamieszkania niemieckiej mniejszości w Polsce w porównaniu z Polakami 

w Niemczech. Ci ostatni są bardzo rozproszeni, stąd stosunkowo więcej miast 

polskich współpracujących z niemieckimi partnerami ma szanse mieć kon-

takt z Polonią. Niemcy w Polsce zamieszkują jedynie kilka regionów, szansa 

na taką współpracę respondentów niemieckich jest więc relatywnie mniej-

sza. Jak pokazują wywiady, Polonia nie stanowi aktywnej grupy wspierającej 

partnerstwa miast, ale pojedyncze osoby z polskimi korzeniami się w nią an-

gażują. Znaczenie ma raczej pochodzenie Niemców – późnych przesiedleńców 

lub wypędzonych – z terenu obecnego polskiego miasta, takie osoby są naj-

bardziej zainteresowane podtrzymywaniem kontaktów, ale w tym wypadku 

nie ma to wpływu na udzielane odpowiedzi. Wnioski z wywiadów oraz dane 

faktograficzne wskazują, że niektóre niemieckie miasta mające partnerstwo 

właśnie z miastami polskimi, gdzie zamieszkuje mniejszość, prowadzą pewną 

działalność na jej rzecz z poczucia historycznej odpowiedzialności.

Wykres 10. 
Czy wspó praca z miastem 
partnerskim obejmuje 
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polskim? Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 
respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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Współpraca polsko-niemiecka w znacznym stopniu odbywa się za po-

średnictwem tłumaczy. Istotną rolę w komunikacji odgrywają także języki 

angielski i niemiecki. Korzystanie z tłumacza potwierdza ponad sześciu na 

dziesięciu polskich (62%) i blisko siedmiu na dziesięciu niemieckich (67%) an-

kietowanych. Ponad połowa badanych potwierdza ponadto porozumiewanie 

się z niemieckim lub polskim partnerem po angielsku (54% i 51%), a ponad po-

łowa Niemców i prawie połowa Polaków – również po niemiecku (45% i 56%). 

Można zakładać, że tłumacze potrzebni są przede wszystkim przy okazji wizyt 

władz miejskich, a komunikacja robocza odbywa się po angielsku i niemiecku, 

przy czym angielski jest nieco częściej wskazywany przez Polaków, a niemiec-

ki – przez Niemców.

Rola języka polskiego jest drugorzędna, choć nie można wykluczyć, że 

w wypadku niektórych partnerstw jest istotna. Co ciekawe, porozumiewanie 

się po polsku potwierdziło więcej respondentów reprezentujących niemieckie 

miasta (27%) niż miasta polskie (15%).

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.

Finansowanie współpracy

Respondenci zostali również poproszeni o określenie źródeł finansowania 

polsko-niemieckiej współpracy miast. Niemal wszyscy jako jedno ze źródeł 

wskazali własne środki budżetowe (Polacy: 93%, Niemcy: 94%). Istotną rolę 

odgrywają ponadto dwa kolejne źródła, wskazane przez średnio czterech na 

dziesięciu ankietowanych: budżet partnera w Niemczech lub Polsce oraz fun-

dusze Unii Europejskiej i międzynarodowe. Ta ostatnia odpowiedź wskazuje 

wagę Unii Europejskiej dla rozwoju współpracy międzynarodowej miast.

Polacy nieco częściej niż Niemcy wskazywali budżet partnera jako źródło 

finansowania współpracy, ale ta różnica nie jest duża (siedem punktów pro-

centowych). Rola innych źródeł finansowych jest wyraźniej mniejsza, choć po 

Wykres 11. 
W jakim j zyku 

porozumiewaj  si  pa stwo 
z partnerem? Odpowiedzi 

polskich i niemieckich 
respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.
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stronie niemieckiej pewne znaczenie mają fundusze prywatne i krajowe (po 

17% wskazań), po polskiej stronie wskazywane rzadko.

Powyższe wyniki należy jednak interpretować ostrożnie, ponieważ re-

spondenci nie mieli możliwości określenia, jaki jest udział poszczególnych 

źródeł finansowania współpracy, a jedynie wskazywali trzy główne źródła.

* Badani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Respondenci wybierający odpowiedź „inne” najczęściej wymieniali fundu-

sze polsko-niemieckie, w tym Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fun-

dację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Symbole współpracy w przestrzeni publicznej

Współpracujące miasta nierzadko starają się zaznaczyć współpracę w prze-

strzeni publicznej. Symbole współpracy według ankietowanych są podobne 

po obu stronach Odry.

Wśród najczęściej wymienianych symboli w polskich miastach znalazły się:

 drogowskazy wskazujące kierunek i odległość od miasta partnerskiego 

oraz „witacze” (pojawiły się w 35% odpowiedzi na pytanie otwarte40),

 tablice informacyjne (16%) i pamiątkowe (21%) oraz inne elementy 

pamiątkowe: herb (8%), ławeczka (7%), drzewo przyjaźni (7%), a także pom-

niki i rzeźby okolicznościowe (6%),

40 N = 99. Ze 141 respondentów na to pytanie odpowiedziało 99 osób. Ośmiu badanych odpowiedziało „nie”, 
a czterech – „tak” bez podania szczegółów.

Wykres 12. 
ród a  nansowania 

wspó pracy miasta 
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ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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 nazwa obiektu miejskiego (parku, ulicy, ronda) honorująca miasta part-

nerskie łącznie, na przykład rondo Miast Partnerskich, lub oddzielnie, na 

przykład park Kiloński w Gdyni, albo osoby związane z miastem partners-

kim (łącznie 16%).

Niemieccy respondenci najczęściej wymieniali41:

 drogowskazy wskazujące kierunek i odległość od miasta partnerskiego 

oraz „witacze” (pojawiły się w 22% odpowiedzi na pytanie otwarte),

 tablice informacyjne (19%) i pamiątkowe (20%) oraz inne elementy 

pamiątkowe: herb (5%), ławeczka (1%), drzewo przyjaźni (9%), a także pom-

niki i rzeźny okolicznościowe (9%),

 nazwa obiektu miejskiego (parku, ulicy, ronda) honorująca miasto partner-

skie (55%).

W odpowiedziach polskich respondentów pojawiło się również kilka niety-

powych symboli współpracy, takich jak dom miasta partnerskiego (w tym wy-

padku Dom Darmstadt) jako placówka ośrodka kultury lub Dom Współpracy 

Polsko-Niemieckiej, Ogrody Niemieckie, autobusy miejskie nazwane na cześć 

miast partnerskich oraz kącik artystów z miasta partnerskiego w lokalnym 

muzeum.

Po niemieckiej stronie, w porównaniu z polską, wyróżnia się wysoki od-

setek nazw obiektów miejskich związanych z polskim miastem partnerskim. 

Pytani o takie przykłady w wywiadach polscy respondenci wspominali, że 

trudno nazywać niemiecką nazwą ulicę czy parki, ponieważ nadal może to źle 

się kojarzyć.

Opinie dotyczące korzyści ze współpracy

Większość polskich i niemieckich respondentów oceniła, że współpraca z part-

nerem w kraju sąsiednim przenosi korzyści mieszkańcom. Po stronie polskiej 

takie przekonanie zadeklarowało trzy czwarte ankietowanych (74%), po nie-

mieckiej – ponad połowa (56%). Przeciwnego zdania był co dziesiąty niemiecki 

ankietowany i ani jeden Polak. Aż jedna czwarta Polaków i jedna trzecia Niem-

ców nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć. Podobne tendencje w ocenach 

można było zaobserwować w prowadzonych wywiadach.

Porównywalne różnice w ocenach przedstawicieli polskich i niemieckich 

miast można dostrzec w odpowiedziach dotyczących korzyści dla miasta 

i jego władz. Taka sama proporcjonalnie liczba Polaków (76%) 

i odpowiednio mniejsza Niemców (45%) wyraziła przekonanie, 

że współpraca przynosi korzyści. Przeciwnego zdania było tylko 

2% Polaków i jedna czwarta Niemców (23%). Podobnie jak powy-

żej, jedna piąta Polaków i jedna trzecia Niemców nie potrafiła 

odpowiedzieć na to pytanie. Wyraźnie zatem widać, że Niemcy 

41 N = 139. Z 202 respondentów na to pytanie odpowiedziało 139 osób. Siedemnastu badanych odpowiedziało 
„nie”, a czterech – „tak” bez podania szczegółów.

Polacy częściej dostrzegają 
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władz niż Niemcy
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bardziej krytycznie oceniają to, czy współpraca międzynarodowa jest dla ich 

miasta korzystna. W obu wypadkach tendencje częściowo tłumaczyć można 

ogólnie większym krytycyzmem Niemców wobec podejmowanych działań, 

ale i mniejszą namacalnością konkretnych efektów współpracy po stronie nie-

mieckiej.

Bariery i sposoby wspierania współpracy

Polacy i Niemcy dostrzegają różne bariery we współpracy miast. 

Przeszkodą, którą przedstawiciele miast z obu krajów wymie-

niali równie często, był brak środków finansowych. Wskazało 

tę trudność czterech na dziesięciu ankietowanych po obu stro-

nach Odry (43% Polaków i 40% Niemców). Podobna procentowo 

liczba pytanych Niemców (41%), ale tylko co piąty Polak (22%) 

Wykres 13. 
Czy wspó praca 
z partnerem w Niemczech/
Polsce pa stwa miasta 
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ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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deklarowali brak czasu i nadmierne przeciążenie pracowników innymi obo-

wiązkami. Co ciekawe, aż jedna trzecia Niemców (31%) wskazała, że barierą, na 

którą natrafili, było odejście z pracy osoby, która była „motorem” współpracy. 

Po polskiej stronie ta odpowiedź pojawiała się niezwykle rzadko (5%). Sugeruje 

to, że w Niemczech zależność współpracy od czynnika osobowego uznawana 

jest za zdecydowanie ważniejszą. W prowadzonych wywiadach pogłębionych 

aspekt ten był po obu stronach kluczowy. W wywiadach jednak można było za-

obserwować pewną tendencję, która wydaje się dobrze uzupełniać powyższe 

dane z ankiety. W Polsce urzędnicy zajmujący się partnerstwem to najczęściej 

osoby młodsze, które na danym stanowisku pracują krócej niż ich niemieccy 

koledzy, stąd zapewne rzadziej zauważają wpływ zmian osobowych na współ-

pracę. O takim wpływie mówili zaś przedstawiciele innych kooperujących or-

ganizacji w Polsce.

Pozostałe odpowiedzi dotyczące barier we wzajemnych kontaktach były 

wybierane znaczenie rzadziej. W otwartych komentarzach do tego pytania 

respondenci zwracali uwagę głównie na kwestie finansowe, językowe i brak 

czasu pracowników.

Hierarchia barier jest tu podobna jak w wynikach wspomnianych badań 

Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku, z tym że wówczas brak środków fi-

nansowych zaznaczyło aż ośmiu na dziesięciu badanych42, a w opisywanym 

badaniu – czterech na dziesięciu, co, jak się wydaje, sugeruje relatywnie dobrą 

sytuację finansową miast na tle wszystkich samorządów (dla przypomnienia, 

wówczas ankieta obejmowała także gminy, powiaty i województwa). Drugim 

wytłumaczeniem może być fakt większej dostępności źródeł finansowania 

dla współpracy polsko-niemieckiej, jak środki Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży dla programów wymian.

Warto jednak odnotować, że czterech na dziesięciu Polaków (38%) i co 

piąty Niemiec (24%) odpowiedzieli, że nie napotkali we współpracy żadnych 

utrudnień. Stosunkowo niewielka liczba badanych wskazała również brak 

efektów współpracy czy brak chęci po stronie miasta partnerskiego.

Kwestie finansowe znalazły również odzwierciedlenie w od-

powiedziach na pytanie, co pomogłoby w zintensyfikowaniu 

współpracy. Odpowiedź „nowe możliwości finansowe dla jej 

rozwoju” była najczęściej wybieraną zarówno przez Polaków 

(45%), jak i przez Niemców (40%). Podobnie jak w poprzednim py-

taniu, była to również najczęściej wybierana odpowiedź w ba-

daniu z 2012 roku, wtedy jednak wskazało ją znacznie więcej 

respondentów – aż 77%.

Niewiele mniej ankietowanych deklarowało ponadto „większe zaangażo-

wanie podmiotów lokalnych” (40% Polaków i 39% Niemców), a w dalszej kolej-

ności „mniejszą biurokrację” (28% i 30%). Polacy wskazywali również większą 

42 Ibidem, s. 36.

Nowe możliwości finansowe 
dla rozwoju partnerstwa to 
najczęstszy postulat wobec 

intensyfikacji współpracy 
zarówno Polaków, jak 

i Niemców
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aktywność partnera i wsparcie na szczeblu centralnym, a Niemcy – wsparcie 

na szczeblu centralnym oraz wzrost zaangażowania radnych i decydentów. 

* Badani mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. Wykres 15. 
Utrudnienia, które 
najcz ciej pojawiaj  
si  we wspó pracy 
z partnerem z Niemiec/
Polski. Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 
respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 
Polen-Institut, 2020 rok.
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Wykres 16. 
Co, pa stwa 

zdaniem, pomog oby 
w zintensy  kowaniu 

wspó pracy z partnerem 
w Niemczech/

Polsce? Odpowiedzi 
polskich i niemieckich 

respondentów

ród o: Instytut Spraw 
Publicznych, Deutsches 

Polen-Institut, 2020 rok.

* Badani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Podsumowanie

Polscy i niemieccy respondenci dość podobnie opisują i oceniają polsko-nie-

miecką współpracę miast. Jest ona najczęściej sformalizowana przez partner-

stwo i uzupełniana konkretnymi przedsięwzięciami (projektami). Jej głównymi 

tematami są: kultura, nauka i edukacja oraz turystyka i sport, a materializuje 

się ona przede wszystkim przez oficjalne wizyty zagraniczne, wymiany miesz-

kańców i współpracę szkół.

Chociaż współpraca finansowana jest powszechnie ze środków własnych 

miast, ważną rolę odgrywają również środki unijne i fundusze polsko-niemiec-

kie. Brak środków finansowych to główna bariera ograniczająca współpracę, 

a potencjalne tworzenie nowych możliwości finansowania stanowi główny 

postulat przedstawicieli miast pytanych o pomysły na poprawę współpracy.

W odpowiedziach na kilka pytań ankiety zaznaczyły się (nieznaczne) róż-

nice między polskimi i niemieckimi respondentami. Polacy, jak się wydaje, 
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podchodzą do współpracy z Niemcami bardziej konkretnie, kierując się spre-

cyzowanymi korzyściami dla miasta i jego mieszkańców, takimi jak tworzenie 

możliwości wymiany. Dla Niemców większe znaczenie mają symbole – wkład 

w polsko-niemieckie pojednanie i budowę wspólnej Europy. Polacy częściej 

niż Niemcy skłonni są przyznać, że mogą się od niemieckich partnerów czegoś 

nauczyć.

Ciekawą informację przynoszą także nazwy stanowisk podane przez re-

spondentów poproszonych o ich wskazanie. Pokazuje to bowiem, w jakiej 

części urzędu miejskiego usytuowana jest odpowiedzialność za partnerstwo 

z miastem w drugim kraju. Wśród badanych znaleźli się sami burmistrzowie 

(po kilku po każdej stronie granicy) oraz pracownicy ich biur, dyrektorzy i spe-

cjaliści wydziałów międzynarodowych, kultury, promocji, turystyki. Niektóre 

nazwy stanowisk zawierały słowa „partnerstwo miast”, na przykład specja-

lista do spraw partnerstw miast. Kilkoro z nich wskazywało, że współpracą 

miast zajmują się już ponad trzydzieści lat (w Niemczech, w Polsce maksymal-

ną podaną liczbą było dwadzieścia dziewięć lat), przeważało jednak doświad-

czenie kilkuletnie.

Opisane wyżej badanie ilościowe ukazuje jednak tylko pewien ogólny zarys 

polsko-niemieckiej współpracy miast. Ankietę uzupełniły przeprowadzone wy-

wiady pogłębione z kilkudziesięcioma przedstawicielami polskich i niemiec-

kich miast. Ich rezultaty przedstawiamy w osobnym rozdziale. Umożliwiły one 

dogłębną analizę stanu współpracy, barier i możliwości, a także wyjaśnienie, 

z czego wynikają opisane wyżej różnice między polskimi i niemieckimi odpo-

wiedziami ankietowymi.
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Partnerstwa z bliska – wyniki i przykłady 
na podstawie wywiadów

Wstępne uwagi metodyczne 

Dobór rozmówców, z którymi przeprowadzono wywiady, przebiegał w kilku 

etapach. Na podstawie interaktywnej mapy43 opracowanej przez Związek 

Miast Polskich (ZMP), przedstawiającej polsko-niemieckie partnerstwa miast, 

wybrano polskie miasta, które prowadzą taką współpracę, i pogrupowano we-

dług szesnastu województw. Podzielono je na partnerstwa rozpoczęte przed 

1989 rokiem i po tej dacie. Nie uwzględniono przy tym stolic obu państw, bę-

dących przykładami bardzo specyficznej współpracy, oraz miast przygranicz-

nych, którym poświęcone są osobne opracowania44. W wypadku partnerstw 

nawiązanych po 1989 roku, których jest zdecydowana większość (452), w ra-

mach każdego województwa z listy alfabetycznej wybrano miasta według na-

stępującej reguły: z województw, w których znaleziono do czterdziestu miast 

partnerskich, wybrano do dalszych analiz co trzecie miasto, w wojewódz-

twach, w których jest od czterdziestu jeden do pięćdziesięciu miast partner-

skich – co czwarte miasto, a w województwach, w których pierwotna selekcja 

wykazała powyżej pięćdziesięciu jeden miast partnerskich – co piąte miasto. 

Po wstępnej selekcji wyodrębniono sto piętnaście miast partnerskich, które 

nawiązały współpracę po 1989 roku, z szesnastu województw w Polsce. Już na 

tym etapie można było ustalić, że liczba wybranych miast różni się w zależno-

ści od województwa. Przykładem może być województwo lubelskie, w którym 

spośród dziewięciu miast partnerskich wybrano zgodnie z powyższymi kryte-

riami trzy miasta. Z kolei w województwie śląskim spośród czterdziestu jeden 

miast partnerskich wyselekcjonowano ich dziesięć.

Podobne reguły zastosowano wobec sześćdziesięciu sześciu miast, które 

nawiązały partnerstwa przed 1989 rokiem. W tym wypadku również podzie-

lono je na województwa i wyselekcjonowano do dalszych badań z każdego 

43 Mapa stworzona przez Związek Miast Polskich (ZMP) powstała w 2011 roku i zawiera dane zebrane na pod-
stawie informacji podanych przez urzędy miast. Nie jest więc ona ani zbiorem pełnym (nie zawiera informacji 
od miast, które ich nie podały, można przypuszczać, że dane podali przedstawiciele miast, których partnerstwa 
rozwijają się dynamicznie), ani bardzo aktualnym. W porównaniu z nią baza danych w banku danych o partner-
stwach niemieckiej sekcji Rady Gmin i Regionów Europy jest mniej obszerna. W obliczu braku innych zestawień 
– równie pomocnych do prowadzenia pierwszego doboru – posłużono się zatem bazą danych Związku Miast Pol-
skich jako punktem wyjścia. Por. http://miasto.lh.pl/twinning/mapa/pl.html [dostęp: 19 marca 2020 roku].

44 Por. na przykład: K. Dolińska, J. Makaro, N. Niedźwiecka-Iwańczak, Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie 
i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych, Nomos, Kraków 2018.
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województwa co trzecie miasto. Uzyskano dzięki temu dwadzieścia siedem45 

polskich miast.

Do każdego ze stu czterdziestu dwóch wybranych miast polskich na pod-

stawie danych zawartych na mapie przyporządkowano miasto partnerskie po 

stronie niemieckiej oraz dopisano liczbę zamieszkującej je ludności46. Następ-

nie w doborze miast uwzględniono między innymi wielkość, położenie geo-

graficzne, charakter (na przykład miasta uniwersyteckie, miasta turystyczne) 

oraz długość współpracy z miastem partnerskim. Uwzględnienie tych kryte-

riów pozwoliło wyodrębnić ostatecznie poniżej dwudziestu par miast, do 

których wystosowano zaproszenie do udziału w badaniu. Pisma kierowano 

początkowo do urzędników miejskich, gdyż przyjęto zasadę, że w badanym 

mieście należy przeprowadzić wywiad zarówno z przedstawicielem admini-

stracji, jak i z reprezentantami innych organizacji współpracujących z partne-

rem w Niemczech/Polsce. Po otrzymaniu zgody urzędnika na rozmowę szuka-

no rozmówców z innych instytucji.

Badaniem objęto przedstawicieli dwudziestu dziewięciu miast – czter-

nastu polskich i piętnastu niemieckich. Przeprowadzono ogółem osiemdzie-

siąt jeden pogłębionych wywiadów indywidualnych na temat partnerskiej 

współpracy tych miast z Niemcami/Polską. Wśród respondentów47 znaleźli się 

obok przedstawicieli administracji komunalnej również przedstawiciele spo-

łeczeństwa obywatelskiego lub innych instytucji w przeszłości i (lub) obecnie 

zaangażowanych w różnym charakterze w partnerską współpracę w danym 

mieście. Byli wśród nich nauczyciele i dyrektorzy szkół, pracownicy urzędów 

do spraw młodzieży lub ośrodków dla młodzieży, policji, przedstawiciele stra-

ży pożarnych, członkowie organów i członkowie stowarzyszeń partnerskich, 

stowarzyszeń polsko-niemieckich i klubów sportowych, dyrekcje filharmo-

nii, członkowie zespołów muzycznych i chórów, jak również przedstawiciele 

ośrodków sztuki i centrów kultury. W każdym z miast zapytano od dwóch do 

czterech osób. Rozmówcy udzielali odpowiedzi w pogłębionych wywiadach 

indywidualnych, anonimizowanych następnie w celu opracowania ich wyni-

ków. Starano się przeprowadzać wywiady z osobami reprezentującymi pary 

współpracujących miast, dzięki czemu polski/niemiecki odpowiednik danego 

rozmówcy mógł przedstawić również swój punkt widzenia w danej sprawie.

W badaniu uczestniczyło sześć par miast partnerskich, które zapocząt-

kowały współpracę przed 1989 rokiem. Pięć badanych par oraz dwa miasta 

badane indywidualnie nawiązały partnerskie stosunki w latach dziewięćdzie-

siątych. Jedna para miast oraz jedno miasto badane indywidualnie stosunki 

partnerskie rozpoczęły w okresie od 2000 do 2010 roku. Jedna para miast part-

45 Wyjątek stanowią województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, święto-
krzyskie i warmińsko-mazurskie, gdzie miast było mniej.

46 Po stronie polskiej źródłem powyższych danych jest Baza Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycz-
nego (stan na marzec 2020 roku), po stronie niemieckiej – Statistisches Bundesamt, Daten aus dem Gemeindeve-
rzeichnis Städte in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte.

47 Dla większej przejrzystości tekstu żeńskie albo męskie formy osobowe rzeczowników stosują się do obu płci, 
o ile nie zaznaczono inaczej.
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nerskich nawiązała współpracę po 2010 roku. W ten sposób w badanej próbie 

losowej uwzględniono również zróżnicowanie doświadczeń w czasie.

W badanej próbie znalazło się pięć miast z zachodniej części Niemiec, trzy 

położone na południu, cztery na wschodzie i kolejne cztery na północy kra-

ju. Podczas dokonywania wyboru pod kątem położenia geograficznego miast 

można było sformułować pierwsze wnioski z analiz. Okazało się na przykład, 

że krajem związkowym, którego miasta utrzymują stosunkowo nieliczne part-

nerskie relacje z polskimi miastami jest Bawaria. Po stronie polskiej przeba-

dano pięć miast położonych na zachodzie, cztery na południu, trzy na wscho-

dzie i dwa na północy Polski. W Polsce badanie objęło jedno miasto małe (do 

20 tysięcy mieszkańców), siedem miast średnich (od 20 tysięcy do 100 tysięcy 

mieszkańców) i sześć miast dużych. W Niemczech w wywiadach brały udział 

dwa małe miasta oraz sześć średnich i siedem dużych miast. Wśród miast 

respondentów znalazły się obok ośrodków uniwersyteckich również miasta 

z przewagą przemysłu, miasta położone w regionach górniczych i miasta 

atrakcyjne turystycznie. Wybrano także miasta liczniej zamieszkałe przez 

Niemców (w Polsce) lub Polaków (w Niemczech).

Poniższa analiza opiera się na wnioskach ze wspomnianych przeprowa-
dzonych osiemdziesięciu jeden wywiadów pogłębionych, czyli badania ja-
kościowego, które jako rodzaj badań nigdy nie może być traktowane jako re-
prezentatywne. Jednakże sposób doboru próby, liczba zapytanych osób, ich 
zróżnicowanie pod kątem reprezentowania miast różnej wielkości, różnej 
długości partnerstwa oraz różnego typu instytucji powoduje, że tekst daje 
zróżnicowany i dość szeroki, choć niepełny obraz sieci polsko-niemieckich 
partnerstw i ich charakterystyki. Wywiady pozwoliły badanym zachować 
anonimowość, aby zapewnić jak największą swobodę wypowiedzi rozmów-
com. Stąd nie wymienia się ani nazw miast, w których przeprowadzono bada-
nia, ani instytucji, z których pochodzili respondenci.

Wszystkie wywiady opierały się na podobnym kwestionariuszu, który na-

stępnie dopasowywany był do charakteru instytucji, z której przedstawicie-

lem rozmawiano. Urzędnicy miejscy czy przedstawiciele stowarzyszeń part-

nerskich odpowiadali na pytania dotyczące szeroko pojętej współpracy miast, 

z kolei na przykład osoby pracujące z młodzieżą proszono głównie o podziele-

nie się doświadczeniami z tej dziedziny. Jednocześnie jednak dążono do tego, 

aby przedstawiciele jednego miasta mieli szansę podzielić się obserwacjami 

dotyczącymi tych samych aspektów współpracy, żeby później ich opinie móc 

zestawić, porównać i wyciągnąć wnioski.

Od miasteczka po metropolię – krótkie charakterystyki 
polsko-niemieckich partnerstw miast

Przedstawione poniżej wnioski sformułowano na podstawie analizy przepro-

wadzonych wywiadów pogłębionych. Wiele z nich potwierdza w znacznej 
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części opisane powyżej realia. Polsko-niemieckie partnerstwa miast często 

zaliczają się do najstarszych wśród polskich i niemieckich partnerstw sa-

morządowych. Na podstawie uśrednionych wartości można stwierdzić, że 

w Niemczech dłuższe stażem są jedynie p  artnerstwa niemiecko-brytyjskie, 

niemiecko-francuskie albo niemiecko-włoskie. Podobnie rzecz się ma w pol-

skich miastach uczestniczących w badaniu. Także wśród nich do najdłużej 

trwających należą partnerstwa polsko-francuskie, polsko-brytyjskie i polsko-

-włoskie. Niektóre z wybranych na potrzeby badania miast partnerstwa pol-

sko-niemieckie nawiązały w następstwie wspólnych związków z innymi mia-

stami. Niezależnie od liczby mieszkańców polskie miasta utrzymują wyraźnie 

większą liczbę partnerskich relacji niż ich niemieccy partnerzy i mają częstsze 

kontakty z innymi miastami partnerskimi swoich kooperantów. Im dłużej trwa 

współpraca komunalna, tym bardziej prawdopodobne staje się nawiązanie 

kontaktów także z miastami partnerskimi polskiego/niemieckiego partnera 

w krajach trzecich. Wynika to głównie z faktu, że uczestnicy współpracy z bie-

giem lat poznali się wzajemnie przy okazji wielu wspólnych spotkań i są dziś 

obecni również w międzynarodowych sieciach. Takie podejście praktykują 

przede wszystkim miasta małe i średniej wielkości, chociaż bywa tak również 

w niektórych metropoliach. Zwraca uwagę fakt, że partnerstwa trójstronne są 

ukierunkowane przede wszystkim na Zachód i zawierane na przykład z Fran-

cją lub Anglią. Ogólnie wielkie miasta prowadzą bardziej egzotyczną, wielo-

stronną partnerską współpracę z Dalekim i Bliskim Wschodem, ale tendencja 

w kierunku partnerstw daleko- i bliskowschodnich narasta także wśród miast 

średniej wielkości.

Wprawdzie w obu krajach potwierdza się przypuszczenie, że małe mia-
sta utrzymują mniej relacji partnerskich niż metropolie, ale występuje także 
istotna rozbieżność między Polską i Niemcami: badane polskie miasta wyka-
zują zdecydowanie więcej partnerskich związków niż miasta niemieckie ob-
jęte badaniem. Wśród badanych małych polskich miast wszystkie wymieniały 

nie mniej niż dwa inne miasta partnerskie, podczas gdy w Niemczech wyraź-

nie za wystarczające bywa uznawane jedno partnerstwo. W Polsce szczegól-

nie często występują partnerstwa polsko-ukraińskie i polsko-słowackie, tuż za 

nimi również polsko-czeskie. W przeciwieństwie do uczestniczących w bada-

niu miast niemieckich miasta polskie nierzadko nawiązują partnerstwo z Chi-

nami czy z krajami skandynawskimi (Szwecją, Norwegią). Niemal wszystkie 

miasta niemieckie utrzymują zaś partnerskie stosunki z co najmniej jednym 

miastem francuskim lub angielskim. Równie często występują partnerstwa 

z miastami włoskimi. Ponadto w Niemczech zaznacza się różnica między no-

wymi i starymi krajami związkowymi: częściej niż w miastach dawnej Repub-

liki Federalnej badane miasta z nowych krajów związkowych zawierają umo-

wy partnerskie z miastami z Europy Wschodniej, na przykład ze Słowacji lub 

z Rosji. Partnerstwa w nowych niemieckich krajach związkowych z miastami 

wschodnioeuropejskimi powstały oczywiście (przynajmniej według wypowie-
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dzi respondentów) dopiero po 1989 roku i po rozpadzie Związku Radzieckiego. 

Podobnie wśród polskich miast nie należy do rzadkości współpraca z więcej 

niż jednym niemieckim miastem partnerskim, podczas gdy żadne z uczest-

niczących w badaniu miast niemieckich nie utrzymuje jednocześnie stosun-

ków partnerskich z innym partnerem z Polski. Unaocznia to po raz kolejny 

powszechną w Polsce gotowość do zawierania umów partnerskich z większą 

liczbą miast. Z kolei miasta niemieckie często podają, że mają również innego 

partnera w samych Niemczech, najczęściej są to partnerstwa między wschod-

nią i zachodnią częścią kraju, zapoczątkowane w intencji niesienia pomocy 

nowym krajom związkowym przed zjednoczeniem lub tuż po zjednoczeniu 

Niemiec. Z kolei do wyjątków należą partnerstwa, w których uczestniczyłyby 

tylko polskie miasta.

Z reguły miasta poszukują partnerów o podobniej liczbie mieszkańców 

i podobnej strukturze, zakładając, że ułatwi to współpracę. Zdarzają się oczy-

wiście wyjątki od tej reguły, stosunki nawiązują też miasta nieco różniące się 

wielkością, a mimo to rozwijające bardzo ożywione relacje partnerskie. Często 

bywa i tak, że polskie miasta łączą się z mniejszymi od siebie miastami nie-

mieckimi. Odwrotna relacja zdarza się rzadko. Dla mniejszego niemieckiego 

miasta współpraca z większym partnerem zagranicznym może być pewną 

nobilitacją. Z kolei mniejsi partnerzy w Polsce bywają dla miast niemieckich 

niedostatecznie atrakcyjni. Jednak w omawianym badaniu różnice wielkości 

między miastami partnerskimi nie przekraczały kilkudziesięciu tysięcy miesz-

kańców.

Można zaobserwować pewne tendencje także w zakresie różnic regio-

nalnych. Miasta położone bliżej granicy często poszukują partnera również 

w pobliżu granicy, pragnąc między innymi wykorzystać niewielką wzajemną 

odległość oraz pomoc przeznaczoną dla tych regionów. Miasta z północy Pol-

ski i Niemiec wchodzą w związki partnerskie częściej niż miasta w pozostałych 

regionach. Jak zapewniano nas w czasie wywiadów, szczególne zainteresowa-

nie partnerstwami niemieckimi wydają się – z przyczyn historycznych – okazy-

wać województwa zachodniej Polski.

Motywacja do nawiązania oraz kontynuowania współpracy

Początki współpracy

Początki współpracy miast z Polski i Niemiec, o których mówią przedstawi-
ciele badanych ośrodków, różnią się w zależności od okresu, w którym na-
wiązane zostały pierwsze kontakty. Zawsze jednak opierały się one na zaan-
gażowaniu i chęciach konkretnych osób. Przed 1989 rokiem bardzo częstym 
powodem zainicjowania kooperacji była wola wsparcia polskiego miasta 
przez stronę niemiecką. Innym były istniejące kontakty dzięki polskim mi-
grantom, którzy przybywali do pracy w Niemczech. Po polskiej stronie nie-
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bagatelne znaczenie miała potrzeba uczenia się od partnerów zachodnich 
i dostępność funduszy przedakcesyjnych na taką współpracę. Wszystkim 
osobom, które rozpoczynały kooperację, przyświecała wola wzajemnego po-
znania się i budowania polsko-niemieckiego porozumienia.

Inic  jatywa współpracy sięgającej lat osiemdziesiątych i wcześniejszych 

najczęście  j, zdaniem rozmówców, wychodziła zazwyczaj od osoby, grupy osób 

lub instytucji niemieckiej, która zainteresowana była znalezieniem polskiego 

partnera i wsparciem go w ramach zadośćuczynienia i poczucia odpowiedzial-

ności za krzywdy, jakie Niemcy wyrządzili Polakom. Taka motywacja w sposób 

oczywisty wyróżniała partnerstwa polsko-niemieckie na tle innych. Niemiecki 

wybór akurat danego polskiego miasta często był dokonywany przez przypa-

dek, w efekcie pojedynczej wizyty niemieckiej grupy turystów, duchownego 

lub urzędnika w tym rejonie. Niekiedy dana polska miejscowość odwiedzana 

była przez konkretną grupę Niemców regularnie z uwagi na walory turystycz-

ne, co owocowało ostatecznie pogłębionymi kontaktami. Ale zdarzały się też 

sytuacje, kiedy strona niemiecka prosiła oficjalnie polskie, wówczas komuni-

styczne, władze o polecenie konkretnego miasta, które w wyniku tej prośby 

było odgórnie przydzielane, lub długo szukała miasta zbliżonego pewnymi ce-

chami do siebie. Takie podobieństwa związane są z wielkością miast, ich wa-

lorami turystycznymi, porównywalnością zabytków, na przykład sakralnych, 

obecnością dużej rzeszy studentów, przemysłowym charakterem (koncentra-

cją na konkretnej branży). Niekiedy ktoś z władz niemieckiego miasta lub jakaś 

grupa osób prywatnych pochodzili z obecnego miasta partnerskiego i zaan-

gażowali się na rzecz podjęcia kooperacji. Do 1989 roku formalne zapocząt-

kowanie współpracy wymagało wiele wysiłku administracyjnego, uzyskania 

zgody polskich komunistycznych władz centralnych, co trwało długo – ale nie 

zniechęcało.

Liczne partnerstwa powstały formalnie w latach dziewięćdziesiątych, 

choć i w tym wypadku początki wielu z nich sięgają lat wcześniejszych. Wów-

czas szczególnie silną motywacją po polskiej stronie była potrzeba czerpania 

z niemieckich doświadczeń kształtowania polityki miejskiej. Czynnikiem uła-

twiającym nawiązanie relacji i prowadzenie pierwszych wspólnych projektów 

były dostępne na takie cele fundusze. I w tym wypadku chęci wzajemnego 

poznania – struktur i ludzi – pozostawały kluczowym motywatorem. Charak-

terystyczne dla tego okresu nawiązywania relacji było dążenie do podpisania 

umowy partnerskiej, która formalizowała współpracę, dawała podstawy apli-

kowania przez polską stronę o pozwolenie na wyjazd, wizę, środki finansowe. 

Z upływem lat dążenie do posiadania takiego dokumentu zmalało.

Pomoc polskiemu miastu obejmowała w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych takie akcje jak wspieranie domu dziecka, lokalnej straży po-

żarnej (na przykład przez darowanie wozu strażackiego), szpitali (kupowanie 

sprzętu), przyjmowanie polskich dzieci w niemieckich domach, dary rzeczowe, 

zwłaszcza podczas stanu wojennego – słynne akcje wysyłania paczek, wspól-
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[Nasze miasto] zawsze było popularne, również 
wśród niemieckich turystów. Oni przyjeżdżali tutaj 
również prywatnie. Nawiązali tutaj kontakty zupełnie 
na stopie prywatnej, które później przełożyły się na 
chęć pomocy. [urząd miasta, Polska]

To była taka pomoc na zasadzie zadośćuczynienia za 
historyczne zaszłości i pewne krzywdy. 
[urząd miasta, Polska]

Najłatwiej jest na początku poszukać wspólnego 
mianownika. Szukać tego, co nas łączy, bo zawsze 
coś nas dzieli. Na siłę nie poszukamy partnera, ale 
jeżeli jest wspólny mianownik i historia, którą warto 
przekazać następnym pokoleniom, to zawsze będzie 
łączyć. [urząd miasta, Polska]

Ma to przyczyny historyczne, bo wielu wypędzonych 
przybyło tu, do tego regionu, a później chciano na 
nowo szukać kontaktów z ojczyzną. 
[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]

Najważniejsze było pojednanie, ale również 
podobieństwa między miastami. I wybierano je 
świadomie. [stowarzyszenie partnerskie, Niemcy] 

To były czasy bardzo trudne, to było czterdzieści lat 
temu, wtedy Polska była głęboko komunistyczna, 
to były lata siedemdziesiąte. To był trudny czas dla 
Polski. Wiem, że mieliśmy ostatnio takie spotkanie 
w Niemczech, na którym wspominali te początki 
współpracy, że to było z takiego porywu serca. 
Zarówno Niemcy, jak i Polacy tam mieszkający chcieli 
tę współpracę bardzo mocno sformalizować. Była 
też bardzo duża pomoc materialna dla Polaków. Oni 
rzeczywiście chcieli nam pomóc, taka ciepła, fajna 
współpraca. [urząd miasta, Polska]
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Generalnie staramy się, żeby te grupy różne 
zawodowe czy społeczne nawiązywały między 

sobą bezpośredni kontakt, tak żeby urząd miasta 
nie zawsze musiał w tym uczestniczyć i być 

zaangażowany. [urząd miasta, Polska]

Generalnie staramy się, żeby te grupy różne 
zawodowe czy społeczne nawiązywały między 

sobą bezpośredni kontakt, tak żeby urząd miasta 
nie zawsze musiał w tym uczestniczyć i być 

zaangażowany. [urząd miasta, Polska]

Partnerstwo miast zawsze przecież żyje dlatego, że 
ludzie wypełniają je życiem. [urząd miasta, Niemcy]

Współpraca jest bardzo zdecentralizowana, to 
znaczy miasto realizuje jakieś działania na poziomie 

administracyjnym, a różne organizacje typu nasza 
szkoła czy szkoły publiczne współpracują bilateralnie 

ze szkołami w Niemczech, bez udziału samorządu 
lokalnego. Czyli po prostu my robimy swoje, nie 

informując urzędu miasta, a miasto nie musi wspierać 
nas, ponieważ robimy to własnym sumptem. 

[szkoła, Polska]

ne odremontowanie wybranych obiektów. Niemcy czuli się zobowiązani do 

pomocy, ale także widząc sytuację Polaków, chcieli im ulżyć. Do 1989 roku już 

samo zorganizowanie przyjazdu Polaków do Niemiec było wyzwaniem – z for-

malnego (pozwolenia) i finansowego punktu widzenia, ponieważ pełny koszt 

pokrywała zazwyczaj strona niemiecka.

Instytucje, poza urzędami miast, które w danym mieście współpracują 
z partnerem w drugim kraju rozpoczynały kooperację najczęściej zainspiro-
wane faktem istnienia kontaktów na poziomie municypalnym. Czasami były 
wręcz motywowane przez urzędników (na przykład przekazywano im zapro-

szenie do dołączenia do projektu, wyjazdu na spotkanie branżowe, udziału 

w rajdzie rowerowym), kiedy indziej urząd miasta był proszony o pośrednic-
two w szukaniu odpowiednika w mieście partnerskim. Następnie zaś kon-

kretne instytucje: straż pożarna, szkoły, grupy artystyczne, grupy sportowe, 

uniwersytety trzeciego wieku same kontynuowały kontakty. Urzędnicy za-

zwyczaj są otwarci i pozostają do dyspozycji, ale cieszą się, że relacje umacnia-
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ne są niezależnie od nich. Zazwyczaj szkoły czy organizacje cenią sobie taką 

niezależność, lecz i ewentualne wsparcie.

Czasami ze strony organizacji można jednak usłyszeć rozczarowanie, że 

urzędnicy nie wykazują się wystarczającym zaangażowaniem lub że miasto 

robi za mało. Podobnie urzędnicy nieraz narzekają, że ze strony organizacji czy 

instytucji miejskich nie ma chęci działania i urząd miasta musi angażować się 

bardziej niż powinien. Jak w zdecydowanej większości spraw, wszystko zależy 

od osoby i jej nastawienia. Najlepiej oceniana jest tu działalność szkół, których 

nie trzeba zachęcać w takim stopniu jak jednostki kultury czy organizacje po-

zarządowe.

Motywacją szkół do podjęcia i podtrzymywania współpracy jest możli-
wość nauki i praktykowania przez uczniów języka niemieckiego (po stronie 
polskiej) oraz (po obu stronach) szansa na poznawanie innego kraju i jego 
kultury, otwieranie się młodzieży na świat, rozwój osobisty. Czasami to 

urząd miasta zainicjował kontakt na poziomie szkół, niekiedy szkoły miały już 

kontakty, zanim współpracę podjęto między ratuszami – znajdowały się i na-

wiązywały partnerstwo przez spotkania warsztatowe, bazy danych. Obecnie, 

zwłaszcza w wypadku szkół średnich, które w polskim systemie nie podlegają 

miastom, kooperacja toczy się niezależnie.

Specyficzną rolę odgrywają organizacje powołane w celu wzmacniania 
relacji z miastem partnerskim. Są to zazwyczaj stowarzyszenia (już w na-

zwach wskazujące charakter swojej działalności, na przykład: „Partnerschafts-

verein”, „Freundeskreis”, „Towarzystwo Partnerstwa Miast”, „Stowarzyszenie 

Przyjaciół Miast Partnerskich”), których głównym celem jest organizowanie 
wymian, pośredniczenie w kontaktach, informowanie w mieście o drugim 
kraju. W Niemczech często zajmują się one współpracą swojego miasta ze 

wszystkimi miastami partnerskimi. Często istniały już więc w momencie, kie-

dy dane miasto zaczynało współpracę z Polską. Po polskiej stronie zazwyczaj 

ich początki inspirowane były faktem istnienia podobnej organizacji w nie-

mieckim mieście partnerskim i niemiecki model stawał się wzorcem. Później 

do ich kompetencji dochodziło wspieranie partnerstw także z miastami spoza 

Niemiec. Głównym powodem zakładania i kontynuowania działalności jest 

chęć pośredniczenia w kontaktach mieszkańców, osób zainteresowanych, 

poza podjętymi już tematami i istniejącymi strukturami. Ale takie stowarzy-

szenia wspierają też nawiązanie znajomości między konkretnymi grupami do-

celowymi – organizacjami kultury czy sportu.

Podobną rolę odgrywają towarzystwa niemiecko-polskie w Niemczech 
i polsko-niemieckie w Polsce. Te ostatnie także bywały tworzone z myślą 

o wspieraniu partnerstwa miast, kiedy indziej powstawały wcześniej z potrze-

by informowania o Polsce/Niemczech i działania na rzecz zbliżenia obu społe-

czeństw, organizowania spotkań, wyjazdów do sąsiedniego kraju. Ta motywa-

cja przyświeca ich aktywistom do dziś. Zaangażowanie na rzecz partnerstwa 

miast jest wówczas jedną z form działalności. Wielkość tego typu organizacji, 
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w zależności od miasta, waha się od dziesięciu do kilkuset osób i od tego rów-

nież bardzo zależy aktywność i możliwości działania.

Drugim kluczowym elementem wspierającym współpracę jest fakt posia-

dania odpowiednika po drugiej stronie granicy. Jeśli stowarzyszenie miast 

partnerskich lub towarzystwo niemiecko-polskie istnieje jedynie po niemie-

ckiej stronie (częstsza sytuacja niż odwrotnie), to trudniej rozwinąć aktyw-

ność, gdyż partnerem do rozmów są polscy urzędnicy, a nie przedstawiciele 

społeczeństwa obywatelskiego. Polaków bardzo motywuje do działania au-

tentyczne zainteresowanie Niemców danym miastem, jego rozwojem, prob-

lemami, i podziw, jak Polska się rozwija. Wreszcie intensywność kooperacji za-

leży od dostępności środków finansowych – niektóre stowarzyszenia dostają 

fundusze celowo z urzędu miasta i to jest ich operacyjną motywacją do działa-

nia (więcej o finansowaniu piszemy w dalszej części rozdziału).

Stowarzyszenia współpracy miast zazwyczaj ściśle współpracują z admi-

nistracją miejską, ale intensywność tej współpracy zależy przede wszystkim 

od zaangażowanych osób. Zdarza się, że urzędnik odpowiadający w ratuszu 

za kontakty z miastami partnerskimi jest też członkiem danego stowarzysze-

nia, co ułatwia komunikację. Kiedy indziej są to kontakty luźniejsze, ale zwykle 

bezproblemowe, istnieje wymiana informacji, lecz każdy zajmuje się własny-

mi sprawami i operacyjnie wspólnych działań nie ma, raczej wsparcie w mia-

rę potrzeb (przemówienia, wizyty, uzgadnianie niektórych rzeczy). Zdarza się 

jednak, że brakuje wymiany informacji, otwartości ze strony urzędu – i to jest 

zazwyczaj czynnik, który powoduje, że partnerstwo między oboma miastami 

nie funkcjonuje tak dobrze, jak tego by sobie tego życzono.

Więc […] te wzajemne uzgodnienia między 
miastem i stowarzyszeniami, w tym także naszym 

stowarzyszeniem, to takie pole, gdzie, owszem, 
bywały niedostatki. Oczywiście też mamy nadzieję, że 

w przyszłości to się poprawi. 
[towarzystwo niemiecko-polskie, Niemcy]

Takie były początki towarzystwa i od początku było to 
zawieszone na paru osobach. Tak naprawdę to było 
zawieszone tylko na mnie, potem na jakiś czas ktoś 

wskakiwał i jakoś to ciągnął przez jakiś krótki okres ze 
mną. [towarzystwo polsko-niemieckie, Polska]

Przedstawiciele miast partnerskich z obu krajów w zdecydowanej więk-

szości bardzo podobnie opisują motywację do podjęcia współpracy i jej po-

czątki. Drobne różnice wynikają z braku szczegółowej wiedzy na ten temat 
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w wypadku partnerstw, które trwają już od dziesięcioleci – kontaktami nie 

zajmują się już osoby, które je inicjowały. Zgodność panuje też co do tego, że 

w latach osiemdziesiątych i wcześniej to niemiecka strona była tą, która szu-

kała polskiego miasta do współpracy.

Powody kontynuacji kooperacji i wyzwania z tym związane

Kluczowe dla podjęcia i kontynuowania współpracy jest powodzenie pierw-
szych inicjatyw oraz motywacja i zaangażowanie osób za nią odpowiedzial-
nych. To ich zaangażowanie, często poświęcanie prywatnego czasu – także 

w wypadku urzędników i nauczycieli, nie tylko osób działających społecznie 

– pozwala rozwijać kontakty i pokonywać trud  ności organizacyjne. Pozytyw-

ne doświadczenia: słowność partnera, dobra komunikacja, udane wspólne 

wydarzenia, dostrzegalny rozwój młodzieży, która uczestniczy w projektach, 

zachęcają do podejmowania kolejnych działań. Niektóre zaangażowane oso-

by z Niemiec, które robią to z własnej inicjatywy, nie jako urzędnicy, wynio-

sły chęć do współpracy z Polską z domu, inne nie miały z Polską wcześniej nic 

wspólnego. Obecnie rzadziej niż przed dwudziestu, trzydziestu laty motywa-

cją jest jednak poczucie potrzeby pomocy polskiemu miastu i jego mieszkań-

com, coraz mocniej na pierwszy plan wysuwa się potrzeba budowania relacji 

i poznawania sąsiada. Powyższe powody wymieniane są zazwyczaj zgodnie 

przez badane pary miast partnerskich.

Czynnikiem sprzyjającym realizowaniu kolejnych przedsięwzięć jest do-
stępność środków finansowych. Fundusze unijne i polsko-niemieckie prze-

znaczone na wspólne projekty zdecydowanie ułatwiają dalsze działania.

Szczególnie liczy się równocześnie wypracowane zaufanie, przeradza-
jące się w przyjaźń osób zaangażowanych. W wypadku projektów podejmo-

wanych przez urzędników dochodzi do tego także wsparcie ze strony władz 

miasta. Burmistrz lub prezydent oraz rada miasta, którzy wyrażają zaintereso-

wanie rozwojem współpracy, są istotnym czynnikiem organizacyjnie, ale tak-

że psychologicznie wspierającym daną osobę. Wyrażać się to może zarówno 

w osobistym uczestnictwie w projektach, pytaniach o ich rozwój, w otwarto-

ści na spotkania z przybywającymi do miasta gośćmi oraz gotowości przeka-

zywania funduszy budżetowych na cel współpracy międzynarodowej. Zdarza 

się, że takie zainteresowanie wynika jednak nie tyle z przekonania o wadze 

współpracy zagranicznej, ile z chęci zaistnienia w oczach lokalnego wyborcy.

Dla mnie jest ważne: inni ludzie, inne nastawienie, 
inne poglądy, inne style życia, od kultury przez, 
powiedzmy, sprawy kulinarne… No więc to mnie 
interesuje, o celach życiowych, o życiowych 
historiach, te wszystkie sprawy. To, uważam, jest 
bardzo ciekawe. [straż pożarna, Niemcy]
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Jest zainteresowanie ze strony rady miasta, bo radni 
też nas wspierają, co roku […] dopytują. Co roku 

jestem na komisjach oświaty, kultury i zawsze pytają, 
co robimy, jakie są plany na ten rok, gdzie młodzież 

wysyłamy. Także jest taka otwartość i przychylność do 
tych działań i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. 

[urząd miasta, Polska]

Wszystko sama zorganizowałam. Za to dostałam 
bukiet kwiatów od pana starosty. Dlatego, żeby mógł 

mieć przed wyborami dodatkowe głosy. 
[szkoła, Polska]

Ale jest też zainteresowanie z polskiej strony. Mamy 
tam przyjaciół, prezydenta miasta, na samej górze, od 

2002 roku jest prezydentem, i kiedy on coś zadecyduje, 
to tak jest. [towarzystwo sportowe, Niemcy]

I chyba o to chodzi, że musi być w każdym mieście 
ktoś, komu się chce. Bo nawet jeśli panowie 

prezydenci są zgodni co do kontynuacji współpracy, 
to musi zejść przynajmniej szczebel niżej, żeby ktoś to 

pociągnął. [urząd miasta, Polska]

To zawsze osobiste kontakty motywują i wspólne 
przeżycia. [urząd miasta, Niemcy]

Dobrze się to rozwija, bo są osoby, które chcą. 
[stowarzyszenie partnerskie, Polska]

Największa motywacja to obserwacja, jak uczeń 
rozwija swoje kompetencje językowe w naturalnym 

środowisku. Przy intensywnie spędzanym czasie 
wymiany uczniowie czerpią całymi garściami, bardzo 

szybko i chętnie zawiązują nowe przyjaźnie, które 
niejednokrotnie kontynuują już indywidualnie. To 

tylko potwierdza, że wymiana przynosi zamierzone 
efekty i motywuje do dalszej współpracy. 

[szkoła, Polska; szkoła, Niemcy]
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Przede wszystkim czynnik ludzki jest ważny. Jeśli nie 
będzie ochoty do współpracy, a mimo to będzie się to 
robiło, to to nie będzie dobrze działało. 
[straż pożarna, Polska]

Więc to motywuje, że ze strony obywateli tutaj jest 
jednak duże zainteresowanie miastami partnerskimi 
i właśnie również miastem partnerskim w Polsce. 
[urząd miasta, Niemcy]

Podpisać można wszystko, a potem i tak życie 
pokazuje, że czasami różnie bywa – czasami zależy od 
osób, od okoliczności, od przypadku. 
[urząd miasta, Polska]

Motywuje oczywiście wiele przyczyn, na przykład 
kiedy ruszają takie projekty, które się totalnie 
sprawdziły, które dały trwałe efekty, w których widać, 
że coś powstało, że jest taka dalsza współpraca. 
[urząd miasta, Niemcy]

Odejście osoby zaangażowanej na emeryturę, jej śmierć, wyprowadzka 
z miasta, zmiana pracy zazwyczaj wpływa na osłabienie więzi urzędu czy 
organizacji z instytucją partnerską. W niektórych instytucjach istnieje świa-

domość tego ryzyka i podejmowane są odpowiednio wcześnie działania za-

radcze. Na przykład wiedząc, że dany nauczyciel wybiera się za rok, dwa lata 

na emeryturę, szuka się nowej osoby, aby ją wcześniej wdrożyć. Decydujące 

jest tu zaangażowanie przełożonego – dyrektora szkoły czy wydziału/depar-

tamentu w urzędzie. Jego brak powoduje, że partnerstwo w pewnym momen-

cie podupada, gdyż brakuje następcy lub jest nim osoba niezainteresowana 

współpracą, nieposiadająca odpowiednich możliwości jej kontynuowania, 

czasami także niepotrafiąca zarazić chęcią uczestniczenia w wymianie osób 

wokoło. W ekstremalnych sytuacjach zanika pamięć o istnieniu partnerstwa. 

Dostrzegalne są przy tym różnice po stronie polskiej i niemieckiej. Niemcy 

zdecydowanie częściej przewidują nadchodzące zmiany (jak emerytura, ko-

niec kadencji przewodniczącego stowarzyszenia) i planują, jak zapobiec ich 

negatywnym skutkom (znalezienie i wdrożenie następcy). Polacy zwykle tego 

nie robią. Zdarza się także, że strona niemiecka, wiedząc, że po polskiej stronie 

dojdzie do odejścia zaangażowanej osoby, wyraża wewnętrznie obawy z tym 

związane dwa lata wcześniej, nie dzieląc się nimi z Polakami, nie chcąc ich 
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urazić. Jednocześnie po polskiej stronie istnieje świadomość nadchodzących 

zmian, wychodzi się jednak z założenia, że jest jeszcze czas na działania i że 

obawy są bezpodstawne, nie widzi się też konieczności rozmów o tym z part-

nerem. Jest to typowy przykład problemów komunikacyjnych w relacjach pol-

sko-niemieckich, wpływających na jakość współpracy.

Poważnym wyzwaniem pozostaje zawsze wygospodarowanie czasu. 
Zależy ono zarówno od osobistego nastawienia osoby odpowiedzialnej za 

te kontakty, jak i od działania instytucji czy organizacji. Niekiedy brak czasu 

wynika z priorytetów, kiedy podstawowe zadania na danym stanowisku – jak 

gaszenie pożarów w wypadku straży pożarnej – są wyżej w hierarchii. Polscy 

nauczyciele są z kolei zbyt przeciążeni obowiązkami, a po godzinach pracy 

zmuszeni często dorabiać do niskiej pensji, praca społeczna, jaką jest wymia-

na, jest więc dla nich zbyt dużym obciążeniem czasowym. Dyrektorzy niechęt-

nie zaś zwalniają nauczycieli kluczowych przedmiotów – egzaminacyjnych 

– na dłuższy czas z prowadzenia zajęć lekcyjnych, co jest niezbędne w wypad-

ku wyjazdu na wymianę.

To wisi, jak we wszystkich partnerstwach, na osobach 
i jeśli ich kiedyś zabraknie, a nie wychowają sobie 

następców, to szybko może się zdarzyć, że to nagle 
zmaleje do zera. [towarzystwo sportowe, Niemcy]

Zdarzyło się, niestety, że musieliśmy zrezygnować 
z cyklu wymian. Raz powodem było małe 

zainteresowanie uczniów niemieckich (tylko 
czterech uczniów było chętnych), kolejnym razem 

musieliśmy zawiesić wymianę z powodu pójścia 
nauczyciela [języka] niemieckiego na emeryturę. […] 

Ponadto nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza 
i niekoniecznie było [ze strony nowego] już tak 

bardzo zainteresowanie współpracą. [szkoła, Polska]

Towarzystwo istnieje praktycznie tylko na papierze 
i to jest najczęściej problemem takich organizacji jak 
nasza, tych organizacji pozarządowych. Współpraca 

jest zależna od ludzi, którzy zaangażują się tu czy tam. 
[towarzystwo niemiecko-polskie, Niemcy]

Klasycznym przykładem trudności jest też brak motywacji po jednej ze 
stron, zła komunikacja, aż do całkowitego braku odzewu. I w tym wypadku 
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wynika to ze zmian personalnych, ale niekiedy także, po niemieckiej stronie 

(w opinii Polaków), jest wynikiem niedowierzania, że polski partner może być 

równorzędnym i zaoferować ciekawą współpracę. W momencie, kiedy obie 

organizacje się poznają, odwiedzą i dostrzegą, jak wiele je łączy i jak podob-

nie działają (zwłaszcza Niemcy poznają sytuację w Polsce, nieodbiegającą, 

a często przerastającą w zakresie rozwoju czy zaangażowania niemiecką), 

tematyczna współpraca rozwija się dobrze. Zauważalną tendencją jest tutaj 

brak równorzędności znaczenia i działalność towarzystw niemiecko-polskich 

i polsko-niemieckich. W Niemczech są one statystycznie większe i bardziej 

aktywne, w Polsce nieraz istnieją jedynie na papierze, co w sposób oczywisty 

uniemożliwia współpracę.

Niekiedy współpracę utrudnia przełożony, który nie wspiera swojego 
pracownika lub wręcz nie zwalnia go z innych zajęć podczas trwania projek-
tu z miastem partnerskim (na przykład nauczyciel podczas obecności grupy 

z zagranicy musi nadal prowadzić lekcje według swojego planu, zamiast to-

warzyszyć gościom). Brak jasnej woli politycznej ze strony burmistrza czy pre-

zydenta miasta również może – choć nie musi – powodować, że urzędnicy nie 

są zaangażowani tak mocno we współpracę, jak było to w latach poprzednich. 

Ponownie – zależy to od osobistej motywacji danej odpowiedzialnej osoby. Ale 

jeśli brak chęci własnych nałoży się na brak zachęcania ze strony władz/prze-

łożonego, to marazm we współpracy jest widoczny. Dostrzegają go wówczas 

zarówno partner po drugiej stronie Odry, jak i podmioty w mieście, które rea-

lizują kooperację. Charakterystyczne jest także składanie organizacji wymian 

przez ratusz na barki społecznie działającej osoby zaangażowanej. Zazwyczaj 

osoba taka początkowo sama zgłasza się jako chętna do pomocy językowej 

i organizacyjnej, a miasto, nie mając środków finansowych na profesjonalne-

go tłumacza czy zatrudnienie urzędnika, który będzie pilotował partnerstwo, 

opiera na niej kolejne projekty.

Nieprzyjacielem kooperacji staje się także rutyna. Powtarzalność działań, 

ciągły kontakt tych samych osób powoduje, że zaczynają one szukać nowych 

bodźców, porzucając dotychczasowych partnerów.

Coraz większym problemem stają się różnice pokoleniowe, zwłaszcza 
w podejściu młodszych pokoleń do zaangażowania społecznego. Brakuje na-

stępców, którzy gotowi byliby poświęcić swój czas wolny na organizowanie 

wymian czy realizowanie projektów bez otrzymywania za to zapłaty. Pojawia 

się także niechęć do przyjmowania gości z zagranicy w domu czy inwestowa-

nia prywatnych środków na zapraszanie ich do restauracji lub organizowanie 

wspólnych działań. Postrzegane jest to – po polskiej stronie – jako szerszy 

problem zaniku głębszych więzi społecznych, znanych z wcześniejszych dzie-

sięcioleci. Wyrażały się one odwiedzinami w domach kolegów z pracy, wspól-

nym świętowaniem w pracy uroczystości. Brak podobnego nastawienia wśród 

obecnych trzydziestolatków powoduje, że nie ma kto przejąć przysłowiowej 

pałeczki, albo zaangażowanie takiej osoby ogranicza się do niezbędnego mi-
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nimum, co nie sprzyja rozwijaniu współpracy. Tendencje te zauważalne są 

w obu krajach, we wszystkich podmiotach realizujących projekty, choć po nie-

mieckiej nie są wiązane ze zmianami więzi społecznych, te bowiem, w porów-

naniu z polskimi, ogólnie są słabsze. Stosunkowo najrzadziej są wymieniane 

w polskich urzędach miejskich, gdyż na stanowiskach odpowiedzialnych za 

kontakty międzynarodowe znajdują się zazwyczaj osoby młode lub w średnim 

wieku, bardzo otwarte na kontakty z partnerami.

Wymiana jest przerzucana jak gorący kartofel 
– obecnie między szkołami – kto ma to robić. 

Przedtem przez ileś lat to moja koleżanka to robiła 
i było wiadomo, że ona to robi, ale jak poszła na 

emeryturę, a druga zmarła, to się okazało, że młodsi 
nie są już chętni, żeby organizować. Przedtem było 

nas trzy i wymieniałyśmy się. [szkoła, Polska]

Zniechęca rutyna. Ta bliskość i ciągłość kontaktów 
może powodować zmęczenie materiału. To może 

być problem. Z tą rutyną trzeba walczyć. W pewnym 
momencie już wszystko było. Partnerzy przyjeżdżają 

i chcą coś nowego, bo rzeczy, które już robili czy 
widzieli, już im spowszedniały. 
[centrum turystyczne, Polska]

Naturalnie, że to demotywuje, kiedy jest trudno 
utrzymać kontakty albo w ogóle najpierw je nawiązać, 

że nie ma czasem partnera do kontaktów, albo kiedy 
nie przychodzą odpowiedzi czy coś takiego. Troszkę 

to utrudnia. [urząd miasta, Niemcy]

Powodem, dla którego współpraca nie rozwija się tak, jak tego by sobie 
życzono, jest bardzo często kwestia finansowa. W budżetach miejskich bra-

kuje funduszy przeznaczanych na kontakty z zagranicą, pozostałe podmioty 

mają zaś trudności w pozyskaniu środków (szerzej o wyzwaniach związanych 

z finansowaniem partnerstw piszemy poniżej). Brakuje wiedzy o możliwoś-

ciach oraz umiejętności pozyskiwania funduszy, lub istnieje przekonanie, że 

zająć się tym muszą inni, najczęściej przełożeni lub władze. Niekiedy brakuje 

także formy prawnej, która pozwalałaby danej grupie nieformalnej (na przy-

kład rowerowej) postarać się o środki, a założenie stowarzyszenia nie wycho-

dzi z powodu braku chętnych do pracy.



 55Partnerstwa z bliska – wyniki i przykłady na podstawie wywiadów

To znaczy, to musi przecież nasz szef, dyrektor 
naszego wydziału, a ostatecznie też burmistrz, 
musiałby też tego chcieć i musiałby może też innym 
działom powiedzieć: „Przyjrzyjcie się, jakie mamy 
możliwości sfinansowania takiej historii”. Naturalnie 
nasi ludzie chętnie by to zrobili, ale nie wtedy, 
gdyby potem mieli płacić dwa tysiące euro z własnej 
kieszeni, wtedy to taka gotowość szybko słabnie. 
[straż pożarna, Niemcy]

Tam, gdzie jest problem, no to chodzi o kasę. 
[towarzystwo polsko-niemieckie, Polska]

Kolejnymi czynnikami zniechęcającymi do dalszych wysiłków na rzecz 
kooperacji jest duża biurokracja i nieporównywalność systemów administra-
cyjnych i organizacyjnych Polski i Niemiec. Na biurokrację skarżą się przede 

wszystkim osoby składające wnioski o dofinansowanie i rozliczające dotacje. 

Zwłaszcza jeśli odpowiedzialność za wspólne projekty leży po stronie osoby 

działającej społecznie lub w czasie wolnym zajmującej się wymianą (jak jest 

w wypadku polskich nauczycieli), obciążenie kwestiami formalnoprawny-

mi jest bardzo demotywujące. Osoby te są zwykle samoukami, same wypra-

cowują sobie metody pracy z grantami, jednocześnie zaś są konfrontowane 

z wymagającym systemem grantodawcy, krajowym systemem prawnym lub 

meandrami administracji własnej instytucji. Poziom frustracji narasta, jeśli po 

stronie partnera zasady są dużo prostsze (łatwiejsze pozyskanie środków, brak 

konieczności szczegółowego rozliczania, szybsze przelewanie funduszy). Przy 

czym często każda ze stron uważa, że zasady po drugiej stronie są łatwiejsze.

Drugim istotnym czynnikiem są różnice systemowe między Polską a Niem-

cami. W wypadku partnerstw najwyraźniej widać to w obszarze wymian 

szkolnych. Zdaniem rozmówców, po polskiej stronie zaangażowanie nauczy-

ciela w wymienię odbywa się w znakomitej większości w jego czasie wolnym 

i nie jest w jakikolwiek sposób gratyfikowane. W Niemczech przygotowanie 

i uczestniczenie w projekcie wlicza się do godzin pracy. Centralnie zorganizo-

wany system administracyjny w Polsce i federalnie w Niemczech przekładają 

się także na trudności we współpracy na przykład na poziomie straży pożar-

nej. W Polsce włączona w nią musi być centrala w Warszawie, co przedłuża 

i komplikuje proces i budzi irytację po niemieckiej stronie.

Wreszcie organizacyjnym hamulcem są nieraz odległości między miasta-
mi partnerskimi. Przy czym ta sama odległość może być oceniana raz jako 
niewielka, innym razem jako poważna przeszkoda – w zależności od doświad-

czenia rozmówcy czy punktu odniesienia. Przy porównywaniu partnerstwa 
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z miastem z Polski z kooperacją z miastem z Chin położenie jest w wypadku 

współpracy polsko-niemieckiej faktem stymulującym, a wręcz wyraża się ubo-

lewanie, że dzieje się za mało, biorąc pod uwagę geograficzną bliskość.

Tak obecnie to już jest tragedia, dlatego że ja obecnie 
pieniądze dostaję od starostwa i w starostwie muszę 

to rozliczać, a mój partner dostaje te pieniądze do 
ręki, na swoje konto, i swoim podpisem rozlicza. 

[szkoła, Polska]

Plany wobec pozyskiwania kolejnych partnerów

Zdecydowana większość badanych mia  st nie szuka już kolejnych partnerstw. 
Głównym powodem jest brak czasu i funduszy na zaangażowanie w następ-
ną współpracę. Miasta, które mają już rozwinięte kontakty, często zinstytu-

cjonalizowane umową, z partnerem w Polsce czy Niemczech, nie planują po-
zyskania kolejnego partnera z tego samego kraju. Z tym, że miasta polskie 
niejednokrotnie mają więcej niż jedno miasto partnerskie w Niemczech, 
kiedy miasta niemieckie zazwyczaj nie wychodzą poza jednego polskiego 
partnera. Nie ma też jednolitego wzorca, jak długo mają trwać kontakty, zanim 

podpisze się formalną umowę o partnerstwie, ale panuje zgoda, że warto naj-

pierw zrealizować kilka wspólnych działań, a dopiero później formalizować 

partnerstwo. Nowe formy współpracy lub kooperację z kolejnymi miastami 

preferuje się zaś na poziomie pracy projektowej, raczej nie nowego stałego 

partnerstwa. Większe miasta są zdecydowanie bardziej otwarte na kolejne 

partnerstwa lub niesformalizowaną współpracę projektową niż mniejsze. Wy-

nika to z istnienia wyodrębnionych komórek organizacyjnych do współpracy 

zagranicznej. Ważny jest też fakt, że przy nawiązaniu na przykład dwudziestu 

partnerstw wszystkim poświęca się z uwagi na możliwości mniej czasu, niż ro-

bią to urzędnicy w małych miastach wobec kilku partnerstw, jakie koordynują.

Fluktuacje personelu w ratuszach miejskich powoduje, że nie zawsze ist-

nieje jednak pełna wiedza dotycząca prób podejmowania kooperacji w prze-

szłości, często wyrażane jest przekonanie, że nieudanych działań w tym ob-

szarze nie było. Wymieniane przykłady odnoszą się raczej do potencjalnych 

partnerów z innych niż Polska i Niemcy krajów. Wówczas jako powód niena-

wiązania współpracy wymienia się politykę miasta, z którym próbowano na-

wiązać kooperację – ogólne odrzucenie nowych partnerstw lub (po polskiej 

stronie) brak możliwości finansowych. Z kolei w Niemczech odrzucane są 

próby współpracy miast z Chin z uwagi na odległość i różnice w wielkości czy 

problemy językowe. Polacy wspominają, że zgadzają się na taką współpracę, 

„ponieważ Chiny to potęga”.
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W wypadku szkół i organizacji współpracujących gotowość do szukania 

kolejnych partnerów zależy od danego podmiotu – trudno znaleźć wyraźne 

tendencje w podejściu. Niektórzy dyrektorzy szkół, nauczyciele czy działacze 

społeczni twierdzą, że są otwarci na nowe partnerstwa, inni przyznają, że nie 

mają już organizacyjnie możliwości zwiększenia zaangażowania. Odrzucanie 

propozycji następuje, jeśli partner okazał się trudny we współpracy w po-

przednich projektach lub grupy docelowe są niedopasowane. Pojedynczy roz-

mówca – ze szkoły na wschodzie Polski – wspomniał, że w wypadku argumen-

tów tematycznych nie podjąłby współpracy w tematyce LGBT, gdyż zapewne 

wywołałoby to niechęć rodziców.

Poza czynnikami historycznymi (motywacja Niemców do wspierania Pola-

ków) powody podjęcia i kontynuowania współpracy nie różnią się w wypadku 

partnerstw polsko-niemieckich, od partnerstw polskich i niemieckich miast 

z podmiotami w innych krajach. Najważniejszym czynnikiem pozostaje aspekt 

ludzki i to od niego, a nie od różnic geograficznych, polityki czy innych elemen-

tów, zależą różnice w kooperacji.

Jeśli to jest już któreś z kolei miasto z państwa, 
z którym już mamy podpisaną umowę, to tego też się 
trzymamy, jeśli mamy partnera z Niemiec, to już nie 
myślimy raczej o żadnym innym mieście z tego kraju. 
Nie jest to zasada nigdzie spisana tylko tak na razie 
przyjmujemy. [urząd miasta, Polska]

Od urzędu miasta po straż pożarną: rozmaitość aktorów współpracy

Urząd miasta należy do kluczowych aktorów partnerskiej współpracy miast. 
Jednak podmiotowo partnerstwo zależy od stowarzyszeń obywatelskich 
i od instytucji, które tworzą ogniwo łączące administrację z lokalnym społe-
czeństwem. W dziedzinie wymiany młodzieży wyróżniają się szkoły jako sa-
modzielne inst  ytucje współpracujące, co różni je od pozostałych organizacji 
młodzieżowych. Sposób postępowania poszczególnych aktorów współpracy 
i związane z nim działania są bardzo zróżnicowane.

Urzędy miast jako kluczowi aktorzy współpracy

Administrację miejską można uznać za centralę kontaktów dla polsko-nie-
mieckiego partnerstwa miast. Formalne partnerstwo i patronat władz miej-

skich nad współpracą to jednak tylko jeden z warunków ramowych kształto-

wania jej formy i treści, gdyż trwałe powodzenie partnerstwa zależy od tego, 

czy wypełnią je życiem aktorzy społeczeństwa obywatelskiego.
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Wielkie miasta mają niekie  dy osobne wydziały zajmujące się wyłącznie 

współpracą międzynarodową i partnerstwem miast, działania w ramach part-

nerstwa leżą niekiedy w kompetencji gabinetu nadburmistrza/prezydenta 

miasta, co umożliwia szybkie uzgadnianie projektów i podejmowanie decyzji 

bez zbędnej zwłoki. W tym wypadku często bywa tak, że współpracą między-

narodową zajmuje się więcej osób, gdyż metropolie mają zwykle znacznie wię-

cej miast partnerskich niż małe miasta.

Mniejsze miasta – ze względu na często ograniczone zasoby ludzkie – sytu-

ują swoją działalność w ramach partnerstwa miast często w wydziałach kultu-

ry lub prasowych, czyli stanowi ona tylko jedno z licznych zadań bieżącej dzia-

łalności, chyba że miasto dysponuje dostatecznymi środkami finansowymi. 

Wówczas rzeczywiście się zdarza, że tworzony jest odrębny dział poświęcony 

współpracy partnerskiej miast. Szczególnie ożywione i aktywne polsko-nie-

mieckie partnerstwa miast wydzielają w swojej strukturze administracyjnej 

nawet osobne komórki zajmujące się wyłącznie polsko-niemiecką współpracą 

partnerską. Oczywiście jeśli pracownicy municypalni nie są skupieni wyłącz-

nie na współpracy międzynarodowej, mogą poświęcić temu zadaniu tylko 

ograniczoną liczbę godzin i pulę środków. Ma to z kolei konsekwencje dla prze-

biegu i kształtowania partnerstwa. W takich sytuacjach szczególnego znacze-

nia nabierają inne instytucje miejskie i organizacje pozarządowe realizujące 

projekty wspólnie z miastem partnerskim, a przede wszystkim stowarzyszenia 

partnerskie.

W Niemczech w prace przy konkretnych projektach partnerstwa miast 

włączane są również i inne działy miejskiej administracji – w zależności od 

tematyki projektu. W Polsce projekty najchętniej powierza się jednemu tylko 

działowi, ale i tu w razie potrzeby do współpracy włączane są inne działy ad-

ministracji miejskiej.

Rola stowarzyszeń partnerskich

Cele i zadania

Do głównych zadań stowarzyszeń zalicza się merytoryczne kształtowanie 
współpracy oraz przybliżanie partnerstwa miast ich obywatelom, podobnie 
jak umożliwianie (stosownie do potrzeb) kontaktów miedzy poszczególnymi 
zainteresowanymi. Stowarzyszenia partnerskie często działają też jako po-

średnicy zapewniający kontakty innym instytucjom, można również kierować 

do nich wiele pytań związanych z partnerstwem miast. Inicjatywa powstania 

stowarzyszenia partnerskiego niemal zawsze jest inspirowana przez władze 

miejskie, pragnące ugrunto  wać partnerstwo miast na poziomie obywatelskim 

i zyska  ć dodatkowe wsparcie dla współpracy. Ostatecznie jednak tę ideę mu-

szą podjąć i realizować zaangażowani obywatele.
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Również w dłuższej perspektywie działające energicznie i z powodzeniem 

stowarzyszenia partnerskie są zależne nie tylko od aktywności i innowacyjno-

ści swoich zarządów, ale także od odpowiedniego wsparcia ze strony władz 

miasta i administracji miejskiej. Nie chodzi przy tym jedynie o pomoc finan-

sową, lecz również o dobre kontakty z ratuszem. Miasta w trudnej sytuacji 

finansowej potrafią mimo to utrzymać żywe stosunki partnerskie, jeśli zaan-

gażowani pracownicy administracji miejskiej współpracują blisko ze stowa-

rzyszeniami partnerskimi i wspierają je między innymi w procesie ubiegania 

się o dofinansowanie. Przeciwna sytuacja występuje w miastach znajdują-

cych się nawet w dobrej, umożliwiającej wsparcie sytuacji finansowej, z której 

jednak stowarzyszenie partnerskie lub inne instytucje miasta nie korzystają 

w pełni, ponieważ brakuje kontaktów z miejskimi urzędami. Mogą zatem wy-

stąpić wyraźne efekty synergii, pod warunkiem jednak, że się ich poszuka.

Ale bez stowarzyszenia partnerstwa miast, zarówno 
z jednej, jak i z drugiej strony, by […] się nie zdarzyło 
nigdy. Tutaj trzeba podkreślić, że ci ludzie, że te 
[organizacje] są motorem napędowym. 
[urząd miasta, Polska]

Działalność stowarzyszeń partnerskich przyjmuje różne formy – od pomo-

cy udzielanej administracji miejskiej przez członków stowarzyszeń aż po nie-

zależne organizacje z własnym biurem i stałymi pracownikami. Jednak sukces 

działalności stowarzyszenia nie zawsze musi być jedynie zależny od profesjo-

nalizmu działania czy formy stowarzyszenia. Dochodzą bowiem do tego kwe-

stie finansowe. Także wielkość miasta nie wydaje się czynnikiem decydującym 

– jest nim jedynie zaangażowanie indywidualnych osób.

Stowarzyszenia mające ścisłe relacje z władzami miast i ich administra-

cją w niektórych kwestiach życzyłyby sobie jednak większej samodzielności 

we współpracy. Pozwoliłoby to na mniejszą biurokrację i inicjowanie nowych 

form projektów. Z kolei stowarzyszenia partnerskie, które nie wytworzyły 

szerszych sieci powiązań z ratuszem, czują się niekiedy pomijane i chciałyby 

większej integracji w ramach działania partnerstwa miast.

Wielką zaletą stowarzyszeń partnerskich jest to, że dzięki długoletnim 

kontaktom i powstałym dzięki nim przyjaźniom współpraca staje się nie tylko 

bardziej profesjonalna, ale także bardziej otwarta, gdyż można poruszać trud-

niejsze tematy bez obawy urażenia drugiej strony.

Członkowie

Zwykle w działalność niemieckich stowarzyszeń partnerskich angażują się ci 
Niemcy, którzy już wcześniej mieli styczność z Polską i Polakami – bardzo czę-
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sto przez małżeństwo z polskim partnerem albo polską partnerką, ale również 

z przyczyn rodzinnych albo w następstwie wcześniejszych pobytów w Polsce. 

Po stronie niemieckiej rzadko w szeregach członków niemiecko-polskich sto-

warzyszeń partnerskich można znaleźć rdzenne Polki i rdzennych Polaków. 

W polskich stowarzyszeniach partnerskich z kolei można spotkać członków 

wykazujących pewne sympatie dla niemieckiej kultury i języka niemieckiego. 

Po polskiej stronie spośród miast średniej wielkości w kilku wyrażano krytykę 

niemieckich stowarzyszeń partnerskich jako niezwykle elitarnych i homoge-

nicznych, co może odstraszać niektórych potencjalnych członków. Ze    względu 

na umiejętności językowe Polacy wykazują, jak się wydaje, większe zahamo-

wania, gdy idzie o angażowanie się w stowarzyszeniu partnerskim, gdyż nie 

chcą skompromitować się w oczach partnerów niemieckich. Wątpliwości roz-

wiewają się jednak już po pierwszym spotkaniu i te osoby poszerzają swoją 

znajomość języka angielskiego, a bywa, że jednocześnie i niemieckiego.

W tych miastach w Polsce i w Niemczech, gdzie sieć kontaktów między ad-

ministracją i stowarzyszeniem jest bardzo rozbudowana, często pracownicy 

administracji miejskiej są jednocześnie członkami stowarzyszenia, angażując 

się na rzecz polsko-niemieckiego partnerstwa również w swoim czasie wol-

nym. Zdarza się i tak, że prezydent miasta/burmistrz zasiada oficjalnie w za-

rządzie stowarzyszenia, przy czym ma to raczej symboliczny charakter, pod-

kreślając znaczenie partnerstwa i samego stowarzyszenia.

Wyzwania dla stowarzyszeń partnerskich miast 

Prężne stowarzyszenia partnerskie można znaleźć przede wszystkim w Niem-

czech, ponieważ tradycyjnie bardziej pielęgnuje się tu kulturę działalności 

stowarzyszeniowej. Utrzymaniu ożywionych kontaktów sprzyja właściwy 

partner po stronie polskiej. Zauważają to dziś również polskie stowarzysze-

nia partnerskie, gdy poszukują podobnych organizacji w innych krajach. Brak 

właściwego odpowiednika po polskiej stronie oznacza brak partnerów i insty-

tucji do kontaktów, co utrudnia stronie niemieckiej pracę organizacyjną, gdyż 

okazało się, że między miastami, w których po obu stronach istnieją stowa-

rzyszenia partnerskie, współpraca jest bardziej intensywna. W badanej próbie 

znalazło się kilka niemieckich miast, którym brak było takiego odpowiednika 

i które wymieniały to jako utrudnienie, nie było jednak żadnego miasta pol-

skiego, które nie znalazłoby niemieckiego stowarzyszenia do współpracy.  

Wielkim wyzwaniem, z którym muszą borykać się wszystkie stowarzy-
szenia partnerskie miast, jest przewaga członków w wieku senioralnym. 
W Polsce ten problem nie jest aż tak nabrzmiały, ale i liczba stowarzyszeń 

partnerskich jest mniejsza, chociaż w opisanej próbie przeważająca większość 

niemieckich stowarzyszeń partnerskich wskazała odpowiedniego partnera po 

stronie polskiej. W Polsce stowarzyszenia partnerskie działały aktywniej, były 
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atrakcyjniejsze i powstawały częściej przed 1989 rokiem, gdyż oferowały lu-

dziom możliwość podróżowania za granicę.

W czasach peerelowskich istniały takie 
stowarzyszenia przyjaźni, były tłumnie nawiedzane, 
bo to się kojarzyło z atrakcją, z wyjazdem do Niemiec, 
do Włoch, ze wszystkimi atrakcjami przy ubóstwie 
tutejszym. A teraz takie towarzystwa, jeśli jeszcze 
są, to głównie na papierze istnieją. 
[stowarzyszenie partnerskie, Polska]

Dlatego te stowarzyszenia partnerskie są ważne. 
Tu też zdarzają się wzloty i upadki, to jasne. Ludzie 
znowu odchodzą i trudno jest znaleźć młodszych, 
którzy chcieliby się w to angażować, przede 
wszystkim tych w średnim wieku, którzy jeszcze 
naprawdę pracują – ale generalnie oni się mniej 
angażują, nie tylko w naszych stowarzyszeniach, 
i wolą robić coś innego. 
[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]

Szeroki krąg instytucjonalnych i społecznych aktorów partnerskiej współpracy

Obok przedstawicieli administracji miejskiej i odrębnych stowarzyszeń part-
nerskich działalność w ramach partnerstwa obejmuje wiele innych pozio-
mów. Można oprócz współpracy szkół i uniwersytetów wymienić również 
współpracę instytucji miejskich, na przykład muzeów, teatrów, filharmonii 
i innych placówek kulturalnych oraz bibliotek czy szpitali. Jeszcze szersza 
jest paleta współpracujących w ramach partnerstwa organizacji pozarzą-
dowych i innych inicjatyw osób zainteresowanych, poszukujących partnera 

w celu wymiany doświadczeń albo wspólnego wnioskowania o dofinansowa-

nie z Unii Europejskiej dla swoich projektów. Ich działalność zostanie omówio-

na w dalszych rozdziałach.

Od miejskiego festynu po dialog specjalistów: aktywności w ramach 
partnerstwa miast

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku na działania w ra-
mach partnerstwa miast najbardziej wpływały niemieckie projekty wsparcia 
i pomocy Polsce. Przez te lata polskie miasta mogły się wiele dowiedzieć od 
swoich nie  mieckich partnerów i z tej wiedzy skorzystać. Dziś warunki życia 
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stały się niemal porównywalne i obecne partnerstwa można określać jako 
równoprawne. Odzwierciedleniem tego jest także zmiana motywacji dla 
poszukiwania partnera: od pojednania i zadośćuczynienia przez Niemcy do 
umacniania idei europejskiej i uczenia się od siebie nawzajem. Dzisiejsze 
aktywności bazują na wymianie doświadczeń i nowoczesnych formach spot-
kań.

Obywatele jako grupy docelowe polsko-niemieckich partnerstw miast

Grupą docelową dla żywej i trwałej partnerskiej współpracy miast są ich 

mieszkańcy. Grupy, do których konkretna oferta jest kierowana, i skala jej za-

sięgu zależy od celów wyznaczanych przez dane miasto i może ulegać zmia-

nom w czasie. Większość miast deklaruje jednak, że ich uwaga skupia się na 

wymianie młodzieży.

 Wielu respondentów ściśle oddzielało wymianę na poziomie administracji 

samorządowej od obszaru współpracy społeczeństw obywatelskich. Celem 

głównym pracy stowarzyszeń i aktorów reprezentujących społeczeństwo oby-

watelskie jest przede wszystkim wspieranie kontaktów między ludźmi – doty-

czy to zarówno młodszych stażem, jak i dłużej działających partnerstw. Z kolei 

priorytetem dla administracji miejskiej jest wymiana na poziomie władz i pra-

cowników urzędów miejskich, co pozwala na naukę w ramach doświadczeń 

partnera lub wspólne planowanie większych inicjatyw.

Niemal we wszystkich badanych miastach współpraca w dziedzinie kultu-

ry wysuwa się na pierwszy plan. Intencją jest tu przede wszystkim zaprezento-

wanie własnego miasta i jego zalet.

Symboliczne znaczenie oficjalnych delegacj  i 

Oficjalne delegacje służbowe są typowym elementem standardowego pro-
gramu partnerstwa miast i tworzą jego ramy formalne. W omawianym bada-

niu aktywne partnerstwa miast wyróżniają się tym, że obok władz miejskich 

i pracowników administracji we współpracy i w wymianie biorą udział przed-

stawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zyskując w ten sposób możliwość 

wnoszenia nowych impulsów i nowych treści. Powstaje w ten sposób nowa 

dynamika wzajemnych interakcji, gdyż obywatele zyskują nowe spojrzenie 

na pracę urzędów, a jednocześnie administracja może skorzystać z pomysłów 

obywateli. W ten sposób dochodzi po obu stronach do pewnego zbliżenia. 

W niniejszym badaniu zjawiska takie zaobserwowano w wypadku małych 

i średnich miast, co nie powinno dziwić, ponieważ w miastach tej wielkości 

łatwiej wypracować tego rodzaju zbliżenie między władzami miejskimi i oby-

watelami niż w aglomeracjach. Jednocześnie można zaobserwować, że miasta 

mające szczególnie ożywione stosunki partnerskie nie poświęcają szczegól-

nej uwagi spotkaniom delegacji oficjalnych, ponieważ uznają, że korzystna 
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dla ich partnerskiej współpracy jest przede wszystkim wymiana między oby-

watelami. Wizyty oficjalnych delegacji stanowią w takich wypadkach   jedynie 

niewielką część całości relacji partnerskich. Partnerstwa miast polegające 

tylko na wizytach oficjalnych władz miejskich i ich przedstawicieli są zwy-

kle słabo umocowane wśród obywateli miasta. Takie sytuacje występowały 

w naszej próbie wśród młodszych stażem partnerstw i w niektórych wielkich 

miastach. Przy czym duże miasta zwykle oferują szerszy wachlarz aktywności 

w ramach partnerstwa. Ponieważ jednak partnerstwa miast nie są statyczne, 

a jednocześnie bardzo mocno zależne od zaangażowania konkretnych osób, 

zdarzało się i tak, że wskutek odejścia takich aktorów ożywione, oparte na 

obywatelskich podstawach partnerstwo zmieniało się w czysto administra-

cyjną wymianę – albo na odwrót. W każdym razie wszystkie badane miasta 

dążą do szerokiego utrwalenia współpracy w społeczeństwie obywatelskim, 

nie ograniczając jej do oficjalnych delegacji.

Z […] jest modelowa współpraca, ponieważ urzędnicy 
tam bardzo rzadko jeżdżą, natomiast cały czas 
kursują jakieś autobusy [z odwiedzającymi się 
mieszkańcami]. [urząd miasta, Polska]

Wizyty delegacji najczęściej są realizowane w związku z jakimiś wydarze-
niami, na przykład z okazji jubileuszy, dni pamięci, przyjęć noworocznych lub 

festynów miejskich. Przy tym na dobrą sprawę w każdym z miast uroczysto-

ści z okazji jubileuszu partnerstwa stanowią rodzaj programu obowiązkowe-

go – najczęściej w rytmie pięcioletnim. Partnerstwa szczególnie intensywnie 

i żywo funkcjonujące odbywają co najmniej raz w roku wizyty swoich dele-

gacji w związku z różnymi wydarzeniami. Miasta zapraszają się na przykład 

nawzajem naprzemiennie, co jest również uważane za gest uprzejmości i ce-

chuje zarówno małe, jak i wielkie ośrodki. Najczęściej występującą formą ta-

kiej wymiany jest coroczne spotkanie władz miast partnerskich. Taka podróż 

jest wykorzystywana do opracowania planów przyszłych działań albo do od-

nowienia umowy partnerskiej, ale również w celu zaplanowania wspólnych 

prezentacji na targach lub w różnego rodzaju sieciach.

Jubileusze są dobrą okazją do wysyłania nowych 
impulsów. Rocznica narodzin to okoliczność 
uzasadniająca przypomnienie celów partnerstwa, 
a przede wszystkim włączenie do udziału szerokiej 
publiczności. Jednocześnie wywołuje refleksję, czy 
i na ile osiągnięto wyznaczone cele. 
[urząd miasta, Niemcy]
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Wielkie rocznice, święta narodowe lub uroczystości regionalne władze 

miejskie wykorzystują przede wszystkim do zademonstrowania w różnej for-

mie ich zaangażowania i zainteresowania miastem i krajem partnera: od li-

stów kierowanych z okazji jubileuszy miejskich do urzędników analogicznego 

szczebla w urzędach partnera aż po wizyty obejmujące akty wyrażające uzna-

nie i szacunek, na przykład w formie składania wieńców w miejscach pamięci. 

W omawianym badaniu było to charakterystyczne dla szczególnie zaangażo-

wanych burmistrzów niemieckich – niezależnie od lokalizacji miasta czy liczby 

jego mieszkańców. Dla porównania: wśród polskich przedstawicieli miast ta-

kie akty zdarzały się rzadziej. To stwierdzenie z jednej strony podkreśla kolejny 

raz mocne zorientowanie Niemców na wydarzenia historyczne i potwierdza, 

że idea zadośćuczynienia jest nadal głęboko zakorzeniona w świadomości, ale 

wzmacnia także wrażenie, że Polska samorządowa chciałaby oddalić się od 

tego historycznego tematu. Ważne wydarzenia wykorzystują nie tylko kręgi 

oficjalne, lecz również stowarzyszenia partnerskie. W małych miastach orga-

nizowane są imprezy, na przykład uroczyste kolacje z okazji świąt związanych 

z historią kraju partnera, podczas których można poznać tradycyjne potrawy 

i wysłuchać krótkich wystąpień. Takie wydarzenia są jednak raczej wyjątkiem 

niż regułą.

Wyzwaniem wymienianym przez respondentów w tym miejscu jest ewen-

tualny brak regularnej komunikacji. Po obu stronach może on skutkować re-

zygnacją z włączania przedstawicieli partnera do uroczystości rocznicowych 

albo brakiem zainteresowania gremiów miejskich ich zapraszaniem. Natural-

nie u partnerów, którzy i wcześniej nie byli szczególnie aktywni, prowadzi to 

do dalszego zawężania możliwości współpracy.

Podróże obywateli – przyjęty model współpracy z potencjałem zmian

Klasyczne podróże obywateli przynależą,   zdaniem wszystkich badanych 
miast niemieckich, do partnerstwa miast. Są one uznawane za przyjęty, nie-
wymagający zmian model współpracy. Polacy podchodzą jednak do tej formy 
z coraz większą troską. Średnia wieku niemieckich uczestników jest znacznie 

wyższa niż Polaków podróżujących do Niemiec. Ponadto uczestnicy traktują 

te podróże jak wycieczkę lub urlop, a nie jako wymianę, która jest właściwym 

celem partnerstwa miast. Dlatego w oczach polskich pracowników miejskich 

urzędów podróże obywatelskie są przestarzałym modelem, w Niemczech zaś 

stanowią one sprawdzony rodzaj współpracy, z którego zwykle nie zamierza 

się rezygnować.

Forma podróży obywateli zmieniała się jednak z biegiem lat. Wraz ze 
wzrostem dobrobytu rosły też wymagania uczestników – zarówno w Polsce, 
jak i w Niemczech. Dawniej było przyjęte zakwaterowanie u rodzin uczestni-

czących w wymianie, co zdarza się także i dziś, sprawia jednak coraz więcej 

problemów, gdyż starsi uczestnicy albo preferują „anonimowe” noclegi w ho-
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telu, albo mają zastrzeżenia wobec konieczności przyjmowania w domu ob-

cych osób, albo po prostu nie mają takich możliwości. Jednocześnie organi-

zatorzy stale podkreślają, jak cenne jest zamieszkanie u rodzin, gdyż jest to 

najlepszy sposób poznania kultury i ludzi oraz okazja do inicjowania przyjaźni 

na całe życie. Również pod względem finansowym organizowanie pobytów 

u rodzin jest korzystne i do dziś częste w miastach, których środki finansowe 

na wymianę są skromniejsze.

Wspólnym elementem podróży oficjalnych delegacji i podróży obywatel-

skich jest też zwiedzanie znanych historycznych miejsc pamięci, jeśli w okolicy 

miasta partnerskiego takie się znajdują. W miastach małych i średnich często 

proponuje się jednodniowe wycieczki do położonych w pobliżu dużych miast.

Festyny miejskie okazją do prezentacji miasta

W Niemczech w ostatnich latach przyjął się zwyczaj zapraszania i prezento-
wania polskich miast partnerskich na festynach miejskich i jarmarkach bożo-
narodzeniowych, co pozwala przybliżyć partnerstwo   miast jeszcze szerszej 
grupie obywateli. Z tej okazji ustawiane są stoiska, na których polskie miasto 

partnerskie ma okazję się przedstawić, oferując polskie specjalności i wyroby. 

W wybrane dni obecni są na festynie czy jarmarku również goście z miasta 

partnera, często chóry lub muzycy.

Ładujemy całego busa i Niemcy są bardzo 
zainteresowani produktami regionalnymi 
od nas: nalewki, miody, wyroby z wosku pszczelego. 
[urząd miasta, Polska]

Zaproszone miasto chętnie korzysta z okazji, by zareklamować swoją ofer-

tę turystyczną i produkty regionalne. Takie prezentacje na jarmarkach przed 

Bożym Narodzeniem odbywają się przede wszystkim w miastach, w których 

działa stowarzyszenie partnerskie podejmujące się ich organizacji. Nie jest to 

jednak warunek konieczny. Rzadziej spotyka się ten rodzaj promocji na rzecz 

niemieckiego partnera po stronie polskiej. Prawdopodobną przyczyną są pol-

sko-niemieckie różnice kulturowe. Ponieważ w Polsce tradycja organizowania 

jarmarków bożonarodzeniowych i festynów miejskich nie jest tak silnie wy-

kształcona jak w Niemczech, odpowiednio mniej jest możliwości zapraszania 

do udziału w nich niemieckiego partnera.

Nieliczne miasta organizują tematyczne tygodnie swoich miast partner-
skich, na przykład polski i niemiecki tydzień partnerski, co wiąże się wpraw-

dzie ze sporym nakładem organizacyjnym, ale zapewnia znaczny pozytywny 

odzew wśród obywateli. Celem takich tygodni jest przybliżenie własnym 

mieszkańcom miasta partnerskiego i jego kraju oraz obudzenie zaintereso-
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wania partnerską współpracą. Format tygodnia partnerskiego może być bar-

dzo indywidualny, ale częścią programu są między innymi występy zespołów 

muzycznych i tanecznych, prezentujących w zależności od uwarunkowań re-

gionalnych programy folklorystyczne albo w stylu nowoczesnym, szczególnie 

lubiane przez publiczność miejską. Urządza się stoiska z wyrobami i daniami 

regionalnymi, mające przybliżyć mieszkańcom kulturę stołu i kuchnię part-

nera, są wreszcie prezentacje rzemiosła artystycznego, spotkania autorskie 

i projekcje filmowe. Ważne jest przy tym uczestnictwo aktorów ze strony spo-

łecznej, którzy współkształtują program i zachęcają do niego mieszkańców, 

włączając ich ewentualnie do udziału w tych działaniach.

Wspólne zadania łączą

Inną formą aktywności miejskiej jest współpraca instytucji, na przykład po-
licji albo straży pożarnych. Ten typ kontaktów spotyka się zwłaszcza w śred-
nich i dużych miastach. W badanej próbie stanowi raczej wyjątek. Takie for-
my współpracy opierają się w pierwszej linii na wymianie doświadczeń (best 
practice). Wyzwaniem są w tym wypadku odrębności strukturalne i prawne   

obu krajów, gdyż na przykład w Polsce struktura straży pożarnej jest scentra-

lizowana, a w policji obowiązują odmienne formy monitorowania czy ściga-

nia przestępczości niż po stronie niemieckiej. W tych warunkach wymiana 

doświadczeń może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie. Mimo to 

uczestnicy takich wydarzeń podkreślają ich duży efekt edukacyjny. Jednocześ-

nie można zaobserwować, że na przykład współpraca straży pożarnych z bie-

giem lat osłabła i tylko nieliczne miasta zachowały do dziś rzeczywiście bliskie 

więzy tej współpracy. Jedną z przyczyn jest to, że dawniej współpraca polegała 

w dużej mierze na wsparciu Polski przez Niemcy, na przykład w postaci prze-

kazywania używanych wozów strażackich. Od kiedy warunki życia stały się 

porównywalne, kontakty tego typu uległy ograniczeniu. Dodatkowo znaczną 

przeszkodą są bariery i wymogi biurokratyczne. Potencjalni polscy uczestnicy 

wymiany strażackiej obawiają się także, że narażą się na zarzut, jakoby jeździli 

do Niemiec tylko po to, żeby napić się kawy albo nawet czegoś mocniejszego.

Dowiedzieliśmy się na przykład, że Polska o wiele 
szerzej ujmuje obszar prewencji. Że jest na przykład 

prewencja na stokach narciarskich, gdzie koledzy 
jeżdżą i zwracają uwagę, by szusować po stoku 

w hełmie i najlepiej bezalkoholowo. Tak daleko my się 
oczywiście nie posuwamy. [policja, Niemcy]

W niektórych mniejszych, ale także w większych miastach od kilku lat 
z powodzeniem rozwijają się z kolei kontakty między bibliotekami. Wymienia 
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się przy tym nie tylko doświadczenia, lecz także książki, dzięki czemu niemiec-

ka biblioteka może wykazać się zasobem literatury polskiej, a polska – niemie-

ckiej. Służy to przede wszystkim ludności polskiej i zainteresowanej Polską 

w Niemczech, gdyż poza tym dostęp do polskiej literatury jest w Niemczech 

– abstrahując od możliwości stwarzanych przez Internet – raczej ograniczony.

Z powodzeniem przebiega – przede wszystkim w miastach małych i śred-
nich – wymiana doświadczeń w obszarze zdrowia i spraw społecznych, w tym 
między innymi w placówkach opiekuńczych czy w ramach warsztatów dla 
osób z niepełnosprawnościami. Projekty w dziedzinie zatrudnienia dla osób 

z niepełnosprawnościami i projekty inkluzji często inicjowane były przez 

administrację miejską, a z czasem rozwinęły się w większości w samoistne 

przedsięwzięcia z udziałem różnych miejskich instytucji. Kontakty w opiece 

zdrowotnej powstały z kolei podczas dostaw pomocy z Niemiec i wiele z tych 

kontaktów nawiązanych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

utrzymuje się do dziś. Przykładem mogą być w kilku badanych mniejszej i śred-

niej wielkości miastach inicjatywy samopomocy kobiet po przebytym nowo-

tworze. W ramach spotkań chorujące onkologicznie kobiety z Niemiec i kobie-

ty z Polski, które spotkał podobny los, mogą wspierać się nawzajem.

Również sama praktyka wymiany doświadczeń, zwykle jednostronna 

w ubiegłych dekadach, przeszła przemianę. Obecnie także niemieccy rozmów-

cy stwierdzają, że w wielu dziedzinach przejmują od polskich kolegów pewne 

pomysły i umiejętności, a podczas spotkań zbierają pomysły i uczą się cze-

goś nowego, nawet jeśli dawniej było odwrotnie. Niektórzy przyznają nawet, 

że polskie miasto partnerskie w wielu dziedzinach zaszło znacznie dalej, na 

przykład w cyfryzacji, infrastrukturze czy w rozwoju urbanistycznym, co ma 

związek przede wszystkim z dostępem do finansowania przez Unię Europej-

ską. Niemcy, przede wszystkim w nowych krajach związkowych, nierzadko 

zazdroszczą nieco Polakom tak skutecznego pozyskiwania środków i chcą 

uczyć się od nich, jak to robić. Niektóre z badanych miast niemieckich planują 

w związku z tym na przykład budowę podobnych ośrodków kultury i ośrod-

ków dla młodzieży, jak to zrobili już lata temu ich polscy partnerzy. W kilku 

miastach prowadzona jest też wymiana ekspercka, na przykład w dziedzinie 

działalności inżynierskiej czy opiekuńczej. Takie przykłady dowodzą, że dziś 

polskie doświadczenie jest wysoko cenione w partnerskiej współpracy samo-

rządowej.

Wymiana oparta na zainteresowaniach

Projekty w dziedzinie sportu, kultury, sztuki i muzyki występują w wielu 
różnych formach w miastach zarówno dużych, jak i małych i są częścią każ-
dego żywego partnerstwa. Często takie wydarzenia są rezultatem pomysłów 

zrodzonych podczas podróży obywateli lub delegacji miejskich. W dziedzinie 

sportu odbywają się turnieje i zawody w najróżniejszych dyscyplinach, na któ-
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re organizatorzy zapraszają swoje miasta partnerskie i miejscowe drużyny. 

W kolei mniejsze grupy uprawiające sport, powstające poza sportem zorga-

nizowanym, biorą udział w maratonach w miastach partnerskich albo orga-

nizują na przykład wycieczki rowerowe. Zdarza się czasami, że uczestniczą 

w nich burmistrzowie/prezyd  enci miast, co stanowi wyrazisty gest wspierania 

idei partnerstwa. W dziedzinie muzyki organizowane są różnorodne festiwale 

muzyczne, podczas których wspólnie koncertują muzycy polscy i niemieccy. 

Dawniej do przodujących form tej współpracy należały wymiany chórów, 

tu jednak zaszła zmiana, gdyż w ostatnich latach ogólnie maleje liczba osób 

śpiewających w chórach. Obecnie rośnie zaś wymiana indywidualnych muzy-

ków lub małych zespołów i grup. Nie bez znaczenia ma tu czynnik niższych 

kosztów. Przy wsparciu miasta odbywają się – przede wszystkim w większych 

miastach – duże koncerty orkiestr. Są one organizowane wprawdzie w ramach 

partnerstwa miast, ale stanowią raczej element reprezentacyjny tej współpra-

cy, a nie jej obywatelski czynnik.

Malejące znaczenie kontaktów kościelnych

Kościoły i wspólnoty religijne zajmują obecnie stosunkowo niską pozycję 
w polsko-niemieckiej współpracy partnerskiej miast, co odzwierciedla też 
przemiany społeczne w obu krajach. W przeszłości kontakty między parafia-

mi katolickimi były częstsze, dzięki czemu wielokrotnie organizowano piel-

grzymki do Polski lub do Niemiec, a wierni mogli poznawać się wzajemnie. 

Podobnie niektóre z niemieckich parafii wspierały polski Kościół katolicki 

w czasach komunizmu, czy to w formie pomocy materialnej, czy to w postaci 

darowizn na budowę kościołów. Obecnie w wymianie partnerskiej miast wy-

stępuje niewiele aktywności kościelnych. W mniejszych miastach niemieckich 

można znaleźć pojedynczych duchownych lub parafie, które czasami włączają 

się w działalność partnerską miast, jednak zd  arza się to stosunkowo rzadko. 

Wprawdzie w obu krajach coraz mniej ludzi uczęszcza do kościoła i czuje się 

z nim związanych, ale wyraźnie ograniczona współpraca może wynikać też 

z innych czynników. Podczas gdy wierni w Polsce przynależą do struktur nie-

mal monoreligijnych, to w Niemczech funkcjonuje wyważone przemieszanie 

protestantów i katolików, dopełniane jeszcze przez ateistów, wierzących nie-

zrzeszonych w większych kościołach i inne wspólnoty religijne. Tym samym 

trudniej znaleźć wspólną płaszczyznę w wymiarze religijnym. Z wywiadów 

wyraźnie wynika jednak, że polski Kościół katolicki i jego niemiecki odpowied-

nik mają też wzajemne zastrzeżenia wobec praktyk drugiej strony. Przedsta-

wiciele katolicyzmu niemieckiego odbierają polski Kościół jako zbyt konser-

watywny i zwrócony w przeszłość, Polacy zaś uważają praktyki niemieckie za 

zbyt liberalne.
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Kościoły między sobą już nie współpracują, już nie są 
takie modne […] wyjazdy młodzieży na […] oazy. Być 
może organizują to jeszcze parafie, ale na pewno nie 
z parafiami z miast partnerskich. Tam już to wygasło, 
a się zrobiły nowe [formy] współpracy: młodzież tak, 
ale już nie kościelna, tylko bardziej szkolna. 
[urząd miasta, Polska]

Nierównowaga w turystyce 

W regionach położonych na północy, nad Bałtykiem, czy na pograniczu 
wspólnym mianownikiem polsko-niemieckiej współpracy partnerskiej miast 
wydaje się przede wszystkim turystyka, ale w pozostałych regionach Nie-
miec jej rola jest znikoma. Głównym rodzajem aktywności w tej dziedzinie 
jest informacja turystyczna i promocja miasta partnerskiego. Pewne wyzwa-

nie stanowi jednak fakt, że promocja miasta partnera jako celu podróży po-

zostaje stosunkowo jednostronna: wprawdzie wielu Niemców odwiedza pry-

watnie promowane polskie miasta partnerskie, lecz znacznie mniej obywateli 

polskich przyjeżdża do miasta partnerskiego w Niemczech. Może to wynikać 

z przyczyn ekonomicznych, gdyż to Niemcy częściej finansowo mogą pozwolić 

sobie na podróż do Polski niż Polacy do Niemiec, ale świadczy i o tym, że Pola-

cy chętniej wykorzystują posiadane zasoby finansowe, by zwiedzać inne kraje 

niż Niemcy. Niektóre miasta zamierzają w przyszłości bardziej koncentrować 

się n  a turystyce, gdyż dostrzegają w niej duży potencjał.

Współpraca między różnymi instytucjami i efekty synergii

Współpraca między miastami może być bardzo intensywna, ale nie zawsze 
wszystkie zaangażowane w nią osoby znają się i wymieniają informacjami. 
Uniemożliwia to często uzyskanie efektu synergii, który mógłby intensyfi-
kować partnerstwo lub czynić je bardziej widocznym dla mieszkańców. Nie-
liczne spośród badanych urzędów miejskich miały informacje o wszystkich 
projektach realizowanych w ramach partnerskiej współpracy miast. Miastu 

nierzadko brak danych o działaniach aktorów po stronie społecznej. Wynika 

to zarówno z faktu, że nie wszystkie pozarządowe podmioty informują urzędy 

miejskie o swoich aktywnościach lub informują tylko bardzo zdawkowo, jak 

i z tego, że urzędy miejskie działają głównie jako punkty kontaktowe, pośred-

nicząc w nawiązywaniu kontaktów, z których w najkorzystniejszym wypadku 

rozwinie się samodzielna kooperacja, niezależna od wsparcia miasta. Często 

administracja miejska wykazuje małe zainteresowanie tymi inicjatywami 

albo, z braku czasu, nie oferuje żadnej   platformy, na której przedstawiano 

by cały zakres współpracy. Dostępna jest pewna podstawowa informacja na 
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temat projektów powiązanych tematycznie, gdyż często miasto nie tylko po-

średniczy w nawiązaniu kontaktu, lecz zapewnia też dofinansowanie, co rodzi 

jakiś obowiązek informacyjny po stronie uczestników współpracy.

Za najważniejszy podmiot po stronie społecznej urzędy miejskie uznają 

stowarzyszenia partnerskie – o ile działają one w danym mieście. Stowarzysze-

nia prowadzą działalność niezależnie od administracji miejskiej, jednak czę-

sto to władze miasta inicjują ich powstanie i częściowo współpracują z nimi 

bardzo blisko. Urzędy miejskie doceniają znaczenie i zaangażowanie aktorów 

po stronie społeczeństwa obywatelskiego. Mimo to z rozmów z uczestnikami 

współpracy z miast mających aktywne partnerstwo wyraźnie wynikało, że 

stowarzyszenia nie zawsze czują się docenione przez administracje miejską, 

która uważa ich pracę za coś oczywistego.

Zwraca uwagę fakt, że jedynie niektóre urzędy miejskie dysponują infor-

macją o kontaktach gospodarczych między firmami z miast partnerskich. 

Wydaje się jednak, że ogólnie kontakty miedzy przedstawicielami gospodarki 

tylko w nielicznych wypadkach bazowały na współpracy miast.

Ponieważ w obszarze wymiany szkolnej szkoły zazwyczaj działają sa-

modzielnie i niezależnie od administracji miejskiej, w wywiadach wyraźnie 

dawało się zauważyć, że przedstawiciele szkół mogli udzielić tylko niewielu 

informacji na temat partnerskiej współpracy miast – poza ich własnymi ak-

tywnościami. Dowodzi to, że całkowity rozdział współpracy może prowadzić 

do pewnego rodzaju désintéressement. Urzędy miejskie zaś zwykle miały in-

formacje o partnerstwie szkół i bardzo wysoko oceniały jego znaczenie.

Podobnie ma się sprawa współpracy izb rzemieślniczych. Ich kooperacje 

są niezależne od miejskich struktur administracyjnych, ale inicjatywa współ-

pracy często wychodzi od miasta, które też pośredniczy w nawiązaniu kontak-

tów. Współpraca izb rzemieślniczych jest jednak wyraźnie rzadsza niż działal-

ność stowarzyszeń partnerskich.

Zaletą małych miast jest to, że ludzie znają się nawzajem, co ogólnie skra-

ca drogę do współpracy – i jest też widoczne w partnerskiej współpracy miast. 

Zwykle w małych miastach, w których współpraca jest intensywna, uczest-

niczą w niej zawsze ci sami przedstawiciele strony społecznej. W rezultacie 

pewne projekty nabierają charakteru długotrwałego, ale tracą z kolei na inno-

wacyjności. I odwrotnie – można zauważyć, że w wielkich miastach do współ-

pracy włączani są coraz to nowi uczestnicy, jest mniej niż w miastach małych 

i średnich projektów długofalowych, za to zakres i zmienność tematyki i formy 

projektów są bardziej różnorodne.

Pewne znaczenie mają także kontakty organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo z innymi aktorami, niezależnymi od miasta. Mogą one wzboga-

cać treści wymiany albo przygotowywać przyszłą współpracę, zwłaszcza jeśli 

dotyczą doradztwa eksperckiego lub przejmowania najlepszych praktyk. Prze-

de wszystkim duże i średnie niemieckie miasta współpracują w ramach kon-

kretnych projektów z różnymi instytucjami życia politycznego i kulturalnego, 
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na przykład z Instytutem Goethego, właściwą dla danego kraju związkowego 

centralą kształcenia obywatelskiego (Landeszentrale für politische Bildung), 

z Instytutem Polskim w Düsseldorfie czy z Niemieckim Instytutem Spraw Pol-

skich w Darmstadt. Taka współpraca występuje rzadziej po stronie miast pol-

skich. W nielicznych wypadkach odbywa się współpraca między placówkami 

kultury, głównie w miastach skoncentrowanych na pracy z młodzieżą. W po-

jedynczych wypadkach zaangażowanie wykazują także kościoły i księża, któ-

rych udział ogranicza się jednak do wspólnego wyjazdu lub wygłoszenia wy-

kładu, nie uczestniczą oni jednak aktywnie w partnerskiej współpracy miast.

Polskie i niemieckie duże miasta chętnie działają w sieciach ogólnokra-

jowych i w sieciach partnerskich województw i krajów związkowych. Małe 

i średnie miasta współpracują po części z administracją powiatową. Kontakty 

miedzy polskimi i niemieckimi powiatami przyczyniają się również do nawią-

zywania przyjaznych stosunków przez mniejsze miasta. Badani postrzegają 

partnerstwa powiatów jako dodatkową motywację do nawiązywania nowych 

kontaktów.

Małe i średnie miasta przystępują też chętnie do sieci euroregionalnych, 

przy czym nawiązanie kontaktów następuje raczej w odniesieniu do projek-

tów i obejmuje również takie miasta, z którymi wcześniej nie istniały kontakty. 

W ten sposób powstaje pole działania na poziomie międzynarodowym, nie-

zależnie od koncepcji partnerstwa miast. Jak informowali nas w wywiadach 

rozmówcy, Związek Miast Polskich i jego niemiecki odpowiednik są ważnymi 

punktami kontaktowymi międzynarodowej współpracy.

Miasta uniwersyteckie korzystają ze współpracy z miastem partnerskim 

w ramach uczelnianych wydziałów, chociaż ich współpraca często wydaje się 

mniej intensywna, niż być powinna. Kontakty uniwersytetów z zagranicą nie 

ograniczają się oczywiście tylko do miast partnerskich i funkcjonują niezależ-

nie od administracji miejskiej. Kiedy stosunki między uniwersytetem i urzęd-

nikami miasta są bliższe, znajdują odbicie również we współpracy w ramach 

partnerstwa miast. Kontakty te mają jednak tylko charakter projektowy i rzad-

ko planowane są na dłuższy okres. Na przykład uczestniczący w wymianie 

młodzi ludzie wspólnie przeprowadzają eksperymenty i w ten sposób poznają 

uniwersytet w drugim mieście.

Wymiana młodzieży w strukturze partnerstw miast

Wymiana młodzieży należy do najczęściej wymienianych prz  ez rozmówców 

form współpracy miast partnerskich. Zwłaszcza urzędnicy mi  ejscy chętnie 

podkreślają jej wagę, zainteresowanie miasta nawiązywaniem kontaktów 

przez najmłodsze pokolenia oraz konieczność docierania do tych grup. Jed-

nocześnie to właśnie ta część współpracy miast jest, jak wskazuje analiza 

wniosków z wywiadów, najbardziej wyodrębnioną formą partnerstwa, często 

niezależną od działań urzędników ratusza i wówczas stosunkowo mało przez 
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nich znaną. Wynika to głównie ze struktury systemu szkolnictwa. Część szkół 

nie podlega burmistrzowi, a miasto zazwyczaj jedynie symbolicznie wspiera 

wymiany. Poza tym szkoły zazwyczaj rozwijają kooperację z partnerami nie-

zależnie od działań czy priorytetów władz municypalnych – fakt partnerstwa 

miast nie zawsze ma znaczenie. Nieco inaczej odbywa się to w wymianach 

pozaszkolnych. W obu jednak wypadkach wywiady wskazują, że większość 

wyzwań, przed jakim stają osoby zaangażowane w organizowanie współpra-

cy młodzieży w ramach partnerstw miast, jest identyczna jak w tych znanych 

i z innych projektów wymian młodzieży. Stąd poniżej nakreślone zostaną tylko 

te jej aspekty, które są bezpośrednio powiązane z zagadnieniem partnerstw 

miast.

Początki współpracy

Początki współpracy szkół i innych jednostek zajmujących się projektami 

młodzieżowymi z miast partnerskich są zazwyczaj silnie powiązane właśnie 

z faktem nawiązywania kooperacji między ratuszami, zwłaszcza w wypadku 

partnerstw miast trwających już od dekad. Można zaobserwować dwie formy 

zawiązywania takiej współpracy. W pierwszej urzędnicy miejscy mobilizowa-

li szkoły do rozpoczęcia współpracy – pomagali w nawiązywaniu kontaktów, 

uczestniczyli w pierwszych projektach. Następnie szkoły same kontynuowały 

wspólne działania, co z czasem powodowało (zwłaszcza przy zmianie osób 

odpowiadających za współpracę), że obie instytucje – szkoła i urząd miasta 

– działały niezależnie, a przepływ informacji był niewielki.

Drugim modelem, w którym współpraca szkół i innych podmiotów zajmu-

jących się pracą z młodzieżą jest silnie powiązana z faktem partnerstwa miast, 

jest sytuacja, kiedy to szkoły/inne podmioty z polskiego i niemieckiego mia-

sta rozpoczynały organizowanie wymian. Dopiero po pewnym czasie osoby 

zaangażowane w te działania motywowały urzędników i władze miejskie do 

rozszerzenia kooperacji także na inne dziedziny, co nieraz skutkowało pod-

pisaniem formalnej umowy o współpracy miast. I w takim modelu działania 

szkoły i urzędu miejskiego są jednak w kolejnych latach w większości wypad-

ków niezależne.

Stosunkowo słabsze zsieciowanie z innymi podmiotami

Ta niezależność, jak wspomniano, wynika z kilku powodów. Jeden z nich jest 

charakterystyczny dla większości form działań w ramach partnerstw miast 

– poszczególne inicjatywy „żyją swoim życiem”, osoby zaangażowane kon-

taktują się bezpośrednio ze swoimi odpowiednikami w instytucji partnerskiej 

w drugim kraju, priorytety aktywności i ich przebieg zależy od grupy docelo-

wej i możliwości tych instytucji. Ratusz z jednej strony nie jest więc ani bar-

dzo potrzebny, ani urzędnicy sami nie czują się zobowiązani czy kompetentni, 
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aby szerzej wspierać projekty zewnętrznych podmiotów. W wypadku wymian 

szkolnych, kiedy to dany typ szkoły nie podlega burmistrzowi (tylko, po pol-

skiej stronie, staroście), nie ma, zdaniem części urzędników, prawnych i finan-

sowych możliwości, aby wsparcie ratusza było większe. Inni urzędnicy czy 

dyrektorzy szkół wspominają jednak o zaangażowaniu ratusza, także finanso-

wym. W pierwszym wypadku współpraca szkoły z miastem ogranicza się za-

zwyczaj do przekazywania gadżetów miejskich dla przyjeżdżającej młodzieży, 

w bardziej hojnych samorządach – zorganizowania oprowadzania po mieście, 

spotkania z burmistrzem w ratuszu. Władze miejskie i urzędnicy dysponu-

ją w związku z tym wiedzą, że dana szkoła ma kontakty z odpowiednikiem 

w mieście partnerskim, chętnie wspominają przyjazdy młodzieży polskiej lub 

niemieckiej, nie potrafią jednak podzielić się szczegółami tej współpracy, nie 

dysponują wiedzą o jej konkretnym przebiegu, wyzwaniach czy zmianach. To 

oni jednak bardzo chętnie podkreślają wagę tych projektów, gdyż są świado-

mi, jak ważne dla rozwoju ich miast jest umiędzynarodowienie najmłodszych 

pokoleń, znajomość przez nie języków, otwartość na świat, odwaga w nawią-

zywaniu kontaktów. W wypadku większego zaangażowania, poza wsparciem 

finansowym wyjazdów do miasta partnerskiego czy działań na miejscu, nie-

którzy urzędnicy bardzo się starają, aby w imieniu miasta zaznaczyć wagę 

tych projektów, na przykład przez swoją obecność podczas przywitania czy 

pożegnania gości, organizację poczęstunku.

Współpracujemy z dwiema szkołami z [miasta 
partnerskiego] na poziomie ponad gimnazjalny od 
roku 1990. Współpraca trwa tak długo, ponieważ są 
nauczyciele po obu stronach, którym na tym zależy, 
a szkoły [to] wspierają. Dodatkowym argumentem 
jest to, że […] jest miastem partnerskim […] i w jakimś 
sensie powiatu. To powoduje, że współpraca nabiera 
dynamiki, bo jest dodatkowa inspiracja z miasta/
powiatu, żeby coś wspólnie zrobić. Choć to się toczy 
niezależnie. […] Z miastem jest tak: jak jest potrzeba, 
pomysł, to tak, dostajemy od nich czasami gadżety, 
żeby obdarować czymś pamiątkowym nauczycieli 
i uczniów. Ale to też nie jest tak, że udział miasta jest 
jakiś znaczący. To trwa siła tradycji, rozpędu, wolą 
dyrektorów. [szkoła, Polska]
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Współpraca młodzieży opiera się na współpracy 
między szkołami i organizacjami pozarządowymi. My 

w tym nie uczestniczymy, oni sami sobie to dobrze 
organizują, bo wtedy szkoły same wiedzą, jakie 

mają potrzeby, w jakim zakresie. Jeżeli zwrócą się 
do nas z pomocą [z prośbą o pomoc], to oczywiście 

pomagamy. A z reguły dyrektor danej szkoły 
i nauczyciele wiedzą, jakie mają potrzeby. 

[urząd miasta, Polska]

Nasze osoby organizujące tę współpracę mogą 
liczyć na opiekę merytoryczną ze strony miasta, 

natomiast ja jako zastępca dyrektora chciałbym, żeby 
w mieście była taka komórka, gdzie szkoły mogłyby 
otrzymać listę partnerów, z którymi moglibyśmy na 

bieżąco organizować wymianę zagraniczną. To, że 
my ją organizujemy, to jest głównie zasługa naszych 

nauczycieli. Dobrze byłoby poprawić komunikację, 
bo nie mamy czasu na analizowanie rynku szkół 

na Zachodzie. [szkoła, Polska (to samo miasto, co 
w poprzednim cytacie)]

Z drugiej strony w momencie analizowania projektów młodzieżowych 

jako części partnerstw miast pojawia się pytanie, które padło już powyżej 

– o zsieciowanie podmiotów działających w ramach kooperacji miast. Szko-

ły, będąc jednym z aktorów, których współpraca z partnerem należy do naj-

bardziej stałych, wydają się jednocześnie najbardziej odosobnione w swoich 

działaniach, wyizolowane od innych zaangażowanych w partnerstwo miast 

w danym mieście instytucji. Osoby z innych aktywnych na tym polu organiza-

cji, podobnie jak urzędnicy, zazwyczaj wiedzą o fakcie kooperacji danej szkoły 

z odpowiednikiem za granicą, nie potrafią jednak wiele o tym powiedzieć ani 

dostrzec potencjalnego efektu synergii. Wyjątki opierają się, jak zwykle, na 

osobistych kontaktach i zaangażowaniu. U osób zaangażowanych w szkołach 

budzi to żal, że miasto chętnie chwali się projektami dla młodzieży (chętniej 

nawet niż innymi) jako swoimi, a w rzeczywistości się do nich nie przyczynia. 

Są tu jednak wyjątki, kiedy współpraca i skala zaangażowania miasta jest oce-

niana bardzo dobrze. Nawet wtedy zgłaszane są takie postulaty jej poprawy, 

jak ustalanie pewnych zasad współpracy przez burmistrzów, aby „wypraco-

wać wspólny front”, czy przygotowywanie przez urzędy miejskie list poten-

cjalnych partnerów zagranicznych, z których korzystać mogłyby szkoły.
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Osobnym, lecz szczególnie istotnym czynnikiem, który wspiera taką nieza-

leżność szkół, jest kwestia finansowania wymian szkolnych. Najczęściej środki 

pochodzą z dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz opłat ro-

dziców. Większość rozmówców reprezentujących szkoły określa te fundusze 

jako wystarczające. Nie istnieje więc potrzeba szukania dodatkowych źródeł, 

a przez to nawiązywania też nowych kontaktów w celu wspólnego wniosko-

wania o środki, jak bywa w wypadku organizacji pozarządowych. Istnieją jed-

nak także wyjątki, kiedy szkoły realizują polsko-niemieckie projekty razem 

z innymi partnerami z miasta, z uniwersytetem, klubami sportowymi czy to-

warzystwami bilateralnymi.

W wypadku projektów realizowanych dla młodzieży poza szkołami formy 

takiej współpracy i wyzwania z nią związane są z kolei podobne do tych kie-

rowanych dla dorosłych odbiorców. Pozaszkolne projekty młodzieżowe zwią-

zane są najczęściej z aktywnością sportową czy kulturalną (na przykład grupy 

muzyczne). W tym wypadku, opierając się na wspólnych pasjach, młodzież 

poznaje drugi kraj przy okazji rozwijania zainteresowań, a jednocześnie nie-

jednokrotnie promuje własne miasto, wygrywając rywalizacje czy występując 

na scenie. Zdarzają się także wyjazdy Polaków do Niemiec na kursy językowe, 

choć stają się one już rzadsze, częściej rozmówcy wspominają o ich istnieniu 

w poprzednich dekadach współpracy.

W tych – pozaszkolnych – projektach urząd miasta stosunkowo częściej 

niż w wypadku współpracy szkół wspiera działania finansowo w ramach przy-

znawanych dotacji, finansowania wyjazdów. I tutaj ogranicza się poza tym 

– w zależności od miasta, jego zamożności, zaangażowania urzędników – do 

podsuwania pomysłów, opisywania takich projektów na swojej stronie inter-

netowej na podstawie dostarczonych przez organizatorów materiałów. W kil-

ku wypadkach impulsy do realizowania pozaszkolnych projektów młodzieżo-

wych wychodziły jednak z samego ratusza, a temat kontaktów najmłodszego 

pokolenia był priorytetem nie tylko wymienianym, ale także realizowanym 

przez urzędników. Takie dobre praktyki owocnych projektów opisano poniżej.

Docieranie do młodych głównym wyzwaniem partnerstw

Jednym z głównych wyzwań partnerstw miast, o którym w niniejszej publika-

cji wspomina się szczególnie często, jest brak zaangażowania młodych ludzi 

we współpracę. Jednym z powodów jest niewielka „egzotyczność” projektów 

polsko-niemieckich. Młodzi, zdaniem osób, które wspominają ten aspekt, wolą 

wyjeżdżać do dalej położonych krajów. Także zainteresowanie językiem nie-

mieckim w Polsce nie jest już tak duże, jak było w minionych dekadach. Obser-

wacja ta pojawia się wśród części rozmówców po obu stronach granicy, raczej 

w większych miastach, niezależnie od roli, jaką odgrywają – czy są to pedago-

dzy, czy urzędnicy miejscy. Inni rozmówcy z kolei nie uznają tego wyzwania 

za kluczowe lub wręcz twierdzą, że zainteresowanie jest cały czas wysokie. Ci 
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ostatni to reprezentanci mniejszych miast, w których wymiana młodzieży jest 

regularna (coroczna).

To jest może też powód, może dlatego to jest takie 
trudne zachęcić młodych do udziału w wymianie 

z miastem […], bo to już nie jest takie superatrakcyjne. 
Oni szukają sobie innych krajów, które może położone 

są dalej, gdzie jest ciekawiej, a nie tak, że wsiada się 
w pociąg i po sześciu godzinach się jest [na miejscu]. 

To nie jest już coś egzotycznego. 
[urząd miasta, Niemcy]

W wypadku kontaktów szkół nauczyciele zmieniają formy projektów wy-

mian, wypracowują je w konsultacji i odpowiadając na potrzeby uczniów. 

Większym wyzwaniem jest zachęcenie do udziału w projektach z mieszkań-

cami miasta partnerskiego młodzieży poza jej czasem spędzanym w szkole. 

Wiele zależy tu od kreatywności, energii i możliwości organizacyjnych urzęd-

ników, a zwłaszcza osób działających w stowarzyszeniach partnerstw miast. 

To właśnie ci ostatni albo pośredniczą w znajdowaniu odpowiednich partne-

rów w swoim mieście (na przykład młodzieżowej drużyny sportowej w kon-

kretnej dyscyplinie, grupy muzycznej), albo inicjują działania atrakcyjne dla 

młodych ludzi. W tym wypadku wszystko zależy od woli danej osoby, jej do-

datkowego zaangażowania, zsieciowania i chęci oraz pozytywnego odzewu 

po drugiej stronie. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, jak i w innych 

wypadkach, projekty zamierają. Nie ma tu więc znaczenia fakt, że młodzież 

wyrasta czy odchodzi. Rolę odgrywa starzenie się osób zaangażowanych 

w działania polsko-niemieckie. Wraz z upływem lat coraz bardziej oddalają się 

one od najmłodszych pokoleń, nie mają odpowiednich kontaktów, nie znają 

metod pracy, które byłyby dla młodych atrakcyjne. To właśnie te powody są 

kluczowe w tych miastach lub organizacjach, które twierdzą, że nie istnieje 

u nich współpraca partnerska skierowana na młodzież.

Tak, chętnie pracowalibyśmy z młodymi ludźmi, ale 
nie wiemy, jak to zrobić.

[towarzystwo niemiecko-polskie, Niemcy]

Wyzwaniem, które – podobnie jak przy innych formach współpracy i w pro-

jektach skierowanych do młodzieży – jest często wymieniane, jest finansowa-

nie kooperacji. Inicjatorzy projektów dla młodzieży mają jednak o tyle łatwiej, 

że mogą wnioskować o wsparcie do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzie-

ży. Zdecydowana większość rozmówców, którzy mają do czynienia z takim 
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projektami, ubiega się o takie dofinansowanie i ogólnie bardzo chwali sobie 

współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i jej procedury. Nazwę 

organizacji znają także w znakomitej mierze urzędnicy. Inną ścieżką finanso-

wania, wymienianą szczególnie chętnie, jest europejski program Erasmus+. 

Ten z kolei wymaga zaangażowania więcej niż dwóch partnerów, co organi-

zacje i szkoły też robią.

Przykłady owocnych projektów dla młodzieży

Standardowym przykładem owocnej wymiany młodzieży jest, jak już wspo-

mniano, jej wzajemny udział w zawodach sportowych i wspólne treningi. Inną 

typową, ale nadal cieszącą się zainteresowaniem formą są kontakty na bazie 

występów teatralnych czy muzycznych.

Przykładem konkretnych projektów, które w mniejszych miastach odniosły 

sukces – czyli cieszyły się odzewem młodzieży – był konkurs na przygotowanie 

prezentacji multimedialnej o własnym mieście z perspektywy nastolatka, czyli 

uwzględniającej miejsca, w których bywa, interesujące zakątki. Nagrodą był 

wyjazd z grupą architektów do miasta partnerskiego. Innym sposobem zaan-

gażowania młodych pokoleń we współpracę z miastem partnerskim jest zwró-

cenie się przez stowarzyszenie do młodzieżowej rady miasta i zapraszanie jej 

członków do uczestnictwa w wyjazdach władz i innych wyjazdach do miasta 

partnerskiego oraz zachęcanie, aby zapraszali rówieśników z rewizytą pod-

czas organizowanych przez siebie imprez we własnym mieście. W zależności 

od aktywności osoby odpowiedzialnej za projekt czy wymianę młodzież z obu 

krajów odbywa zajęcia czy wizytuje także lokalne przedsiębiorstwa, podglą-

dając ich pracę, co stanowi dodatkową atrakcję, ale i promocję lokalnego bi-

znesu. Młodzież wyjeżdża wraz z delegacją na targi turystyczne czy jarmarki 

bożonarodzeniowe do drugiego kraju.

Jeszcze innym projektem, który w miastach o mniejszej liczbie mieszkań-

ców cieszył się zainteresowaniem nie tylko samych uczestników ale także 

szerszych grup odbiorców oraz łączył aspekt wzajemnej promocji miasta i ak-

tywność artystyczną młodych, było wspólne tworzenie przez młodzież kalen-

darza. Pod okiem artystów przygotowali projekt, pokazujący jednocześnie ich 

miasta. Kalendarz został następnie wydrukowany i był rozprowadzany w obu 

miastach, zarówno przyczyniając się do nagłaśniania samego faktu partner-

stwa, jak i prezentując miasto partnera.

W ramach współpracy kilku miast partnerskich wspominano w wywia-

dach o obozie młodzieżowym odbywającym się corocznie w jednym ze współ-

pracujących miast, w niektórych wypadkach poświęconym innej tematyce (na 

przykład ochrona klimatu, Europa, kultura, muzyka). W jednym z wywiadów 

podkreślano celowo usytuowanie obozu namiotowego w mieście, a nie w oko-

licy podmiejskiej, aby młodzież mogła poznać miasto, a mieszkańcy zobaczyć, 

że odbywa się takie wydarzenie. We wszystkich wyżej wymienionych wypad-
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kach urzędnicy miejscy byli stosunkowo mocno zaangażowani w organizację 

i przeprowadzanie projektów, miasto wspierało je finansowo, choć zawsze 

były one realizowane wraz z instytucjami zewnętrznymi.

Z kolei w miastach przygranicznych można pokusić się o otwieranie tema-

tycznych, uzupełniających się miejsc dydaktycznych. Na przykład w polskim 

ogrodzie botanicznym organizowano dwa razy w miesiącu zajęcia dydaktycz-

ne, także dla grup niemieckich, a w zoo w mieście niemieckim prowadzono 

zajęcia, w których uczestniczyli młodzi ludzie z Polski. Kluczowe jest tu do-

branie odpowiednich instruktorów i ciekawy program. Miasta przygraniczne 

dystrybuują także zniżkowe karnety na korzystanie z atrakcji turystycznych 

w mieście partnerskim wśród swoich mieszkańców. Organizowane są corocz-

ne młodzieżowe artystyczne festyny – na przemian w każdym z miast. Istnieją 

nawet przykłady kontaktów między przedszkolami. Mnogość projektów i – 

zdaniem rozmówców i z urzędów, i z organizacji pozarządowych czy publicz-

nych – zaangażowanie różnorodnych grup młodzieży możliwa jest, jak wynika 

z rozmów, dzięki dostępności europejskich środków finansowych na współ-

pracę przygraniczną. To one dają możliwość realizowania pomysłów, ale i mo-

tywują do szukania nowych rozwiązań. Jest to zdecydowana przewaga miast 

przygranicznych.

(Nie) wszystko rozbija się o pieniądze

Finansowanie współpracy stanowi wyzwanie dla partnerów. Poszczególne 
podmioty radzą sobie z nim różnie. Niekiedy pieniądze nie stanowią żadnego 
problemu, ale istnieje wiele sytuacji, kiedy trudności w ich pozyskaniu znie-
chęcają do kooperacji. Powszechne jest ubolewanie na biurokrację związaną 
z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków. 

Źródła finansowania działań w ramach współpracy międzynarodowej są 

różne w zależności od podmiotu. Zazwyczaj należą do nich środki własne lub 

pozyskane od sponsorów, dotacje oraz opłaty uczestników.

Urzędy miast finansują działania polsko-niemieckie ze stałych środków 

przeznaczonych na współpracę międzynarodową. Ich wysokość zazwyczaj się 

nie zmienia, choć obecnie w Polsce pojawiają się głosy, że to właśnie ta linij-

ka budżetowa jest redukowana w obliczu innych wydatków, które spadają na 

miasta w wyniku prowadzonych w Polsce reform, jak choćby reforma szkolni-

ctwa i ograniczaniu dochodów z podatku skierowanych do kasy samorządów. 

Zazwyczaj środki przeznaczone na kontakty z Polską lub Niemcami są częścią 

wspólnego budżetu na współpracę międzynarodową, stąd trudno stwierdzić, 

jak wysokie są kwoty przeznaczane na polsko-niemiecki wycinek koopera-

cji. Większe miasta, co oczywiste, dysponują wyższym budżetem, ale muszą 

z niego z kolei pokryć współpracę z większą liczbą partnerów. Stąd niektóre 

duże miasta decydują się przez  naczać w danym roku środki jedynie na te part-

nerstwa, w których obchodzi się okrągłe jubileusze. Niezależnie od wielkości 
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miasta czy długości trwania partnerstwa urzędnicy stwierdzają, że mogliby 

zrobić więcej, jeśli mieliby więcej środków finansowych. Pracownicy urzędów 

podają również jako dodatkowe źródło finansowania programy Unii Euro-

pejskiej, w tym projekty przeznaczone dla euroregionów, Polsko-Niemiecką 

Współpracę Młodzieży czy Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Środki 

te w znacznym stopniu umożliwiają realizowanie konkretnych przedsięwzięć 

w partnerstwie, gdyż wkład własny stanowi w takim wypadku niewielki odse-

tek, zazwyczaj – zdaniem rozmówców – w przedziale od 10% do 15%. W mniej-

szych miastach, jak i w większych, osoby zajmujące się współpracą polsko-

-niemiecką znają organizacje, od których można uzyskać dodatkowe wsparcie 

finansowe. Zdarzają się jednak miasta, w których kierownicy jednostki odpo-

wiedzialnej za współpracę międzynarodową mylą nazwy organizacji bądź nie 

znają szczegółów pozyskiwania środków. To nie oni jednak często na co dzień 

zajmują się takimi kwestiami. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realiza-

cję działań znają te źródła i zwykle z nich korzystają.

W oczach urzędników przystąpienie do Unii Europejskiej przez Polskę 

w 2004 roku było z tego punktu widzenia ważną cezurą. Otworzyły się wów-

czas nowe możliwości współpracy międzynarodowej jak i jej finansowania. 

Jednocześnie jednak uważają, że jedynie w nieznacznym stopniu przyczyniło 

się do wzrostu aktywności międzynarodowej urzędów i ogólnie samorządów. 

Niekiedy podkreślane jest natomiast, że znaczne fundusze płynęły do samorzą-

dów w fazie przedakcesyjnej. Niektórzy przedstawiciele wschodnioniemiec-

kich miast zauważają wręcz, że polskie miasta i przed 2004 rokiem dyspono-

wały większymi środkami od nich, a wstąpienie do Unii Europejskiej jedynie 

to nasiliło. Wielu niemieckich rozmówców z mniejszych miast z pewną za-

zdrością komentuje sukcesy Polaków w pozyskiwaniu środków – zarówno na 

współpracę, jak i na różne miejskie inwestycje. Gdy jednak jedni twierdzą, że 

Polacy mają te możliwości jako kraj uboższy, inni uważają, że są lepsi w pozy-

skiwaniu tych pieniędzy i Niemcy mogą się od nich tego nauczyć.

Finanse są stale na tym samym poziomie już w sumie 
od kilku lat. Na podobnym poziomie się kształtują 
na tę współpracę. Oczywiście, że gdyby było więcej 
pieniędzy, to można by coś więcej zrobić, ale to tak 
zawsze jest w każdej dziedzinie. Podobnie w kulturze, 
oświacie, sporcie, przy remontach dróg. Niestety, 
budżet jest ograniczony, więc działamy w ramach 
dostępnych środków i nie ma tu raczej czynników 
stopujących, dajemy sobie radę. 
[urząd miasta, Polska]
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Mamy do dyspozycji środki i mamy też wytyczne, 
czy, kto, ile może dostać. Można to też sprawdzić 

w Internecie i w przepisach prawa lokalnego. To jasne, 
młodzież, studenci i uczniowie zawsze dostają więcej 
niż dorośli. Myślę też, że to uczciwe. Dorośli mają też 

stałe dochody i w ten sposób jest to stopniowane. 
[urząd miasta, Niemcy]

Uruchomiliśmy coś, co jest typowo dla mieszkańców, 
żeby ta współpraca wychodziła poza ramy urzędu 

i dotyczyła mieszkańców, organizacji pozarządowych, 
i przyznajemy małe granty w ramach pożytku 

publicznego i wolontariatu na współpracę 
międzynarodową. [urząd miasta, Polska]

My nie skupiamy się na wszystkich miastach co roku. 
Wybieramy te, które mają jubileusz, bo ani fizycznie 
ani budżetowo nie bylibyśmy w stanie tego unieść. 

Mamy różnych partnerów, którzy partycypują nawet 
nie finansowo, ale rzeczowo. Czy firmy, które nas 

wspomagają, czy instytucja, która da nam przestrzeń 
na wystawę. To są wszystkie te środki pozafinansowe. 

[urząd miasta, Polska]

Działania organizacji pozarządowych finansowe są głównie z zewnętrz-

nych funduszy. Dotyczy to również ich współpracy międzynarodowej. Zdarza-

ją się sytuacje, gdy organizacje otrzymują dofinansowanie z urzędu miasta, 

prowadzą własną działalność gospodarczą, która stanowi ich główne źródło 

finansowania, bądź szukają sponsorów. Wkład własny w projekty również jest 

niski, podobnie jak w wypadku urzędów. Jego zakres jest jednak zależny od 

realizowanego projektu – wynosi od 10% do 40%. Specyficznym przykładem 

są stowarzyszenia partnerskie, które niekiedy powstały właśnie w celu umoż-

liwienia miastom finansowania współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Przyznając dotację urzędnicy, zapewniają partnerstwu możliwości działania, 

oddając jednocześnie sprawy organizacyjne i merytoryczne przedsięwzięć 

w ręce osób zaangażowanych.

Budżety polskich szkół nie przewidują środków na finansowanie współ-

pracy zagranicznej. Także w Niemczech jest to rzadkość. Wycieczki za grani-

cę czy wymiany finansowane są w związku z tym z dwóch lub czasami trzech 

źródeł zewnętrznych. Poza opłatami rodziców oraz środkami ze stowarzyszeń 
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działających przy szkołach (po niemieckiej stronie) najczęstszym źródłem po-

zostają dotacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz środki z pro-

gramu Erasmus+. W obu wypadkach rzadko wymiany szkolne wspierane są 

przez urzędy miast. Te ograniczają się raczej do kurtuazyjnych powitań dele-

gacji w ratuszu, dostarczenia gadżetów promujących miasto czy organizowa-

nia oprowadzania po nim.

Najważniejszym i najczęściej wymienianym źródłem finansowania wyjaz-

dów dla młodzieży są dotacje Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, gdyż, 

zdaniem respondentów, pokrywają (nawet) połowę wydatków. Zarówno urzę-

dy, jak i szkoły czy inne instytucje podkreślają, że chętnie korzystają z finan-

sowania tej organizacji ze względu na „przetartą” drogę. Wiedzą, jak złożyć 

wniosek, czego organizacja oczekuje, jak napisać raport i jak się z tej dotacji 

rozliczyć. Nakład biurokracji nie jest też przesadnie duży w porównaniu z nie-

którymi innymi donorami. Cykliczność wnioskowania zależy od regularności 

organizowanych wyjazdów młodzieży do miast partnerskich.

Z finansowania programu Erasmus + najczęściej korzystają szkoły i uczel-

nie wyższe, dla których w głównej mierze przeznaczona jest ta ścieżka, rza-

dziej urzędy. I w tym wypadku motywacja do pozyskiwania środków z progra-

mu zależy od wielu czynników. Rezygnacja motywowana jest możliwością 

finansowania bilateralnych spotkań polsko-niemieckich ze środków dostęp-

nych właśnie na tego typu przedsięwzięcia. Program Erasmus+ zazwyczaj 

przeznaczony jest do realizacji konkretnych projektów z wieloma europejski-

mi partnerami. Urzędom często, mimo że mają własne fundusze, brakuje na 

wyjazdy do innych miast partnerskich – niezależnie od tego, czy to są wyjazdy 

mieszkańców, czy młodzieży, dlatego składają wniosek o dotację z Erasmus+.

Istnieją jednak także urzędy i instytucje, które nie słyszały i nie korzystały jak 

dotąd z możliwości pozyskania środków zewnętrznych od polsko-niemieckich 

organizacji, przy czym wyrażają duże zainteresowanie dodatkowym finansowa-

niem. Można odnieść wrażenie, że brak finansowania i wiedzy o jego źródłach 

bywa wygodnym wytłumaczeniem niewielkiej aktywności w partnerstwie. Kie-

dy indziej niewiedza raczej wynika z ogólnej nieumiejętności wychodzenia poza 

utarte schematy działania i (lub) braku czasu na ich podejmowanie czy obaw, że 

staranie się o takie środku i zarządzanie nimi jest bardzo pracochłonne.

Jeszcze innym sposobem pozyskiwania środków finansowych jest szu-

kanie sponsorów. Urzędy i organizacje korzystają z takiej formy, zwłaszcza 

przygotowując różne wydarzenia czy festiwale w mieście, w których uczest-

niczą także goście zagraniczni. Często firmy proszone są wówczas o przeka-

zanie gadżetów czy zapłacenie za catering. Szukanie sponsorów nie zależy od 

wielkości miasta, dotyczy to zarówno małych, jak i dużych miast. Korzystają 

z niego szkoły i organizacje. Zdarzają się sytuacje, w których urząd, wspierając 

szkołę bądź organizację, szuka dla nich finansowania z zewnątrz. Szkoły z ko-

lei najczęściej opierają się na sponsorach, gdy nie mają wystarczającej kwoty 

na zorganizowanie wycieczki.
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Czasami jest to trudne do pozyskania. Nie 
zawsze wnioskujemy. My, tak można powiedzieć, 

przetarliśmy sobie tę ścieżkę w Jungendwerku 
i dlatego z tego korzystamy, bo to są dosyć znaczące 

dotacje, rzędu tam czasami połowę naszych 
wydatków, jedną trzecią na pewno. Także trzymamy 

się tej ścieżki. [urząd miasta, Polska]

Podzielone są zdania o stopniu trudności w pozyskiwaniu funduszy. Ko-

rzystanie ze środków od osób trzecich dla niektórych podmiotów stanowi 

najpoważniejsze wyzwanie, dla innych jest standardowym zadaniem, koniecz-

nym do zrealizowania w procesie prac związanych ze współpracą międzyna-

rodową. Część respondentów uważa, że jest to łatwe ze względu na duże moż-

liwości składania wniosków. I w tym wypadku jednak wiele zależy od tematu 

projektu i profilu potencjalnego biorcy dotacji. Organizacje opierają swoje 

finansowanie nie tylko na środkach pozyskanych od Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej czy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, korzystają 

bowiem także z innych środków, na przykład z konkursów tematycznych. Jed-

nakże nie zawsze planowane działania wpisują się w wytyczne rozpisywanych 

konkursów. W związku z tym organizacje niekiedy nie mogą z nich skorzystać. 

Z drugiej strony, projekty – jak i same wnioski – wymagają dużego nakładu 

pracy, a wymagania biurokratyczne przerastają nieraz skromne możliwości 

organizacji pozarządowej. Wyrażane jest niezadowolenie, że konieczne jest 

również skrupulatne rozliczanie wydatków do przysłowiowej złotówki. Ko-

lejnym istotnym wyzwaniem w kwestii finansowania projektu, zniechęcające 

nieraz do ubiegania się o środki, jest znalezienie partnera, który wyrazi chęć 

złożenia wspólnego wniosku i wspólnej realizacji projektu.

Różne opinie dotyczą zwłaszcza nakładu pracy i wymiernych korzyści 

związanych z pozyskiwaniem środków przez szkoły. Niezwykle ważną kwestią 

jest w tym wypadku kadra nauczycielska oraz jej zaangażowanie. Część osób, 

głównie z Polski, twierdzi, że nie jest to wyzwanie. Odpowiedź swoją motywu-

ją tym, że od kilkunastu lat wnioski o dofinansowanie nie zmieniają swojego 

szablonu, dzięki temu nie muszą zbytnio się natrudzić, aby je wypełnić. Z kolei 

respondenci po niemieckiej stronie uważają, że wypełnianie licznych formula-

rzy jest bardzo czasochłonne. Tymczasem pisząc wnioski bądź rozliczając się 

z wykorzystania środków, nauczyciele – zwykle po obu stronach granicy – mu-

szą robić to poza godzinami lekcyjnymi. Jest to swoisty wolontariat, gdyż szko-

ły nie płacą za godziny spędzone nad formalnościami. Dodatkowo rozliczanie 

projektów po polskiej stronie stało się jeszcze bardziej uciążliwe ze względu 

na obecną konieczność wysłania sprawozdania do kuratorium. Stąd młodsze 

pokolenie pedagogów czasami wyraża niechęć wobec nadprogramowych go-
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dzin spędzonych zarówno przy formalnościach, jak i podczas samego przebie-

gu wymian. Uważają, że im się to zwyczajnie nie opłaca.

Partnerzy z obu krajów zazwyczaj korzystają z pomocy tych samych fun-

dacji i organizacji, dostrzegalna jest jednak pewna różnica w podejściu do sta-

rań o nowe fundusze. Kiedy Polacy stale szukają nowych środków, zwłaszcza 

gdy dotychczasowe źródło finansowania przestaje istnieć, Niemcy w takim 

momencie raczej ubolewają, że doszło do takiej zmiany, nie wychodzą jednak 

najczęściej z inicjatywą pozyskania nowego donora. Częściowo może być to 

powiązane z występowaniem po niemieckiej stronie pewnych środków na 

współpracę zagraniczną w podstawowym budżecie urzędu lub szkoły.

Niełatwym przedsięwzięciem jest również korzystanie ze wsparcia spon-

sorów prywatnych. Niektórzy respondenci podczas wywiadu stwierdzali, że 

bardzo się zrazili do tego typu wsparcia. Wyrażali rozczarowanie, że sponso-

rzy chętniej przeznaczają kwoty na potrzebujących, między innymi na chore 

dzieci czy niepełnosprawnych, niż na aktywności związane ze współpracą 

miast czy młodzieży. Sponsorami w projektach z dziedziny współpracy mię-

dzynarodowej są najczęściej firmy, których właściciele znają osobę z urzędu 

występującego o wsparcie. Szkoły wspierane są nieraz przez firmy należące 

do rodziców uczniów. W związku z tym nie można jednoznacznie stwierdzić, 

czy pozyskiwanie wsparcia finansowego jest trudne, czy wręcz przeciwnie 

– bardzo proste. Każda organizacja, szkoła czy każdy urząd potrzebują dodat-

kowych środków na różne przedsięwzięcia, które czasami nie pokrywają się 

z polityką danych sponsorów. Stąd czasami sponsorzy bardzo chętnie wspie-

rają inicjatywę, jest to bowiem dla nich sposób na promocję własnej marki, 

kiedy indziej, jak podczas dużych imprez typu festiwal, wsparcie przekracza 

jednak możliwości finansowe przedsiębiorstwa, a wartość dodana danej in-

westycji nie jest łatwo mierzalna.

Strona finansowa – kiedy widzę kolegów, którzy 
to robią, to działalność wymagająca nakładów. 
W zależności od podmiotów, które jeszcze się ma, 
trzeba przecież wypełnić liczne formularze. Trzeba 
czekać, czy w końcu dostanie się potrzebne pieniądze 
i czy wszystkie koszty będą miały pokrycie. Po prostu 
to bardzo dużo pracy. [szkoła, Niemcy]

Nie mogę w czasie pracy zajmować się tym, wszystko 
jest po godzinach. To jest kosztem życia rodzinnego, 
ale to jest ta misja szkolna. Jeśli chce się coś zrobić, to 
trzeba to robić po godzinach. [szkoła, Polska]
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Nie jest to trudne bo właściwie wniosek się nie 
zmienia, są te same tabelki, tylko stawki się 

zwiększają. Program, wszystko, co chcemy zobaczyć, 
wszystko wysyłamy im do zatwierdzenia. 

[szkoła, Polska]

Jednak młodzi, którzy przychodzą – wszystko musi się 
im opłacać. Teraz ta sytuacja jest bardzo frustrująca. 

Mi zawsze dyrektor mówił: „A pani coś tutaj robi, takie 
wyjazdy to przyjemność”. Prawie wolontariat właśnie 
na takiej zasadzie. Rzeczywiście, wkład własny pracy 

i tych godzin nie można liczyć, [to] frustrujące, bo jak 
młodzi rozliczają teraz: „A co ja za to będę miała?”. 

[szkoła, Polska]

Od nazewnictwa ulic po laudacje: prezentacja partnerstwa w przestrzeni 
publicznej

Promocja partnerstwa miast

Większość miast publicznie prezentuje swoje związki partnerskie z innymi 
i chlubi się kontaktami międzynarodowymi – naturalnie także dlatego, że 
są one świadectwem międzynarodowego charakteru i otwartości miasta. 
Wśród badanych miast można jednak zaobserwować, że to szczególnie małe 
i średnie ośrodki przykładają wagę do prezentowania swoich kontaktów mię-
dzynarodowych. Oczywiście wynika to z faktu, że wielkie miasta mają więcej 

partnerów i prezentują bardziej międzynarodowy klimat niż miasta mniejsze, 

które podkreślają swoje związki z zagranicą, by zwiększyć własną atrakcyj-

ność. Dlatego mniejsze z miast niemieckich przykładają taką wagę do właś-

ciwej prezentacji swojego polskiego partnera, nie skupiając się – jak czasem 

miasta duże – na eksponowaniu szczególnie egzotycznych partnerstw.

Środki i sposoby uatrakcyjniania swojego wizerunku dzięki partnerski  m 

relacjom są jednak bardzo podobne. Na niemal każdej miejskiej stronie inter-

netowej znajdziemy co najm  niej profil miasta partnerskiego, a w wypadku 

szczególnie aktywnych – szersze opisy współpracy partnerskiej, a nawet wy-

mienione zbliżające się spotkania i projekty. Wiele z badanych miast prezen-

tuje lub zapowiada imprezy w ramach partnerskiej współpracy na Facebooku, 

aby w ten sposób zwiększyć zasięg oddziaływania. Po imprezach pojawiają się 

też linki do artykułów w prasie lokalnej. Zwraca uwagę to, że polska strona 

wyraźnie swobodniej niż strona niemiecka sięga po media społecznościowe, 

aby przekazać komunikat o partnerstwie w przestrzeni społecznej. Ponadto 
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do repertuaru środków komunikacji o partnerstwach należą standardowo 

artykuły w lokalnej prasie drukowanej. Informacje są zwykle przekazywane 

przez pracowników urzędu miasta. Stowarzyszenia same informują o swoich 

projektach, podobnie jak i inni aktorzy społeczni.

Na naszej stronie internetowej zawsze jest to 
zamieszczane i potem też za pośrednictwem 
gazety. Na przykład jest to u nas też wystawione na 
Facebooka. [urząd miasta, Niemcy]

Piszemy na stronie internetowej, ale też jest na 
specjalnym portalu – fakty i liczby, ale też na 
[stronie internetowej] jest taka informacja na temat 
współpracy międzynarodowej, my co roku takie coś 
piszemy. [urząd miasta, Polska]

Celem szeroko zakrojonej działalności komunikacyjnej jest, obok promo-

cji własnego miasta w przestrzeni publicznej, informowanie i włączanie do 

udziału we współpracy z miastem partnerskim własnych obywateli. Większość 

administracji miejskiej przecenia jednak zasięg oddziaływania partnerstwa 

wśród mieszkańców, podczas gdy przedstawiciele strony społecznej wpływ 

aktywnej partnerskiej współpracy miast oceniają wyraźnie bardziej trzeźwo 

i dostrzegają, że tylko mała część obywateli jest w ogóle poinformowana o ta-

kiej współpracy, a ci, którzy świadomie interesują się tą współpracą, stanowią 

część jeszcze mniejszą.

[…] ale kto dziś jeszcze czyta regionalną gazetę 
codzienną, no mogliby [mieszkańcy] dowiedzieć 
się o tym. [towarzystwo niemiecko-polskie, Niemcy]

Oczywiście tak jest, że kiedy spytać, jakie partnerstwa 
miast mamy w […], to często odpowiada nam 
milczenie. Tak to jest. 
[towarzystwo sportowe, Niemcy]

Ci, co chcą, to wiedzą, ci, co nie chcą, to nie wiedzą. 
[stowarzyszenie partnerskie, Polska]
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Jak teraz coś się dzieje, czyli obchodzony jest 
jubileusz albo są goście, to oczywiście jest to 

odpowiednio nagłaśniane poprzez media albo 
teraz też przez nasze kanały miejskie. I też przez 

stronę na Facebooku. Czyli to jednak jest obecne, 
powiedziałbym. […]. Gdyby teraz spytać ludzi, czy 

wiedzą o możliwościach partnerstwa, myślę, że raczej 
by zaprzeczyli, ale my oczywiście ogłaszamy oferty 

wszystkich wyjazdów dla obywateli. To jest w gazecie 
i każdy może się zgłosić. Ale myślę, że jakby teraz 

wyjść, to nie umieliby powiedzieć, jak jest teraz oferta. 
[urząd miasta, Niemcy]

W małych miastach informacje o partnerstwie i jego działalności rozpo-

wszechniane są dzięki aktywnym stowarzyszeniom partnerskim i zaangażo-

waniu obywatelskiemu. Kluczowe jest jednocześnie znalezienie wspólnego 

mianownika i obszaru zainteresowań, który stworzy podstawę współpracy. 

Łatwiej wtedy można promować partnerstwo.

Jednocześnie istnieją zależności między sposobem i intensywnością rela-

cji na temat współpracy miast a zasięgiem ich oddziaływania. Przede wszyst-

kim w Polsce wielu obywateli nie rozumie głębszego sensu partnerstwa miast 

i uważa je za chybioną inwestycję, nieprzynoszącą im osobiście żadnych 

korzyści. Zamiast niego oczekiwaliby inwestycji w innych dziedzinach. Stąd, 

aby uniknąć dyskusji na ten temat, urzędnicy miasta nie dzielą się w mediach 

wszystkimi informacjami o projektach i wymianach, co ogranicza obecność 

tego tematu w świadomości obywateli, ale i zmniejsza akceptację dla takich 

działań. Tak tworzy się zamknięte koło niewiedzy i niezrozumienia, nawiązują-

ce do ogólnego pytania: w jakiej mierze w ogóle koncepcja partnerstwa miast 

jest jeszcze aktualna i nowoczesna?

Ulica, pomnik, ławka w parku – widoczne znaki partnerstwa w przestrzeni 

miejskiej

Jedną z form zwracania uwagi mieszkańców na partnerstwo z miastem zagra-
nicznym oraz podkreślenia wagi tej współpracy jest uhonorowanie jej w po-
staci widocznego znaku, symbolu, konkretnego śladu w przestrzeni miej-
skiej – nadania nazwy ulicy, zawieszenia tablicy informacyjnej, postawienia 
ławki. 

Kwestia prezentacji współpracy miast jako konkretnego symbolu nie wy-

kazuje jednorodnej formy i zależy w znacznej mierze od woli władz miasta. 

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech najpopularniejszą formą upamiętnienia 
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są znaki informujące o partnerstwie przy wjeździe do miasta, słupy w centrum 

miasta podające odległości do miejscowości partnerskich czy aleje w parkach, 

a więc znaki widoczne dla mieszkańców. W Niemczech często spotyka się 

także ulice lub place nazwane od nazw miast partnerskich. Niektóre widocz-

ne wzmianki o kooperacji przybierają jeszcze atrakcyjniejszą dla odbiorców 

formę – zielonych skwerów, zasadzonych drzew oraz parkowych ławek. Ale 

często zdarzają się też w obu krajach symbole współpracy, których obywatele 

na co dzień nie mają szansy oglądać, jak mapy czy herby miast partnerskich 

zawieszone w ratuszu lub jego okolicach.

Wiecie, kierowcy przyjmują to, wydaje mi się, 
z większą uwagą, kiedy taka tablica stoi przed 
wjazdem do m iasta. Kiedy tam stoi taka tablica 
[nazwa miasta] i potem jest napisane, które 
miejscowości są partnerami. Uważam, że taka tablica 
dużo lepiej trafia [do ludzi] niż inne informacje. 
[urząd miasta, Niemcy]

Decyzja o danej formie uhonorowania partnerstwa zależy od nastawie-

nia władz, czasami jest realizacją inicjatywy oddolnej. Wielkość miasta, licz-

ba partnerstw nie ma tu większego znaczenia. Zazwyczaj miasta partnerskie 

z różnych państw honorowane są w ten sam sposób, zwłaszcza w wypadku 

wieszania herbów w ratuszu. Wśród powodów, dla których rezygnowano 

z widocznego podkreślania współpracy, wymienia się wątpliwości wobec na-

dawania nazw ulic od niemieckich miast w Polsce w związku z doświadcze-

niami historycznymi. Podobne argumenty pojawiają się w Niemczech, gdzie 

mieszkańcy zdają sobie sprawę, że wspólna historia to trudny temat, budzący 

emocje.

Widoczne znaki partnerstw zazwyczaj nie są obiektem wandalizmu. Zda-

niem rozmówców, znane są im pojedyncze przypadki kradzieży, ale nie docho-

dziło do takich form jak zamazywanie napisów na znakach lub słupach.

Świadomość istnienia takich znaków wcale nie jest jednak powszechna. 

Nie wszyscy zaangażowani we współpracę z miastem partnerskim i jego pod-

miotami kojarzą istnienie takich śladów współpracy, mimo że w danym mie-

ście one są. Tym bardziej nie wiedzą o nich zapewne mieszkańcy.

Nagrody i odznaczenia za zaangażowanie na rzecz partnerstwa miast

Ważnym kanałem promocji partnerstwa miast są multiplikatorzy i osoby 
aktywnie włączające się we współpracę. Szczególne zaangażowanie i praca 
na rzecz partnerstwa miast bywają w niektórych badanych miastach doce-
niane w formie nagród i odznaczeń. Honorowani są nie tylko obywatele, lecz 
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również burmistrzowie/prezydenci miast wykazujący się ponadprzeciętnym 

zaangażowaniem. Osoby te są odznaczane przez władze miasta partnerskie-

go podczas specjalnych uroczystości. Zwłaszcza w wypadku burmistrzów ma 

to dużą symboliczną wagę, gdyż w ten sposób eksponuje się też dane miasto. 

W wypadku przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego symboliczna wy-

mowa ma bardziej indywidualny charakter, obok ogólnego uznania zasług na 

rzecz zaangażowania obywatelskiego.

Samo wyróżnienie może przyjmować różne formy. Najpowszechniejszą 

wymienianą przez rozmówców formą było w ostatnich latach wpisanie do 

miejskiej Złotej Księgi i przyznanie honorowego obywatelstwa. Burmistrzo-

wie są zazwyczaj zapraszani do wpisania się w Złotej Księdze. Dla przedstawi-

cieli strony społecznej przyznanie statusu honorowego obywatela jest z kolei 

szczególnie nobilitujące. W długoletnich partnerstwach stosowaną formą 

uznania są także medale honorowe za wieloletnie zaangażowanie, najczęś-

ciej poczynając od dwudziestu lat aktywności. Siłą rzeczy młode partnerstwa, 

powstałe w XXI wieku, rzadziej stosują tę formę wyrażania uznania. Takie od-

znaczenia są ponadto cechą miast małych i średnich, gdyż ich partnerstwa 

ukierunkowane są raczej na indywidualne osoby, podczas gdy w dużych mia-

stach przeważają szersze kręgi osób zaangażowanych i nie tak łatwo określić 

konkretne jednostki zasługujące na wyróżnienie.

W badanej próbie można zauważyć, że zaangażowane osoby z Niemiec 

były częściej odznaczane przez polskie miasto partnerskie niż Polacy w Niem-

czech. Wyróżnienie polegało na wręczeniu medalu za zasługi lub przyznaniu 

honorowego obywatelstwa polskiego małego lub średniego miasta, podczas 

gdy z niemieckiej strony nie było takich gestów albo nie zostały one wspo-

mniane. Możliwym wytłumaczeniem może być bardziej ograniczony wymiar 

zaangażowania społecznego w Polsce bądź odmienność kultury wyrażania 

uznania dla szczególnych osiągnięć – podobnie jak w wypadku współpracy 

młodzieży. W Polsce nadal większą wagę przywiązuje się do rytuałów, meda-

li, odznaczeń i akademii niż w Niemczech. Kilka badanych miast partnerskich 

otrzymało w przeszłości – najczęściej wkrótce po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej – różne odznaczenia Unii Europejskiej z tytułu trwającego part-

nerstwa. Były to długoletnie partnerstwa dużych miast z lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych, które z biegiem lat rozwijały się i dojrzewały. W bada-

niu nie wystąpiły takie formy uznania ze strony Unii Europejskiej dla żadnego 

z młodszych partnerstw miast. Naturalnym powodem jest tu fakt, że niewiele 

nowych partnerstw mogło na tyle rozwinąć i utrwalić rozbudowaną sieć wza-

jemnych kontaktów, by dawać podstawy takiego wyróżnienia.

Inne czynniki wpływające na przebieg współpracy

Poza wymienionymi powyżej czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na 
zapoczątkowanie i kontynuację współpracy (zaangażowane osoby, dostępne 
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środki finansowe), istnieją   inne, które oddziałują na jakość kontaktów. W re-
lacjach polsko-niemieckich szczególną rolę odgrywają zazwyczaj: historia, 
fakt zamieszkania w drugim kraju większej grupy osób pochodzenia polskie-
go/niemieckiego oraz bieżąca polityka. Na szczeblu współpracy miast ich 
znaczenie jest czasami mniejsze, niż można zakładać. 

Historia w tle

Historia pozostaje ważnym elementem wpływającym na partnerstwo – za-
równo na jego zaistnienie i kontynuację, jak i na, choć zdecydowanie rza-
dziej, obecne działania w jego ramach. Różnie o tym aspekcie partnerstw wy-

powiadają się Polacy i Niemcy, nie ma   jednak reguły w opiniach na ten temat 

jeśli chodzi o typ rozmówcy – urzędnika czy przedstawiciela organizacji zaj-

mującej się wymianą. Tu podejście zależy od osobistego nastawienia.

Niektórzy przedstawiciele niemieckich miast wprost twierdzą, że trudna 

przeszłość była motywatorem, ale i pozostaje istotną zachętą do kontynuowa-

nia współpracy. Według nich Niemcy mają historyczną powinność kooperacji 

i rozwijania przyjacielskich relacji z Polską. Inni uznają słowo „powinność” 

za zbyt mocne, widząc jednak wspólny interes, szansę i zainteresowanie obu 

stron, aby ze względu na przeszłość wspólnie tworzyć przyszłość. Niemieccy 

partnerzy zdają sobie jednocześnie sprawę, że historia i odniesienia do Nie-

miec nieraz odgrywają w Polsce rolę w kampaniach wyborczych i innych we-

wnątrzpolitycznych rozgrywkach.

Polacy często przyznają, że historia nie odgrywa roli i wręcz starają się nie 

tematyzować jej tak, aby mogło być to zrozumiane, że wypominają Niemcom 

ich zbrodnie i polską rolę ofiary. Dostrzegają to też Niemcy – padają stwierdze-

nia, że widać w takim podejściu polską delikatność i dyskrecję, obawę przed 

urażeniem gościa. Inni Polacy uważają, że obie strony znają historię, ale we 

współpracy patrzą w przyszłość i ta przeszłość nie wpływa na kontakty. Nie 

wyrażają potrzeby podejmowania tego tematu. Niektórzy Polacy wręcz współ-

czują Niemcom, że cały czas są oni konfrontowani z tą przeszłością, nawet jeśli 

nie mają z nią – ze względu na młody wiek – w odczuciu polskich rozmówców, 

nic wspólnego. Powyższe opinie prezentują zwłaszcza Polacy w wieku trzy-

dziestu, czterdziestu lat.

W innych wypadkach wieloletnia współpraca i zaufanie tworzone przez 

lata powodują, że w ramach spotkań w niektórych miastach podejmuje 

się także trudne historyczne tematy. Czasami polega to jedynie na wzajem-

nym zapewnianiu się, że trudna historia dotyczy pokoleń, które już odeszły, 

a obecnie doskonale się współpracuje. Niektóre formaty kooperacji zakładają 

wręcz wspólne pochylenie się nad historią, w formie konferencji czy dyskusji 

z ekspertami, także inicjowane przez same urzędy miast. Ma to na celu lepsze 

zrozumienie i dojście do wspólnego spojrzenia na pewne kwestie związane 

z przeszłością. Niemcy, będąc w Polsce, w zależności od regionu odwiedzają 
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byłe niemieckie obozy zagłady, jak Auschwitz, czy miejscowości powiązane 

z niemiecką historią, jak Krzyżowa. Nauczyciele i dyrektorzy szkół podejmują 

temat historii w okolicznościowych przemówieniach, w niektórych szkołach 

na terenach, które przed drugą wojną światową należały do Niemiec, tworzo-

ne są izby pamięci opowiadające historię danej szkoły czy miejscowości przez 

dziesięciolecia – młodzież wspólnie ja wówczas zwiedza. Celem jest jednak nie 

wyolbrzymianie polskich ofiar, lecz szukanie wspólnych śladów w przeszłości. 

Nie jest to jednak podejście typowe dla wszystkich miast z poniemiecką prze-

szłością. Różnice w podejściu do historii obserwuje się nawet między przed-

stawicielami podmiotów z jednego miasta.

Partnerstwo uczy wrażliwości na oczekiwania partnera lub kwestie, któ-
re należy komunikować inaczej. Na przykład Niemcy nauczyli się, że nie należy 

używać niemieckiej wersji nazwy polskiego miasta, które kiedyś leżało w Pru-

sach Wschodnich, tylko polskiej, ponieważ polscy partnerzy preferują takie 

podejście. Pojedynczy Niemcy przyznają, że trudna historia wyróżnia partner-

stwo z miastem w Polsce na tle innych partnerstw, w których ten temat nie 

istnieje.

Nieliczne przykłady dotyczą działań polegających na udostępnianiu przez 

Polaków niemieckiemu partnerowi materiałów z czasów drugiej wojny świa-

towej, które zostają później w niemieckim mieście partnerskim włączone jako 

część większej wystawy. Nauczyciele historii odwiedzają z uczniami miejsca 

mordów położone na terenie Polski i dbają o nie. Z okazji okrągłej rocznicy 

wybuchu drugiej wojny światowej dwa miasta partnerskie opublikowały wy-

powiedzi swoich mieszkańców na ten temat.

Przykładem zmian w podejściu do historii w międzyludzkich relacjach 
polsko-niemieckich jest nastawienie wypędzonych do partnerstwa ich nie-
mieckiego miasta z miastem w Polsce, zwłaszcza jeśli to ostatnie leży na po-

niemieckich terenach. Kiedy na początku partnerstwa (lata dziewięćdziesiąte) 

byli oni mu po części przeciwni i nie angażowali się w jego działania, w ostat-

nich latach ich grupy artystyczne włączały się we wspólne przedsięwzięcia. 

Wynika to ze zmiany pokoleniowej i rosnącego dystansu do trudnej przeszło-

ści także w tej grupie.

Ale naturalnie stale bywają takie rzeczy, które 
wypływają albo są wyciągane przez jakichś tam 

ludzi, którzy znów utrudniają sprawę. Szczególnie 
gdy zbliżają się wybory lub coś podobnego, wtedy 

wykorzystuje się wobec niektórych zarzut zbytniej 
przyjaźni dla Niemców w kampanii wyborczej. 

[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]
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Oczywiście, ta historia gdzieś jest w tle, natomiast 
ona w tej chwili nie odgrywa już takiej roli po 
żadnej ze stron. To znaczy nie jesteśmy na takiej 
zasadzie, że jedziemy tam albo przyjmujemy ich tutaj 
i wypominamy im, że jesteśmy ofiarami, a oni są 
najeźdźcami. Te tematy nie wracają. 
[urząd miasta, Polska]

Na początku ta współpraca była postrzegana bardziej 
jako pomoc rozwojowa, ale teraz już postrzegamy się 
jako równorzędni partnerzy, historia nie ma wielkiego 
znaczenia. [urząd miasta, Polska]

Niemcy mają takie przeświadczenie, że muszą 
pomagać, bo mają coś tam w historii (o czym im na 
każdym kroku przypominają liczne pomniki i miejsca 
pamięci), czego im troszeczkę współczuję, bo młodzi 
Niemcy co mają do tego. 
[centrum turystyczne, Polska]

Z Niemcami lepiej przerobiliśmy te relacje przez te 
lata dzięki właśnie takim wymianom. 
[szkoła, Polska]

Nie eksponujemy tego, co tragiczne i straszne, 
ale i nie ukrywamy. Szukamy tego, co może ich 
zainspirować, że my też pamiętamy o spuściźnie ich 
pradziadków. [szkoła, Polska]

Ja osobiście widzę tu konieczność, inaczej nie 
współpracowałbym. Uważam to za ważny element 
w powszechnym porozumieniu miedzy narodami 
w ogóle. [stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]
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Historia nie jest stawiana na pierwszym planie. 
Zarówno jedna, [jak] i druga strona stara się 

w naszych kontaktach trochę to pominąć, bo 
historia pomiędzy nami była trudna. To były tereny 

niemieckie. Oczywiście historia jest i będzie i od tego 
się nie ucieknie, ale nie jest to stawiane na pierwszym 

miejscu. Nikt nie stawia tych argumentów, że 
jesteście na naszych ziemiach. Absolutnie nie. 

[urząd miasta, Polska]

Staramy się nie zagłębiać za bardzo w te nasze 
zaszłości historyczne, żeby tego nie utrudniać i żeby 

nie zrobić z historii przeszkody. A dla młodzieży wojna 
nie jest niczym bliskim, jest abstrakcją. 

[ośrodek kultury, Polska]

Pojedyncze partnerstwa zwracają uwagę na ważne rocznice dla miasta 

w drugim kraju lub ogólnie całego sąsiedniego państwa, wysyłają delegacje 

na oficjalne obchody. Jeśli w polskim mieście istnieje szczególne miejsce pa-

mięci trudnej polsko-niemieckiej historii (na przykład teren getta), to podczas 

obchodów rocznic związanych z tym miejscem obecna jest delegacja z Nie-

miec. W większości wypadków przedstawiciele miast nie wspominają jednak 

o wspólnych obchodach rocznic ważnych dla miasta partnerskiego lub Polski 

i Niemiec.

W niemieckich miastach, które rozpoczęły współpracę jeszcze w okresie 

komunizmu i z chęci wsparcia partnera w Polsce ze względów historycznych, 

istnieje przekonanie, że samorządy powinny w ten sposób się angażować. 

Przyznaje się, że w momencie rozpoczęcia współpracy, kiedy kwestie histo-

ryczne nie były jeszcze tak przepracowane jak dziś, współpraca i otwarcie 

się Polaków musiało być trudniejsze. Także w Niemczech nie wszystkie kręgi, 

właśnie ze względów historycznych, popierały nawiązywanie kontaktów, ale 

inicjatorzy kooperacji byli zmotywowani i przekonani o konieczności działań 

i dzięki temu partnerstwo zafunkcjonowało. Im młodsi rozmówcy i (lub) grupa 

docelowa projektów partnerskich, tym mniejszą rolę odgrywa historia, która 

nie dotknęła ich osobiście.
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No, to znaczy my konfrontujemy się też z naszą 
historią poprzez wzajemne poznawanie się i poprzez 
uznanie dla pozytywnych wyników innych. Do tego 
należy właśnie też historia między trzydziestym 
trzecim i czterdziestym piątym rokiem i trzeba 
wyrazić uznanie, że ci ludzie tę konfrontację i te 
wzajemne rozmowy podjęli, bo na początku to na 
pewno nie było takie łatwe w Polsce. 
[urząd miasta, Niemcy]

Osobnym tematem powiązanym ze wspólną historią są postaci, które łą-

czą dwa miasta partnerskie. W analizowanych miastach nie odgrywały one 

większej roli, jedynie jedna para miast chwaliła się taką osobą, ale jej nazwisko 

nie należy do znanych w obu krajach.

Znaczenie stereotypów

Fakt istnienia i wpływu stereotypów na przebieg współpracy jest ocenia-
ny różnie, także w wyniku różnego definiowania ich przez rozmówców. 
Niektórzy z nich, nawet w tym samym mieście, zaprzeczają, że stereotypy 
odgrywają jeszcze rolę, inni zdecydowanie je podkreślają – jako istniejące, 
ale niewpływające na dobre relacje, jeszcze inni widzą, że mają one pewien 
wpływ. Najczęściej wskazuje się, że to bardzo zależy od osoby i nie można 
generalizować. Niemcy częściej oceniają, że ich społeczeństwo pełne jest 
stereotypów o Polakach, niż Polacy zwracają uwagę na uprzedzenia wobec 
Niemców w Polsce. Zgoda panuje, że współpraca z miastem partnerskim wy-
raźnie przyczynia się do osłabienia wzajemnych stereotypów wśród osób 
w nią zaangażowanych. 

Zauważają to zwłaszcza osoby z Niemiec, które odpowiadają za kontakty 

od wielu lat, zaczęły swoją przygodę z miastem partnerskim przed 1989 ro-

kiem. One szczeg  ólnie, z własnej inicjatywy (zanim padło pytanie w wywia-

dzie), wspominają, że początkowe wątpliwości, błędne wyobrażenia o sytua-

cji w Polsce, obawy, z biegiem czasu znikały na skutek kontaktów – zarówno 

u nich samych, jak i u innych uczestników. Podobne obserwacje wobec pier-

wotnych niemieckich stereotypów o Polakach (złodzieje, oszuści) mają pytani 

Polacy. Przywołują przykłady podejrzewania Polaków o kradzież w momencie, 

kiedy niemiecki uczestnik nie mógł znaleźć swojego aparatu fotograficznego. 

Dzielą się także podejrzeniami, że współpraca nie była kontynuowana, ponie-

waż niemiecki partner zapewne uznawał, że w Polsce są złe warunki i zaco-

fanie. Po niemieckiej stronie Polacy wypowiadający się jako przedstawiciele 

niemieckich organizacji denerwują się, że w niemieckiej mentalności Polska 

długo istniała jako kraj zacofany i brudny. Bieg czasu (coraz większy dystans 
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do okresu wojennego), możliwość podróżowania i poznawania innych kultur, 

zmiany pokoleniowe to główne czynniki sprzyjające osłabianiu uprzedzeń lub 

ich całkowitego zaniku. W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi występu-

ją więc obecnie pozytywne różnice. Kontakty związane z partnerstwem miast 

są tu pomocne.

Niemcy z jednej strony wskazują stereotypy dotyczące Polaków zakorze-

nione w niemieckiej mentalności, z drugiej zwracają uwagę, że po stronie nie-

mieckiej pozytywne lub neutralne nastawienie do osób różnych kulturowo 

jest dodatkowo czymś normalnym, gdyż w niemieckim społeczeństwie jest to 

często spotykane. Jednocześnie, zwłaszcza podczas wymian szkolnych, stano-

wi to wyzwanie dla Polaków, kiedy w niemieckiej grupie przyjeżdżają osoby 

pochodzenia nieniemieckiego czy nawet nieeuropejskiego. Zdarza się zdzi-

wienie, ale sytuacji, że polska rodzina jawnie protestowała przeciwko temu, 

jak podobno bywa w innych krajach, nie było.

W wypadku wspólnych inicjatyw tematycznych – wymiany sportowej, 

imprez muzycznych – stereotypy są kwestią niezauważalną, gdyż uczestnicy 

koncentrują się na tym, co łączy. Z kolei osoby, które kierują się uprzedzenia-

mi, nie biorą udziału w wymianach.

Młodsze osoby – zarówno wiekiem, jak i stażem pracy, na przykład w urzę-

dzie – głównie z Polski, rzadziej zauważają istnienie stereotypów i ich wpływ 

na współpracę po polskiej stronie. Analizując jednak styl kooperacji, jej moc-

ne strony i słabości, same wymieniają cechy charakterystyczne typowe dla 

drugiego społeczeństwa. Na przykład Polacy chwalą niemiecką organizację, 

porządek i planowanie jako dobre dla rozwoju współpracy. Niemcy denerwu-

ją się, że Polacy podchodzą do planowania trochę zbyt spontanicznie, ale do-

ceniają, że na koniec zawsze wszystko toczy się dobrze. Współpraca pozwala 

także weryfikować takie stereotypy jak niemiecka punktualność i polski brak 

zorganizowania. Z biegiem lat uczestnicy polsko-niemieckich projektów wska-

zują, że ani jedno, ani drugie nie jest zasadą. Choć niejednokrotnie po niemie-

ckiej stronie występuje oczekiwanie zaplanowania danego wydarzenia zdecy-

dowanie wcześniej oraz nerwowość, jeśli coś nie jest gotowe w terminie, który 

zakładano.

Oczywiście wśród ogółu ludności występują 
stereotypy i uprzedzenia. Ale to są ludzie, którzy się 

tutaj i tak nie angażują, i w tym sensie w tej dziedzinie 
nie odgrywa to żadnej roli. 

[towarzystwo niemiecko-polskie, Niemcy]
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Nawet jeżeli popełniamy błędy czy oni popełniają 
błędy, to też jest to jakiś koloryt tej współpracy. 
Więc ja bym to raczej ujęła jako koloryt współpracy, 
jakoś coś dodatkowego, coś, z czego możemy się 
uczyć, ewentualnie jeżeli chodzi o te uprzedzenia 
i stereotypy, to możemy sobie je zrewidować. 
[urząd miasta, Polska]

Teraz już absolutnie nie. One [stereotypy] jeszcze 
funkcjonują, ale pokolenie też się zmieniło, teraz 
ludzie są bardziej otwarci na świat, jeżdżą po całym 
świecie i nie mają uprzedzeń. 
[urząd miasta, Polska]

Tak, nieustannie trzeba mierzyć się ze stereotypami, 
w sposób dyplomatyczny je burzyć, omijać lub 
tworzyć nowe standardy, ale nie powinniśmy 
w ogóle kierować się stereotypami. 
[urząd miasta, Polska]

Na początku na pewno były i oni to bardzo często 
mówią, że wszystko sobie inaczej wyobrażali i to 
jest świetne, właśnie dlatego warto jak najwięcej 
tych ludzi do nas przyciągać, zapraszać, żeby oni 
wiedzieli, że to nie jest tak, jak tam myślą i mówią. 
[stowarzyszenie partnerskie, Polska]

To myślenie w kategoriach uprzedzeń maleje do zera, 
kiedy ludzie się spotkają. 
[szkoła, Niemcy]

No, Polska nie jest jeszcze postrzegana odpowiednio 
do jej znaczenia. Nad tym można pracować. Jest wiele 
stereotypów, które są pielęgnowane, bo to takie 
proste zobaczyć, że takie uprzedzenie się potwierdza. 
[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]
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Stereotypy bywają pozytywne i negatywne, oparte 
są na jakichś obserwacjach czy zasłyszanych 

informacjach i nie wszystkie są fałszywe. Bo taka 
jest teraz tendencja, walka ze stereotypami – to we 

wszystkich projektach, programach jest zapisywane 
jako niemalże święte przykazanie. Stereotypy należy 

korygować, jeśli są bzdurne, błędne. 
[stowarzyszenie partnerskie, Polska]

Kiedy przynajmniej w środowisku politycznym 
i w administracji […] lepiej zrozumieją, jak zmieniła się 

Polska. [urząd miasta, Niemcy]

Te stereotypy nie były złośliwe, my się z Niemców 
trochę podśmiewaliśmy i oni pewnie z nas też. 

[stowarzyszenie partnerskie, Polska]

Znajomość języków obcych 

Teoretyczna bariera we współpracy, jaką jest konieczność posługiwania się 
językiem obcym, w praktyce nie stanowi problemu w rozwoju partnerstw 
miast. Dla przedstawicieli młodszych pokoleń w obu krajach język angielski 
jest naturalnym instrumentem. Nadal komunikację ułatwia fakt, że wielu Po-
laków zaangażowanych w kontakty zna język niemiecki.

Kluczowa dla kontaktów z partnerem jest możliwość swobodnego porozu-

miewania się. W obu krajach znajomość języków często wymieniana jest jako te-

oretyczna bariera we współpracy. W praktyce okazuje się jednak, że nie stanowi 

to problemu. Większość pracowników urzędów miast zaangażowanych w dzia-

łania międzynarodowe posługuje się językiem obcym, najczęściej angielskim, 

w Polsce nierzadko również językiem niemieckim. Fakt ten doceniany jest przez 

niemieckich kolegów w tamtejszych ratuszach. Wskazują oni, że polscy urzęd-

nicy dobrze znają język niemiecki i w korespondencji zazwyczaj używany jest 

ten język. Niezadowolenie z poziomu znajomości języków obcych przez Pola-

ków wyrażane jest sporadycznie, jednocześnie obserwowana jest w tym obsza-

rze poprawa w ciągu lat. Długoletnia współpraca z Polakami rzadko motywuje 

Niemców do podejmowania nauki ich języka, choć takie próby są podejmowane 

i są wówczas przez polskiego partnera bardzo pozytywnie odbierane.

Wizyty oficjalne są w większości wypadków, niezależnie od wielkości mia-

sta i rozwoju współpracy, obsługiwane w zakresie tłumaczeń przez profesjo-

nalistę. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zamiast zawodowego tłuma-

cza tłumaczenia wykonywane są przez Polaków mieszkających w Niemczech 
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(ma to znaczenie zwłaszcza w wypadku mniejszych niemieckich miejscowo-

ści) bądź osoby z polskimi korzeniami, w Polsce czasami przez nauczyciela ję-

zyka niemieckiego.

W wypadku współpracujących organizacji, a więc osób spoza ratusza, 

znajomość języków czasami stanowi większą przeszkodę niż dla urzędników, 

choć dotyczy to raczej starszych pokoleń. Także dla najstarszych grup uczest-

ników niewładanie językiem obcym jest barierą, która utrudnia podejmowa-

nie decyzji o udziale w wyjeździe czy zaangażowaniu w działania związane 

ze współpracą z miastem partnerskim. Stąd na przykład niechęć tych osób do 

nocowania w domach w mieście partnerskim podczas wyjazdów.

Młodsi działacze czy uczestnicy posługują się językiem angielskim i oba-

wa o ewentualne bariery w komunikacji nie istnieje lub bardzo szybko znika. 

Przedstawiciele różnych instytucji najczęściej porozumiewają się wówczas 

w języku angielskim, jednakże w niektórych wypadkach respondenci wspo-

minają o zaangażowaniu osób trzecich do tłumaczenia korespondencji czy 

wsparcia podczas spotkań, ze względu na brak znajomości języka u osób bez-

pośrednio zaangażowanych we współpracę. Obecnie korzysta się też nowinek 

technologicznych, które pomagają w tłumaczeniach. Czasami bariery języko-

we przestają przeszkadzać, jeśli uczestników danej wymiany łączy wspólna 

pasja, na przykład muzyka. Wówczas ona staje się wspólnym kanałem porozu-

mienia. W kontaktach branżowych, na przykład straży pożarnej, kiedy kluczo-

wa dla spotkania jest wymiana doświadczeń, konieczne jest jednak angażo-

wanie tłumaczy, co bardzo podraża wyjazd i komplikuje komunikację, nieraz 

zniechęcając do podejmowania wysiłku organizowania kolejnych spotkań.

Szczególny przypadek stanowią szkoły. Najczęściej po polskiej stronie wy-

miany młodzieży inicjują nauczyciele języka niemieckiego, a co za tym idzie 

– nie pojawia się bariera komunikacyjna na poziomie organizacyjnym. Brak 

odpowiedniej znajomości języka obcego (niemieckiego czy angielskiego) jest 

problemem, jeśli dotyczy polskich nauczycieli, którzy nie uczą języka obcego. 

Uczniowie zazwyczaj nie mają problemu z komunikacją po angielsku, często 

także po niemiecku. W badaniach podkreślają to nie tylko polscy nauczyciele, 

lecz również respondenci z Niemiec. Po stronie zachodnich partnerów zdarza-

ją się z kolei uczniowie i rodzice posługujący się językiem polskim ze względu 

na swoje pochodzenie, nie ma to jednak dużego wpływu na wymianę, gdyż 

młodzież sprawnie posługuje się językami obcymi. 

To już [nie jest] żaden wielki wyczyn pojechać do 
innego kraju, chociaż Wschód nadal jest trochę 
trudniejszy ze względu na język, tak się myśli. 
Co za głupota. Ostatecznie można z tłumaczem 
z Google’a i to całkiem dobrze działa. 
[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]
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Tak jak mówiłam, tam jest pełno Polaków, którzy 
przyjeżdżają z nimi i tłumaczą nam z niemieckiego 

na polski, a z samymi Niemcami po rosyjsku, po 
angielsku – w każdym języku. [urząd miasta, Polska]

To była zawsze wielka trudność znaleźć tutaj kogoś, 
kiedy przyjeżdżała delegacja i oni nie zawsze mieli 

kogoś ze sobą, kto mówiłby oboma językami. Chociaż 
zawsze jest o wiele łatwiej znaleźć kogoś w Polsce, 

kto mówi po niemiecku, niż tutaj kogoś, kto mówiłby 
po polsku. [urząd miasta, Niemcy]

Byłem zdumiony, jak wielu ludzi dobrze mówi po 
niemiecku. To w Polsce robi wrażenie. Ale to za 

granicą często uderza, że jednak dużo [ludzi] mówi po 
niemiecku – ale po angielsku naturalnie. 

[orkiestra, Niemcy]

Utrudnieniem jest język dla starszych, dla młodzieży 
nie jest barierą, ale nawet w tych przyjacielskich 

kontaktach tłumacz musi zawsze tłumaczyć. 
[ośrodek kultury, Polska]

Niewielka rola grup Polaków i Niemców mieszkających w miastach partnerskich

Mniejszą, niż można się spodziewać, rolę w przebiegu współpracy odgrywa 
fakt zamieszkania w danym niemieckim mieście znacznej liczebnie grupy 
Polaków. W większości miast, w których przeprowadzono wyw  iady – oraz 

w ich miastach partnerskich w Polsce – przyznaje się, że Polacy stanowią 

dużą, a często największą grupę cudzoziemców w danym mieście czy regio-

nie, ale nie zauważa się wpływu Polonii na współpracę. Wynika to głównie 

z dwóch przyczyn. Z jednej strony Polacy zamieszkujący dane niemieckie 

miasto zazwyczaj nie pochodzą z jego miasta partnerskiego w Polsce, przez 

co ich motywacja do włączenia się w działania na rzecz takiego partnerstwa 

jest ograniczona lub żadna. Istotniejszym czynnikiem jest jednak fakt ogólnie 

niewielkiej aktywności społecznej Polaków – zwłaszcza w porównaniu z zaan-

gażowaniem w różnego typu inicjatywy i stowarzyszenia Niemców. Wynika to 

z braku w Polsce wychowania obywatelskiego i edukacji, zwłaszcza pozaszkol-

nej, w tym obszarze. Powoduje to, że Polacy nie spotykają się z doświadcze-

niem lub zachętami do zaangażowania społecznego, nie jest ono dla nich na-
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turalną postawą. Dla wielu pokoleń, które dojrzewały w czasach komunizmu, 

taka praca kojarzy się dodatkowo z przymusowymi „czynami społecznymi”, 

automatycznie źle konotowanymi. Także w samej Polsce w projekty społecz-

ne angażuje się raczej skromny odsetek ludności, przede wszystkim elity. Stąd 

i wśród Polaków, mieszkających w Niemczech gotowość aktywności tego typu 

występuje raczej wśród lepiej wykształconych, młodszych obywateli. Ponad 

to Polacy, którzy do lat dziewięćdziesiątych wyjeżdżali do Niemiec jako „późni 

przesiedleńcy”, nieraz chcieli się odciąć od kraju, który opuścili, stąd celowo 

wręcz unikali uczestniczenia w kontaktach polsko-niemieckich.

Odwrotnie jest w miastach polskich, gdzie występują grupy Białorusinów 

czy Ukraińców – one inicjują i kultywują współpracę z partnerami ze swoich 

krajów pochodzenia, urzędnicy to podkreślają i wspierają.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy lokalnym inicjatorem lub „motorem” 
współpracy jest Polak, osoba pochodzenia polskiego czy późny przesiedle-
niec – stojąc na czele stowarzyszenia odpowiedzialnego za współpracę lub 

towarzystwa niemiecko-polskiego, albo wspierając jego pracę znajomością 

języka lub kultury. Polacy przychodzą także na wydarzenia, organizowane 

w ramach partnerstw dla szerokiej publiczności, jak degustacje potraw, po-

kazy kulturalne. W jednym partnerstwie dwóch dużych miast polscy migranci 

z niemieckiego miasta są wspominani jako grupa zainteresowana możliwoś-

cią kontaktu z polską kulturą, zwłaszcza w zakresie oferty dla dzieci.

Osobną grupę stanowią miasta, które leżą w regionach należących do tra-
dycyjnych kierunków migracyjnych Polaków lub w których osiedlali się późni 
przesiedleńcy. Tam nie tyle Polonia wpływa bezpośrednio na współpracę, ile 
posiadanie polskich korzeni przez znaczną część mieszkańców powoduje, że 
nastawienie do Polski jest pozytywne, a wyjazdy do Polski są czymś natural-
nym. Ale też przesiedleńcy inicjują w niemieckim mieście pewne działania, za-

praszają Polaków ze swojego miasta.

Organizatorzy wymian młodzieży zwracają uwagę na obecność jednej 
lub dwóch osób z polskimi korzeniami w prawie każdej niemieckiej grupie 
jadącej do Polski. Takie osoby, zwłaszcza znające język polski, mogą być pew-

nym wsparciem, ale ich znaczenie podkreślane jest nie w każdym wypadku. 

Ich motywacją uczestniczenia w wymianie jest zazwyczaj chęć poznawania 

kraju pochodzenia rodziców i szlifowania języka polskiego.

Tutaj też przecież co drugi ma polskie korzenie. 
[urząd miasta, Niemcy]

No więc jeszcze mi się nie zdarzyło u nas, żeby polscy 
migranci w jakiejś formie się do nas zwrócili albo jakoś 
tak współpracowali przy partnerskiej współpracy 
miast. [stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]
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Jest też grupka polskich dzieci tam mieszkających 
i te dzieci z innych powodów nas odwiedzają, dla 

nich to jest podróż do kraju lat dziecinnych lub kraju 
urodzenia rodziców. [szkoła, Polska]

Fakt obecności w polskim mieście partnerskim mniejszości niemieckiej 

odgrywa większą rolę. Niemiecka strona zazwyczaj w takim wypadku przyzna-

je, że wspiera osoby pochodzenia niemieckiego. Niemcy w polskim mieście an-

gażują się zaś na rzecz partnerstwa, uczestnicząc w spotkaniach, organizując 

też własne spotkania otwarte na szerszą publiczność, co umożliwia Polakom 

poznawanie niemieckiej kultury. Dbają ponadto o niemieckie dziedzictwo na 

tych terenach – podobnie robią Niemcy z miasta partnerskiego, którzy pocho-

dzą z obecnego miasta polskiego i angażują się w kontakty.

Ograniczony wpływ polityki centralnej na współpracę lokalną

Zdecydowana większość pytanych Polaków twierdzi, że sytuacja polityczna 
w ich kraju – na szczeblu centralnym czy lokalnym – nigdy (w odniesieniu do 

lat dziewięćdziesiątych i później) nie miała i nie ma wpływu na współpracę 
i jej jakość48. Na szczeblu miejskim przychylność dla kooperacji z partnerem 

w Niemczech zależy od osoby burmistrza czy prezydenta, ale nie od jego 

afiliacji politycznej. Przemiany na arenie ogólnopolskiej nie mają znaczenia 

dla przebiegu partnerstwa z miastem niemieckim, gdyż ono dotyczy innych 

tematów i opiera się na wieloletnic  h kontaktach i wypracowanym zaufaniu. 

Pojedynczy rozmówcy wspominają, że po 2015 roku wzmogło się jednak zain-

teresowanie Niemców, z którymi mają kontakt, sytuacją w Polsce. Tematyka 

ta jest obecna podczas rozmów nieformalnych, strona niemiecka wyraża zdzi-

wienie przemianami w Polsce. Zagadnieniem, które pojedynczy respondenci 

wymieniają jako przykład dyskusji na konkretny temat, było i jest podejście 

w obu krajach do kwestii przyjmowania uchodźców. Wspomina o tym jednak 

zdecydowana mniejszość rozmówców. Osoby spoza urzędów przyznawały, że 

szczere rozmowy, a nawet żarty z sytuacji politycznej we własnym i w drugim 

kraju oznaczają dla nich dojrzałość kontaktów z partnerem i stanowią ele-

ment budujący zażyłość.

Niemcy są bardziej podzieleni w opiniach na temat wpływu polskiej po-
lityki na współpracę, choć ogólnie zdecydowana większość nie widzi bezpo-
średniego oddziaływania. Część osób wyraża obawy o przyszłość partnerstw 

miast w obliczu skręcania w polskiej polityce na prawo, łamania zasad demo-

kracji, wysuwania żądań reparacji. Nie podają jednocześnie przykładów, jak 

realnie odbija się to na współpracy. Stąd można uznać, że są to raczej obawy 

48 Badanie zakończono jesienią 2019 roku, kiedy temat „stref wolnych od LGBT” nie istniał, nie mógł więc być 
poruszony w wywiadach i raporcie.
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bazujące na doniesieniach medialnych niż rzeczywiste doświadczenia pogor-

szenia relacji między przedstawicielami miast. Niektórzy wprost przyznają, 

że takiego wpływu nie ma, choć troska, co się dzieje w Polsce, występuje. Inni 

postrzegają politykę jedynie na szczeblu komunalnym, na którym nie widzą 

problemu, głównie dlatego, że w polskim regionie, gdzie leży miasto partner-

skie, rządzi Platforma Obywatelska. Charakterystyczne jest jednak, że wów-

czas wyraźnie podkreślają, że w wypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości 

nie wiadomo, czy ta współpraca byłaby równie dobra. Osoby, które spotkały 

i rozmawiały w Polsce ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, przyznają, 

że między nimi nie dochodziło do nieporozumień. Osobiste doświadczenie 

pozwoliło więc Niemcom zrewidować obawy wynikłe z obrazu przekazywa-

nego przez media. Zauważają także, że zwolennicy partii rządzącej  tak samo 

przyjeżdżają w ramach wymiany i angażują się w działalność, nie wskazując, 

jakoby byli antyniemieccy, tak jak postrzegana jest retoryka i działania tego 

ugrupowania.

Jeszcze inni w krytycznych wobec Europy komunikatach, które słychać 

w Polsce, dostrzegają dodatkową motywację do rozwijania partnerstwa na 

płaszczyźnie lokalnej. Doceniają także możliwość dyskusji z polskimi kolega-

mi, którzy, jak twierdzą, nie są konserwatywni, tylko otwarci na świat i mają 

przez to trudniej w obecnej polskiej sytuacji politycznej, na przykład jako na-

uczyciele. Ale są i głosy przeciwne, podkreślające, że celowo unika się polityki, 

aby nikogo nie urazić i nie skłonić Polaków między sobą do konfliktów, gdyż 

w polsko-niemieckich działaniach udział biorą zwolennicy różnych partii. Ta-

kie nastawienie – traktowanie polityki jako tematu tabu – występuje od ostat-

nich kilku lat. Wcześniej doceniano możliwość swobodnej rozmowy o spra-

wach politycznych.

Im bardziej Polska, a tak to wygląda, przesuwa się 
na prawo i radykalizuje, to na pewno nie posłuży 
partnerstwom miast, o tym jestem przekonany. 
[straż pożarna, Niemcy]

Oni [Niemcy] się interesują polityka, sytuacją 
gospodarczą, ekonomiczną i generalnie naszym 
krajem, natomiast raczej nie wchodzą w takie spory 
polityczne. [urząd miasta, Polska]
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Raczej nie wchodzą na te szczeble takie rządowe, 
tej najwyższej polityki, bo nas to bezpośrednio, jako 

partnerstwa krajów nie dotyczy. To, co się dzieje 
gdzieś w Brukseli nie ma bezpośredniego przełożenia 

na to, co się dzieje pomiędzy. [urząd miasta, Polska]

Oczywiście, kiedy z Polski słychać głosy krytyczne 
wobec Europy, uświadamiamy sobie, jak ważne 

jest, by na płaszczyźnie samorządowej dbać o to 
partnerstwo miedzy miastami. [urząd miasta, Niemcy]

To nie jest tak, [że] tam się gdzieś władze kłócą i my 
już kończymy współpracę absolutnie. To w ogóle nie 

ma wpływu na nas, ta najwyższa polityka. Z takimi 
miastami, jak mamy współpracę, to dla nas to nie ma 

wpływu. [stowarzyszenie partnerskie, Polska]

My możemy pożartować z Kohla czy z pani kanclerz, 
oni dworują z nami, z niektórych polskich polityków, 

Tuska czy pana prezesa Kaczyńskiego. Ale to raczej 
w taki żartobliwy sposób, nie sądzę, żeby to miało 

jakiś decydując wpływ. [szkoła, Polska]

Próbujemy też, to muszę w tej sprawie powiedzieć, 
nie wdawać się teraz w intensywniejsze dyskusje 

partyjno- polityczne. Raczej próbuje się rozmawiać na 
inne tematy. [stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]

Staramy się możliwie unikać tematu polityki. Tak jak 
jeszcze pięć albo dziesięć lat temu całkiem normalnie 

rozmawialiśmy o partiach politycznych, no to nigdy 
nie był nasz główny temat, zawsze na pierwszym 
miejscu są spotkania między ludźmi. Ale polityka 

kiedyś też bywała tematem. Teraz unikamy tego jak 
zarazy, bo nie chcemy nikogo urazić, kiedy ktoś jest 

tu moim gościem i ja może mam inne nastawienie 
polityczne. [stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]
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Dla przedstawicieli niemieckich szkół wyzwaniem są reformy szkolnic-

twa, jakie przeprowadzono ostatnio w Polsce, oraz słaba pozycja polskiego 

nauczyciela. Z uwagi na zmiany systemowe – zlikwidowanie gimnazjów, łą-

czenia szkół – utrudniona była kontynuacja współpracy, zaprzyjaźnieni polscy 

nauczyciele nie mogli jednoznacznie określić swojej dyspozycyjności w kolej-

nym roku szkolnym, ponieważ nie wiedzieli, czy i gdzie będą pracować. Ponad-

to zmienił się wiek uczniów z Polski gotowych do uczestniczenia w wymianie, 

inny jest bowiem podział klas i wskazań, kiedy uczniowie organizacyjnie naj-

łatwiej mogą jechać na wymianę. To niemiecka strona dostrzega jako utrud-

nienie.

Osobnym tematem pozostają kompetencje polskiego nauczyciela. W opi-

nii niemieckich kolegów Polacy niewiele mogą sami decydować, ponoszą 

wielką odpowiedzialność i w związku z tym boją się nieraz uczestniczyć z mło-

dzieżą w potencjalnie ryzykownych zajęciach (kąpiel w morzu, wyjścia wieczo-

rem do miasta).

Branżowe uwagi do wpływu polityki mają też strażacy. Obserwując zmia-

ny w strukturze straży pożarnej w Polsce, stwierdzają, że obecne zasady po-

dejmowania decyzji (bardzo scentralizowane) utrudniają współpracę z part-

nerami w innych krajach, gdyż na każdy wyjazd czy przedsięwzięcie należy 

uzyskiwać zgodę z Warszawy.

Ograniczone zaangażowanie biznesu w kontakty między miastami

Przedstawiciele lokalnej gospodarki zazwyczaj nie są zaangażowani we 
współpracę z miastem partnerskim. Wyjątkiem są duże firmy niemieckie 

w Polsce, mające zakłady lub siedzibę w dużym polskim mieście lub okolicach, 

albo polskie inwestujące na niemieckim rynku. Wówczas są one pozyskiwane 

jako sponsorzy większych imprez miejskich związanych zwykle z jubileuszami 

współpracy. W mniejszych miastach korzystanie ze sponsoringu jest rzadkie, 

ale się zdarza. Wówczas firma zazwyczaj bezpośrednio finansuje konkretną 

usługę (wynajęcie autobusu na wyjazd, wyżywienie), udostępnia potrzebne 

materiały (koszulki dla drużyny piłkarskiej), uzyskując w zamian reklamę przez 

zamieszczenie logotypów w wyznaczonych miejscach. Wsparcie zależy nieraz 

od prywatnych kontaktów osób organizujących dane wydarzenie – wspierają 

je wówczas firmy należące do znajomych. Podstawą pozyskania funduszy są 

kontakty i działania własne zaangażowanych osób.

Pojedynczy polscy urzędnicy wspominają, że firmy mają kontakt, swoje 

przedstawicielstwa w drugim kraju, ale nie znają szczegółów i podkr  eślają, 

że gospodarka działa swoimi kanałami i urząd miasta nie jest w to zaangażo-

wany. Niekiedy przedstawiciele urzędu miasta lub stowarzyszenia po polskiej 

stronie starają się w przygotowywanych upominkach uwzględniać lokalne 

produkty, aby przez to promować lokalne specjalności. Zabierają je też na 

targi świąteczne i inne, które organizowane są przez stronę niemiecką. Nie 
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występuje przy tym kooperacja z danym producentem, lecz odbywa się to na 

zasadzie kupowania jego towaru. W innych wypadkach urząd miasta z Polski 

zabiera lokalnych przedsiębiorców do Niemiec, ale nie wie, czy przyniosło to 

rezultaty w postaci nawiązania kontaktów. Zdarzają się pojedyncze polskie 

miasta, które od kilku lat starają się zainicjować współpracę na poziomie go-

spodarczym z miastem partnerskim, dostrzegając, że inne formy nie są już tak 

ciekawe jak w przeszłości. Po stronie niemieckiej nie istnieje nawet tego typu 

działalność promocyjna.

Powodem, dla którego w większości wypadków współpraca z biznesem 

nie istnieje, jest brak pomysłu na taką kooperację ze strony osób odpowie-

dzialnych za kontakty z miastem partnerskim i brak czasu na podjęcie takich 

starań. Po stronie niemieckiej powodem może być też nadal stosunkowo mała 

liczba polskich przedsiębiorców w Niemczech lub ich niewielka znajomość 

wśród Niemców. Rozmówcy zazwyczaj przyznają, że nie było prób nawiązania 

takich kontaktów z żadnej ze stron. Pojedyncze osoby wiedzą o współpracy 

izb gospodarczych, ale nie są w nią zaangażowane. Padają także pojedyncze 

przykłady odwiedzania fabryk czy innych zakładów przez młodzież w ramach 

ich pobytu na wymianie w obu krajach. Żaden respondent nie wspomniał 

o promowaniu lokalnych niemieckich produktów podczas wyjazdu do Polski.

Promujemy też naszych przedsiębiorców, raz byliśmy 
z burmistrzem w towarzystwie naszych lokalnych 

przedsiębiorców i później niektórzy z nich dwa lata 
pod rząd jeździli na wakacje z rodziną do [miasta 
partnerskiego] i tam nawiązywali nowe kontakty 

i kontynuowali współpracę. [urząd miasta, Polska]

Upływ czasu i zmiany strukturalne a polsko-niemieckie partnerstwa
miast

Współpraca miast podlega zmianom, które zależą zarówno od rozwoju obu 
krajów, jak i od ich sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, demograficznej czy 
finansowej. Kluczowe znaczenie mają też czynniki lokalne, specyficzne dla 
danej pary miast i osób zaangażowanych we współpracę. W efekcie można 
wyróżnić kilka tendencji i wyzwań związanych z tymi zmianami.

Zmiany pokoleniowe

Do najoczywistszych zmian, obejmujących również stosunki partnerskie, na-
leżą zmiany pokoleniowe. Pokolenia, które doświadczyły wojny albo okresu 

powojennego i ich następstw, mają naturalnie inne podejście do współpracy 

miast niż dzisiejsza młodzież. Na przykład kiedy nawiązywano partnerstwo 
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z polskim miastem, środowiska wypędzonych w niektórych mniejszych nie-

mieckich miastach zgłaszały poważne zastrzeżenia do takiej współpracy. Wąt-

pliwości te utrzymywały się aż do XXI wieku.

[Były] gwałtowne spory w latach siedemdziesiątych 
w kwestii tego, czy nie jest to zdrada, aby łączyć 
się polskim miastem. To było nie do uzgodnienia 
w Niemczech Zachodnich. Otwarcie przez Willy’ego 
Brandta na Wschód nie przebiegało bezstresowo. 
Konserwatywna część społeczeństwa była temu 
bardzo przeciwna. [urząd miasta, Niemcy]

Takie niezadowolenie należy dziś do wyjątków – z jednej strony w następ-

  stwie odejścia wielu starszych osób z pokolenia wypędzonych, z drugiej dzięki 

postępującemu pojednaniu z Polską. Zdarza się też niekiedy, że organizacje 

wypędzonych angażują się w partnerstwo. Starsi ludzie z Niemiec wykazują 

jednak bardziej emocjonalne podejście do Polski, jeśli mają polskie korzenie 

albo sami lub ich rodzice należeli do pokolenia wypędzonych. W Polsce takie 

emocjonalne przywiązanie starszego pokolenia do Niemiec zdarza się tylko 

wyjątkowo, dlatego dl  a starszych wiekiem Polaków podróże do kraju sąsiada 

mogą być mniej atrakcyjne niż dla Niemców.

Podobnie daje się to zaobserwować u młodszych pokoleń: dzieci polskich 

migrantów, które wychowały się w Niemczech, mają pewne emocjonalne 

więzi z krajem pochodzenia rodziców lub dziadków i tym samym są bardziej 

zainteresowane podróżą do Polski. Chcą na przykład poznawać raczej miasto 

rodzinne swojej rodziny, a rzadko zdarza się, że jest ono jednocześnie miastem 

partnerskim, dlatego – jeśli mają możliwość odwiedzania rodziny w Polsce 

– nie są bardzo zainteresowane podróżami do miasta partnerskiego. Bywają 

też oczywiście Polacy, których krewni mieszkają i pracują w Niemczech, a któ-

rzy jednak rzadziej odwiedzają Niemcy. Jedną z przyczyn są w tym wypadku 

ponownie kwestie finansowe, ale z drugiej strony także malejące zaintereso-

wanie Niemcami, gdyż wizyty w tym kraju albo już się odbyły, albo wydaje się 

on bardzo dobrze znany z opowiadań rodziny.

Uwarunkowane generacyjnie zróżnicowanie interesów i motywacji znaj-
duje odzwierciedlenie w działaniach w ramach współpracy miast. Dla star-

szych osób zaangażowanych w tę współpracę liczą się szczególnie tematy 

historyczne, poruszane podczas na przykład wykładów, odczytów, w czasie 

podróży obywatelskich i związanych z nimi regularnych wizyt w miejscach 

pamięci. Trudno jest z takimi wydarzeniami dotrzeć do młodych pokoleń, nie 

dlatego, że brakuje zainteresowania historią, tylko między innymi z powodu 

innego rozumienia Europy i zmienionych nawyków mobilności. Można też za-

uważyć, że młodsze partnerstwa, powstałe w latach dziewięćdziesiątych albo 
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po 2000 roku, rzadziej podejmują tematy historyczne. Inicjatywa odniesienia 

się do wydarzeń historycznych pochodzi wtedy najczęściej ze strony niemie-

ckiej, podczas gdy Polacy, także przez uprzejmość, nie poruszają tych tema-

tów. Również oferowane obywatelom wyjazdy są planowane przede wszyst-

kim pod kątem starszej wiekiem publiczności.

Do różnic pokoleniowych należy nie tylko odmienność motywacji i zain-

teresowań, ale także własne poczucie przynależności do Europy. Młodsze po-

kolenie, wychowane w Unii Europejskiej, zna tylko Europę bez granic, z moż-

liwością swobodnego podróżowania. Większość przyswoiła unijne wartości 

i uważa za niemal zbędne porozumienie miedzy narodami, gdyż tak bardzo 

zinternalizowali ten sposób myślenia. W związku z tym wielu młodych uznaje 

koncepcję partnerstwa miast za przestarzałą. Inny punkt widzenia przyjmują 

starsze pokolenia, bardziej sceptycznie nastawione do idei europejskiej, gdyż 

wychowane w całkowicie odmiennych warunkach. Jednak dla nich pojęcie 

porozumienia między narodami jest pojęciem znacznie bardziej utrwalonym, 

dlatego też większe jest zrozumienie dla partnerstwa miast. Nakładają się na 

to różnice kulturowe miedzy Polską i Niemcami, przyczyniając się do postrze-

gania Polaków jako bardziej krytycznych wobec Europy z powodu znacznie 

krótszych związków z Unią Europejską.

Innym aspektem zmian pokoleniowych jest rotacja na szczeblu osób od-

powiadających za współpracę. Jak wielokrotnie była już mowa powyżej, wy-

miana osób zaangażowanych w partnerstwo może przynieść poważny jego 

zastój. W innym wypadku zaś taka zmiana skutkuje pobudzeniem partner-

stwa.

Malejące zainteresowanie udziałem w wymianach

Zmiany pokoleniowe skutkują kolejnym poważnym wyzwaniem dla prze-
biegu wymian czy istnienia aktywnego partnerstwa: słabnącym zaintereso-
waniem Niemców wyjazdami do Polski, a Polaków – wyjazdami do Niemiec. 
Dostrzegalne ono jest zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych. Obecnie 

możliwość udania się do innego kraju nie stanowi już takiej atrakcji jak w la-

tach dziewięćdziesiątych, stąd o wiele krytyczniej ocenia się potencjalne zyski 

z wyjazdu. Tendencje te są widoczne we wszystkich miastach, choć zależą od 

grupy docelowej podmiotu, który prowadzi współpracę z partnerem. Wciąż 

dla niektórych uczniów czy członków organizacji wyjazd jest atrakcyjny. Częś-

ciej motywację dostrzegają nadal urzędnicy mniejszych miast, w których kon-

takty zagraniczne nie są aż tak rozwinięte. Rzadziej zainteresowani są studen-

ci czy ci, którzy mają inne możliwości podróżowania. Dla Niemców – jeśli mają 

inne partnerstwa – wyjazd do Wielkiej Brytanii czy Francji nadal pozostaje, ze 

względów językowych, ciekawszy niż do Polski. Są to też znane destynacje ur-

lopowe. Polska na tym tle, zdaniem rozmówców, nadal jest oceniana gorzej.
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Do powyższych argumentów dochodzi także kwestia braku bezpośrednie-

go odniesienia do czasów drugiej wojny światowej, jaki miały osoby zaanga-

żowane w partnerstwa w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych. 

Wówczas przekonanie o konieczności współpracy, aby podobna tragedia ni-

gdy więcej się nie powtórzyła, było bardzo silne. Obecnie, po obu stronach, ko-

lejne pokolenia już tego tak nie widzą, co powoduje, że jeden z ważnych aspek-

tów motywacji osłabł, a stowarzyszenia, które działały na rzecz porozumienia 

narodów, wydają się formą przestarzałą i niepotrzebną. Aktualna sytuacja 

w Europie – wzrost tendencji nacjonalistycznych, zdaniem rozmówców, może 

z jednej strony motywować do wzmacniania współpracy, z drugiej – zniechę-

cać.

Szkoły radzą sobie z tym spadającym zainteresowanie przez realizowanie 

wymian opartych na konkretnych projektach tematycznych. Wówczas chęt-

nych jest wystarczająco dużo. W wypadku wymian szkolnych pojawiają się 

jednak i inne bariery. Niektórzy polscy rodzice, świadomi, że zagraniczny gość 

w domu wymaga ich większego zaangażowania, odmawiają, ponieważ ich 

praca nie pozwala na zajęcie się nastoletnim Niemcem.

Sytuacja w tej chwili w Europie może z jednej 
strony motywować, żeby chcieć rzeczywiście 
rozwijać porozumienie międzynarodowe, 
ale może też odbierać odwagę – te nacjonalistyczne 
zmiany w wielu krajach. 
[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]

Problemem jest to, że młodsi Niemcy nie bardzo 
są zainteresowani tym, żeby do nas przyjeżdżać, 
i przyjeżdżają coraz starsze grupy, to są już ludzie 
często po osiemdziesiątce. [urząd miasta, Polska]

To będzie takie zadanie, żeby do partnerstwa 
przekonywać też młodych. Nie tylko jako nawyku 
podróżowania, ale też jako zjawiska kulturowego, 
jako wydarzenia społecznego i jako frapującej, 
europejskiej sieci. [urząd miasta, Niemcy]
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To może też jest przyczyną, że dlatego jest tak 
trudno poruszyć młodych ludzi, żeby przeprowadzić 

wymianę z [polskie miasto partnerskie], bo to już nie 
jest właśnie takie superatrakcyjne. Oni wynajdują 

sobie inne kraje, może bardziej oddalone, gdzie jest 
ciekawiej, a nie gdzie wystarczy wsiąść do pociągu 

i po sześciu godzinach być na miejscu. To już nie jest 
nic aż tak egzotycznego. [urząd miasta, Niemcy]

Od transportów z pomocą do przejmowania sprawdzonych polskich rozwiązań

Niemieckie transporty z pomocą dla Polski były główną formą współpracy 

jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Dziś zdarzają się tylko w bardzo wyjąt-

kowych wypadkach. Wśród badanych miast było tylko jedno miasto średniej 

wielkości, w którym jedna osoba indywidualnie organizowała transporty 

i wysyłała do Polski rzeczy takie jak odzież, zabawki, a także używany sprzęt 

szpitalny. Niemcy postrzeg  ają obecnie Polskę jako równorzędnego, niewyma-

gającego żadnej pomocy partnera, gdyż warunki życia stają się coraz bardziej 

porównywalne. Ze zrozumiałych względów projekt transportów z pomocą 

niemieccy aktorzy po stronie społeczeństwa obywatelskiego uznają za na-

leżący do przeszłości, ale mimo to jest on przywoływany z pewną nostalgią. 

Współczesna Polska przyjęła na siebie rolę wspomagającą, a polskie miasta 

ślą liczne transporty z pomocą na Ukrainę. Jednak idea pomocy w kontaktach 

polsko-niemieckich nie zanikła całkowicie. Podczas klęsk żywiołowych przede 

wszystkim małe miasta, dysponujące ograniczonymi środkami finansowymi, 

wspomagają się nawzajem wysyłając swoich przedstawicieli z pomocą do 

miasta partnerskiego. To działa w obu kierunkach.

Te transporty z pomocą są trochę niedzisiejsze. 
Dwadzieścia pięć lat temu w Polsce było inaczej 

niż dziś. Dziś Polacy nie potrzebują już koniecznie 
krzeseł, stołów i takich rzeczy. 

[stowarzyszenie partnerskie, Niemcy]

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej to 
były raczej akcje pomocowe dla […]. Dziś mamy przed 

sobą prawdziwego partnera, który wymienia się 
i komunikuje. [urząd miasta, Niemcy]
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To, co dzisiaj widzimy, to co innego. Kiedyś widoczne 
były większe różnice gospodarcze, które powodowały 
chęć pomocy gospodarczej ze strony Niemiec. 
W wymiarze ludzkim kwestia budowania relacji, 
poznania kultury sąsiada. Wiele lat współpraca była 
postrzegana jako transporty z pomocą. 
[centrum turystyczne, Polska]

Niektóre badane miasta potwierdziły, że współpraca była intensywniej-

sza, kiedy Niemcy wysyłały jeszcze do Po lski transporty z pomocą, ale od tego 

czasu wyraźnie straciła na dynamice. Z kolei inne miasta donoszą, że dopiero 

wraz z ustaniem transportów pomocowych stała się możliwa współpraca na 

równoprawnych zasadach i w ten sposób można było rozwinąć wiele zupełnie 

nowych projektów i pomysłów. To podwójne widzenie pozwala dostrzec, jak 

różne postawy przyjmują miasta wobec przełomowych zmian także na pozio-

mie stosunków partnerskich: podczas gdy jedni są otwarci i elastyczni, inni 

grzęzną w dawnych strukturach. Zaobserwowane różnice wynikają również 

z konstelacji personalnych i właściwości administracji miejskiej, ale również 

tego, w jakim stanie jest społeczeństwo obywatelskie.

Wiele wypowiedzi w wywiadach wskazywało na rozwój partnerstwa przez 

lata: podczas gdy w latach dziewięćdziesiątych aktywne działania osiągnęły 

punkt szczytowy, wraz z nadejściem nowego wieku panowała coraz więk-

sza stagnacja. Z upływem lat współpraca krystalizowała się według jednego 

z dwóch scenariuszy: w pierwszym scenariuszu partnerskie relacje stają się 

z czasem coraz intensywniejsze, w drugim – usypiają. Decydującym czynni-

kiem jest udział osób zainteresowanych, będących siłą napędową współpra-

cy. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy miedzy miastami po 2000 roku naj-

częściej inicjuje samorząd, z czasem znajduje ona oparcie w społeczeństwie 

obywatelskim. Wczesne inicjatywy powstawania związków partnerskich, 

w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, przebiegały w odwrotnym 

kierunku – najczęściej pochodziły od obywateli i rozwijały się dalej do pozio-

mu oficjalnych kontaktów. Podczas gdy te wczesne partnerstwa po stronie 

niemieckiej miały świadczyć o tym, że powojenne Niemcy są gotowe do współ-

pracy z innymi krajami i otwarte, od 1989 roku na plan pierwszy wysunęła się 

idea pomocy. Obecnie w centrum uwagi znajduje się promocja miasta partner-

skiego i własnego.

Pragnienie pojednania, zobowiązujące dla wielu partnerstw jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych, zastąpiła z upływem czasu idea integracji eu-
ropejskiej oraz dążenie do szerokiej wymiany doświadczeń. Takie dążenie 

jest widoczne szczególnie po polskiej stronie, która raczej woli tworzyć nowe 

impulsy niż wciąż powracać do rozpraw z przeszłością. Ta zmiana motywacji 

ujawnia się również w zmianie aktywności partnerskiej: wspólnie obchodzi się 
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tylko nieliczne rocznice historyczne. Wśród badanych miast zdarza się to rzad-

ko, co świadczy o postępującym procesie wytracania znaczenia historii i kon-

centrowania się na innych formach współpracy i pamięci. Za to we wszystkich 

badanych miastach odbywają się obowiązkowo wizyty w ważnych miejscach 

pamięci – najczęściej w Polsce – które jednak nie stanowią centralnych wy-

darzeń w ramach spotkań. Organizowane są zwykle na życzenie partnera nie-

mieckiego. Ogólnie w przeszłości realizowano także więcej projektów doty-

czących porozumienia miedzy narodami i różnic kulturowych. Obecnie uwaga 

skupia się na projektach infrastrukturalnych, które służą przede wszystkim 

mieszkańcom miasta i jego rozwojowi. Częstsze są także indywidualne pro-

jekty mające na celu dotarcie do nowych odbiorców i wykorzystanie nowych 

środków finansowania. W ten sposób poza partnerstwami miast powstają 

coraz liczniejsze polsko-niemieckie kontakty umożliwiające wykorzystanie 

w różnych projektach licznych możliwości dofinansowania z Unii Europej-

skiej. Na przykład małe miasta, które wcześniej nie utrzymywały kontaktów, 

nawiązują współpracę, aby zrealizować określone projekty modernizacyjne 

i zwiększyć własną atrakcyjność, a jednocześnie umacniają w ten sposób swo-

ją międzykulturowość. Uwaga skupia się na nowych formach wymiany mają-

cych za przedmiot kraj, kulturę i ludzi.

Oczywiście, ta historia gdzieś jest w tle, natomiast 
ona w tej chwili nie odgrywa już takiej roli po 

żadnej ze stron. To znaczy nie jesteśmy na takiej 
zasadzie, że jedziemy tam albo przyjmujemy ich tutaj 

i wypominamy im, że jesteśmy ofiarami, a oni są 
najeźdźcami. Te tematy nie wracają. 

[urząd miasta, Polska]

Zmiana sposobów komunikacji odmieniła również wiele aspektów polsko-

-niemieckich partnerstw samorządowych. Rozmówcy podawali, że dzięki elek-

tronicznej korespondencji uzgodnienia i organizacja projektów są znacznie 

szybsze, gdyż ewentualne dodatkowe pytania szybko znajdują odpowiedź 

i natychmiast mogą być kierowane do właściwej komórki.

Dla wielu aktorów szczególnego znaczenia nabierają projekty promujące 

społeczny sens spotkań, zbliżające ludzi do siebie, zapoczątkowujące przyjaź-

nie, które sięgają daleko poza wymianę.

Dla wielu naszych uczestników 
i uczestniczek ważne jest posiadanie tych 

osobistych kontaktów. Nawiązywanie przyjaźni. 
[towarzystwo sportowe, Niemcy]



 111Partnerstwa z bliska – wyniki i przykłady na podstawie wywiadów

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i jego konsekwencje dla partnerstwa 

miast

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, a zwłaszcza dzięki późniejszemu 
wejściu Polski do strefy Schengen, obie strony dostrzegły pozytywne aspek-
ty nowej swobody podróżowania. Zniknięcie kolejek na granicach, które kie-

dyś ciągnęły się kilometrami, było tym aspektem, który zdecydowanie ułatwił 

i uatrakcyjnił współpracę. Przedstawiciele strony społecznej po polskiej stro-

nie wspominają także wraz ze zniesieniem kontroli granicznych zminimali-

zowanie biurokratycznych przeszkód. Jednocześnie możliwość swobodnego 

podróżowania jest dla najmłodszego pokolenia oczywista, co wraz z przystą-

pieniem do Unii Europejskiej doprowadziło między innymi do coraz rzadszego 

zaangażowania młodzieży na rzecz partnerstwa miast.

Po stronie polskiej korzystano przede wszystkim z nowych możliwości fi-

nansowania i idących za tym szans zarówno dla urzędów miejskich, jak i dla 

stowarzyszeń oraz   innych organizacji pozarządowych. Dzięki środkom po-

mocowym z Unii Europejskiej zmienił się również wygląd polskich miast i ich 

infrastruktura. Nie tylko upodobniły się do realiów niemieckich, ale po części 

stały się nawet od nich lepsze. W miarę postępujących zmian polscy rozmów-

cy odnotowywali też zmianę w postrzeganiu ich przez Niemców. Wraz z ot-

warciem granic nastąpiło przełamanie wielu stereotypów.

Polska weszła do Unii Europejskiej i została inaczej 
postrzegana przez mieszkańców Niemiec: jako kraj 
bardziej cywilizowany, przyjaźniejszy, niektórzy to 
mówili oficjalnie. [urząd miasta, Polska]

Efekty współpracy

Efekty współpracy są bardzo różne, w zależności od miasta i form koopera-
cji, ale przede wszystkim czasu realizowania danego projektu. W przeszłości 

efekty były bardzo konkretne i rzeczowe, co związane było z pomocą Niem-

ców dla polskich partnerów: podarowanie wozu strażackiego czy sprzętu do 

szpitala, paczki wysyłane do Polski, zapraszanie na koszt Niemców młodych 

Polaków na kursy językowe do Niemiec. W latach osiemdziesiątych i dziewięć-

dziesiątych Polacy uczyli się też metod funkcjonowania samorządu i instytu-

cji komunalnych oraz rozwiązań technologicznych od Niemców. Obecnie wy-

mierne korzyści są innego typu – trudniej policzalne.

Wielokrotnie wspominane jest rzeczywiste partnerstwo, które wypra-
cowano przez lata. Zwłaszcza w miastach, które mają za sobą dziesięciolecia 

kooperacji i zaczynały na różnych poziomach rozwoju – polskie  miasto było 

biorcą niemieckiej pomocy – to równorzędne traktowanie obecnie jest bardzo 
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podkreślane. Niezależnie od tego znaczenie miasta partnerskiego w danym 

kraju – jego dziedzictwo kulturowe, istniejąc  y przemysł – nieraz nobilituje. 

Polacy podkreślają, że nie czują się obecnie – ale również często się nie czuli 

(w wypadku partnerstw młodszych stażem, z początku XXI wieku) – jako gorsi, 

„ubodzy krewni”.

Jednym z efektów jest też przekonanie się Polaków, że ich miasto, lokal-
ne organizacje, działają równie profesjonalnie, a czasami nawet lepiej niż 
niemieckie. Burzy to polskie wyidealizowane wyobrażenia o niemieckiej orga-

nizacji, ale i wzmacnia poczucie wartości wśród samych Polaków – tym moc-

niej, jeśli wymiana dobrych praktyk w rzeczywistości odbywa się dwustronnie 

i obaj partnerzy się od siebie uczą.

Konkretnym efektem współpracy jest wymiana doświadczeń między 
podobnymi podmiotami – od urzędników branżowych przez strażaków czy 

bibliotekarzy aż po osoby wolontariacko prowadzące chóry i organizacje 

wspierające dzieci lub chorych. Obecnie to także Niemcy, a nie tylko Polacy, 

podpatrują polskie rozwiązania infrastrukturalne czy architektoniczne i twier-

dzą, że inspirują się nimi w planowaniu zmian w swoich miastach.

Korzyści z partnerstw czerpią też obywatele, choć skala benefitów jest 
różna. Zależy to od faktu, czy dana osoba uczestniczy w projektach, czy je-
dynie dostrzega zmiany, na przykład w przestrzeni miejskiej, zainicjowane 
przez wspólny polsko-niemiecki projekt.

W wypadku mieszkańców zaangażowanych bezpośrednio w kontakty są 

to lepsze zrozumienie drugiego społeczeństwa, poznanie jego sposobu myśle-

nia i działania, a przez to zmniejszanie się stereotypów i nabycie kompetencji 

interkulturowych. Widoczne jest to zwłaszcza po stronie niemieckiej, uczest-

nicy wymian z Niemiec całkowicie bowiem zmieniają nastawienie i swój obraz 

Polski i Polaków. Gościnnością i serdecznością Polaków zachwyceni są zarów-

no uczniowie i nauczyciele, jak i Niemcy biorący udział w innego typu wspól-

nych przedsięwzięciach. Ich opowieści i pochwały tworzą także pozytywny 

wizerunek wśród osób, które nie uczestniczyły bezpośrednio w bilateralnych 

projektach. Rozmówcy podkreślają multiplikacyjne skutki wymian, niekiedy 

wręcz przeliczając, ile rodzin w mieście miało przez ostatnie dwadzieścia lat 

okazję poznać osobiście młodego Polaka, który w ramach wymiany szkolnej 

przebywał u nich w domu. Osoby, które nie odwiedziły Polski, przez przyjazdy 

grup z Polski, ich występy, także redukują swoje dotychczasowe złe wyobra-

żenia o Polsce. Jednak poza tym mieszkańcy korzystają niewiele, wybiórczo, 

na przykład uczestnicząc w wydarzeniu kulturalnym, robiąc zakupy na jarmar-

ku świątecznym. Stąd pojawiają się głosy, że współpraca miast nie zmienia 

istotnie społeczności lokalnej. Inni stawiają, dla nich retoryczne, pytanie, czy 

partnerstwo ma przynosić jakieś wymierne korzyści, odpowiadając na nie ne-

gatywnie. Według tej opinii celem partnerstwa jest budowanie wzajemnego 

zrozumienia, a nie konkretne efekty.
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Innym ważnym skutkiem jest otwieranie się uczestników dwustronnych 

projektów na innych, wzrost ich motywacji do zaangażowania się w różne ini-

cjatywy obywatelskie, co pozytywnie wpływa na dalsze działania w mieście.

Wreszcie w trzech wypadkach mowa była o małżeństwach zawartych dzię-

ki kontaktom zawiązanym na kanwie współpracy miast.

Uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę, 
umiejętności, doświadczenie życiowe. Mobilizują 
siebie i innych swoich kolegów do aktywnej postawy 
i przyczyniają się do urozmaicenia życia szkoły, jej 
rozwoju i promocji. [szkoła, Polska]

To jest jedno z najbogatszych miast w Niemczech, 
więc nas nobilituje, że mamy takiego partnera i że 
chcą z nami współpracować, i to bardzo intensywnie. 
[urząd miasta, Polska]

[Mieszkaniec] może zobaczyć, że zespół przyjedzie 
i tak dalej. Ale tak to trochę może nie widzieć taki 
mieszkaniec, że na tym poziomie współpracujemy 
z miastem. [urząd miasta, Polska]

Myślę, że byłoby przesadą, gdyby powiedzieć, że 
nasze społeczeństwo w mieście byłoby bez tego 
partnerstwa gorsza czy lepsze. To by, myślę, było 
trochę za dużo tego dobrego. Ale owszem, uważam, 
że na poziomie indywidualnym, no że są ludzie, dla 
których to miasto partnerskie jest ważne. Wierzę że 
tak jest. [urząd miasta, Niemcy]

Tego nie da się zmierzyć. Ale uważam, że przynajmniej 
dla tych, którzy wiedzą, że takie partnerstwo jest, że 
to daje coś pozytywnego. [urząd miasta, Niemcy]

Polsko-niemieckie partnerstwa miast na tle współpracy 
międzynarodowej

W badanych miastach partnerstwa polsko-niemieckie należą do najbardziej 
witalnych i najtrwalszych, gdyż z upływem lat wytworzyły się stałe formy 
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współpracy. Jako sprzyjający rozwojowi współpracy czynnik wymienia się 

często także bliskość geograficzną, porównując z odległymi miastami part-

nerskimi, na przykład z Anglii czy ze Stanów Zjednoczonych. W korzystniejszej 

sytuacji są przede wszystkim miasta położone w pobliżu granicy, ponieważ 

mogą dzięki temu prowadzić dużo bliższą współpracę.

W tych miastach, w których partnerstwo uległo pewnemu uśpieniu, zwykle 

wiąże się to ze zmianami personalnymi i politycznymi. Niektóre polskie mia-

sta upatrują przyczyn raczej po stronie niemieckiej, gdyż to po tej stronie jest 

mniejsze zainteresowanie współpracą niż jeszcze kilka lat temu. Pojawiało się 

to w wypowiedziach w ramach niniejszego badania przede wszystkim w odnie-

sieniu do miast wschodnioniemieckich. Badani w Polsce wspominali jednocześ-

nie, że silnie wzrosło w ostatnich latach zainteresowanie ze strony ukraińskiej, 

gdyż teraz tam występuje gotowość uczenia się od Polski. Ukraińcy są bardzo 

zainteresowani strukturą polskich miast, a Polacy chętnie wspierają ich radą. 

Polska przyjmuje w tym wypadku rolę ekonomicznie silniejszego partnera, po-

dobnie jak niegdyś robiły to Niemcy wobec Polski. W ten sposób niektóre relacje 

polsko-ukraińskie są obecnie intensywniejsze niż polsko-niemieckie.

Ukraińcy się od nas uczą, chcą zapożyczać 
mnóstwo wzorców z naszych działań, z naszych 

doświadczeń czerpią – to po prostu haustami, są 
żądni takiej pomocy. Oni doszukują się na arenie 

międzynarodowej różnych rozwiązań, a wiele 
zapożyczeń mają od nas – korzystając z systemów 

probacji, z rozwiązań, które są u nas stosowane. 
[grupa rowerowa, Polska]

Polskie miasta preferują w niektórych dziedzinach współpracy kulturalnej 

projekty z podmiotami z krajów słowiańskich, gdyż jest wówczas więcej kultu-

rowych i językowych zbieżności. Takie kooperacje wykraczają poza kontakty 

w ramach partnerstw miast i bazują finansowo na innych środkach wspar-

cia na konkretne projekty. Zwrócenie się w stronę pracy projektowej jest też 

ogólnie zmianą, która pojawia się w wielu dziedzinach w ostatnich latach. 

Obecnie miasta występują wspólnie w różnych sieciach międzynarodowych, 

niekoniecznie w związku z wcześniejszymi relacjami czy bez oficjalnej umo-

wy partnerskiej, kooperując w ramach konkretnego projektu. Taka niewiążąca 

współpraca została w badaniu zaobserwowana głównie po polskiej stronie.

Podczas wywiadów z niemieckimi uczestnikami badania wyraźnie uwi-

doczniła się coraz bardziej malejąca w ostatnich latach aktywność partner-

skich związków z miastami angielskimi. Dużą rolę odegrały tu dyskusje poli-

tyczne i zmiany związane z brexitem. W Polsce podobnie słabnąca tendencja 

dotyka miasta francuskie.
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Polsko-niemieckie partnerstwa miast różnią się także tym, że po stronie 

polskiej zaangażowanie obywatelskie jest znacznie słabsze, podobnie jak za-

angażowanie Polaków mieszkających w Niemczech. Wydaje się, że sprawia to 

problemy przede wszystkim partnerstwom o młodszym stażu, gdyż z trudem 

nawiązują wzajemne kontakty i brakuje partnerów do kontaktów we własnej 

społeczności. Młodsze partnerstwa miast są z tego powodu po pierwszej fazie 

ożywienia trudniejsze, gdyż nie pojawiły się jeszcze konkretne jednostki, które 

zaangażowałyby się we współpracę. Z kolei można zaobserwować, że partner-

stwa powstałe po 2000 roku mają znacznie szersze oparcie w społeczeństwie 

obywatelskim. Oznacza to, że takie partnerstwa nie bazują na przykład tylko na 

pracy stowarzyszenia partnerskiego, urzędów miejskich i szkół – jak to było naj-

częściej przyjęte aż po lata dziewięćdziesiąte – ale że w tę współpracę wchodzi 

znacznie więcej uczestników i instytucji. Obserwację tę można wyjaśnić tym, że 

zmieniła się motywacja do podjęcia współpracy partnerskiej: gdy idea pojedna-

nia ustąpiła miejsca idei porozumienia europejskiego, we współpracę włączone 

zostało w szerokim zakresie społeczeństwo obywatelskie. Partnerstwa z lat sie-

demdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych docierały do zupełnie 

innej grupy docelowej i powstawały w czasach, w których podróżowanie za 

granicę nie było oczywiste. Obecnie potrzeba innych motywatorów niż tylko 

poznanie kraju i kultury, by zachęcić uczestników do wymiany.

Ponieważ ostatecznie intensywność polsko-niemieckiej partnerskiej 

współpracy miast jest zależna od zaangażowania w tę sprawę pojedynczych 

osób, czynniki takie jak wielkość, liczba mieszkańców miasta czy jego położe-

nie nie mają na nią wpływu. Przed rozpoczęciem wymiany z Polską w Niem-

czech częstą barierę stanowi język, ale po pierwszym spotkaniu zostaje ona 

z łatwością pokonana.

Plany na przyszłość dla polsko-niemieckich partnerstw samorządowych

Największa część badanych miast traktuje pragmatycznie partnerską współ-
pracę miast i chciałaby nadal utrzymywać i pielęgnować istniejące polsko-
-niemieckie kontakty, nie rozglądając się za nowymi partnerami do współpra-
cy. Każde partnerstwo samorządowe jest czasochłonne i wymaga zasobów, 

dlatego podejmow  anie nowych kontaktów musi być przemyślane i zapla-

nowane. Preferowane jest zatem intensyfikowa  nie i rozwijanie istniejących 

wzajemnych stosunków. Przede wszystkim po stronie niemieckiej wyraźnie 

stwierdzano, że mając już partnera w Polsce, nie poszukuje się kolejnych. 

W Polsce z kolei nie należy do rzadkości utrzymywanie współpracy z kilkoma 

partnerami z Niemiec, co potwierdzają wspomniane już różnice w podejściu 

do partnerstwa miast. W Niemczech poszukiwane – jeśli w ogóle – są part-

nerstwa z krajami, z którymi dotychczas nie utrzymywano kontaktów. Małe 

miasta, ale także duże, badają teraz kierunek Bliski i Daleki Wschód. Podobnie 

przedstawia się także sytuacja w Polsce.
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Oczekiwania i propozycje poprawy

Większość badanych miast byłaby skłonna dokonywać tylko nielicznych 

zmian we współpracy z partnerem, gdyż ogólnie uważają ją za bardzo pozy-

tywną i udaną. Przede wszystkim jednak miasta chętnie widziałyby większe 

zaangażowanie ze strony młodych ludzi i nowe pomysły dla kształtowania 

partnerstwa. Aktorzy społeczni z kolei pragnęliby szerszej informacji na temat 

dofinansowania i pomocy przy wnioskowaniu o nie. 

Zmiany   w otaczającym świecie wymuszają zmiany także w stylu i zasa-
dach współpracy miast, choć tempo i jakość wprowadzanych reform są bar-
dzo różne. Częściowo zależą one od osób odpowiedzialnych za kooperację, 
ale także od wielkości miast i form współpracy. Nowe technologie mobilizują 

nie tylko do innego komunikowania (na przykład korzystania z Facebooka do 

zamieszczania zdjęć z wymian), ale także do inicjowania wspólnych projektów 

z dziedziny technologii (na przykład 5G) przez naukowców i studentów z miast 

partnerskich.

Spotkania są tradycyjną formą współpracy, trudną do zastąpienia i uznawa-

ną przez badanych za najważniejszą jej formę, niezależnie, czy dla małego, czy 

dla dużego miasta, w Polsce lub w Niemczech. Większość stowarzyszeń stara 

się budować współpracę jak najnowocześniej, czy to korzystając z różnych form 

komunikacji, czy to tworząc programy projektów odpowiadające aktualnym 

oczekiwaniom. W coraz większym stopniu zamieszkanie u rodzin goszczących 

staje się modelem przebrzmiałym i problematycznym w realizacji.

Ogólnie badani oceniają formy swojej współpracy jako zdecydowanie 

efektywne i zgodne z ich możliwościami. Dostrzegają potencjał modernizacji 

i udoskonaleń, jednak nie mają pewności jego praktycznego wdrożenia. Zdają 

sobie sprawę, że czasy się zmieniły i na przykład zorganizowane podróże dla 

młodzieży nie są już tak atrakcyjne jak dwadzieścia lat temu. Mimo to w prze-

ważającej części badanych miast brakuje działań i pomysłów, które włączały-

by młodsze pokolenia w koncepcję partnerstwa miast.

Ze strony niemieckich urzędników płyną życzenia, aby podczas spotkań 

szerzej wymieniać się praktykami, dyskutować o rozwiązaniach wcielanych 

w drugim mieście w administracji i innych obszarach. Polacy nie zawsze są tym 

zainteresowani, preferując towarzysko-turystyczne formy spędzania czasu.

Na liście życzeń tego, jak można usprawnić partnerstwo, wysoko znajdują 

się oczekiwania dotyczące pożądanych zmian w obu społeczeństwach. Zaan-

gażowani Polacy, patrząc na Niemców i ich działalność społeczną, chcieliby, 

aby ich rodacy częściej byli aktywni w stowarzyszeniach, działali na rzecz spo-

łeczeństwa. W Niemczech taka praca jest zdecydowanie bardziej rozwinięta. 

Podobną obserwację – dotyczącą nie tylko partnerów polskich, ale także in-

nych partnerów za granicą, mają niektórzy Niemcy.

Przedstawiciele stowarzyszeń miast partnerskich zwracają uwagę, że taki 

format organizacyjny jest bardzo pomocny i rekomendowany. W odniesieniu 
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do nowo powstających partnerstw wskazują, że łatwiej jest, jeśli miasto, z któ-

rym kontakty podejmuje właśnie urząd miejski, ma takie stowarzyszenie, któ-

re od razu może wejść w kontakt z odpowiednikiem w Polsce.

Gdybym mógł coś zmienić czarodziejską różdżką, 
to powiedziałbym, żeby sprawić, żeby polskie 
społeczeństwo nabrało więcej takiego wigoru 
działania poza tym, co trzeba, poza domem i pracą. 
To jest coś, co różni Polaków i Niemców ewidentnie. 
I to nie jest stereotyp, tylko Niemcy są dużo bardziej 
zaangażowani w różnego rodzaju działalności. 
[towarzystwo polsko-niemieckie, Polska]

My, jako Niemcy, mamy przecież stosunkowo 
wiele stowarzyszeń i sporo ludzi, którzy się w tych 
stowarzyszeniach angażują, żeby coś stworzyć, 
podczas gdy – mam takie poczucie – w [polskie 
miasto partnerskie] bardzo ciężko znaleźć takich 
ludzi, którzy poprowadziliby dalej projekt, gdyby 
nie był bezpośrednio powiązany z ratuszem. 
[urząd miasta, Niemcy]

Podsumowanie

Reprezentanci miast partnerskich, których wypowiedzi stały się podstawą 
niniejszego rozdziału, oceniają sytuację bardzo podobnie – opisy funkcjono-

wania współpracy, jej wyzwań i przyszłości są spójne, a oceny zażyłości i efek-

tów zazwyczaj zgodne i pozytywne, co nie znaczy, że bezkrytyczne. Różnice 

wynikają głównie z różnego stażu pracy osób zaangażowanych. Przy dłuż-

szych partnerstwach nie wszyscy pamiętają ich początki, stąd pewne nieści-

słości i odmienne opisy. 

Zdecydowana większość partnerstw, do których udało się dotrzeć, okazu-
je się dobrze dobrana. Powodem tego jest podobna wielkość i charakterystyka 

miast (miasta przemysłowe, uniwersyteckie, o podobnym dziedzictwie kultu-

rowym), nieraz porównywalne problemy rozwojowe, występowanie podobne-

go typu o  rganizacji, kościołów. Sprawia to, że mogą się od siebie – obecnie już 

wzajemnie – uczyć, że mieszkańcy, urzędnicy, poszczególne organizacje mają 

po drugiej strony Odry partnerów z branży. Jednak to ludzie i ich nastawienie 

są ważniejsi niż kryteria dopasowania. Przy braku podobieństw, co czasami 

też jest wspominane, partnerstwo również może świetnie funkcjonować, jeśli 

jest obustronna wola.
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Oczywiście możliwości badania, opisane na początku publikacji, powodo-

wały, że dotarcie do niefunkcjonujących partnerstw, a więc najprawdopodob-

niej tych n  iedobranych, było niemożliwe.

Przedstawiciele miast partnerskich coraz częściej sami zauważają, albo 
można odczuć to wyraźnie w ich wypowiedziach, że traktują się nawzajem 
po partnersku. Relacja, kiedy to Niemcy wspierali ubogie polskie miasta, już 

nie funkcjonuje. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy Niemcy nadal odczuwa-

ją roszczeniową postawę Polaków, którzy oczekują, że to strona niemiecka 

będzie pokrywać wydatki – nawet podczas pobytu w gościnie u prywatnych 

osób. Możliwe, że wynika to z polskiego nastawienia do gościnności, któ-

re zakłada, że nie wypada, aby gość sam za coś płacił, i takiego traktowania 

oczekują też wobec siebie. Z drugiej strony problem sfinansowania wyjazdów 

– kosztów podróży, zakwaterowania – często pojawia się po polskiej stronie 

w mniejszych miastach i pokazuje, że realnie nie ma w tych miastach mecha-

nizmów finansowania tego typu działań.

Kluczowym faktem dla dalszego egzystowania i rozwoju partnerstw jest 

silna zależność współpracy od czynnika ludzkiego. Powoduje to, że brak osoby 

kontaktowej i zaangażowanej po drugiej stronie oznacza uśpienie lub wymie-

ranie partnerstwa. Dzieje się jednak zwykle tak tylko w odniesieniu do danego 

podmiotu i jego partnera – czyli urzędów miast, stowarzyszeń, szkół. Pozostałe 

podmioty w tych dwóch miastach mogą dalej – a niekiedy ponownie – dobrze 

współpracować. Jeśli słabym ogniwem są urzędnicy z ratusza, to zazwyczaj 

przedstawiciele pozostałych podmiotów odpowiadających za współpracę jas-

no o tym mówią. Odwrotnie taka tendencja nie zawsze występuje – urzędnicy 

nie zawsze zdają sobie sprawę z uśpienia kooperacji organizacji społeczeń-

stwa obywatelskiego, ponieważ nie są w nią zaangażowani.

Wyzwaniem będzie nadal pokazywanie mieszkańcom, dlaczego partner-

stwo z zagranicznym podmiotem jest dla miasta wartością dodaną, a nie jedy-

nie dodatkowym wydatkiem w budżecie, który można by przeznaczyć na inny 

cel. Świadomość ta towarzyszy wielu zaangażowanym we współpracę. Starają 

się w związku z tym pracować, będąc jeszcze bardziej nastawionymi na efekt 

i jego promocję. Przedstawiciele większych miast mają tu większe możliwości 

finansowe oraz większe doświadczenie w szybkim odpowiadaniu na zapo-

trzebowania „rynku”. Starsze osoby z małych miast, od lat pracujące na rzecz 

partnerstwa, nie mają pomysłu, jak je uatrakcyjnić. Jednocześnie współpraca 

między mniejszymi miastami przebiega inaczej niż między dużymi, bo inne są 

kontakty między mieszkańcami i urzędem oraz między samymi zaangażowa-

nymi. Waga takiego partnerstwa jest też inna.

Wnioski z wywiadów pokazują jednak jednoznacznie, że partnerstwa 

miast nie są i nie stają się formą anachroniczną. Jak powiedział jeden z roz-

mówców z Polski, są przydatne choćby z powodu łatwiejszego nawiązania 

współpracy przy konkretnym projekcie, gdy pojawia się szansa na dodatkowe 

środki finansowe (To są takie przyczółki, bo jak się okaże, że jest kasa w pro-
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jekcie, to mamy do kogo pisać, mamy do kogo dzwonić, bo mamy podstawy. 
A gdybyśmy tego nie mieli, to byłoby to na chybił trafił, to w ogóle byłoby 
ciężko). Urzędnicy mogą inspirować się różnymi rozwiązaniami, a młodzież 

zbierać doświadczenie. Ale, jak pokazuje powyższa analiza, powody są dużo 

głębsze i zmieniają się w czasie. Obecnie lokalne partnerstwa stają się realnym 

narzędziem sprzeciwiania się wzrostowi nacjonalizmów i dezinformacji, gdyż 

bezpośredni kontakt redukuje nieufność i pozwala spojrzeć na wiele spraw 

z innej perspektywy.
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Wnioski z badań i inspiracje dla rozwoju partnerstw miast

Przez wiele miesięcy nasz zespół badawczy przemierzył Polskę i Niemcy 

wzdłuż i wszerz, aby porozmawiać z osobami, które angażują się w działania 

w ramach polsko-niemieckich partnerstw miast: w administracji, stowarzysze-

niach i szkołach. Byliśmy zafascynowani, mogąc poznać tak wielu ludzi, którzy 

z wielką pasją i energią wspierają i rozwijają partnerstwa miast. Jeszcze moc-

niej możemy teraz stwierdzić – miasta są siłą napędową polsko-niemieckiego 

sąsiedztwa. Nasze wnioski pokazują jednocześnie, że szczególnie owocne są 

te partnerstwa, które opierają się na tym, co oba miasta łączy. Podobieństw 

można i należy szukać jednocześnie bardzo szeroko - czasami jest to zbliżone 

położenie geograficzne, wielkość czy jakaś cecha miasta - np. jego turystycz-

ny czy przemysłowy charakter. Także podobne wyzwania, stające przed wła-

dzami w zakresie infrastruktury czy ochrony środowiska, są istotnymi polami 

konstruktywnej kooperacji. Często jednak łączyć mogą grupy muzyczne, orga-

nizacje charytatywne czy kluby sportowe o podobnym profilu. Ich współpraca 

staje się ważną i widoczną dla mieszkańców częścią współpracy miast. Warto, 

aby władze miejskie i zaangazowane w partnerstwa organizacje szukały właś-

nie takich łączących elementów.

Zdecydowana większość rozmówców (podobnie jak ankietowanych 

w sondażu) wyrażała zadowolenie z kooperacji, była zmotywowana do jej 

kontynuacji i dobrze oceniała partnerów z drugiego kraju. Uwagi nieco bar-

dziej krytyczne były z kolei konstruktywne, wskazujące na przeszkody, któ-

rych można unikać, i sugerujące pożądane rozwiązania. Jednocześnie różnice 

w ocenach Polaków i Niemców nie były, zwłaszcza w wypadku wywiadów, 

szczególnie duże. Lektura powyższego raportu może więc zarówno po ludzku 

ucieszyć oraz zmotywować do kontynuowania działań, jak i stanowić źródło 

podpowiedzi, jakie dalsze działania warto podejmować49.

Wnioski wypływające z wyników badań są w wielu punktach zbieżne z róż-

nymi innymi analizami współpracy polsko-niemieckiej lub dotyczącymi part-

nerstw samorządowych na różnych szczeblach50. Pokazują i przypominają one 

49 Oczywiście należy jednak pamiętać o typowych trudnościach metodologicznych doboru próby, które mogą 
wpływać na taki rozkład odpowiedzi. W ankiecie i wywiadach mogły wziąć udział te osoby, które miały pozytywne 
doświadczenia i chciały się nimi podzielić – które uważają miasta za dobrze dobrane, widzą efekty współpracy, 
są zmotywowane i zaangażowane. Organizatorzy wysłali prośbę o wypełnienie ankiety do wszystkich urzędów 
miast w Polsce i Niemczech, ale nie mieli wpływu na to, które z miast oraz kto w danym urzędzie wypełnił ankie-
tę. W wypadku wywiadów zastosowano wielostopniowy dobór profili rozmówców – od charakterystyki miast 
aż po charakterystykę rodzajów instytucji, do których skierowano prośbę o wywiad. Uzyskano niewiele odmów. 
Jednocześnie autorzy badań są świadomi, że dotarcie było możliwe raczej do tych partnerstw i organizacji, które 
informują o współpracy, a więc są z niej raczej zadowolone. Aspekt ten należy uwzględnić, interpretując wyniki.

50 Wykaz tych analiz zamieszczamy na końcu niniejszej publikacji.
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kilka tendencji, ale i uświadamiają aspekty, na które warto wnikliwiej zwrócić 

uwagę, planując lokalne polsko-niemieckie działania lub chcąc je wspierać. Po-

niżej zaprezentowano wybrane opinie podsumowujące szczegółowe wnios-

ki przedstawione wyżej i inspiracje dla przyszłych działań. 

Korzyści ze współpracy miast?

W dyskusjach na temat lokalnego poziomu relacji polsko-niemieckich dzienni-

karze, eksperci i praktycy nieraz zadają pytanie o korzyści płynące z kooperacji 

jednostek samorządowych. Czasami można spotkać się z wątpliwościami, czy 

współpraca miast nie jest już przeżytkiem lub niepotrzebną formą wydawania 

pieniędzy. Badania pozwoliły wyróżnić wiele przykładów, które zaświadcza-

ją, że kooperacja uznawana jest za pożyteczną, istotną i opłacalną dla miasta. 

Pozwala to na wyliczenie korzyści z nią związanych – od tych najbardziej ogól-

nych, jak pogłębianie kontaktów międzyludzkich czy wypracowywanie poczu-

cia przynależności do europejskiej wspólnoty, aż po szczegółowe, dotyczące 

bardzo konkretnej wymiany dobrych praktyk.

Kontakty międzyludzkie

Systematyczna współpraca miast, która w większości wypadków obejmuje 

bezpośrednie kontakty między obywatelami, stwarza możliwości osobistego 

spotkania się Polaków i Niemców. Dzięki kooperacji do drugiego kraju mogą 

wyjechać osoby, które w innej sytuacji nie miałyby takiej możliwości lub mo-

tywacji. Wspólne spędzanie czasu, zarówno w celu omawiania konkretnych 

rozwiązań polityk miejskich przez urzędników, jak i w celu pogłębiania włas-

nych zainteresowań w wypadku drużyn sportowych i zespołów muzycznych, 

pozwala się wzajemnie poznać i lepiej zrozumieć. Stereotypowe, często krzyw-

dzące opinie są dzięki temu weryfikowane.

Poczucie przynależności do Europy, ponadnarodowej, większej wspólnoty 

Partnerstwo miast, kontakty z osobami z drugiego kraju, pozwala wykształcić 

poczucie bycia częścią czegoś większego – ponadnarodowej wspólnoty. Jest 

to szczególnie istotne z perspektywy mieszkańców polskich miast, zwłaszcza 

tych, którzy pamiętają czasy żelaznej kurtyny, oraz osób z mniejszych miast 

niemieckich. Kontakt na płaszczyźnie zainteresowań (kluby sportowe, zespoły 

muzyczne, grupy samopomocy), omawiania podobieństw między miastami, 

wzajemnego odwiedzania się pozwala otworzyć się na szerszą perspektywę, 

tworzyć bardziej zróżnicowane projekty i rozszerzać horyzonty.
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Wymiana dobrych praktyk

Na poziomie kontaktów między urzędami miejskimi partnerstwa zakładają 

wymianę doświadczeń dotyczących konkretnych polityk miejskich. Realizacja 

tych założeń zależy od motywacji i zainteresowań władz oraz poszczególnych 

urzędników. Wzajemne dzielenie się wdrażanymi rozwiązaniami pozwala na 

zainspirowanie się nimi przez drugą stronę. Czasami dochodzi do wdrażania 

podobnych planów w mieście partnerskim, innym razem rozmowy pozostają 

na pewnym ogólnym poziomie poszukiwań wspólnych opinii i tendencji.

Jednocześnie zauważalna jest zmiana. Polacy przez lata uczyli się od 

Niemców funkcjonujących w ich miastach rozwiązań, co stanowiło konkretną 

korzyść dla polskich samorządów. Obecnie wymiana doświadczeń zachodzi 

w obie strony, czyli zyskują także Niemcy, co pozwala na budowanie relacji na 

równym, partnerskim poziomie.

Promocja miasta za granicą

Dla miast ważną korzyścią płynącą z nawiązywania i utrzymywania zagra-

nicznych kontaktów jest możliwość promocji miasta jako ośrodka turystycz-

nego i gospodarczego: zarówno w samym mieście partnerskim, jak i – za jego 

sprawą – w innych środowiskach. Wymienianie nazwy miasta na stronie in-

ternetowej i w materiałach partnera umożliwia na przykład poinformowanie 

o samym jego istnieniu czy profilu pozostałe podmioty partnerskie. Może to 

owocować kolejnymi kontaktami, inwestycjami, wymianą kulturalną. 

Przed jakimi wyzwaniami stają partnerstwa i jak przezwyciężać 
trudności?

Współpracujące miasta stają przed wieloma wyzwaniami. Niektóre miasta ra-

dzą sobie z nimi skutecznie, inne gorzej. Poniżej wymieniono te aspekty, na 

które, naszym zdaniem, warto szczególnie zwrócić uwagę, oraz kilka pomy-

słów, jak można mierzyć się z wyzwaniami. Celowo część pomysłów pokazuje 

jedynie ramy potencjalnej współpracy, inne są dość szczegółowymi pomysła-

mi, które mogą konkretnie zainspirować.

Zależność od zaangażowanych osób

Jednym z kluczowych wyzwań dla dalszego dobrego rozwoju partnerstw miast 

jest fakt ich zależności od zaangażowania osób odpowiedzialnych za współpra-

cę – w urzędzie miejskim, szkole, organizacji pozarządowej czy w stowarzysze-

niu partnerstw miast. W razie zmiany na stanowisku, od którego ta współpraca 

zależy, może ona ucierpieć – stać się mniej dynamiczna, a nawet być zaniecha-

na. Dzieje się tak zarówno w wypadku zmiany pracy danej zaangażowanej oso-
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by, jak i przez wymianę pokoleniową – odejście na emeryturę, zrezygnowanie 

z funkcji społecznej z uwagi na wiek. Starzenie się osób zaangażowanych i brak 

następców to jeden z poważniejszych problemów wspominanych w niemal 

wszystkich wywiadach. Stąd przełożeni w instytucjach odpowiedzialnych za 

współpracę powinni odpowiednio wcześnie zatroszczyć się o znalezienie od-

powiedniej osoby zainteresowanej kontynuacją współpracy i jej wdrożenie 

w nową rolę. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko tam, gdzie dbanie o relacje 

zagraniczne należy do służbowych obowiązków, ale także w organizacjach spo-

łecznych, jak towarzystwa polsko-niemieckie, które również opierają się na wie-

dzy instytucjonalnej aktywnej jednostki. W tym drugim wypadku działania mu-

szą być jednak postrzegane szerzej. Należy pilnie wypracowywać pomysły, jak 

zainteresować kontaktami z miastem partnerskim młodsze pokolenia, dla któ-

rych wyjazdy za granicę nie są już same w sobie czymś specjalnie atrakcyjnym, 

a potrzeba polsko-niemieckiego pojednania jako idea niewiele im mówi. Spada 

bowiem gotowość społecznego angażowania się, poświęcania wolnego czasu, 

gdyż potencjalne korzyści wydają się mało zachęcające. Po polskiej stronie ko-

nieczne są działania zachęcające do aktywnego angażowania się w działalność 

społeczną jako taką, wypracowujące poczucie obywatelskiej odpowiedzialno-

ści za dobro wspólne, promujące wolontariat.

Regularny przegląd 

Często to brak wiedzy jest powodem niedostrzegania potencjału i występo-

wania braku motywacji. Poszczególne instytucje miejskie czy organizacje 

pozarządowe nie wiedzą o istnieniu w mieście partnerskim podmiotu, z któ-

rym warto współpracować. Stąd wskazane jest, aby osoby odpowiedzialne 

w miastach za współpracę miast dokonywały regularnych przeglądów, jakie 

instytucje i organizacje istnieją i są w obu miastach podobne, kierują swoją 

działalność do zbliżonych grup docelowych. Na przykład mogą to być kluby 

sportowe, stowarzyszenia miłośników muzyki, teatry, organizacje zajmujące 

się ochroną środowiska. Kluczowe jest, aby władze miast przyjęły za zasadę, 

by takie przeglądy realizować regularnie i nie czekać, aż będą one robione 

przez działaczy społecznych. To miasto – lub inspirowane przez urząd miejski 

stowarzyszenie partnerskie – powinno podsuwać pomysły i wspierać siecio-

wanie, a taki przegląd może być stałym punktem spotkań urzędników. Sposób 

realizowania takiego przeglądu powinien być zależny od możliwości i wiel-

kości miast partnerskich. Urzędnicy w mniejszych miastach mają większe 

możliwości zebrania takich informacji z uwagi na ogólnie mniejszą ich skalę, 

osobiste znajomości i kontakty. W aglomeracjach można posłużyć się konkur-

sami grantowymi czy ogłoszeniami, które zachęcałyby odpowiedniego typu 

organizacje do zgłaszania się do urzędów. Często funkcjonują także sieci czy 

zrzeszenia branżowe takich organizacji, do których można zwrócić się o po-

moc w przygotowaniu przeglądu potencjalnych podmiotów.



 125Wnioski z badań i inspiracje dla rozwoju partnerstw miast

Rola społeczeństwa obywatelskiego

W tym wymiarze równie ważne jest wzmocnienie społecznych filarów part-

nerstwa, czyli zaangażowania mieszkańców w działania z zakresu współpracy 

miast. Również tutaj zmiany pokoleniowe często stanowią zagrożenie. Ważna 

byłaby zatem ścisła współpraca między administracją miejską a przedstawi-

cielami społeczeństwa obywatelskiego, polegająca na regularnych spotka-

niach czy wzajemnym informowaniu się o działaniach. Dużą pomocą w sie-

ciowaniu podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i urzędów mogą być 

stowarzyszenia partnerskie. One, jak i cała sieć organizacji zaangażowanych 

we współpracę partnerską, pozwalają osobom, które nie są zaangażowane 

w politykę i administrację, stać się aktywnymi na polu międzynarodowym, co 

może być ważnym wsparciem dla urzędników miejskich.

Badania pokazują, że także urzędnicy, którzy w ratuszu zajmują się or-

ganizacyjnie kontaktami z partnerami, niekiedy poświęcają czas wolny, na 

przykład gdy w mieście przebywa delegacja z kraju partnera. Stąd warto na 

poziomie ratusza wypracować odpowiednie zachęty, aby ich dodatkowe za-

angażowanie było wynagradzane i doceniane. Radni, burmistrzowie i prezy-

denci powinni jednocześnie dawać dobry przykład bycia otwartymi na kon-

takty z miastem partnerskim (gotowość wyjazdów, przyjmowania delegacji), 

wykazywać zainteresowanie rozwojem projektów oraz przeznaczać na nie 

fundusze. Jak wynika z badania, w sytuacjach, kiedy się tak dzieje, motywacja 

i zadowolenie podległych im osób jest zdecydowanie większe.

Kluczowe znaczenie dla dynamiki i rozwoju współpracy partnerskiej w da-

nym urzędzie mają struktury organizacyjne partnerstw miast: im większa jest 

wspólna odpowiedzialność wewnątrz ratusza, tym lepiej działa współpraca. 

Na przykład w konkretne projekty współpracy włączać powinny się nie tylko 

jednostki urzędu odpowiadające za relacje międzynarodowe czy promocję 

miasta, ale także te, których dotyczy konkretna wymiana dobrych praktyk 

z partnerem. Jeśli zaś tylko jedna jednostka w administracji miasta wraz z bur-

mistrzem czuje się odpowiedzialna za budowanie współpracy, partnerstwa 

nierzadko słabną.

Kluczowe zaangażowanie partnerów po obu stronach. Stowarzyszenia 

partnerskie wsparciem dla współpracy

W zakresie społecznego poziomu partnerstwa miast kluczowym elementem 

wspierającym współpracę jest posiadanie odpowiednika po drugiej stronie 

granicy. Jeśli stowarzyszenie miast partnerskich lub towarzystwo niemiecko-

-polskie istnieje jedynie po niemieckiej stronie (częstszy przypadek niż od-

wrotnie), trudniej rozwinąć kooperację, gdyż partnerem do rozmów są polscy 

urzędnicy, a nie przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzysze-

nie, jako organizacja pozarządowa, może jednocześnie ubiegać się o dofinan-
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sowanie nie tylko z samego ratusza, który czasami może w ten sposób wes-

przeć finansowo partnerstwo miast, ale także innych źródeł – państwowych, 

europejskich czy prywatnych.

Stąd w miastach, gdzie tego typu podmioty nie działają, warto powołać 

stowarzyszenia partnerstw miast – albo specyficznie polsko-niemieckiego, 

albo obejmującego wszystkie kontakty zagraniczne miasta. Modelem mogą 

być towarzystwa polsko-niemieckie i działające już stowarzyszenia, oczywi-

ście po dopasowaniu do charakteru miasta i wyzwań współpracy czy form 

działania. Towarzystwa polsko-niemieckie oferują także dalsze możliwości 

rozpowszechniania informacji o działalności polsko-niemieckiej w Niemczech 

i Polsce za pośrednictwem Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-

-Polskich lub Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich i na ich 

kongresach, podnosząc w ten sposób partnerstwa miast na kolejny poziom 

znaczenia społecznego i politycznego, wychodzący poza komunalne relacje 

polsko-niemieckie.

Dotarcie do młodych

Problemem, który towarzyszy prawie każdemu partnerstwu miast, jest spada-

jące zainteresowanie i małe zaangażowanie w nie ludzi młodych. Wielu z nich 

ma możliwość poznania innych krajów i kultur w inny sposób niż wymiana 

w ramach kontaktów miejskich. Są bardziej zainteresowani udziałem w pro-

jektach, które odpowiadają ich zainteresowaniom, niż samym wyjazdem za 

granicę.

Szkoły radzą sobie z tym spadającym zainteresowaniem przez realizowa-

nie wymian opartych na konkretnych projektach tematycznych, a nie polega-

jących tylko na spotkaniu i zwiedzaniu. Wówczas chętnych jest wystarczająco 

dużo. W wypadku wymian szkolnych pojawiają się jednak i inne bariery. Nie-

którzy rodzice obawiają się na przykład, że nie mają ani wystarczająco dużo 

czasu, ani warunków mieszkaniowych, aby gościć u siebie nastolatka z dru-

giego kraju. Stąd warto sięgać po różne narzędzia zachęcania d o odwiedzenia 

miasta partnerskiego. Po polskiej stronie można wzbudzać zainteresowanie 

uczniów miastem partnerskim przez udostępnianie materiałów na jego temat 

podczas lekcji języka niemieckiego. Z kolei w Niemczech można informacje 

o Polsce lub o polskim mieście partnerskim wpleść w różne przedmioty, na 

przykład historię, nauki społeczne/wiedzę o społeczeństwie/polityce, język 

niemiecki. Uczniowie widzieliby wtedy konkretne korzyści z opanowywania 

materiału lub związki z nim. W tę działalność można by zaangażować również 

PolenMobil Niemieckiego Instytut Spraw Polskich, który od kilku lat pokazuje, 

że można łatwo wzbudzać zainteresowanie Polską.

Przejście na pracę zdalną w dobie koronawirusa potwierdziło, że olbrzymi 

potencjał występuje w komunikacji internetowej, ale również pokazało, jak 

wielkie wyzwania to ze sobą niesie. Jest to doskonały kanał, aby przygotowy-
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wać oferty dla młodych z obu miast. Warto rozpoznać możliwości stworzenia, 

na przykład w bibliotekach miejskich, świetlicach, klubach młodzieżowych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tego typu 

rozwiązaniami, możliwości wspólnego podejmowania aktywności przez mło-

dzież. Taka oferta mogłaby obejmować gry, konkursy online, chociażby po-

święcone wspólnemu budowaniu swoich miast (na przykład w ulubionej grze 

wielu młodych – Minecraft), tworzenie muzyki czy filmów online. Kluczowe 

byłoby tu odpowiednie przygotowanie infrastruktury i opieka osób mogących 

wesprzeć młodych ludzi, zwłaszcza na początku, technicznie.

W prawie żadnym z badanych miast nie ma programów partnerstwa 

miast dla młodzieży po dwudziestym roku życia, a większość programów jest 

przeznaczona dla młodzieży w wieku szkolnym. Powodem podawanym przez 

respondentów było to, że uczniowie mają największe możliwości spędzania 

wolnego czasu ze względu na wakacje, co znacznie ułatwia pracę organizacyj-

ną. Chociaż grupa wiekowa dwadzieścia i więcej lat ma możliwość uczestni-

czenia w wymianach w ramach różnych projektów Erasmus+, to rzadko mają 

one związek z partnerstwem miast. Jednocześnie ta grupa z uwagi na mobil-

ność, elastyczność przynależną temu etapowi w życiu ma duży potencjał, aby 

zaangażować się w kontakty międzynarodowe. To dla osób w tym wieku naj-

bardziej atrakcyjne mogą być takie formy, jak projekty w ramach kształcenia 

zawodowego.

Kolejną rzadko uwzględnianą w dotychczasowej współpracy miast grupą 

docelową są młode rodziny. Geograficzna bliskość Polski i Niemiec umożliwia 

wspólne organizowanie rodzinnych letnich wyjazdów, z zajęciami dla dzieci 

i ofertą dla rodziców. W ten sposób dzieci już od małego mogłyby doświad-

czać, że Polacy i Niemcy mogą wspólnie spędzać czas. Dla rodziców otwiera-

łoby to możliwość nawiązywania i pielęgnowania kontaktów międzynarodo-

wych. Wspólne wyprawy rowerowe, wycieczki, nauka pływania i inne zabawy 

mogłyby zbliżać mieszkańców obu miast partnerskich.

Kontakt między dziećmi w wieku przedszkolnym, możliwy w ramach 

współpracy poszczególnych przedszkoli, ma – jak się wydaje – największe 

szanse powodzenia w regionie przygranicznym, gdzie spotkanie dzieci organi-

zacyjnie byłoby możliwe. Tam podobne inicjatywy są już zresztą realizowane. 

Przynajmniej teoretycznie możliwy byłby również kontakt cyfrowy między 

znacznie oddalonymi od siebie przedszkolami. Przedszkolaki mogłyby razem 

wspólnie śpiewać piosenki lub obchodzić pewne święta. Należałoby wtedy 

sprawdzić jednak odpowiednie regulacje prawne.

Sposobem na przyciąganie nowych grup uczestników jest odwoływanie 

się do ich zainteresowań i ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Przykładową ofertą zarówno dla rodzin, jak i osób indywidualnych zamiesz-

kujących miasta mniej lub bardziej oddalone od granicy byłyby rajdy rowero-

we. Coraz lepsze warunki drogowe i liczba ścieżek rowerowych w obu krajach 

sprzyja wspólnym wyprawom rowerowym. Rowerzyści mogliby wyruszać 
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z miast partnerskich i spotykać się w połowie drogi, a następnie spędzać 

wspólnie kilka dni na dwóch kółkach.

Rola seniorów w funkcjonowaniu partnerstw – spotkania wirtualne jako nowa 

jakość?

Partnerstwo miast jest często wspierane przez osoby w wieku emerytalnym: 

mają one czas i chęci, aby zaangażować się w działalność stowarzyszeń part-

nerskich, uczestniczyć w wydarzeniach lub w wycieczkach mieszkańców. Ale 

i tutaj można by zaproponować nowe formy współpracy miast. Część osób 

z grupy seniorów jest obecnie wyedukowana cyfrowo do tego stopnia, że moż-

na sobie wyobrazić spotkania w formie wideokonferencji. Inni, uzyskawszy 

odpowiednie wsparcie, mogliby w ten sposób zyskać motywację do wykorzy-

stania nowych technologii. Ponadto Niemcy i Polacy mogliby uczyć się od sie-

bie nawzajem przez projekty międzypokoleniowe. Cenne byłoby przy tym za-

angażowanie po obu stronach i seniorów, i młodszych. Starsi i młodsi mogliby

wymieniać się wspomnieniami lub spostrzeżeniami, rozmawiać o polsko-nie-

mieckiej historii i uczyć się języków. Do koordynacji takich projektów można 

by wykorzystać biblioteki miejskie, ośrodki kształcenia dorosłych, kluby mło-

dzieżowe lub instytucje edukacyjne dla seniorów, jak polskie uniwersytety 

trzeciego wieku.

Rutyna nieprzyjacielem współpracy

Typowym zabójcą różnych form współpracy jest rutyna. Powtarzalność dzia-

łań, ciągły kontakt tych samych osób powoduje, że zaczynają one szukać 

nowych bodźców, porzucając dotychczasowych partnerów. Stąd warto ana-

lizować dotychczasowe metody współpracy pod kątem ich atrakcyjności dla 

samych zaangażowanych w nie podmiotów społecznych, ale przede wszyst-

kim dla odbiorców. Ponieważ osoby realizujące dane zadania mogą same nie 

dostrzegać konieczności zmian, warto co jakiś czas dopraszać do współpracy 

i zgłaszania pomysłów nowe osoby.

Na przykład znany wielu partnerom format podróży mieszkańców do 

miasta partnerskiego mógłby zostać nieco „odkurzony” przez silniejsze zróż-

nicowanie struktury wiekowej wyjeżdżających. Wymagałoby to oczywiście 

zaangażowania ze strony zainteresowanych stron i ewentualnie zachęt finan-

sowych w postaci dotacji dla młodszych uczestników. W niektórych miastach 

mogą być oferowane wycieczki tematyczne, na przykład związane ze sportem 

(zwiedzanie różnych klubów sportowych w mieście partnerskim, mecz piłki 

nożnej) lub sztuką i kulturą (zwiedzanie instytucji, udział w inicjatywach i pro-

jektach kulturalnych).

O ile ze względów strukturalnych (specjalizacja danej uczelni, jej nieza-

leżność od miasta) nawiązanie merytorycznie zmotywowanych kontaktów 



 129Wnioski z badań i inspiracje dla rozwoju partnerstw miast

w ramach partnerstwa miast na poziomie szkół wyższych może być trudne, 

o tyle szkoły wyższe mogłyby na przykład zaprosić maturzystów z miasta part-

nerskiego na warsztaty, aby pokazać im możliwości studiowania na miejscu. 

W takich zajęciach mogliby uczestniczyć także przedstawiciele studentów.

Pozytywnie ocenianymi formatem partnerstw miast jest współpraca orga-

nizacji niosących pomoc chorym – wraz z możliwością spotkania się samych 

pacjentów lub osób już wyleczonych z obu krajów. Kilku respondentów wspo-

minało o współpracy organizacji zrzeszających kobiety, które walczą z nowo-

tworami lub pokonały raka. Rozmowy o doświadczeniach, sposobach radze-

nia sobie z chorobą i jej skutkami z osobami z drugiego kraju były oceniane 

pozytywnie przez zaangażowane kobiety.  

Konkretne korzyści dla mieszkańców i widoczność efektów współpracy

Poważnym wyzwaniem dla urzędników oraz osób zaangażowanych społecz-

nie w rozwój partnerstwa miast jest przekonanie mieszkańców, że kontakty 

zagraniczne miasta i związane z tym wydatki z jego budżetu przynoszą korzy-

ści nie tylko samym urzędnikom, ale także obywatelom oraz wpływają pozy-

tywnie na rozwój polityk miejskich. Podstawowym zadaniem jest dotarcie do 

mieszkańców z informacją o istnieniu partnerstwa i jego działaniach. 

W niektórych miastach, co w badaniach zauważali sami urzędnicy, nie 

jest jeszcze wykorzystany taki potencjał promocji współpracy, jak możliwości 

symbolicznej prezentacji partnerstwa w poszczególnych przestrzeniach miej-

skich. Można na przykład nazwać ulice, autobusy lub tramwaje nazwami koja-

rzonymi z miastem partnerskim, zaprojektować place lub ronda z motywami 

z miasta partnera. Motyw ten mógłby być obecny na paradach karnawało-

wych, które angażują uwagę wielu mieszkańców w niektórych regionach Nie-

miec. Do rozważenia byłoby również regularne informowanie o nowościach 

w danym mieście partnerskim – na stronie internetowej administracji miasta, 

przez stowarzyszenia partnerskie, w lokalnych mediach, w biuletynach infor-

macyjnych, mediach społecznościowych.

Promocja

W celu stworzenia zachęt do przyjazdów mieszkańców z miasta partner-

skiego turyści pochodzący z takiego miasta mogliby uzyskiwać ulgi podczas 

zwiedzania obiektów kultury. Miasta mogłyby także udostępniać aplikację dla 

turystów w języku miasta partnerskiego. Z kolei lepszemu poznawaniu mia-

sta partnerskiego, zwłaszcza przez młodsze pokolenia, służą gry miejskie. Jeśli 

miasta łączą znane postaci czy podobieństwa infrastrukturalne, warto na nich 

opierać tego typu formy aktywizacji mieszkańców.
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Finanse

W wielu podmiotach zajmujących się współpracą brakuje wiedzy na temat 

możliwości finansowania współpracy oraz umiejętności szukania grantów. 

Występuje także czasami oczekiwanie, że to urząd miasta podpowie lub za-

troszczy się o fundusze. Jednocześnie większość kooperujących podmiotów 

nie ma odpowiednich „linijek budżetowych”, z których można by przeznaczyć 

środki. Przesunięcia w ramach budżetów na rzecz współpracy międzynaro-

dowej nie spotkałyby się w wypadku instytucji publicznych ze zrozumieniem 

obywateli. Stąd jednym z kluczowych działań jest budowanie świadomości 

mieszkańców o tym, dlaczego współpraca międzynarodowa jest ważna i dla-

czego warto w nią inwestować.

Można jednocześnie odnieść wrażenie, że brak finansowania i wiedzy 

o jego źródłach bywa wygodnym wytłumaczeniem niewielkiej aktywności 

w partnerstwie. Kiedy indziej niewiedza raczej wynika z ogólnej nieumiejętno-

ści wychodzenia poza utarte schematy działania i (lub) braku czasu na ich po-

dejmowanie czy obaw, że staranie się o dofinansowanie i zarządzanie takimi 

środkami jest bardzo pracochłonne.

Celowe wydaje się rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości szu-

kania funduszy na kontakty międzynarodowe oraz szkolenia lub wsparcie 

w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji grantowej.

Ważne jest również, aby uświadomić władzom lokalnym, że partnerstwo 

miast musi wyjść poza symboliczne kontakty i wzajemne wizyty władz miast. 

Aby jednak zaangażować społeczeństwo obywatelskie, potrzebna jest pomoc 

organizacyjna, a przede wszystkim wsparcie finansowe.

Na wzór niedawno utworzonego Francusko-Niemieckiego Funduszu Oby-

watelskiego można by udostępnić na cele partnerstw lokalnych specjalne 

fundusze. Niebiurokratyczny i szybko reagujący fundusz mógłby znacznie uła-

twić spotkania między grupami społeczeństwa obywatelskiego a podmiotami 

z miast partnerskich. Taki fundusz musiałby jednak odpowiednio uzupełniać, 

a nie powielać rozwiązania dostępne w ramach ścieżek grantowych Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Większa efektywność przez utworzenie biura sieciującego

Proponujemy również utworzenie w Niemczech centralnego biura sieciujące-

go lub koordynacyjnego dla polsko-niemieckich partnerstw samorządowych. 

Do tej pory ze względu na federalną strukturę Niemiec nie istnieje taka ko-

mórka, która by się zajmowała wyłącznie partnerstwami polsko-niemieckimi. 

Zadaniem tego biura byłoby opracowanie nowych instrumentów dla istnieją-

cych partnerstw miast we współpracy z organizacjami, informowanie miast 

partnerskich o możliwościach i działaniach na poziomie administracyjnym 

oraz na poziomie społeczeństwa obywatelskiego.
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Takie biuro koordynacyjne wykorzystywałoby również swoją stronę inter-

netową, media społecznościowe i wydarzenia do identyfikowania i wzmac-

niania społeczeństwa obywatelskiego w polsko-niemieckim sąsiedztwie 

i działałoby ponadregionalnie, współpracując jednocześnie z różnymi biurami 

partnerskimi istniejącymi na poziomie krajów, regionów metropolitalnych lub 

województw. Pracownicy tego biura mogliby wspierać przygotowanie spot-

kań urzędników z miast partnerskich, podrzucać pomysły, jak takie spotkania 

przeprowadzać, aby były skuteczne i uwzględniały aspekty polskiej i niemiec-

kiej wrażliwości kulturowej, oraz – w razie zapotrzebowania ze strony miast 

partnerskich – moderować ich przebieg. Biuro to mogłoby ponadto zbierać 

różne udane przykłady projektów miast partnerskich, sieciować partnerstwa 

polsko-niemieckie o podobnym profilu, rozpisywać nagrodę dla najciekawsze-

go projektu polsko-niemieckich partnerstw komunalnych, organizować włas-

ne warsztaty i szkolenia czy szkolić regionalnych animatorów dla partnerstw 

komunalnych.

W idealnej sytuacji biuro zostałoby wyposażone w odpowiednie środki 

finansowe. 
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Rozwój, szanse i wyzwania
partnerstw miast z Polski i Niemiec

Szukać tego, co nas łączySzukać tego, co nas łączy

Na początku ta współpraca była postrzegana bardziej jako pomoc rozwojowa, 
ale teraz już postrzegamy się jako równorzędni partnerzy, historia nie ma 

wielkiego znaczenia. [urząd miasta, Polska]

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej to były raczej akcje pomoco-
we dla […]. Dziś mamy przed sobą prawdziwego partnera, który wymienia się 

i komunikuje. [urząd miasta, Niemcy]

Najłatwiej jest na początku poszukać wspólnego mianownika. Szukać tego, 
co nas łączy, bo zawsze coś nas dzieli. Na siłę nie poszukamy partnera, ale 

jeżeli jest wspólny mianownik i historia, którą warto przekazać następnym 
pokoleniom, to zawsze będzie łączyć. [urząd miasta, Polska]

Partnerstwa miast z Polski i Niemiec to jeden z wielu szczebli współpracy 
między oboma państwami. Część z nich zapoczątkowano kilkadziesiąt lat 
temu, kiedy zwłaszcza zachodni Niemcy chcieli nieść pomoc mieszkańcom 
ówczesnej komunistycznej Polski, motywowani chęcią zadośćuczynienia za 
krzywdy wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej. W latach dziewięć-
dziesiątych i tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej przedstawi-
ciele niemieckich miast dzielili się z Polakami dobrymi praktykami. Polacy 
postrzegali zaś kooperację z zachodnimi miastami jako dowód na przynależ-
ność do wspólnej europejskiej rodziny. Obecnie wymiana doświadczeń jest 
coraz częściej wzajemna, relacje są partnerskie, współpraca opiera się niejed-
nokrotnie na konkretnych projektach. Nie oznacza to, że nie staje ona przed 
wyzwaniami. W niektórych miastach brakuje pomysłów, jak obecnie rozwijać 
kontakty, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w polsko-niemiec-
kie wymiany i jak rozmawiać na trudne tematy. Pomaga znalezienie wspól-
nych obszarów zainteresowań. Wszędzie dostrzec można, że czynnikiem 
kluczowym dla dobrego funkcjonowania partnerstwa czy współpracy w innej 
formie są zaangażowani w nią ludzie. 

Publikacja stanowi podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród przedsta-
wicieli urzędów miejskich z Polski i Niemiec oraz kilkudziesięciu wywiadów 
pogłębionych z osobami zaangażowanymi we współpracę miast z obu krajów. 
Zawiera także rekomendacje i pomysły na rozwój partnerstw polsko-niemieckich.


