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streszczenie Celem prezentowanego artykułu jest analiza praktyk 
transgranicznych i deklarowanych dyspozycji do określonych za-
chowań przez mieszkańców Zgorzelca i Gubina. Przyjęte na jej 
użytek wskaźniki (dotyczące zróżnicowanych motywacji do prze-
kraczania granicy, otwartości na wypełnianie przez niemieckich są-
siadów ról społecznych w otoczeniu mieszkańców obu miast oraz 
postrzegania priorytetów w zakresie współpracy transgranicznej) 
pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy praktyki te są ukierunko-
wane pragmatycznie, instrumentalnie czy też autotelicznie. Pod-
stawą dla poszukiwań badawczych są wyniki badań ilościowych 
przeprowadzonych w 2010 roku w Zgorzelcu i w 2012 roku w Gu-
binie, a obrazujące postrzeganie przez mieszkańców obu miast ich 
pogranicznego położenia. 

Transgraniczność odnosi się do fenomenu powiązania zbio-
rowości ze szczególnie usytuowanym terytorium – w bliskości 
granicy oddzielającej państwa i ich obywateli, obcych etnicznie 
i kulturowo. Chociaż warunkiem wyjściowym jest istnienie gra-
nicy, to jednak w efekcie działań mieszkańców tego obszaru 
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(podejmowanych po obu jej stronach) jej znaczenie miałoby zostać podważone w warun-
kach ukształtowania się wspólnoty przekraczającej granice, czyli wykrystalizowania się na 
tym terenie transgranicza (Kurcz 2009). Warunkiem kluczowym i konstytuującym istnienie 
transgranicza (a w konsekwencji najbardziej ciekawym) są więc praktyki mieszkańców po-
dejmowane na pograniczu, a zapoczątkowane przez zainteresowanie światem za kordo-
nem i postrzeganiem go jako atrakcyjnego z różnych względów. Motywacje aktywności 
ponadgranicznych mogą być różnorodne (inspiracje pochodzą zarówno od instytucji, jak 
i samych jednostek), liczy się jednak przede wszystkim ich intensywność oraz powszech-
ność, o czym ostatecznie decydują mieszkańcy pogranicza przemieszczający się na drugą 
stronę, do miejsc położonych za granicą i inicjujący interakcje z sąsiadami; wraz z ludźmi 
ponad granicą przepływają idee i wartości, co wskazuje, że nieodłącznym aspektem trans-
graniczności jest transmisja wzorów kulturowych (Golka 1999: 20, Gołdyka i inni 1997: 7–8). 
Zakłada się, że w efekcie zaistniałych relacji społecznych powstaną również więzi między 
reprezentantami różnych narodów a możliwą finalizacją będzie osiągnięcie stanu, gdy „są 
już wspólne cele i dążenia, kiedy mieszkańcy i elity podnoszą kwestie ważne dla całego 
obszaru, bez uwzględnienia administracyjnej funkcji granicy i państwowo-narodowych od-
rębności” (Kurcz 2009: 10).

 Celem artykułu jest analiza praktyk (i deklarowanych dyspozycji do praktyk) transgra-
nicznych mieszkańców Zgorzelca i Gubina ukierunkowana, w założeniach teoretycznych, 
aksjologiczną skalą uwzględniającą wartości autoteliczne i instrumentalne, a uszczegó-
łowiona następującymi pytaniami badawczymi: jakie są cele aktywności transgranicznej 
mieszkańców Zgorzelca i Gubina, w jakich obszarach społecznej aktywności wykazują 
oni otwartość na obecność niemieckich sąsiadów w najbliższym otoczeniu oraz jak hie-
rarchizują instytucjonalne cele współpracy transgranicznej? Uzyskane odpowiedzi można 
potraktować jako głos w dyskusji nad formowaniem się transgranicza w wymiarze instytu-
cjonalnym i potocznym (jednostkowych praktyk i dyspozycji do praktyk ukierunkowanych 
na relacje społeczne). Szczególnie pomocne w tym względzie mogą okazać się przyjęte 
na potrzeby niniejszego artykułu wskaźniki autotelicznego i instrumentalnego charakteru 
poszczególnych aktywności, umożliwiające ich wpisanie w któryś z wyszczególnionych 
wymiarów transgraniczności. 

Z uwagi na charakter prezentowanych rozważań w artykule wyszczególniono część te-
oretyczno-metodologiczną, w której podjęto kwestie rozwoju współpracy w ramach kon-
cepcji euromiast (główne założenia i kierunki działań) oraz określono obszar praktyk auto-
telicznych i instrumentalnych (wraz z wyszczególnionymi wskaźnikami) odniesionych do 
aksjologicznej skali „wartości-celów” i „wartości-środków”; w części drugiej przedstawiono 
dane ukazujące aktywność transgraniczną (praktyki transgraniczne i deklarowane dyspo-
zycje do praktyk), skategoryzowaną według przyjętego klucza interpretacyjnego: autote-
liczność versus instrumentalność; część trzecia natomiast to wyprowadzenie wniosków. 

I
Narzędziem służącym realizacji idei transgraniczności jest koncepcja euromiasta, wdra-

żana od dawna zarówno w Zgorzelcu, jak i w Gubinie. Ta nowa transgraniczna struktura 
oznacza połączenie historycznie spójnych organizmów miejskich, które współcześnie leżą 
po dwóch stronach przebiegającej przez nie granicy państwowej. U podstaw „euromiej-
skiej” koncepcji integracyjnej leży założenie, że miasta podzielone granicą będą traktowane 
jak jeden organizm miejski. Pamiętać należy, że pomysły te krystalizowały się w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku, czyli przed wstąpieniem Polski do UE. Tym samym z ówczesnej 
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perspektywy były nieco abstrakcyjne i nierealne, ale jednocześnie odważne i wizjonerskie. 
W koncepcji euromiasta

dostrzeżono szansę na zbliżenie funkcji obu miast, ponieważ nie da się żyć po sąsiedzku, nie dążąc do 
obopólnych korzyści; w sferze społecznej najważniejsze jest osiągnięcie stanu, w którym mieszkaniec 
Gubina będzie się dobrze czuł w Guben, a obywatel Guben będzie swobodnie i swojsko czuł się w polskiej 
części miasta (Makaro 2007: 139).

Śledząc rozwój euromiast, odnieść można wrażenie, że integracja instytucjonalna od-
bywa się kosztem społecznej, a formuła euromiasta jest raczej „atrakcyjnym szyldem” niż 
ramą kształtowania się lokalnej, transgranicznej społeczności. Problem ten nosi znamiona 
„grzechu pierworodnego” i należy wiązać go z pierwszymi założeniami tworzącymi funda-
ment tego projektu. 

Historia współpracy Zgorzelca i Görlitz oraz Gubina i Guben sięga pierwszych dni po 
II wojnie światowej, kiedy lokalne władze oraz mieszkańcy musieli sobie radzić nie tylko 
z konsekwencjami wojny, ale przede wszystkim podzielenia administracyjnego dotychczas 
jednolitych organizmów miejskich. Pewne ożywienie współpracy nastąpiło w latach sie-
demdziesiątych XX wieku, kiedy to granica polsko-niemiecka została otwarta dla ruchu 
bezpaszportowego i bezwizowego. Szczególna intensyfikacja kooperacji miast podzielo-
nych rozpoczęła się jednak w latach dziewięćdziesiątych XX wieku1; wtedy też instytucjo-
nalizowały się różne mechanizmy współpracy, w tym właśnie koncepcje euromiasta. 

W 1996 roku projekt Euromiasta Gubin-Guben został przez lokalne władze przekuty 
w konkretne zapisy: 

1. Stworzenie wspólnej koncepcji rozwoju przestrzennego obu miast ze szczególnym uwzględnieniem ob-
szaru Starego Miasta oraz Wyspy Teatralnej; 2. Stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych dla 
Gubina i Guben z uwzględnieniem nowych połączeń komunikacyjnych, budowy mostów na Nysie oraz 
dodatkowych przejść granicznych; 3. Utworzenie transgranicznej strefy gospodarczej (w tym tworzenie 
wspólnych przedsiębiorstw i linii produkcyjnych); 4. Opracowanie szczegółów i realizacja „projektu teks-
tylnego”; 5. Stosowne do możliwości, wspólne rozwiązanie zadań komunalnych (w zakresie gazownictwa, 
zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, ciepłownictwa, elektryfikacji itp.); 6. Stworzenie na bazie 
Gesamtschule w Guben przy współpracy Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie wzorcowej placówki 
oświatowej – „Euroszkoły”; 7. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy w zakresie projektów młodzieżowych, 
kulturalnych, sportowych, oświatowych, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przed katastrofami” (Kacz-
marek 2001: 373). 

Doszukując się w powyższych zapisach pomysłów na integrację na poziomie społecz-
nym, związaną z relacjami nieformalnymi mieszkańców, nie znajdziemy fragmentów wyra-
żających tę potrzebę czy zamiar wprost; owa integracja może/powinna wystąpić niejako 
przy okazji, jako niekontrolowany, spontaniczny i chyba oczywisty efekt inicjatyw o cha-
rakterze gospodarczym. Późniejsze doprecyzowanie projektu (Euroszkoła, Oczyszczalnia 
ścieków, Wyspa Teatralna) również skupiło się na rozwiązaniach, które tylko przy okazji 
pomagałyby zbliżyć i poznać się mieszkańcom.

Dwa lata później, w 1998 roku, podpisano dokument zawierający założenia dla tworze-
nia Europa-Miasto Zgorzelec–Görlitz. Władze Zgorzelca i Görlitz w zbliżeniu i wspólnym 
działaniu dostrzegają szansę na rozwój miast i dobrobyt jego mieszkańców. Wyrażając na-
dzieję na zmianę funkcji granicy z dzielącej na łączącą, operacjonalizują cele dla dwumiasta 

1 Historią i współczesnością obu miast podzielonych zajmowały się m.in. E. Opiłowska (2009) i K. Stokłosa (2003).
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Zgorzelec–Görlitz. W podpisanej przez władze polskie i niemieckie koncepcji strukturalnej 
proponują: 

1. Opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju miast w szeregu dziedzin. Założono potrzebę stworzenia 
wspólnej koncepcji marketingowej obu miast; 2. Wykorzystanie wyników konkursu architektonicznego Eu-
ropan IV w celu wspólnego ukształtowania obu nabrzeży Nysy oraz odbudowy Mostu Staromiejskiego. 
W koncepcji tej mostom nadano szczególne znaczenie, mają bowiem nie tylko spinać dwie strony miasta 
w jego najpiękniejszej części, lecz również symbolizować łączenie, integrację na różnych płaszczyznach – 
pomiędzy narodami, kulturami, gospodarką; 3. Opracowanie pilotażowych programów w zakresie wymia-
ny informacji pomiędzy administracją publiczną Polski i Niemiec; 4. Analizowanie możliwości wykorzystania 
zasobów obu miast oraz współdziałania transgranicznego; 5. Utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum 
Młodzieży; 6. Dalsze współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględ-
nieniem rzeki granicznej – Nysy Łużyckiej; 7. Wspieranie współpracy transgranicznej realizowanej przez 
placówki i instytucje obu miast; 8. Organizowanie narad, szkoleń i innych form doskonalących we wszyst-
kich obszarach życia publicznego; 9. Organizowanie spotkań polityków i pracowników administracji obu 
miast w celu wypracowania koncepcji organizacyjnej Europy-Miasta zgodnie z normami Unii Europejskiej” 
(Wołk 2003: 17–18). 

Ewidentnie i w tym przypadku troska o tworzenie platform dla budowania nieformalnych 
kontaktów zgorzelczan i görliczan została zdominowana przez dbałość o wytworzenie in-
stytucjonalnej infrastruktury transgranicznej. 

Skoro relacje społeczne zostały zbagatelizowane przez projektantów integracji obu 
miast, to ciekawe, jak odnajdują się w euromiejskich ramach sami ich mieszkańcy, który 
z wymiarów integracji – ekonomiczny czy społeczny jest dla nich bardziej atrakcyjny, 
stanowi wartość, do osiągnięcia której dążą. Innymi słowy, czy codzienne działania zgo-
rzelczan i gubinian upoważniają do orzekania o zaistnieniu drugiego wymiaru transgranicz-
ności.

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie wiąże się z przyjęciem do celów niniejszego 
artykułu założenia o autotelicznym i/lub instrumentalnym ukierunkowaniu praktyk transgra-
nicznych mieszkańców Zgorzelca i Gubina. Oparte jest ono na koncepcji wartości-celów 
i wartości-środków konstytuujących jedną z najczęściej przywoływanych w literaturze skal 
aksjologicznych. Pierwsze z nich to wartości ostateczne, wiodące, a więc to, do czego 
jednostka dąży (stany docelowe); drugie z kolei to wartości wspomagające realizację tych 
pierwszych, przy „użyciu” których cele wiodące zostaną zrealizowane (Ossowski 1967: 84–
88; Misztal 1980: 37). Skalę tę można przysposobić do analizy praktyk transgranicznych, 
a zatem dokonać pewnego jej przeniesienia na wspomniane już wymiary integracji na 
pograniczu zgodnie z następującą propozycją: obszar relacji społecznych ukierunkować 
autotelicznie, a obszar ekonomiczny, czy bardziej precyzyjnie (z punktu widzenia dalszych 
rozważań) ekonomiczno-infrastrukturalny – ukierunkować instrumentalnie. Taki zabieg 
pozwoli na odnalezienie w poszczególnych praktykach transgranicznych i deklarowanych 
dyspozycjach do praktyk mieszkańców wybranych miast pogranicza zachodniego swego 
rodzaju odbicia tego, co można sklasyfikować jako autoteliczne lub instrumentalne w co-
dziennie doświadczanej rzeczywistości na pograniczu.

Zapleczem dla tych poszukiwań będą wyniki badań zrealizowanych w ramach dwóch 
projektów: Pograniczne położenie Zgorzelca w opiniach jego mieszkańców (rok 2010) oraz 
Pograniczne położenie Gubina w opiniach jego mieszkańców (rok 2012), obrazujących po-
strzeganie przez mieszkańców obu miast ich pogranicznego położenia. W obu projektach 
przyjęto tę samą metodologię – zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego, 
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a dobór respondentów miał charakter losowy i reprezentatywny, przy liczebności próby  
n = 372 w Zgorzelcu i n = 374 w Gubinie2.

W związku z podjętym tematem do analizy włączono pytania: 1) w jakim celu (czy o wek-
torze raczej autotelicznym czy instrumentalnym) i jak często mieszkańcy Zgorzelca i Gubina 
przechodzą do Görlitz i Guben; 2) w jakiej roli (ukierunkowanej raczej autotelicznie czy 
instrumentalnie) widzą oni niemieckich sąsiadów z Görlitz i Guben w swoim otoczeniu; 
3) w jaki sposób hierarchizują (dając prymat raczej tym o charakterze autotelicznym czy 
instrumentalnym) określone przedsięwzięcia w ramach współpracy instytucjonalnej między 
Zgorzelcem i Görlitz oraz Gubinem i Guben. W każdym z pytań wyodrębniono wskaźni-
ki odpowiadające nakreślonym obszarom aksjologicznym (tabela poniżej), które zostały 
„wyprowadzone” z narzędzia badawczego (określonych jego części) wykorzystywanego 
w ramach przywołanych powyżej projektów. 

Tabela 1

Wskaźniki praktyk transgranicznych

Wskaźniki ekonomiczno-infrastrukturalnego  
obszaru praktyk ukierunkowanych instrumentalnie

Wskaźniki społecznego obszaru praktyk  
ukierunkowanych autotelicznie

Praktyki transgraniczne mieszkańców Zgorzelca i Gubina

chodzenie na zakupy chodzenie do niemieckiej sympatii/partnera

chodzenie na spacer

spotykanie się z niemieckimi kolegami/znajomymi

korzystanie z instytucji edukacyjnych  
(szkoły, przedszkola)

uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych  
niemieckich znajomych

korzystanie z usług
(np. fryzjer, restauracja, kawiarnia, pub)

uczestniczenie w świętach religijnych

uprawianie sportu

korzystanie z oferty instytucji kulturalnych (muzeum, teatr, galeria, koncert)

chodzenie na dyskoteki

wyruszanie komunikacją publiczną w głąb Niemiec

realizowanie z niemieckimi partnerami wspólnych projektów

korzystanie z ofert niemieckich biur podróży

Postrzeganie ról niemieckich sąsiadów

klient sąsiad

turysta przyjaciel

współpracownik członek rodziny

wspólnik

podwładny

przełożony

Priorytety współpracy instytucjonalnej

wspólne inwestycje gospodarcze wspólne imprezy, dzięki którym mieszkańcy  
obu miast poznają się

modernizacja układów komunikacyjnych

wspólne przedsięwzięcia w zakresie kultury

wspólne przedsięwzięcia w zakresie sportu i rekreacji

regulacja rzeki granicznej

2 Liczebność próby, ustalona przy założeniu poziomu istotności 0,05 i błędzie szacunkowym nieprzekraczającym 5%, wy-
nosiła w Zgorzelcu 382 osoby, a w Gubinie – 376. Ostatecznie do analiz zakwalifikowano odpowiednio 372 i 374 wywiady, 
co w niewielkim stopniu zwiększyło błąd pomiaru – w Zgorzelcu wyniósł 5,07%, a w Gubinie 5,01%.
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Należy zatem podkreślić, że wpisanie określonych wskaźników w obszar praktyk ukierun-
kowanych instrumentalnie lub autotelicznie nie jest, w niektórych przypadkach, łatwe i jed-
noznaczne do ustalenia – stąd przypisanie niektórych do obu obszarów. Trudno bowiem 
na podstawie niepogłębionych deklaracji badanych jednoznacznie rozstrzygnąć wartość 
poszczególnych działań. Z jednej bowiem strony możemy powiedzieć, że wizyta zgorzel-
czanina w teatrze w Görlitz ma walor autoteliczny (jako uczestniczenie w kulturze/sztuce), 
z drugiej strony pozwala się interpretować jako instrumentalna, jeśli motywacją do wizyty 
u sąsiada będzie dostępność oferty, związana z komplementarnością miast podwójnych. 
Spacer również jest działaniem autotelicznym, jednak już wybór miejsca docelowego może 
być motywowany instrumentalnie: ładna, bezpieczna, atrakcyjna okolica. Wydaje się, że 
przykłady te pozwalają mówić równocześnie o instrumentalności i autoteliczności określo-
nych praktyk.

Problematyczność takiej kategoryzacji wynika między innymi z płynności wartości (Os-
sowski 1967: 84–88) związanej „ze zmienną rzeczywistością i ze zmiennymi nastawie-
niami jednostki wobec tej rzeczywistości” (Misztal 1980: 54 i n.) oraz niewspółmiernością 
określonych skal wartości3, która skłania do stwierdzenia, że można „określić wartości 
niewspółmierne jako te wartości, które nie posiadają wspólnej miary pozwalającej na ich 
porównywanie” (Misztal 1980: 71). W ten tryb aksjologicznych dylematów wpisują się rów-
nież wartości autoteliczne i instrumentalne – problematyczna bowiem pozostaje stałość 
wartości-celów i wartości-środków, jak i ich hierarchizowanie w odniesieniu do systemu 
aksjonormatywnego jednostki.

Należy uściślić, że podejmując rozważania na temat praktyk transgranicznych przyjęto 
założenie o ich autotelicznym i/lub instrumentalnym ukierunkowaniu, a nie o traktowaniu ich 
jako treści określonych wartości autotelicznych i/lub instrumentalnych. Dlatego dokonano 
arbitralnego skategoryzowania poszczególnych praktyk, zakładającego najbardziej oczywi-
sty i najbardziej prawdopodobny kierunek interpretacyjny, z uwzględnieniem tych praktyk, 
które można umieścić „pomiędzy”, jako wartości mieszane „instrumentalno-autoteliczne”4.

II
Pierwszym ze wskazanych obszarów analizy jest aktywność transgraniczna zgorzelczan 

i gubinian, w ramach której wyodrębnić można obszary praktyk ukierunkowanych zarówno 
autotelicznie, jak i instrumentalnie. Na początku warto jednak przyjrzeć się częstotliwości 
przekraczania granicy i ich społeczno-demograficznym determinantom.

Zestawiając odpowiedzi mieszkańców miast usytuowanych na pograniczu z deklaracjami 
pochodzącymi z badań na próbie ogólnopolskiej można skonstatować, że bliskość granicy 
z Niemcami sprzyja praktykom transgranicznym – są one udziałem większości zgorzelczan 
i gubinian5: do Görlitz dociera 82,3% mieszkańców Zgorzelca oraz 80,2% gubinian. Za-
równo w Zgorzelcu, jak i w Gubinie stwierdzono zależności statystyczne między bywaniem 
w niemieckiej części miasta podzielonego a następującymi zmiennymi: wiek, stan cywil-
ny, status społeczny, wykształcenie, znajomość języka niemieckiego, subiektywna ocena 
sytuacji materialnej, znajomi w Niemczech. Ponadto w Gubinie istotne statystycznie jest 

3 Do skal niewspółmiernych zaliczyć należy skale wartości odczuwanych i uznawanych, wartości-środków i wartości-
-celów oraz uroczystych i odświętnych (Ossowski 1967: 71–101).
4 O tego typu wartościach pisze Antonina Kłoskowska (2005: 103).
5 Według raportu CBOS z 2011 r. jedynie 31% Polaków po 1989 r. było w Niemczech (Polacy o Niemcach: 4).
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również uczestnictwo we wspólnych projektach z Niemcami. Poniżej przedstawiono kie-
runki owych zależności6.

Najwyższy udział odwiedzających sąsiedni niemiecki ośrodek w obu przypadkach od-
notowano wśród reprezentujących młodsze kategorie wiekowe – do 41 lat w Gubinie (dzie-
więciu na dziesięciu ankietowanych gubinian), a do 57 lat w Zgorzelcu (nie mniej niż 90%)7. 
Najmniej licznie (chociaż jest ich i tak więcej niż tych, którzy nie wybierają się za grani-
cę) przechodzą do Niemiec najstarsi badani (wśród tych, w wieku powyżej 66 lat 53,7% 
zadeklarowało bywanie w Görlitz, a blisko 70% w Guben). Dodatnia korelacja występuje 
również między poziomem wykształcenia a wizytami w Görlitz i Guben8 – najwyższy od-
setek zainteresowanych pobytem w niemieckich miastach przygranicznych znaleźć moż-
na w gronie respondentów najlepiej wykształconych (92,8% wśród absolwentów studiów 
wyższych, mieszkających w Zgorzelcu i 91,5% w Gubinie), zaś najniższy występuje pośród 
legitymujących się wykształceniem podstawowym (55% zgorzelczan, około 70% gubinian), 
a w przypadku respondentów z Gubina również wśród absolwentów szkół zawodowych 
(około 70%).

Jeśli chodzi o stan cywilny, to największe zainteresowanie przebywaniem w Guben 
stwierdzono wśród kawalerów i panien oraz osób żyjących w związkach małżeńskich (wię-
cej niż 80%); do Görlitz również najliczniej przyjeżdżają/przychodzą zgorzeleccy kawale-
rowie i panny (90,7%) i osoby pozostające w stanie małżeńskim (86,9%) lub rozwiedzione 
(88%). Najniższy udział przemieszczających się do sąsiednich miast dostrzegany jest wśród 
wdowców i wdów (w przypadku Guben jest to 67,3%, a Görlitz – nieco więcej niż połowa).

Analizując odpowiedzi respondentów reprezentujących poszczególne kategorie o róż-
nym statusie społeczno-zawodowym widać, że najwyższy odsetek bywających w Guben 
i Görlitz to studenci (wszyscy zbadani studiujący), uczniowie (90% ankietowanych uczących 
się w Zgorzelcu i 94,1% w Gubinie), pracujący (87,7% w Gubinie i 95,4% w Zgorzelcu). 
W obu miastach największe grono rezygnujących z odwiedzin w pobliskim niemieckim 
ośrodku zauważymy wśród rencistów (41,2% w Zgorzelcu, 35% w Gubinie) i emerytów 
(35,1% w Zgorzelcu, a 30,5% w Gubinie).

W wypadku subiektywnie ocenianej sytuacji materialnej, najwięcej docierających do Gu-
ben odnotować można w dwóch kategoriach respondentów pozytywnie oceniających swe 
położenie materialne – określających je jako dobre (89,9%) i jako bardzo dobre (86,4%). 
Wśród osób postrzegających swoją sytuację negatywnie jest już mniej przekraczających 
granicę (63,6% z odbierających ją jako złą i 64,3% jako bardzo złą). Podobną zależność 
można zaobserwować wśród badanych zgorzelczan, z tym że najwięcej i najmniej odwie-
dzających Görlitz jest wśród tych, którzy wybierali skrajne wartości na skali ocen swojej 
sytuacji finansowej (wszyscy odpowiadający – „bardzo dobra” i 41,7% „bardzo zła”).

Aktywność po drugiej stronie granicy wiąże się również z lepszymi kompetencjami lin-
gwistycznymi w zakresie języka niemieckiego – wraz z deklarowanym wyższym poziomem 
znajomości języka, rośnie odsetek osób, które twierdzą, że odwiedzają niemiecką część 
euromiasta Gubin-Guben i Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz. Wśród nieznających języka 
sąsiadów, w Guben bywa nieco ponad połowa respondentów, w Zgorzelcu – niespełna 
60%. Z drugiej strony więcej niż 90% respondentów, którzy deklarują, że swobodnie po-

6 Wszystkie prezentowane w części empirycznej związki odnoszą się do istotności statystycznej na poziomie 0,05 i błę-
dzie szacunkowym nieprzekraczającym 5%.
7 Szczegółowo wyniki badań zgorzeleckich zaprezentowano w innej publikacji, por. N. Niedźwiecka-Iwańczak, Transgra-
niczność w praktykach mieszkańców Zgorzelca, w: Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, red. 
K. Dolińska, N. Niedźwiecka-Iwańczak, Wrocław 2011.
8 Podobną tendencję stwierdzono w przywoływanych badaniach CBOS (Polacy o Niemcach: 4).
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rozumiewają się w języku niemieckim oraz tych, którzy rozumieją ten język i potrafią odpo-
wiadać na proste pytania, przyznaje się do wizyt w Guben i Görlitz. 

Dwie ostatnie zmienne odsyłają do społecznych wymiarów funkcjonowania mieszkań-
ców pogranicza polsko-niemieckiego i ich doświadczeń w tych realiach: znajomi w Niem-
czech oraz doświadczenie współpracy z niemieckimi sąsiadami. W przypadku pierwszej 
z nich należy podkreślić, że wyższy odsetek przebywających w Guben i Görlitz odnajdzie 
się wśród respondentów, którzy mają znajomych mieszkających po drugiej stronie Nysy 
Łużyckiej (w obu miastach większość ma znajomych w Niemczech: 240 gubinian i 202 
zgorzelczan) – odpowiednio 90,8% i 90%, niż wśród tych, którzy znajomości z mieszkań-
cami sąsiedniego kraju nie utrzymują (61,2 % i 70%). Odnośnie do drugiej zmiennej, istotnej 
jedynie w wypadku badań w Gubinie, trochę mniej niż połowa respondentów współpraco-
wała z Niemcami (twierdząco odpowiedziało na pytanie o udział we wspólnych projektach 
178 osób – czyli 48,2% ogółu); właśnie wśród nich odsetek wykazujących zainteresowanie 
bywaniem w Guben jest nieco wyższy (87,1%) niż wśród tych, którzy uczestnictwa 
w kooperacji z Niemcami nie zadeklarowali (74,7%).

Zbadano również zamiary, z jakimi zgorzelczanie i gubinianie przekraczają granicę. Jest 
to istotne z punktu widzenia określenia wektora aksjologicznego podejmowanej aktyw-
ności transgranicznej (zob. tab. 1). Najczęściej wymieniane motywy odwiedzin w Görlitz 
i Guben przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Cele pobytu w Görlitz/Guben (najliczniej wskazywane odpowiedzi; w nawiasach 
uwzględniono miejsca, jakie dane cele zajmują w hierarchii tych realizowanych w Görlitz 
i w Guben)

Najwyższy odsetek respondentów (wśród przekraczających granicę mieszkańców Zgo-
rzelca jest to 306 osób, a Gubina – 296; dalsze wyliczenia odnoszą się do tej kategorii 
badanych) zarówno w Zgorzelcu, jak i Gubinie wskazał zakupy (89% i 93,3%) jako swój 
cel pobytu w niemieckich miastach – najwięcej mieszkańców pogranicza podejmuje więc 
aktywność o charakterze pragmatycznym, instrumentalnym. Nieco mniej respondentów 
(83% i 75,8%) wybiera się za granicę na spacer. Trzecie miejsca (w hierarchii celów najlicz-
niej zaznaczanych przez badanych) są różne w obu miastach. Zgorzelczanie (54,9%) udają 
się do niemieckiej części Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz po to, by korzystać z instytucji 
kulturalnych (co nie dziwi, pamiętając o staraniach Görlitz o uzyskanie tytułu Europejskiej 
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Stolicy Kultury 2010 i porównując np. liczbę placówek muzealnych i innych instytucji kultury 
do tej w pobliskim Zgorzelcu), zaś gubinianie (39,5%) przemieszczają się do Guben, by 
spotkać się z niemieckimi kolegami/znajomymi. Czwartym wymienianym w Zgorzelcu ce-
lem bytności w Görlitz jest korzystanie z usług (29,7%), natomiast respondentów z Gubina 
do Guben przyciąga oferta instytucji kulturalnych (33,4%). Na piątym miejscu ponad czwar-
ta część respondentów ze Zgorzelca wskazała dwa cele: przemieszczanie się na drugą 
stronę Nysy Łużyckiej, aby spotkać się z niemieckimi znajomymi/kolegami oraz uczestni-
czyć w świętach religijnych; natomiast gubinianie – na piątym miejscu wskazali korzystanie 
z usług, a na szóstym traktowanie tego miasta jako punktu, z którego wyrusza się w głąb 
Niemiec (można sądzić, że jest to dlatego ważne, że w Gubinie nie funkcjonuje dworzec 
kolejowy, a Guben jest dość dobrze skomunikowany z innymi miastami – dysponując ko-
rzystnymi połączeniami, np. z Berlinem). Prawie co czwarty badany zgorzelczanin uprawia 
sport w Görlitz (miejsce szóste), ten sam cel jest powodem wizyty w Guben dla 22,7% 
respondentów z Gubina (miejsce siódme).

W zestawieniu zamiarów urzeczywistnianych w Görlitz i Guben (zob. rys. 2) na dalszych 
miejscach znalazły się: udział w świętach rodzinnych znajomych görliczan (o czym wspo-
mniał prawie co piąty zgorzelczanin), wyruszanie w głąb Niemiec komunikacją publiczną 
(18% respondentów ze Zgorzelca), uczestnictwo w świętach religijnych w Guben (22,5%) 
i uroczystościach w rodzinach gubenian (21,7%). Jako dziesiąty zamiar prowadzący gu-
binian, a dziewiąty zgorzelczan za granicę wskazano realizowanie wspólnych projektów 
z niemieckimi partnerami (19,4% odpowiedzi w Gubinie i 16,7% w Zgorzelcu). Ostatnim 
z celów, który wskazywali względnie liczni respondenci jest kupowanie wycieczek w nie-
mieckich biurach turystycznych – co dziesiąty gubinian i co szósty zgorzelczanin przekraczał 
granicę z tego powodu. Pozostałe z zaprezentowanych na rysunku celów to czynności, do 
których przyznało się względnie mało badanych (od 6,5% do 2,4% wyborów).
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Rysunek 2. Cele pobytu w Görlitz/Guben (rzadziej wskazywane odpowiedzi; w nawiasach 
uwzględniono miejsca, jakie dane cele zajmują w hierarchii tych realizowanych w Görlitz 
i w Guben)
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Podejmując próbę wyjaśnienia rozbieżności we wskazaniach mieszkańców Zgorzelca 
i Gubina, należy podkreślić, że najciekawsza różnica widoczna jest w odsetku wyborów 
wskazujących na aktywności o społecznym charakterze, ukierunkowane autotelicznie – 
więcej gubinian realizuje je w Guben (poza jednym celem – uczestnictwem w świętach 
religijnych, który liczniej wskazali mieszkańcy Zgorzelca) niż zgorzelczan w niemieckiej czę-
ści swego dwumiasta. Wydaje się, że w ramach analizowanego wymiaru odnoszącego 
się do celów wizyt w niemieckich miastach, istnieją przesłanki dla domniemania o trafno-
ści tezy, że procesy dziejące się w Gubinie nieco bardziej zbliżają się do drugiego etapu 
transgraniczności niż te, które obserwuje się w Zgorzelcu. Wskazuje na to również analiza 
częstości niektórych z praktyk ponadgranicznych – zakwalifikowanych właśnie jako te o au-
totelicznym wymiarze9: w Gubinie więcej respondentów niż w Zgorzelcu (17,2% względem 
11,2%) odpowiedziało, że z niemieckimi znajomymi spotyka się względnie często (połą-
czone odpowiedzi „co najmniej raz w tygodniu” i „kilka razy w miesiącu”). Sprawa innych 
aktywności transgranicznych nie jest już tak jednoznaczna, albowiem specyfika niektórych 
z nich zakłada odniesienie ich do wymiaru odświętność/niepowszedniość – z tego względu 
trudno porównywać częstość odwiedzin u niemieckich znajomych przy okazji uroczysto-
ści rodzinnych z chodzeniem na zakupy (55% odpowiedzi w Gubinie i 41,2% w Zgorzel-
cu można zakwalifikować do kategorii „często”) czy na spacer (często spaceruje 42,6% 
respondentów ze Zgorzelca a 43,3% z Gubina). Trudno więc wnioskować o procesach 
transgranicznych bazując jedynie na frekwencji poszczególnych praktyk. Można zauważyć 
jedynie, że nieco inaczej przedstawia się hierarchia motywów przyciągających mieszkań-
ców Gubina i Zgorzelca do niemieckich miast na zachodnim brzegu rzeki. Atrakcyjność 
Görlitz polega w dużym stopniu na uzupełnianiu niedoborów infrastrukturalnych Zgorzelca 
(dysproporcja infrastrukturalna w euromieście Gubin-Guben jest zdecydowanie mniejsza) 
„w Görlitz można znaleźć to, czego Zgorzelec jest pozbawiony – liczne odrestaurowane 
zabytki, estetyczną przestrzeń publiczną, atrakcyjne wydarzenia kulturalne i obiekty usłu-
gowe – kawiarnie, puby, mieszkania” (Niedźwiecka-Iwańczak 2011: 68), zaś społeczne 
motywacje do pobytu w Niemczech pozostają niejako na drugim planie. Gubinianie obok 
urzeczywistniania celów instrumentalnych (równolegle) utrzymują też dość licznie kontakty 
z Niemcami.

Drugi, z wyodrębnionych do analizy wątków, dotyczy postrzegania niemieckich sąsiadów 
w kontekście wypełniania przez nich określonych ról społecznych w otoczeniu zgorzelczan 
i gubinian, co związane jest z mierzeniem poziomu deklaratywnej otwartości respondentów 
względem mieszkańców Görlitz i Guben10. W postępowaniu badawczym wyodrębniono 
cztery kategorie ról: role „bliskich” – członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi; role związane 
z „zawodowym współdziałaniem” – współpracownicy i wspólnicy; role „zawodowej zależ-
ności” – przełożeni i podwładni oraz role „związane z rynkiem” – klienci i turyści. Wszystkie 
wyszczególnione role dają się umieścić na wykorzystywanej w tych rozważaniach skali ak-
sjologicznej w kontekście deklarowanych dyspozycji do praktyk społecznych (zob. tab. 1). 
Na podstawie analizy należy podkreślić, że respondenci najchętniej (połączenie odpowie-
dzi „zdecydowanie chętnie” oraz „raczej chętnie”) widzieliby Niemców w rolach turystów 
(84,7% w Zgorzelcu i 85% w Gubinie), klientów (78,5% i 83,4%), sąsiadów (65,9% i 65,9%), 

9 Dalszych argumentów dostarczają obserwacje – działalność w Gubinie centrum współpracy polsko-niemieckiej – usy-
tuowanego w bliskości przejścia na moście granicznym (podobnego ośrodka większe z dwumiast nie ma), relacje o za-
angażowaniu gubenian w fundacji, której celem jest restauracja fary, czy o wspólnych polsko-niemieckich imprezach, 
m.in. na Wyspie Teatralnej.
10 Pytanie brzmiało: „W jakiej roli obecnie widział(a)by Pan/Pani Niemców w swoim otoczeniu?”. Respondenci mieli do 
wyboru skalę: „zdecydowanie chętnie”, „raczej chętnie”, „ani chętnie, ani niechętnie”, „raczej niechętnie”, „zdecydowanie 
niechętnie”, „trudno powiedzieć”.
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przyjaciół (62,1% i 62%) oraz współpracowników (58,3% i 56,1%). Wyeksponowanie tych ról 
wiązało się ze spełnieniem warunku minimum 50% deklaratywnej chęci (przy maksymalnie 
20% niechęci względem wypełniania określonej roli – rys. 3 i 4).
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Rysunek 3. Poziom chęci zgorzelczan i gubinian w kwestii wypełniania przez niemieckich 
sąsiadów określonych ról społecznych – zrekodowane wartości zmiennej: „zdecydowanie 
chętnie” oraz „raczej chętnie” na „chętnie”
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Rysunek 4. Poziom niechęci zgorzelczan i gubinian w kwestii wypełniania przez niemieckich 
sąsiadów określonych ról społecznych – zrekodowane wartości zmiennej: „zdecydowanie 
niechętnie” oraz „raczej niechętnie” na „niechętnie”

Biorąc pod uwagę zaprezentowane na rysunkach dane podkreślić należy, że role „zwią-
zane z rynkiem” są w najwyższym stopniu akceptowane przez zgorzelczan i gubinian; dalej 
są to role „bliskich” oraz te związane z „zawodowym współdziałaniem”. Te dwie kategorie 
są niejako „osłabione” przez zawierające się w nich role członków rodziny oraz wspólników, 
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w wypadku których zadeklarowany został zarówno niższy poziom chęci (członek rodziny: 
46% zgorzelczan i 42,2% gubinian oraz wspólnik: 41,1% zgorzelczan i 39,7% gubinian), jak 
i wyższy poziom niechęci (odpowiednio: 25,8% i 29,7% oraz 26,6% i 28,7%). Największy 
dystans uwidacznia się w odniesieniu do ról „zawodowej zależności” –przełożonych (23,2% 
zgorzelczan i 24,3% gubinian chętnie widzi niemieckiego sąsiada w tej roli a odpowiednio 
51,5% i 55,1% – niechętnie) i podwładnych (odpowiednio: 30,9% i 31,1% chętnie oraz 37,6% 
i 37,3% – niechętnie).

Przywołując najchętniej widziane role, jakie mogliby podejmować niemieccy sąsiedzi, 
podkreślić należy ich związek ze stosunkiem respondentów do Niemców w ogóle i do 
görliczan/gubenian – sympatia11 deklarowana względem nich sprzyja, na różnym poziomie, 
otwartości na realizowanie roli turysty (w Zgorzelcu: do Niemców – 90,4%, do görliczan 
–91,4%; w Gubinie: do Niemców – 92,2%, do gubenian–92%), klienta (w Zgorzelcu: do 
Niemców – 84,9%, do görliczan – 87,4%; w Gubinie: do Niemców – 88,7%, do gubenian 
–88,4%), sąsiada (w Zgorzelcu: do Niemców – 82,9%, do görliczan – 81,5%; w Gubinie: do 
Niemców – 79,9%, do gubenian – 78,9%), przyjaciela (w Zgorzelcu: do Niemców – 85,6%, 
do görliczan – 82,1%; w Gubinie: zarówno do Niemców jak i do gubenian – 78,4%) oraz 
współpracownika (w Zgorzelcu: do Niemców – 71,2%, do görliczan – 70,9%; w Gubinie: do 
Niemców – 62,7%, do gubenian – 62,8%)12.

W kontekście roli klienta i współpracownika istotną zmienną jest również bywanie w Gör-
litz/Guben, co sprzyja większej otwartości względem wypełniania tych ról przez niemie-
ckich sąsiadów (odpowiednio: 81,4% i 61,1% zgorzelczan wobec 65,2% i 45,5% tych nie-
bywających oraz 86,7% i 60% gubinian wobec 70,3% i 40,5% tych nieprzekraczających 
granicy). W odniesieniu do współpracownika przywołać należy doświadczenia badanych 
w zakresie współpracy z Niemcami – ci, którzy takowe doświadczenia mają, chętniej widzą 
görliczan i gubenian w tej roli niż ci, którym ich brakuje (64,7% względem 51,6% zgorzel-
czan i 65,7% wobec 47,4% gubinian). Podjąć warto również wątek roli przyjaciela, której 
w obu miastach sprzyja posiadanie znajomych w Niemczech (w Zgorzelcu 75,2% wobec 
46,5% z tych, którzy znajomych nie mają oraz 70,4% względem 47% w Gubinie).

Przedstawione dane pozwalają skonstatować, że po pierwsze między zgorzelczanami 
i gubinianami nie ma zasadniczej różnicy w ich otwartości względem poszczególnych ról, 
jakie w ich najbliższym otoczeniu wypełniać mogą niemieccy sąsiedzi z Görlitz/Guben oraz, 
po drugie, że role najbardziej akceptowane przez respondentów (wyróżnić należy ich pięć) 
mieszczą się zarówno w obszarach deklarowanych dyspozycji do praktyk tak instrumental-
nych, jak i autotelicznych: w ramach tych pierwszych będzie to właśnie rola klienta, turysty 
i współpracownika; w ramach drugich – przyjaciela i sąsiada. Należy jednak podkreślić 
nieco silniejsze ukierunkowanie na role instrumentalne niż autoteliczne przede wszystkim 
za sprawą odsetka badanych otwartych na rolę turysty i klienta.

Ostatni, trzeci obszar wpisany w ramy prezentowanej analizy dotyczy dostrzeganych 
i artykułowanych przez badanych priorytetów w zakresie wspólnych przedsięwzięć po-
nadgranicznych (zob. tab. 1). Odtwarzając znaczenie, jakie mieszkańcy tym działaniom 
przypisują, można jasno wskazać powstałą tendencję – za najważniejszą (rys. 5) uznano 
kooperację gospodarczą (61,3% w Zgorzelcu i 73,3% w Gubinie, z czego jako działania naj-
ważniejsze – odpowiednio 39,8% i 41,1%); natomiast najczęściej respondenci jako działania 
najmniej ważne (rys. 6) definiowali te sytuacje, w których mieszkańcy obu miast bezintere-
sownie mogliby się spotkać, poznać, zobaczyć, poobserwować – umieszczone w obszarze 

11 Prezentowane dane odnoszą się do zmiennej zrekodowanej: „darzę ich dużą sympatią” i „darzę ich sympatią” na „darzę 
ich sympatią”.
12 Więcej na ten temat, w odniesieniu do Zgorzelca, K. Dolińska (2011: 92–100).
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przedsięwzięć ukierunkowanych autotelicznie albo mieszanych, a w pomiarze przyjmujące 
wartości: „wspólne imprezy, dzięki którym mieszkańcy się poznają” (44,1% zgorzelczan 
i 26,7% gubinian, z czego jako działania najważniejsze – odpowiednio 7,5% i 4,8%), przed-
sięwzięcia „w zakresie kultury” (20,9% w Zgorzelcu i 21,9% w Gubinie, z czego jako działa-
nia najważniejsze – odpowiednio 3,8% i 1,9%) oraz działania „w zakresie sportu i rekreacji” 
(40,1% zgorzelczan i 35,3% gubinian, z czego jako działania najważniejsze – odpowiednio 
8,1% i 6,7%). Tym samym wizja współpracy transgranicznej naznaczona jest widocznym 
prymatem korzyści instrumentalnych nad autotelicznymi. Należy jednak podkreślić, że pro-
sząc o wskazanie najistotniejszych kwestii we współpracy obu miast zaproponowano re-
spondentom więcej przykładów inicjatyw instrumentalnych niż autotelicznych.
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Zestawiając dane pochodzące ze Zgorzelca i Gubina, w ogólnie spójnej tendencji, do-
strzec można również pewne różnice. Mieszkańcy Zgorzelca niemal dwa razy częściej 
wskazują na wagę takich działań, jak modernizacja układów miejskich (18,3% wobec 8,8%) 
oraz ochrona przyrody (7,8% względem 4,3%), natomiast mieszkańcy Gubina za bardzo 
ważne dwa razy częściej uznają konieczność regulacji rzeki granicznej (25,7% w stosunku 
do 12,4%). Wydaje się, że wymienione zależności uzasadnione są lokalnymi uwarunkowa-
niami. Bardziej jednoznaczna jest natomiast postawa zgorzelczan, którzy zdecydowanie 
częściej niż gubinianie uznają za ważne działania mogące stanowić wartość samą w sobie 
(wspólne działania dotyczące kultury, sportu i rekreacji czy wspólne imprezy), co mogłoby 
sugerować większe zaawansowanie stawania się transgranicza w wymiarze społecznym. 
Należy jednak pamiętać, że zaproponowane przez badaczy kategorie niejako uprzywilejo-
wują w tym wypadku Zgorzelec i Görlitz. Jak już wspomniano, niemiecka część jako więk-
szy ośrodek miejski, wsparty i doposażony po zjednoczeniu Niemiec, w czasie ubiegania 
się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dysponował (i jest tak do dzisiaj) być może ciekaw-
szą, konkurencyjną bądź komplementarną wobec Zgorzelca ofertą. Sytuacja ta niejako 
przyzwyczaiła zgorzelczan do zaspokajania potrzeb ukierunkowanych autotelicznie w Gör-
litz, a może nawet pokazała lub stworzyła takie potrzeby. Można się zastanawiać, który 
aspekt dla zgorzelczan jest ważny – czy wspólny udział z sąsiadami zza Nysy w owych 
przedsięwzięciach w zakresie kultury, czy to, że one w ogóle się pojawią – zostaną zorga-
nizowane – i tym samym uatrakcyjnią życie mieszkańców niedoinwestowanego Zgorzelca.

III
Wyłaniające się z podjętej analizy nie w pełni zbieżne wnioski pogodzić może sama spe-

cyfika przedmiotu badań, którym uczyniono praktyki transgraniczne i deklarowane dyspo-
zycje do praktyk (w tym tych oczekiwanych na poziomie ponadjednostkowym w zakresie 
wspólnych przedsięwzięć ponadgranicznych) usytuowane na aksjologicznej skali warto-
ści autotelicznych i instrumentalnych. Towarzyszące mu wartościowanie obecne jest, po 
pierwsze, w aspekcie behawioralnym – przejawia się w konkretnych aktywnościach po-
nadgranicznych zgorzelczan i gubinian, kształtując hierarchię celów ich odwiedzin w Görlitz 
i Guben. Choć zarówno zgorzelczanie, jak i gubinianie w sposób porównywalny wskazywali 
na praktyki ukierunkowane pragmatycznie, instrumentalnie (lub będące na „pograniczu” 
instrumentalności i autoteliczności), to wydaje się, że mieszkańcy Gubina zdają się być bar-
dziej zaangażowani w praktyki ukierunkowane stricte autotelicznie, a zatem konstytuujące 
pogranicze społeczne – częściej bowiem spotykają się z sąsiadami z niemieckiej części 
miasta (należy przypomnieć o wspomnianej już specyfice aktywności ukierunkowanej na 
relacje społeczne a możliwej do określenia przez odwołanie się do innej skali aksjologicz-
nej – wartości codziennych i odświętnych). Po drugie, wartości wyznaczają uwarunkowa-
nia praktyk i wizji „współbycia” na pograniczu. Ich niezbędnym zaczynem jest postawa 
otwartości wobec obecności niemieckich sąsiadów w najbliższej przestrzeni społecznej 
zgorzelczan i gubinian w rolach mieszczących się w obszarze ukierunkowanym zarówno 
autotelicznie (sąsiada i przyjaciela), jak i instrumentalnie (klienta, turysty i współpracownika), 
przy czym należy podkreślić, że u mieszkańców obu miast zarysowuje się silniejsze ukie-
runkowanie na te drugie. Po trzecie wreszcie, wartości określają obraz instytucjonalnej ko-
operacji transgranicznej (uporządkowany od najmniej do najbardziej istotnych i pożądanych 
celów), który jest pewną wizją badanych, zarysowaniem tego, co warto byłoby przedsię-
wziąć w przyszłości – w tym wypadku zgorzelczanie w większym stopniu są zainteresowa-
ni wspólnymi projektami społeczno-kulturalnymi niż gubinianie, czyli w tym aspekcie byliby 
bliżsi drugiego wymiaru transgraniczności.
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Różnice w „natężeniu autoteliczności” w trzech omówionych obszarach mogą się wiązać 
z ich immanentną odmiennością. Świadczą jednocześnie o trwaniu procesu kształtowania 
się pogranicza społecznego, nazywanego przez nas również drugim wymiarem transgra-
nicza. Należy jednak zaakcentować, że przedstawione analizy tworzą wrażenie dominacji 
w ponadgranicznych relacjach mieszkańców miast podzielonych wartości instrumental-
nych (oczywiście z zastrzeżeniem, że to, co jest obecnie wartością instrumentalną, może 
zmienić się w autoteliczną, może jednak tej transformacji wcale nie przechodzić). Miesz-
kańcy polskich części miast są zainteresowani tym, co dzieje się po drugiej stronie rzeki 
granicznej, o ile przynosi im to konkretne, wymierne korzyści. Niemieckie części miasta 
i ich mieszkańcy same w sobie są interesujące w bardzo ograniczonym zakresie, codzien-
ne konsumowanie „euromiejskości” częściej polega bowiem na robieniu zakupów, niż na 
nawiązywaniu (i w konsekwencji utrzymywaniu) kontaktów nieformalnych przez Polaków 
i Niemców z euromiast.
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summary The goal of this article is to analyse cross-border practices 
and the dispositions to such practices declared by the inhabitants 
of Zgorzelec and Gubin. For this purpose, we made use of indi-
cators concerning differentiated motivations to cross the border, 
openness to take on social roles by German neighbours in the envi-
ronment of inhabitants of both cities and the perception of priorities 
in the area of cross-border cooperation. These indicators allow us 
to answer the question whether these practices are pragmatically, 
instrumentally or autotelically motivated. The research is based on 
the results of a quantitative study carried out in 2010 in Zgorzelec 
and in 2012 in Gubin. The study concerned the perception of the 
cross-border situation of both cities by their inhabitants.   
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