
Słowo od Redaktorów

Publikacja, którą oddajemy Czytelnikowi do rąk, jest pierwszym 
wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję ds. Stosunków 
Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk przy 
Oddziale w Katowicach i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza”. Publikacja ta jest pierwszym tomem ukazującym się w ramach serii 
TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, 
serii redagowanej przez członków Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich 
i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk przy Oddziale w Katowicach 
i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W skład Rady 
Naukowej serii weszli naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, reprezentujący 
następujące ośrodki naukowo-badawcze: Polską Akademię Nauk Oddział 
w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Akademię im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Czeską Akademię Nauk w Brnie (Akademie věd 
České republiky v Brně), Uniwersytet Karola w Pradze (Univerzita Karlova 
v Praze), Słowacką Akademię Nauk v Bratysławie (Slovenská akademie věd 
v Bratislavě), Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave) oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” reprezentujący jednocześnie 
Radę i Sekretariat Euroregionu Śląsk Cieszyński. Skład Rady wskazuje 
na międzynarodowy charakter serii TRANSCARPATHICA. Na łamach 
poszczególnych tomów podejmowana będzie problematyka transgraniczna.

Pierwszy tom serii został pomyślany z jednej strony jako akademickie 
rozważania nad problematyką polsko-czeskich pograniczy w perspektywie 
trwałości, ale i transformacji stereotypów, z drugiej strony jako opis 
konkretnych przedsięwzięć podejmowanych w ostatnich latach przez 
przedstawicieli instytucji animujących życie lokalnych społeczności w rejonie 
polsko-czeskiego pogranicza, „praktyków”, dzielących się własnymi 
doświadczeniami zawodowymi, także tymi związanymi ze stereotypizacją 
relacji polsko-czeskich.

O zabranie głosu w dyskusji nad polsko-czeskimi stereotypami 
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poprosiliśmy naukowców będących członkami Komisji ds. Stosunków 
Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN, pracujących w Uniwersytecie 
Śląskim (Małgorzata Bortliczek, Zygmunt Kłodnicki, Halina Rusek, Andrzej 
Kasperek), Uniwersytecie Ostrawskim (Tadeusz Siwek) oraz spoza Komisji 
(Uniwersytet Wrocławski – Marcin Dębicki). Struktura pracy zawiera dwie 
części: akademicką (część I) i praktyczną (część II), w której znalazły się 
artykuły Andrzeja Kondziołki (Wójt, Urząd Gminy w Zebrzydowicach), 
Marka Olszewskiego (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza”), Anne Thevenet (Euro-Institut w Kehl). Taką formułę chcemy 
zachować w każdym kolejnym tomie serii TRANSCARPATHICA. Przyjęliśmy 
jednocześnie zasadę, że artykuły publikowane w części akademickiej 
będą każdorazowo podlegać zewnętrznej recenzji (dwóch recenzentów), 
artykuły publikowane w drugiej części, podlegać będą wewnętrznej recenzji 
Rady Naukowej serii. Chcemy w ten sposób oddać głos praktykom spoza 
środowiska akademickiego, tym samym sama seria TRANSCARPATHICA 
w zamierzeniu ma stać się miejscem spotkania przedstawicieli środowiska 
akademickiego, lokalnego establishmentu, środowiska biznesowego, ludzi 
kultury, specjalistów z różnych dziedzin działalności, osób duchownych 
i świeckich. Słowem: miejscem spotkania osób reprezentujących różne 
środowiska, współtworzące pograniczną (polsko-czesko-słowacką) 
rzeczywistość.

Redaktor serii: Wojciech Świątkiewicz
Redaktor tomu: Andrzej Kasperek


