
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 69. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Nowoczesny model edukacji koncentruje się na kompetencjach i umiejętnościach, które powinny być 

przydatne młodym ludziom w przyszłej karierze zawodowej na rynku pracy, jednakże w aktualnych progra-

mach kształcenia często brakuje miejsca na kształtowanie zachowań społecznych, m.in. związanych z korzy-

staniem z kultury. Tymczasem brak świadomości, jakie wartości w życie człowieka wnosi kultura, jak rów-

nież brak ukształtowanego nawyku korzystania z kultury, powodują, że coraz mniej młodych ludzi interesuje 

się tą sferą. 

W moim regionie, na Śląsku Cieszyńskim, kultura stanowi ważne spoiwo więzi społecznych, które wy-

kraczają poza granice naszego kraju i obejmują również Zaolzie, gdzie nadal żyje wielu Polaków podtrzymu-

jących tożsamość lokalną, kultywujących tradycje i nadal posługujących się językiem polskim. Nie stoi to w 

sprzeczności z bardzo dobrymi polsko-czeskimi relacjami transgranicznymi, które rozwijają się m.in. na 

płaszczyźnie kultury. 

W latach 2007–2018 przedstawiciele Cieszyna i Czeskiego Cieszyna opracowali wspólnie dokument stra-

tegiczny pod nazwą „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”. Jest to prawdopodobnie pierwsza 

w Polsce strategia transgranicznej współpracy w dziedzinie kultury, bazująca na współdziałaniu różnych grup 

interesariuszy z 2 bliźniaczych miast – w tym przypadku Cieszyna i Czeskiego Cieszyna – tworzących 

wspólnie graniczną aglomerację. Strategia ta jest tym bardziej szczególna, że uwzględnia również działania 

dotyczące Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, krzewiącego na całym Zaol-

ziu polską kulturę, tradycję i język. 

W programie tym ujęte są m.in. następujące polsko-czeskie działania adresowane do młodzieży: 

– włączenie edukacji kulturalnej do samorządowych konkursów na zadania zlecone organizacjom poza-

rządowym; 

– opracowanie wspólnego podręcznika edukacji kulturalnej do wykorzystania podczas zajęć szkolnych 

oraz podczas zajęć stałych organizowanych w samorządowych placówkach kultury w obu miastach; 

– realizacja programu szkoleniowego dla nauczycieli oraz animatorów kultury, którzy będą prowadzić za-

jęcia z edukacji kulturalnej; 

– organizacja transgranicznego konkursu wiedzy o kulturze Cieszyna i Czeskiego Cieszyna; 

– stworzenie kulturalnej karty transgranicznej zapewniającej zniżki dla sąsiadów korzystających z oferty 

kulturalnej po drugiej stronie Olzy, a także zniżki dla wybranych grup docelowych, np. młodzieży. 

Wymienione kierunki działań są innowacyjne i dość ambitne i zostały sformułowane w wyniku wspólnej 

polsko-czeskiej pracy koncepcyjnej nad dokumentem. Angażowały się w nią nie tylko jednostki samorządu 

terytorialnego, ale przede wszystkim organizacje pozarządowe działające w sferze kultury. Za tymi propozy-

cjami stoją także konkretne potrzeby młodzieży ze Śląska Cieszyńskiego oraz z Zaolzia. Szczególnie duże 

oczekiwania wiązane są z możliwością opracowania wspólnego podręcznika edukacji kulturalnej dla Pola-

ków i Czechów, a także z wdrożeniem programu szkoleniowego dla nauczycieli oraz animatorów kultury, 

którzy będą prowadzić zajęcia z edukacji kulturalnej np. w szkołach lub w samorządowych instytucjach kul-

tury. Jest to działanie, którego długofalowe rezultaty są nie do przecenienia. Warto położyć dziś nacisk na 

edukację kulturalną, tak aby w przyszłości znaleźć odbiorców oferty kulturalnej, jak również wychować 

twórców młodego pokolenia, którzy będą kulturę rozwijać. 

Pragnę zwrócić uwagę na potrzebę szerszego uwzględnienia edukacji kulturalnej w programie konkursów 

o dofinansowanie zadań z dziedziny kultury, które corocznie ogłasza ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, w sposób umożliwiający wykorzystanie ich także na potrzeby współpracy z Polakami mieszka-

jącymi za granicą.  



Chciałbym również zapytać Pana Ministra, czy w roku 2019 będzie możliwość złożenia wniosków o dofi-

nansowanie wpisujących się w przedstawione wyżej działania w obszarze edukacji kulturalnej, które mogły-

by uwzględniać szerszy kontekst współpracy transgranicznej w dziedzinie kultury ze stroną czeską, w tym z 

Polakami mieszkającymi na Zaolziu. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 
 


