
 

Stanovisko předsedů Programových rad Česko – polského fóra k posílení spolupráce a zefektivnění 

komunikace v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. 

 

Nepříjemné důsledky globální pandemie vyvolané nákazou virem SARS-CoV-2 se projevují v mnoha oblastech 

našeho každodenního života. Protože si velmi dobře uvědomujeme, že rozsah dopadů se týká nejen vnitřního 

vývoje našich zemí, ale rovněž v různých formách překračují hranice států, považujeme za nezbytné podpořit 

společné úsilí k překonání problémů spojených s touto obtížnou situací. 

Výtečným dokladem dobrých sousedských vztahů se v posledních letech stala přeshraniční spolupráce. Došlo     

k tomu díky velkému úsilí obyvatel na lokální úrovni, představitelů místních samospráv a státních orgánů různé 

úrovně. Problémy ve spolupráci, které se objevují na každé hranici, a děje se tak rovněž v jiných částech 

Evropské unie, nemohly ohrozit objektivní přínosy této spolupráce. Češi a Poláci žijící v pohraničí spoluvytvářeli 

a současně těžili z evropské integrace v její nejkonkrétnější podobě. Ne náhodou se ve vyjádření Česko – polské 

mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci z loňského zasedání v Těšíně objevuje formulace o tom, že „by 

měla být Česko – polská přeshraniční spolupráce analyzována z hlediska dosažených úspěchů a zkušeností, a 

rovněž společných projektů, které by mohly sloužit k podpoře evropské integrace v zemích západního Balkánu a 

Východního partnerství”.  

V rámci Česko – polské spolupráce se bohužel stala přeshraniční spolupráce oblastí, kterou poškodila pandemie 

nejvíce. Současně s pandemií se objevily problémy, jejichž řešení dalece překračuje možnosti místních obyvatel 

a samospráv. Proto je nyní potřeba, aby se záležitostem přeshraniční spolupráce věnovaly vlády v Praze a 

Varšavě a zvlášť důležitá je vytrvalá snaha o nalezení takových řešení, která by udržela dosavadní úspěchy této 

spolupráce a přispěla k jejímu znovuoživení.  

Jsme si vědomi toho, že jsme v uplynulých dekádách naší svobodné státnosti doposud nemuseli čelit krizi 

takového rozměru jako nyní. Je tak naprosto pochopitelné, že rychlost šíření nákazy vyvolala potřebu adekvátní 

reakce na národní úrovni, a ne vždy bylo možné v časové tísni zohlednit všechny aspekty zvoleného postupu. 

V tomto kontextu považujeme za důležité opětovně zdůraznit, že společné zájmy našich států je vždy potřeba 

vnímat v celém svém záběru. 

Pozitivní zkušenosti z uplynulých let spolupráce, ale také nepříznivé signály, které se v posledních měsících 

objevují v pohraničí, nás vedou k přesvědčení, že v současné krizi je potřeba ještě zintenzivnit vzájemnou 

komunikaci a být mnohem vstřícnější než kdykoliv dříve, neboť jedině tak dokážeme úspěšně zvládnout potíže, 

jimž společně musíme čelit. 

Působení Fóra na české a polské straně bylo vždy vedeno myšlenkou dalšího posilovaní porozumění a 

upevňování vazeb mezi našimi národy a vládami obou států. Důležitost přeshraniční spolupráce a ocenění úsilí 

lidí, kteří ji tvoří, provázelo činnost Fóra od samotného vzniku. Proto nám nemohou být lhostejné nynější 

problémy provázející tuto spolupráci a vyjadřujeme podporu všem lidem, kteří se zapojují do jejich překonávání 

v duchu dobré sousedské spolupráce. 
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Stanowisko przewodniczących Rad Programowych Forum Polsko-Czeskiego w sprawie wzmocnienie 

współpracy i efektywnej komunikacji w związku ze skutkami pandemii COVID-19 

 

Niekorzystne skutki globalnej pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 dają o sobie znać w wielu obszarach 

naszego codziennego życia. Jesteśmy w pełni świadomi, że zasięg tych skutków dotyczy nie tylko spraw 

wewnętrznych naszych krajów, ale także w różnych formach przekracza granice państw, pragniemy wyrazić 

więc poparcie dla wspólnych starań, które mają na celu przezwyciężenie problemów związanych z tą niełatwą 

sytuacją. 

Chlubą naszej dobrosąsiedzkiej współpracy stała się w ostatnich latach współpraca transgraniczna. Było to 

możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi przedstawicieli społeczności lokalnych, władz samorządowych i 

państwowych różnego szczebla. Problemy we współpracy, które zdarzają się na każdej  granicy, także w innych 

częściach Unii Europejskiej, nie były w stanie zburzyć jej pozytywnego dorobku. Polacy i Czesi na pograniczu byli 

twórcami i beneficjentami integracji europejskiej w jej najbardziej namacalnych wymiarach. Nieprzypadkowo 

Polsko-Czeska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej na swoim zeszłorocznym posiedzeniu w 

Cieszynie odnotowała, że „polsko-czeska współpraca transgraniczna powinna być przedmiotem analizy 

osiągnięć i doświadczeń, a także wspólnych projektów pod kątem ich zastosowania w promocji integracji 

europejskiej w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego“.  

Współpraca transgraniczna stała się jednak tą dziedziną  współpracy polsko-czeskiej, w którą pandemia 

uderzyła najmocniej. Zarazem wraz z pandemią pojawiły się problemy, których rozwiązanie dalece przekracza 

możliwości społeczności i władz lokalnych. Sprawy transgraniczne wymagają więc dzisiaj od władz w  

Warszawie i w Pradze szczególnej wytrwałości w znajdowaniu takich rozwiązań, które uszanowałyby 

dotychczasowy dorobek tej współpracy i przyczyniły się do jej ponownego ożywienia. 

Jesteśmy świadomi, że w ostatnich dekadach naszego niepodległego bytu nie musieliśmy stawić czoła kryzysowi 

o takich rozmiarach, jak obecnie. Jest więc zrozumiałe, że szybkość rozprzestrzeniania się choroby wywołała 

potrzebę adekwatnej reakcji na poziomie krajowym, a ze względu na czynnik czasu nie zawsze było możliwe 

uwzględnienie wszystkich aspektów podejmowanych działań. W tym kontekście uważamy za istotne ponowne 

podkreślenie, że wspólne interesy naszych państw zawsze należy postrzegać w szerszym ich zakresie.  

Pozytywne doświadczenia z minionych lat współpracy, ale też niepokojące sygnały płynące od kilku miesięcy z 

pogranicza utwierdzają nas w przekonaniu, że w obecnym kryzysie należy jeszcze zintensyfikować wzajemną 

komunikację, potrzebna jest też większa życzliwość niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż tylko w ten sposób uda 

nam się przezwyciężyć problemy, którym wspólnie musimy stawiać czoła.  

Działaniom Forum po stronie polskiej i czeskiej zawsze przyświecała idea dalszego wzmacniania zrozumienia  

i więzi między naszymi narodami oraz władzami naszych państw. Uznanie dla współpracy transgranicznej i ludzi 

ją tworzących towarzyszyło Forum od samych jego początków. Dlatego nie możemy przejść obojętnie obok 

obecnych problemów i wyrażamy poparcie wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w ich przezwyciężanie w 

duchu dobrosąsiedzkiej współpracy. 
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