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Zarys treści : idea miast partnerskich w obecnym kształcie jest pokłosiem procesów rozpo-
czętych po zakończeniu ii wojny światowej. nowa rzeczywistość powojenna skłania bowiem 
kolejne samorządy miejskie do nawiązywania wzajemnych kontaktów w celu wspólnego 
zapobiegania dalszym konfliktom, a także odbudowy i regeneracji miast. obecnie kontakty 
partnerskie miast pojawiają się z różnych względów: podobnej nazwy, historycznych powią-
zań lub podobieństw infrastrukturalnych. celem tej pracy było usystematyzowanie dotych-
czasowych badań nad ideą miast partnerskich oraz określenie jej oddziaływania na rozwój 
współczesnego miasta na przykładzie średniego miasta w polsce – leszna. Wykorzystano 
wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentantów leszczyń-
skiego pokolenia z oraz wywiadów z przedstawicielami samorządu i biznesu. stwierdzono, 
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że aktywne uczestnictwo w relacjach z miastami partnerskimi ma pozytywne efekty i sprzyja 
rozwojowi współczesnych miast.

Słowa kluczowe: geografia, miasta partnerskie, miasta siostrzane, rozwój miasta

Abstract: The idea of sister cities is actually a result of the processes initiated after the 
second World War. The new post-war reality prompted more and more cities to establish 
partnerships to avoid further conflicts, as well as to rebuild and regenerate. nowadays, cities 
create such contacts for various reasons: similar name, historical links or infrastructural 
similarities. The paper aims to systematize the existing knowledge on the idea of sister cities 
and to determine the influence of the discussed idea on contemporary city development. 
The example was a medium-sized city in poland – leszno. results of survey conducted 
among the generation z representatives and interviews with self-government and business 
representatives were used in the paper. The author found that active participation in relations 
with sister cities has positive effects on the development of the engaged cities.

Keywords: city development, geography, sister cities, twin cities

Wstęp

idea miast partnerskich w obecnym kształcie jest pokłosiem procesów rozpoczętych 
po zakończeniu ii wojny światowej. nowa rzeczywistość powojenna skłoniła liczne 
samorządy miejskie do nawiązywania partnerstw w celu wspólnego zapobiegania 
dalszym konfliktom, a także odbudowy i regeneracji wielu miast (zelinsky 1991; 
grosspietsch 2009; Joenniemi, sergunin 2011; brakman i in. 2016). Jako pierwsze 
tego typu związki, już z 1947 roku, wskazuje się partnerstwo francuskiego miasta 
montbéliard z niemieckim ludwigsburgiem (zelinsky 1991; szewczyk 2007) oraz 
partnerstwo brytyjskiego bristolu z niemieckim Hanowerem (de Villiers i in. 
2007). W kolejnych latach odnotowano bardzo duży wzrost liczby takich związ-
ków, w szczególności pomiędzy miastami francji, niemiec i Wielkiej brytanii. 
Wydarzeniem o dużym znaczeniu dla rozwoju idei miast partnerskich było 
uruchomienie w 1956 roku przez ówczesnego prezydenta stanów zjednoczonych 
ameryki północnej (usa) dwighta eisenhowera programu twinningowego 
„people-to-people”, który rozwijał się w ramach komitetów obywatelskich. W celu 
efektywnego zarządzania i koordynowania ideą miast partnerskich w 1967 ro- 
ku władze miast siostrzanych w usa przekształciły komitety w organizację 
non-profit Town Affiliation Association of the U.S. (dziś znana jako Sister Cities 
International), która tworzy i wzmacnia partnerstwa pomiędzy społecznościami 
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w stanach zjednoczonych a innymi państwami na poziomie samorządowym. 
uruchomienie tego programu spowodowało ekspansję partnerstw pomiędzy 
miastami amerykańskimi i europejskimi (cremer i in. 2001; baycan-levent i in. 
2006; de Villiers i in. 2007).

zupełnie odmienna sytuacja dotyczyła tzw. krajów socjalistycznych, w tym 
polski. do lat 90. XX wieku nieliczne miasta tych państw mogły pochwalić się 
posiadaniem miasta partnerskiego. Wówczas bowiem związki partnerskie były 
odgórnie kontrolowane i mogły być nawiązywane tylko pomiędzy miastami 
bloku wschodniego (koćwin 1993; furmankiewicz 2005). dopiero po 1989 roku 
zaobserwowano wielkie ożywienie procesów nawiązywania partnerstw, kiedy 
postsocjalistyczne miasta zaczęły współpracować z miastami z całej europy i świata 
(Joenniemi, sergunin 2011).

z danych rady gmin i regionów europy (ang. Council of European Municipalities 
and Regions) z 2010 roku wynika, iż tylko w europie istniało wtedy blisko 40 tysięcy 
partnerstw. W tym zestawieniu polska plasowała się na 3. miejscu (3,5 tys. związ-
ków) za pionierami tej idei: francją (6,7 tys.) i niemcami (6 tys.).

idea miast partnerskich we współczesnej postaci ma więc już ponad 70 lat. tym 
samym interesujące jest zweryfikowanie sił i kierunków oddziaływania współpracy 
partnerskiej na rozwój miast. celem autora było usystematyzowanie dotychcza-
sowych badań nad ideą miast partnerskich oraz określenie wymiarów i wielkości 
jej wpływu na rozwój współczesnego miasta.

Idea miast partnerskich

W literaturze anglojęzycznej można znaleźć kilka określeń na zjawisko związków 
miast partnerskich. pojęcie twin cities najczęściej odnosi się do współpracujących 
miast, które położone są blisko siebie w sensie geograficznym i często znajdują 
się w tym samym obszarze metropolitalnym (Halkatti i in. 2003; shen 2014). 
klasycznym tego przykładem są minneapolis i saint paul w usa (borchert 1961; 
knudson 2009; Wang, cao 2017). z tym terminem związane jest również zjawi-
sko tzw. granicznych miast bliźniaczych lub przygranicznych miast podwójnych, 
które bezpośrednio ze sobą sąsiadują, jednakże są rozdzielone granicą państwową 
(matthiesen, bürkner 2001; Jańczak 2013).
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określenie sister cities odnosi się natomiast do współpracy miast, które są 
zazwyczaj znacznie oddalone od siebie i ich współpraca nierzadko ma charakter 
międzynarodowy (o’toole 2000; chung, mascitelli 2008; cross 2010; mclarty 
i in. 2014).

z kolei C2C (city-to-city cooperation) jest zjawiskiem odpowiadającym założe-
niom koncepcji sister cities, lecz odnoszącym się do współpracy międzynarodowej 
(bontenbal 2009; de Villiers 2009).

W polskiej literaturze przedmiotu również pojawia się kilka terminów okre-
ślających współpracę między miastami. są to m.in. miasta bliźniacze, stanowiące 
odpowiednik angielskiego twin cities (nowak 2011; Jańczak 2013; bogorodecka 
2015), choć najczęściej używane (również przez władze samorządowe) jest określe-
nie „miasta partnerskie” (stręk 2005; szewczyk 2007; kalitta 2008; bielecka 2011).

tak niejednorodna terminologia nie wpływa na fakt, że dla samej idei powoły-
wania współpracy między miastami można wyróżnić kilka założeń:
– związek pomiędzy miastami lub gminami zostaje zawarty poprzez podpisanie 

formalnej umowy przez ich przedstawicieli (cremer i in. 2001; grosspietsch 
2009), choć mogą istnieć partnerstwa, które bez takiego umocowania prawnego 
są z powodzeniem praktykowane przez mieszkańców lub organizacje (zelinsky 
1991);

– w założeniu takie umowy są podpisywane na czas nieokreślony (zelinsky 1991; 
cremer i in. 2001; de Villiers i in. 2007);

– porozumienia te obejmują wiele pól współpracy, w tym wymianę mieszkańców 
(zelinsky 1991; cremer i in. 2001).

Sfery współpracy i kierunki badań

po spełnieniu celów, jakimi miały być po ii wojnie światowej pojednanie narodów 
na zdecentralizowanym szczeblu oraz odbudowa miast, miejskie samorządy zaczęły 
szukać nowych pól współpracy. również przyczyny podejmowania takich związ-
ków uległy przemianie. Jak wskazuje grosspietsch (2009), obecnie miasta stają 
się partnerskimi z różnych względów: podobnej nazwy, historycznych powiązań 
lub podobieństw infrastrukturalnych. niemniej najczęstszą i najsilniejszą moty-
wacją do nawiązywania tych związków są powiązania historyczne (zelinsky 1991; 
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baycan-levent i in. 2006; bontenbal 2010; Joenniemi, sergunin 2011), jak również 
podobieństwo problemów, z którymi dane miasta muszą się mierzyć (zelinsky 
1991; cremer i in. 1996; Joenniemi, sergunin 2011).

formy współpracy między miastami-partnerami, jak i wynikające z nich kie-
runki badań można podzielić na cztery główne sfery: ekonomiczną, społeczną, 
kulturową i polityczną.

sfera ekonomiczna ma na celu wzrost gospodarczy zainteresowanych miast lub 
nawiązanie stosunków handlowych między nimi (mclarty i in. 2014). Jako jeden 
z najszybciej uwidaczniających się efektów współpracy w tej sferze wskazuje się 
turystykę (cremer i in. 2001; baycan-levent i in. 2008). literatura przedmiotu 
obfituje w opisy i badania dotyczące związków miast partnerskich podjętych na polu 
ekonomicznym, np. w celu penetracji wcześniej niedostępnych rynków w ujęciu 
międzynarodowym. takimi przykładami są w szczególności chętnie nawiązywane 
partnerstwa miast chińskich z australijskimi (o’toole 2000; chung, mascitelli 2008) 
i nowozelandzkimi (cross 2010). W tym aspekcie poszukuje się rozwiązań, które 
zapewnią ich korzystne i długotrwałe relacje na polu gospodarczym.

W ramach sfery politycznej istotna jest wymiana doświadczeń pomiędzy 
lokalnymi samorządami z zakresu zarządzania miastem oraz budowanie relacji 
międzypaństwowych na poziomie lokalnym lub regionalnym (clarke 2009). 
miasta z krajów wyżej rozwiniętych wspierają miasta z państw rozwiniętych słabiej. 
Wsparcie to ma charakter głównie instytucjonalny, w zakresie świadczenia usług, 
kształtowania polityki oraz zarządzania organizacyjnego i finansowego (bontenbal 
2009; bontenbal 2010). podobna sytuacja miała miejsce np. w latach 90. XX wieku, 
gdy miasta zachodu (z niemieckimi na czele) wspierały swoje polskie miasta 
partnerskie w rozwijaniu samorządności (szewczyk 2007).

sfera społeczna współpracy między miastami przybiera zaś różne formy, 
ponieważ obejmuje ona wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami 
formalnymi i nieformalnymi, a także edukację społeczną (cremer i in. 2001). 
Jednym z przykładów takiej współpracy są partnerstwa na linii północ-południe, 
których rozwój przypadł na początek lat 80. XX wieku (zelinsky 1991). Wysoko 
rozwinięte miasta półkuli północnej stawały się swoistymi przewodnikami i ofe-
rowały wsparcie społeczne dla słabo rozwiniętych miast i regionów globalnego 
południa (baycan-levent i in. 2006; bontenbal 2009). W polsce po transformacji 
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gospodarczej zapoczątkowanej w 1989 roku miasta również otrzymywały wspar-
cie od swych partnerów z zachodu (szewczyk 2007), a niekiedy taką sytuację 
zaobserwować można nawet obecnie (por. kalitta 2008). z kolei polskie miasta 
oferują coraz częściej wsparcie społeczne dla miast w państwach o trudnej sytuacji 
gospodarczo-politycznej, np. na ukrainie i białorusi (kalitta 2008; modzelewski, 
Żukowski 2014).

najbardziej rozwiniętą sferę współpracy miast siostrzanych stanowi sfera 
kulturowa. obejmuje ona wymianę mieszkańców, od dzieci, przez młodzież, 
reprezentantów stowarzyszeń, po grupy teatralne i rzemieślników (zelinsky 
1991). W literaturze podkreśla się, że służy to zrozumieniu odmienności kultur 
(grosspietsch 2009; Joenniemi, sergunin 2011), a liu i Vince (1999) wskazali nawet, 
że nadrzędnym celem takich partnerstw jest świadomość i wymiana kulturowa. 
badania wielu miast zrzeszonych w stowarzyszeniu eurocities dowiodły, iż po 
podpisaniu umów o partnerstwie liczba odwiedzających je osób oraz działań kultu-
ralnych na poziomie transnarodowym wzrosła o 50%, zarówno w tych ośrodkach, 
jak i w ich miastach partnerskich (baycan-levent i in. 2008).

te cztery główne sfery stanowią jedynie ramy do współpracy pomiędzy miastami. 
obserwuje się, że w relacjach miast siostrzanych sfery te mieszają się, wynikają 
jedne z drugich i wzajemnie na siebie wpływają. przykładem na to są holenderskie 
miasta, które wspierają swoich odległych partnerów, m.in. z rpa i nikaragui, na 
polu społecznym i politycznym (bontenbal 2010).

Geografia w dyskursie nad ideą miast partnerskich

W celu pełniejszego zrozumienia problematyki miast partnerskich, oprócz 
uwzględnienia aspektów historycznych, społecznych, kulturowych, politycznych 
i ekonomicznych, należy też wykorzystać geografię. pozwala ona bowiem na lepsze 
zrozumienie przyczyn, barier i czynników wpływających na rozwój idei partnerstwa 
miast na całym świecie. Wspierając się wspomnianymi aspektami, nauka ta ujmuje 
zjawiska zachodzące między miastami w sposób przestrzenny.

W literaturze nie zawsze jednak uwzględniana jest rola czynnika przestrzen-
nego w analizie relacji miast partnerskich (por. chung, mascitelli 2008; akman 
2016). tymczasem zelinsky (1991) był jednym z pierwszych, który szeroko opisał 
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partnerstwo miast z perspektywy geograficznej w ujęciu globalnym. Jego podejście 
było punktem wyjścia do analiz z przełomu XX i XXi wieku. rozpatrując sieciowa-
nie się miast jako proces geograficzny, można zaobserwować dyfuzję tej innowacji 
społecznej (jaką jest partnerstwo miast) w przestrzeni świata. istotna jest tu zależ-
ność pomiędzy stopniem rozwoju danego kraju a liczbą i gęstością jego partnerstw; 
im bardziej rozwinięte państwo (np. w europie zachodniej), tym większą przejawia 
ono aktywność na polu pozyskiwania miast partnerskich. słabo pod tym względem 
prezentują się kraje afryki, ameryki łacińskiej i azji (zelinsky 1991).

zelinsky podkreśla również znaczenie kwestii politycznych oraz procesów, 
które zachodziły w okresie upadku związku radzieckiego i całego systemu 
socjalistycznego. Wyrażało się to w inauguracji partnerstw miast europy 
Wschodniej z miastami europy zachodniej (zelinsky 1991), co z czasem przerodziło 
się w stałą praktykę (baycan-levent i in. 2006; grosspietsch 2009).

W rozważaniach geograficznych wskazuje się również na tzw. efekt sąsiedztwa. 
polega on na ustanawianiu związków miast partnerskich w najbliższym otoczeniu, 
tj. ośrodków bezpośrednio graniczących ze sobą lub położonych relatywnie blisko 
w przestrzeni geograficznej. przykładem są miasta skandynawskie, które większość 
związków zawarły między sobą (zelinsky 1991; baycan-levent i in. 2006). również 
falkenhain i in. (2012) wskazują, iż taka bliskość geograficzna jest ważnym czynni-
kiem wzrostu gęstości twinningu. badacze opisujący efekt sąsiedztwa, oprócz bli-
skości geograficznej, wskazują również często na bliskość kulturową, czyli wspólną 
kulturę lub podobny język, co ułatwia nawiązywanie kontaktów (de Villiers 2009; 
brakman i in. 2016). potwierdza to również liczba zawartych umów partnerskich 
przez miasta średnie w polsce (ryc. 1) – najwięcej umów o współpracy partnerskiej 
zawarły one w europie z miastami niemiec, ukrainy, francji, czech i litwy, czyli 
państw sąsiednich i łatwo dostępnych drogą lądową.

rozpatrując problem powiązań partnerskich w bliskiej przestrzeni geograficznej, 
zelinsky (1991) podkreśla jednak wyjątek, jakim jest izrael, ponieważ jego miasta 
nie utrzymują partnerskich powiązań ze względu na położenie geopolityczne 
tego państwa. co więcej, kaltenbrunner i in. (2013) podkreślają, iż obecnie odle-
głość geograficzna ma znikome znaczenie dla wyboru miasta siostrzanego. Jedną 
z przyczyn takiej sytuacji jest postępująca globalizacja, która powoduje, iż dystanse 
pomiędzy miastami w różnych krajach na całym świecie ulegają pozornemu 
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skróceniu (freyberg-inan 2006; scholte 2008). procesy globalizacyjne przyczy-
niły się bowiem do stworzenia nowych możliwości współpracy transnarodowej, 
co jest również widoczne w rosnącej liczbie partnerstw, projektów i programów 
umożliwiających współpracę nawet między odległymi geograficznie miastami 
(bontenbal 2009).

ryc. 1. liczba zawartych umów partnerskich przez polskie miasta średnie (20 – 100 tys. 
mieszkańców) według krajów europy (stan na 2018 rok)
Źródło: opracowanie własne.

fig. 1. number of partnership agreements concluded by polish medium-sized cities  
(20 – 100 thousand inhabitants) by european countries (as of 2018)
source: author’s own work.
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Sieci miast partnerskich

oprócz miast partnerskich funkcjonujących w oparciu o umowy pomiędzy nimi 
istnieją całe sieci miast powiązanych ze sobą. są to: nieformalne sieci miast, 
bazujące na powiązaniach gospodarczych (np. pomiędzy przedsiębiorstwami) 
oraz formalne – nawiązywane oficjalnie przez jednostki samorządowe. badania 
powiązań nieformalnych, sieci miast globalnych lub światowych (złożonych z wielu 
jednostek) odnoszą się zazwyczaj do najważniejszego i najbardziej wymiernego 
aspektu ich powiązań, czyli ekonomicznego (zob. derudder i in. 2010; derudder 
i in. 2013; liu i in. 2014).

oficjalne sieci miast partnerskich są chętnie wspierane przez różnego rodzaju 
fundusze. W tym kontekście duże znaczenie mają środki finansowe unii 
europejskiej (ue), które przeznaczone są na europejską współpracę terytorialną (por. 
dumała 2009; dumała 2016). takim przykładem może być program „europa dla 
obywateli” finansowany z funduszy ue, w ramach którego przewidziano środki na 
projekty dla miast partnerskich lub ich całych sieci. coraz więcej działań miejskich 
kształtowanych jest (pośrednio bądź bezpośrednio) przez projekty (Środa-murawska 
i in. 2019), dlatego całe sieci miast partnerskich decydują się na uczestnictwo w nich 
celem wspólnego wypracowywania rozwiązań rodzących się problemów.

nawiązywanie partnerstw nie jest tylko domeną miast dużych, lecz również 
średnich, a nawet małych. sieciowość, którą wypracowują średnie czy małe mia-
sta, jest bardzo ważna w kontekście globalizacji, która niejako „spycha” mniejsze 
jednostki osadnicze na dalszy plan w hierarchii miast świata (gibb, nel 2007; 
martinez-fernandez i in. 2012; Środa-murawska 2019). Jednym ze sztandarowych 
przykładów może być sieć cittaslow, która na poziomie ogólnokrajowym i świa-
towym zrzesza małe miasta pielęgnujące ideę zrównoważonego rozwoju oraz ideę 
slow life (grzelak-kostulska i in. 2011; Środa-murawska i in. 2017).

Metody badań

Jako studium przypadku dla określenia wpływu idei miast partnerskich na rozwój 
współczesnego miasta wybrano polskie miasto średniej wielkości – leszno. Według 
Środy-murawskiej (2019), jest to jednostka miejska charakteryzująca się wysokim 
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rozwojem społeczno-gospodarczym wśród polskich miast średnich. zdecydowano 
się na wybór miasta tej wielkości, ponieważ tego typu miasta ciągle są zbiorem 
jednostek niedostatecznie rozpoznanym (runge 2012), borykającym się z wieloma 
problemami społeczno-gospodarczymi (por. golędzinowska, czochański 2014; 
panecka-niepsuj 2015; Śleszyński 2017; Środa-murawska 2019). idea miast part-
nerskich może stanowić wsparcie dla rozwoju miast tej wielkości.

W pracy przedstawiono wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowa-
dzonego w 2019 roku wśród reprezentantów pokolenia z, czyli osób urodzonych 
po 1994 roku (Williams, page 2010; zajadacz 2014; dąbrowski i in. 2016), oraz 
wyniki wywiadów z przedstawicielami samorządu i biznesu. W kwestionariuszu 
ankiety zawarto pytania dotyczące wpływu międzynarodowych sieci miast part-
nerskich na kształtowanie postaw tego pokolenia. pytano m.in. o dotychczasowe 
doświadczenia związane z miastami partnerskimi, w tym o udział w wymianie 
młodzieży, wpływ tego potencjalnego uczestnictwa na ich postawy oraz o udział 
w wydarzeniach związanych z miastami partnerskimi. badanie to przeprowadzono 
w szkołach średnich (licea, technika) w formie papierowej. próba badawcza objęła 
487 osób w wieku od 16 do 20 lat. przy założeniu poziomu ufności 95 % oraz błędu 
maksymalnego  5%, minimalna wielkość próby została spełniona.

Wywiady natomiast miały charakter częściowo ustrukturyzowany i przeprowa-
dzono je z reprezentantem urzędu miasta leszna oraz właścicielem jednej z firm 
działającej w lesznie. Wybór tych dwóch respondentów był zgodny z założeniem, 
że zarówno samorządy miejskie, jak i przedsiębiorstwa istotnie przyczyniają się do 
nawiązywania oraz podtrzymywania partnerstwa międzymiastowego.

Wyniki

leszno leży w zachodniej polsce, w południowo-zachodniej części województwa 
wielkopolskiego i posiada status miasta na prawach powiatu. znajduje się w stre-
fach oddziaływania dwóch dużych miast: poznania i Wrocławia. Według danych 
głównego urzędu statystycznego, liczba mieszkańców leszna na koniec 2018 roku 
wynosiła 63 952 osób.

leszno obecnie posiada cztery oficjalne umowy o współpracy z miastami part-
nerskimi (tab. 1 i ryc. 2).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie:
source: author’s own work based on:
1Thuringian state office for statistics (31.12.2018),
2statistics netherlands (01.01.2019),
3national institute of statistics and economic studies (31.12.2016),
4Hungarian central statistical office (01.01.2019)

tab. 1. miasta partnerskie leszna
tab 1. sister cities of leszno

Lp 
No.

Miasto
City

Państwo 
Country

Rok nawiązania współpracy 
Beginning of cooperation (year)

Liczba ludności 
Population

1 Suhl Niemcy  / Germany 1984 34 8351

2 Deurne Holandia / Netherlands 1989 32 3622

3 Montluçon Francja / France 2004 36 1473

4 Dunaújváros Węgry / Hungary 2019 44 2004

ryc. 2. rozmieszczenie miast partnerskich leszna
Źródło: opracowanie własne.

fig. 2. leszno’s sister cities location
source: author’s own work.

Holandia
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najdłuższą oficjalną współpracę, 
trwającą od 1984 roku, leszno 
prowadzi z miastem suhl, które 
od 1949 do 1990 roku znajdowało  
się w niemieckiej republice demo- 
kratycznej. W 1989 roku władze 
leszna podpisały umowę z deurne 
w Holandii, z kolei w 2004 roku – 
z francuskim montluçon, a w roku 
2019 – z dunaújváros na Węgrzech.

W pierwszym etapie badania pro- 
blematyki wpływu miast partner-
skich na postawy pokolenia z spraw-
dzono wiedzę jego reprezentantów na 
temat możliwości wyjazdu w ramach 
wymiany mieszkańców (ryc. 3).

Wyniki wskazują, że ⅔ lesz-
czyńskich reprezentantów poko-
lenia z nie wie o możliwościach 
wyjazdu do miast partnerskich na 
wymianę mieszkańców lub mło-
dzieży, a kolejne 7% z nich wskazało, 
iż takiej możliwości nie ma (ryc. 3).  
Jedynie co czwarty ankietowany 
(27%) wiedział o takiej możliwości.

co do realnego uczestnictwa przedstawicieli pokolenia z w tych wymianach, 
zauważono, iż tylko 14 osób (2,9% ankietowanych) uczestniczyło w wymianie 
zagranicznej w miastach partnerskich. osoby te zapytano o doświadczenia zwią-
zane z tym wyjazdem oraz o wpływ wymiany na kształtowanie ich postaw – wyniki 
ukazano w formie odwróconej piramidy (ryc. 4).

reprezentanci generacji z, którzy odwiedzili jedno z miast partnerskich leszna, 
najczęściej wskazywali, iż nawiązali tam nowe znajomości, stali się bardziej otwarci 
na odmienność oraz zdobyli wiedzę na temat kultury innego kraju. Wymieniali 

ryc. 3. struktura odpowiedzi na pytanie „czy 
instytucje w lesznie (np. szkoła, organizacje 
kultury, urząd miejski) umożliwiają wyjazd 
do miast partnerskich na wymianę miesz-
kańców lub młodzieży?”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych (n = 487).

fig. 3. answer breakdown for the question 
“do institutions in leszno (e.g. schools, 
cultural organizations, city office) allow 
travel to sister cities for exchange of residents 
or youth?”
source: author’s own work based on surveys  
(n = 487).
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oni również przełamanie stereotypów i większą tolerancję dla odmiennych kultur. 
najmniejsze znaczenie dla tych osób miał wzrost zainteresowania inną kulturą 
oraz stosunek do przejawów dyskryminacji.

bardzo ważne są również intencje przedstawicieli badanego pokolenia odnośnie 
wymiany zagranicznej. zdecydowana większość (81,5%) leszczyńskich reprezentan-
tów pokolenia z nie miała okazji uczestniczyć w wymianie zagranicznej w miastach 
partnerskich, jednak wyraża chęć partycypacji w takim przedsięwzięciu (ryc. 5).

tylko nieco ponad 15% respondentów wskazało, że nie interesuje ich taka forma 
aktywności, natomiast 13 z 14 osób, które mają za sobą takie doświadczenie, dekla-
ruje gotowość do kolejnego wyjazdu.

z kolei przedstawiciel urzędu miasta leszna zauważył, że nawiązanie 
współpracy z danym miastem może być determinowane przez różne czynniki:  

ryc. 4. Wpływ wymiany zagranicznej na postawy reprezentantów pokolenia z
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n = 14).

fig. 4. impact of international exchange on the generation z representatives’ attitudes
source: author’s own work based on surveys (n = 14).
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ryc. 5. stosunek reprezentantów pokolenia 
z wobec wymiany zagranicznej
objaśnienia: a – pojechał(a)bym na wymianę 
zagraniczną jeszcze raz, ponieważ było to bardzo 
ciekawe doświadczenie, b – nie pojechał(a)bym 
na wymianę zagraniczną jeszcze raz, ponieważ 
poprzedni wyjazd uważam za nieudany, c – poje-
chał(a)bym na wymianę zagraniczną, ponieważ 
jeszcze nie miałem okazji w niej uczestniczyć, 
d – nie pojechał(a)bym na wymianę zagraniczną, 
ponieważ nie interesuje mnie to.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
ankietowych (n = 487).

fig. 5. attitudes of the generation z repre-
sentatives towards international exchange
explanations: a – i would go on international 
exchange again because it was a very interesting 
experience, b – i wouldn’t go on international 
exchange again because i consider the previous 
trip unsuccessful, c – i would go on international 
exchange because i haven’t had the opportunity 
to participate in it yet, d – i wouldn’t go on inter-
national exchange because i’m not interested.
source: author’s own work based on surveys  
(n = 487).

nie mamy procedur wyboru konkret-
nego miasta na nasze miasta partner-
skie, partnerstwo z Suhl z ówczesnego 
NRD zostało nam narzucone odgórnie 
[…], z Deurne z Holandii rozpoczęło 
się od współpracy humanitarnej, gdzie 
przekazywano nam np. łóżka szpi-
talne, których u nas brakowało […], 
z Montluçon kontakty rozpoczęły się od 
targów na gruncie biznesowym.

Wskazał on także, że współpraca 
taka przynosi wymierne korzyści 
w postaci adaptacji dobrych praktyk 
z miast partnerskich: jedną z dobrych 
praktyk, którą zaadaptowaliśmy 
z Deurne w latach 90. ubiegłego wieku, 
była bardziej ekologiczna oczyszczalnia 
ścieków oraz wprowadzanie gęstej sieci 
ścieżek rowerowych. 

Jednocześnie głównym proble-
mem, z którym boryka się leszno 
w swej kooperacji z miastami partner-
skimi, jest: brak środków finansowych 
umożliwiających realizację wspólnych 
projektów.

pytany w tej kwestii przedsię-
biorca stwierdził, że do tej pory jego 
firma nie nawiązała ścisłego kon-
taktu z innymi przedsiębiorstwami 
z miast partnerskich: mieliśmy okazję 
uczestniczyć w wyjeździe do miast 

partnerskich, biorąc udział w targach, jednakże nie nawiązywaliśmy późniejszego 
kontaktu z firmami z miast partnerskich Leszna. dostrzegł on jednak zalety takiej 



25

idea miast partnerskich 

współpracy i nie wyklucza jej w przyszłości: widzimy potencjalne korzyści z nawią-
zania współpracy z firmami z miast partnerskich, takie jak wymiana doświadczeń 
czy poznanie innych modeli biznesowych.

Wnioski

idea miast partnerskich ma duży wpływ na rozwój współczesnych miast, stymulując 
je w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturowej i politycznej. przeprowadzone 
badanie w lesznie zdaje się to potwierdzać. badanie ankietowe wśród pokolenia 
z ujawniło wpływ idei miast partnerskich na rozwój miasta w wymiarze kulturo-
wym. pomimo braku wiedzy młodych osób na temat szans wynikających ze współ-
pracy leszna z innymi miastami ma ona rzeczywisty (choć niewielki w wymiarze 
ilościowym) wpływ na kształtowanie postaw młodzieży. zaobserwowano też duży 
potencjał rozwojowy w omawianej sferze ze względu na duże zainteresowanie 
wymianą zagraniczną młodych mieszkańców tego miasta.

z przeprowadzonych wywiadów można wywnioskować, iż w historii współpracy 
leszna z miastami partnerskimi pojawiało się korzystne oddziaływanie w sferze 
społecznej (pomoc humanitarna) czy politycznej (adaptacja polityki środowiskowej 
i ekologicznej). natomiast najmniej stymulowaną sferą (co potwierdza wypowiedź 
przedsiębiorcy) jest ekonomiczna, która ogranicza się wyłącznie do udziału w róż-
nych targach biznesowych.

leszno, podobnie jak inne miasta średnie w polsce, zawarło umowy partner-
skie z miastami położonymi w bliskiej przestrzeni geograficznej. należy zgodzić 
się z zelinskim (1991), iż miasta często ulegają efektowi sąsiedztwa i na swoich 
partnerów wybierają ośrodki osiągalne geograficznie i z tego samego kręgu kultu-
rowego (de Villiers 2009; brakman i in. 2016). oprócz wymienionych czynników, 
przyczyny tego zjawiska można szukać chociażby w wypowiedzi reprezentanta 
urzędu miasta w lesznie, który podkreślał brak środków finansowych jako barierę 
rozwoju relacji z miastami partnerskimi – im bliżej położone miasto partnerskie, 
tym mniejsze są nakłady finansowe na podróże. również pod względem liczby 
zawieranych umów partnerskich leszno nie różni się od innych polskich miast 
średnich – posiada cztery umowy z miastami partnerskimi, przy średniej pięciu 
dla polskich miast tej wielkości.
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realizacja idei miast partnerskich może wesprzeć miasta na ścieżkach ich roz-
woju. ta forma współpracy daje im szansę na umiędzynarodowienie, zwiększenie 
kapitału ekonomicznego i społecznego, adaptację dobrych praktyk oraz instytu-
cjonalne wsparcie. poprzez uczestnictwo w sieciach współpracy oraz aplikowanie 
o środki zewnętrzne na wsparcie programów partnerskich miasta mogą poszukiwać 
nowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, z którymi się borykają.

pomimo wskazania wielu sfer, które potencjalnie mogą oddziaływać pozytywnie 
na rozwój miast pozostających w partnerstwach, wydaje się, iż dopiero uwzględ-
nienie płaszczyzny geograficznej może dopełnić obrazu całej współpracy miast 
partnerskich. przeprowadzone badanie potwierdziło, iż aktywne uczestnictwo 
w relacjach z miastami partnerskimi ma pozytywne efekty i potencjał do kształ-
towania wielu wymiarów rozwoju współczesnego miasta.
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