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Wstêp

Pol ska i Nie mcy dwa lata s¹ ju¿ ra zem w Unii Eu ro pe j skiej. Nie by³y to lata bez pro -
ble mo we. Li cz ne spo ry w pol sko- nie miec kich sto sun kach dwu stron nych t³uma czy
siê za rów no ró ¿ ni ca mi in te re sów miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi, jak i od mien ny mi war -
to œcia mi oraz ku l tur¹ po li tyczn¹. Obse r wa to rzy sto sun ków pol sko- nie miec kich
zwra caj¹ jed no cze œ nie uwa gê na wie le ob sza rów po li ty ki, któ re po zo staj¹ nie zmien -
nie wa ¿ ne dla Pol ski i dla Nie miec, choæ nie rza d ko oba kra je re pre zen tuj¹ w nich od -
mien ne sta no wi ska. Po li ty ka wschod nia i ener ge ty cz na niech bêd¹ tu ty l ko
przyk³ada mi owej „wspól no ty k³opo tów”. Patrz¹c na te m po i emo cje de ba ty po li ty -
cz nej nie spo sób nie za daæ py ta nia, jak re a guj¹ na te „wspó l ne k³opo ty” spo³ecze ñ -
stwa pol skie i nie mie c kie. Czy ró ¿ ni ce zdañ wokó³ Ira ku, kon sty tu cji UE, po li ty -
ki wo bec Ro sji i Cen trum prze ciw ko Wy pê dze niom wp³ynê³y na pol skie na sta -
wie nie wo bec Nie miec? Jak na po sta wy Po la ków wo bec Nie mców wp³ywaj¹ co raz
in ten syw niej sze wraz z in te gracj¹ eu ro pejsk¹ kon ta kty miê dzy dwo ma na ro da -
mi? Czy maj 2004 r. mo ¿ na tra kto waæ jako prze³om i wa¿n¹ ce zu rê w tym wzglê -
dzie?

Przed mio tem ni nie j sze go te kstu jest ci¹g³oœæ i zmia na wi ze run ku Nie miec i Niem -
ców w Pol sce przed i po wej œciu na sze go kra ju do Unii Eu ro pe j skiej. Pos³uguj¹c siê
po rów nywa lny mi ba da nia mi opi nii pu b li cz nej In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych z li sto -
pa da 2000 r. oraz li sto pa da 2005 r. mo ¿e my ana li zo waæ zmia ny za chodz¹ce w na sta -
wie niu Po la ków do Nie mców oraz w pol skiej oce nie Nie miec i sto sun ków dwu -
stron nych1. Jed no z klu czo wych py tañ brzmi: w ja kim kie run ku ewo lu u je utrwa lo ny 
w Pol sce wi ze ru nek Nie miec wraz z in ten sy w niejsz¹ dys kusj¹ miê dzy dwo ma kra ja -
mi po roz sze rze niu Unii? In ter pre tuj¹c wy ni ki ba dañ do tycz¹cych Nie miec uw z glêd -
nio ne zo sta³y rów nie¿ po sta wy Po la ków wo bec Ro sji, in te gra cji eu ro pe j skiej i sto -
sun ków trans atlan ty c kich, a ta k ¿e au to ste reo typ Po la ków. Ba da nie z 2000 r. po ka -
za³o, ¿e Po la cy maj¹ wy ob ra ¿e nie o so bie nie wie le le p sze od tego, jak post rze gaj¹
ich Nie mcy. W wy ni ku li cz nych i szy b kich zmian za chodz¹cych w na szym kra ju
Po la cy po gu bi li siê w oce nie sa mych sie bie i my œle li o so bie wyj¹tko wo nie jedno -
zna cz nie. In te re suj¹ce wiêc wy da je siê py ta nie, w ja kiej mie rze sto p nio wa po pra wa
sa mo oce ny Po la ków przy czy nia siê do zmian w post rze ga niu Nie mców. In te re -
suj¹cym pro ble mem ba da w czym jest rów nie¿ rola pol skiej dys ku sji o hi sto rii i pa -
miê ci hi sto ry cz nej w kszta³to wa niu siê wi ze run ku Nie miec. W obu pa ñ stwach

1  Wy ni ki ba dañ z roku 2000 ob sze r nie przed sta wio ne s¹ m.in. w ra po r cie X. Do li ñ ska, M. Fa³ko wski: Pol -
ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, ISP, Wa r sza wa 2001 oraz
w ksi¹¿ce L. Kolar ska- Bobi ñ ska (red.): Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2003, w któ rej ze -
bra no wy ni ki ba dañ ISP do tycz¹cych rów nie¿ in nych na ro dów Eu ro py.



mamy do czy nie nia z o¿y wion¹ de bat¹ do tycz¹c¹ po li ty ki hi sto ry cz nej i przewa rto -
œciowa nia mi w tym ob sza rze. Czy pol ska dys ku sja na te mat Po wsta nia Wa r sza w -
skie go, na te mat wy pê dzo nych, czy te¿ re pa ra cji wo jen nych wp³ynê³a na zmia ny
w po strze ga niu Nie mców? Jed nym s³owem, w ci¹gu osta t nich lat mie li œmy do czy -
nie nia z wie lo ma pro ce sa mi i wy da rze nia mi mog¹cymi mieæ isto t ne zna cze nie dla
wza je mne go pol sko- nie miec kiego post rze ga nia. Ba da nia so cjo logi cz ne po zwa laj¹
na po sta wie nie tych wszy stkich py tañ raz je sz cze i na pró bê od po wie dzi przy naj -
mniej na nie któ re z nich. Szcze gó³owe in fo r ma cje na te mat ba da nia i jego re a li za cji
zna j duj¹ siê w ko ñ co wej czê œci ra po r tu.

Ba da nie opi nii pu b li cz nej prze pro wa dzo ne w li sto pa dzie 2005 r. oraz przy go to wa -
nie ni nie j sze go te kstu mo ¿ li we by³o dziê ki fi nan so we mu wspa r ciu Fun da cji Kon ra da
Ade na u e ra, a ta k ¿e Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych RP. Pu b li ka cja uka zu je siê
dziê ki wspa r ciu Fun da cji Wspó³pra cy Pol sko- Nie miec kiej. Wszy stkim tym in sty tu -
cjom ser de cz nie dziê ku je my za po moc. Ba da nie i ra port zy ska³y rów nie¿ dziê ki sty -
pen dium ba da w cze mu je sie ni¹ 2005, za któ re au tor chce po dziê ko waæ Fun da cji Kon -
ra da Ade na u e ra.
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Naj wa¿ nie j sze wnio ski

Kon ta kty z Nie mca mi

Wst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, choæ sprzy ja³o zwiê ksze niu czê stot li wo œci
kon ta któw Po la ków z Nie mca mi, nie wp³ynê³o jed nak na zwiê ksze nie od se t ka osób
maj¹cych bez po œred ni kon takt z Nie mca mi. Przy naj mniej je den po byt w Nie mczech 
de kla ru je 43% Po la ków. Bez po œred ni¹ wie dzê o dzi sie j szych Nie mczech ma na to -
miast oko³o 1/3 do ros³ych Po la ków (30%), któ rzy od wie dzi li Nie mcy po 1989 r.

Wœród osób z wy kszta³ce niem wy ¿szym tych, któ rzy byli w Nie mczech po 1989 r.,
jest dwa razy wiê cej (60%) ni¿ w ca³oœci po pu la cji. Za Odrê i Nysê zna cz nie czê œciej
wy je ¿ d¿aj¹ te¿ oso by mie sz kaj¹ce po s¹sie dz ku w wo je wó dztwach przy gra ni cz nych
oraz na Œl¹sku (prze de wszy stkim Opo l skim). Wœród mie sz ka ñ ców wo je wództw tzw.
Œcia ny Wschod niej wy ja z dy do Nie miec s¹ dwa razy rza d sze (21%) ni¿ wœród mie sz -
ka ñ ców Œl¹ska (Do lne go, Gó r ne go i Opo l skie go – 41%) czy te¿ za chod nich wo je -
wództw przy gra ni cz nych (44%).

Na pod sta wie de kla ra cji ba da nych mo ¿ na sza co waæ, ¿e wy ja z dy do pra cy w Nie m -
czech (o ró ¿ nym cha ra kte rze) po dej mo wa³o oko³o 7% do ros³ych Po la ków.

Kon takt zda je siê pro wa dziæ do re du kcji uprze dzeñ. Ist nie je po zy ty w na za le ¿ noœæ
miê dzy wi zyt¹ w Nie mczech a po zio mem sym pa tii do Nie mców i Nie miec. Po ka zuj¹
to rów nie¿ opi nie Po la ków na te mat tra kto wa nia cu dzo zie m ców w Nie mczech. Ze
zda niem „cu dzo zie m cy w Nie mczech s¹ Ÿle tra kto wa ni” zga dza siê 25% pol skie go
spo³ecze ñ stwa. Wœród osób, któ re by³y w Nie mczech, od se tek ten jest nie co mnie j szy
ni¿ w ca³ej po pu la cji (21%). Dobr¹ opi niê na te mat tra kto wa nia cu dzo zie m ców przez
Nie mców ma w tej gru pie 38% ba da nych (wo bec 27% w ca³ej po pu la cji).

Sko ja rze nia z Nie mca mi

Sko ja rze nia Po la ków z Nie mca mi s¹ mo c no utrwa lo ne i wy ka zuj¹ ci¹g³oœæ w po rów -
na niu z ba da nia mi z 2000 r. Wy ró ¿ niæ mo ¿ na trzy pod sta wo we ich gru py: sko ja rze nia
od nosz¹ce siê do hi sto rii, prze de wszy stkim II wo j ny œwia to wej i cza sów oku pa cji
(36%); sko ja rze nia odwo³uj¹ce siê do na szych wy ob ra ¿eñ o mie sz ka ñ cach kra ju za
Odr¹: pra co wi toœæ, za rad noœæ, dys cy p li na, porz¹dek (32%), oraz sko ja rze nia z Nie m -
ca mi jako pa ñ stwem do bro by tu – bo ga c twem, ob fi to œci¹ i ja ko œci¹ dóbr (23%). W po -
rów na niu do ba dañ z roku 2000 mo ¿ na wy ró ¿ niæ te¿ za zna czaj¹c¹ siê now¹ gru pê sko -
ja rzeñ z Nie mca mi jako fa kty cz nym b¹dŸ po ten cja l nym mie j s cem pra cy (6%). Sko ja -



rze nia mody fi ko wa ne s¹ przez zmien ne spo³eczno -demo grafi cz ne. Po do b nie jak
w ro ku 2000, im wy ¿sze wy kszta³ce nie re spon den tów, tym czê œciej Nie mcy ko ja rzo -
ne s¹ z porz¹dkiem, dys cy p lin¹ i dobr¹ or ga ni zacj¹ pra cy. Z ko lei im ni ¿ sze wy -
kszta³ce nie, tym si l nie j sze s¹ sko ja rze nia z wojn¹, uci skiem i obo za mi kon cen tra -
cyj ny mi. Daje siê jed nak za uwa ¿yæ, ¿e wœród le piej wy kszta³co nych re spon den tów
czê œciej ni¿ w 2000 pada³y sko ja rze nia z II wojn¹ œwia tow¹, co mo¿e siê wi¹zaæ m.in.
z akty w niejsz¹ de bat¹ i po li tyk¹ hi sto ryczn¹ w Pol sce w osta t nich la tach.

Po la cy s¹ prze ko na ni prze de wszy stkim, ¿e Nie mcy to kraj, w któ rym ist nie je do bra 
or ga ni za cja pra cy (82%). Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e dla Po la ków w³aœ nie „do bra or ga ni -
za cja pra cy” jest ustro jem go spo da r czym i po li ty cz nym kra ju za Odr¹. Jest to „znak
fi r mo wy” Nie miec iden tyfi ko wa ny w Pol sce przez wszy stkie gru py spo³ecz ne i za wo -
do we, a si³a tego „bran du” nie ma le je. W po rów na niu z wy ni ka mi z 2000 r. zwra ca
uwa gê wy ra Ÿ nie mnie j sza (o 13 pun któw pro cen to wych) gru pa re spon den tów oce -
niaj¹cych, ¿e w Nie mczech mamy do czy nie nia z wy so kim wzro stem go spo da r czym.
Mo¿e to wska zy waæ na sto p nio wo co raz wiêksz¹ wie dzê Po la ków o za chod nim s¹sie -
dzie i mniejsz¹ rolê ste reo ty pów w kszta³to wa niu ob ra zu Nie miec w na szym kra ju.

Wi ze ru nek Nie mca

Wi ze ru nek Nie mca w spo³ecze ñ stwie pol skim jest spó j ny z ob ra zem kra ju. Po la cy
pod kre œlaj¹ no wo cze s noœæ, dobr¹ or ga ni za cjê, pro fe sjo na lizm Nie mców. S¹ oni po -
st rze ga ni jako oso by do brze zor gani zo wa ne, no wo cze s ne, przed siê bio r cze, wy -
kszta³cone i pra co wi te (acz ko l wiek w pra co wi toœæ za czê li Po la cy w¹tpiæ, w po rów na -
niu z ba da nia mi 2000 r. wska za nia na tê ce chê Nie mców s¹ mnie j sze o 12 pun któw
pro cen to wych). W mnie j szym sto p niu na to miast Po la cy s¹ sk³onni przy pi sy waæ
Nie mcom ce chy „ciep³e”, „lu dz kie” – np. to le ran cjê, ¿y cz li woœæ czy te¿ otwa r toœæ na
in nych.

Wy po wie dzi Po la ków wska zuj¹ na po czu cie od mien no œci od Nie mców (60%). Jed -
nak po czu cie to s³ab nie w osta t nich la tach: o ile w 2000 r. na „bar dzo du¿e ró ¿ ni ce miê -
dzy Po la ka mi i Nie mca mi” wska zy wa³o 36% ba da nych, obe c nie ta kie si l ne po czu cie
od mien no œci ma 19% re spon den tów. Ró ¿ ni ce miê dzy Po la ka mi a Nie mca mi, po do b nie
jak w ba da niu z roku 2000, pod kre œlaj¹ bez wyj¹tku wszy stkie gru py spo³eczno -demo -
grafi cz ne. Za uwa ¿yæ mo ¿ na rów nie¿ prze ko na nie, ¿e Nie mcy s¹ ra czej do nas nie przy -
chy l nie na sta wie ni. Ponad 43% ba da nych jest zda nia, ¿e Nie mcy darz¹ Po la ków nie chê -
ci¹ (o sym pa tii Nie mców prze ko na nych jest 13% re spon den tów).

Mimo po czu cia od mien no œci i owe go „zi mne go” wi ze run ku ty po we go Nie mca,
Po la cy za rów no wy ra ¿aj¹ wiêksz¹ sym pa tiê do Nie mców, jak i co raz chê t niej akce p -
tuj¹ obe cnoœæ przy by szów zza Odry w ¿y ciu co dzien nym i pu b li cz nym. Od czu wa ny
po ziom dys tan su Po la ków do Nie mców ma le je w szy b kim te m pie, co wy da je siê mieæ
zwi¹zek za rów no ze zmia na mi w na sta wie niu do sa mych Nie mców, jak i – mo¿e na -
wet bar dziej – ze zmia na mi oby cza jo wy mi i cywi liza cyj ny mi w spo³ecze ñ stwie pol -
skim. W co raz wiê kszym sto p niu obe cnoœæ obco kra jo w ców sta je siê nor ma l no œci¹.
Ob ser wu je my zna cz nie wiêksz¹ akce p ta cjê dla obe cno œci Nie mców w sfe rze pry wa t -
nej (w ro dzi nie, s¹sie dztwie), jak rów nie¿ w sfe rze pu b li cz nej oraz mie j s cu pra cy.
Wiêksz¹ akce p ta cjê wy ka zuj¹ oso by m³od sze i le piej wy kszta³cone.

10 Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000–2005



Oce ny roli Nie miec w Eu ro pie i sto sun ków pol sko- nie miec kich

Nie ja ko wbrew oce nom eks per tów i po li ty ków Po la cy sk³aniaj¹ siê ku po zy ty w nej
oce nie sta nu sto sun ków pol sko- nie miec kich (78%). Po szu kuj¹c przy czyn trud no œci w 
sto sun kach dwu stron nych, Po la cy sk³onni s¹ ich szu kaæ nie tyle w sprze cz no œci in te -
re sów Pol ski i Nie miec czy z³ej woli po li ty ków obu kra jów, ile ra czej w trud nych do -
œwia d cze niach hi sto ry cz nych. Jed nak kry ty cz ne na sta wie nie Po la ków do Nie miec
z cza sów de ba ty kon sty tucy j nej na prze³omie 2003 i 2004 r. oka za³o siê ra czej prze j -
œcio we. Po la cy oce niaj¹, ¿e Nie mcy bar dziej przy czy niaj¹ siê do le p szej wspó³pra cy
w Eu ro pie (62%) ni¿ do za ostrza nia spo rów i na piêæ (16%). S¹dz¹ tak wy bo r cy wszy -
stkich naj wa¿ nie j szych pa r tii, w tym Pra wa i Spra wied li wo œci. Wy da je siê, ¿e czyn ni -
kiem t³umacz¹cym ta kie oce ny, od bie gaj¹ce od opi nii po li ty ków i eks per tów, jest gê s -
toœæ i sto sun ko wo du¿y sto pieñ zinsty tucjo nalizo wa nia ró ¿ ne go typu kon ta któw pol -
sko- nie miec kich na po zio mie spo³eczeñstw. Po wo du je to, ¿e Po la cy, choæ kró t ko -
okre so wo po da t ni na kry zy sy po li ty cz ne, w d³ugim okre sie nie re a guj¹ jed nak na hu œ -
ta w kê po li ty cz nych na stro jów z pie r wszych stron ga zet.

O ta kiej „spo ko j nej”, zdy stan so wa nej po sta wie do spo rów po li ty cz nych œwiadcz¹
rów nie¿ re ko men da cje Po la ków dla pol skiej po li ty ki wo bec Nie miec. Ogro m na wiê k -
szoœæ Po la ków (72%), w tym rów nie¿ ele kto rat rz¹dz¹cej pa r tii Pra wo i Spra wie d li -
woœæ (w tej gru pie ba da nych rów nie¿ 72%), uwa ¿a, ¿e Pol ska w swych sto sun kach
z Niem ca mi po win na byæ ra czej „na sta wio na na wspó³pra cê i osi¹ga nie ko m pro mi -
sów” ni¿ „na zde cy do wan¹ ob ro nê swo ich in te re sów”.

Po la cy prze ko na ni s¹ o wa dze wspó³pra cy z Nie mca mi i post rze gaj¹ za chod nich
s¹sia dów jako jed ne go z naj wa¿ nie j szych pa r t ne rów Pol ski. W ka ¿ dym z trzech wy -
mia rów: po li ty cz nym (32%), go spo da r czym (37%) i mi li ta r nym (21%) Nie mcy zna j -
duj¹ siê w pie r wszej trój ce wska za nych przez re spon den tów pañstw. Szcze gó l nie
pod kre œla na jest waga wspó³pra cy go spo da r czej, jed nak Po la cy po stu luj¹ rów nie¿
wspó³pra cê po li tyczn¹ z Nie mca mi, wy mie niaj¹c je na dru gim mie j s cu za raz za Sta na -
mi Zjed no czo ny mi, a przed Wielk¹ Bry ta ni¹. Je dy nie w ob sza rze wspó³pra cy mi li ta r -
nej pa nu je prze ko na nie, po twier dzo ne wcze œ niej ju¿ w in nych ba da niach, ¿e Pol ska
po win na kon cen tro waæ siê na wspó³pra cy z USA. Nie mcy jed nak na dal uzy skuj¹ doœæ 
znaczn¹ li cz bê wska zañ i lo kuj¹ siê na trze cim mie j s cu.

G³ówne pun kty kry ty ki Nie miec przez Po la ków od nosz¹ siê prze de wszy stkim do
po li ty ki ro sy j skiej Nie miec. Po la cy zna cz nie kry ty cz niej wy po wia daj¹ siê na te mat
niemie cko-ro syj skie go pro je ktu ga zo ci¹gu ba³ty c kie go (80%) ni¿ na te mat dzia³añ
Eri ki Ste in bach (53%). Opi nie do tycz¹ce roz mów niemie cko-ro sy j skich i ich zna cze -
nia dla Pol ski s¹ te¿ bar dziej skry sta lizo wa ne. Nie umie ich oce niæ 14% ba da nych, na -
to miast dzia³añ Eri ki Ste in bach i pro je ktu Cen trum prze ciw Wy pê dze niom nie umie
oce niæ z pun ktu wi dze nia Pol ski zna cz nie wiê cej, bo 26% re spon den tów.

Miê dzy Nie mca mi a Rosj¹

Po mi mo zde cy do wa nej kry ty ki po li ty ki Nie miec w kon te k œcie pro je ktu ga zo ci¹gu
ba³ty c kie go (4/5 ba da nych ne ga ty w nie oce nia roz mo wy nie miec ko-ro syj skie), Nie m -
cy zna j duj¹ siê w gru pie pañstw za li cza nych przez Po la ków do „pra wdzi wych so ju sz -
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ni ków Pol ski” (17%). Trze ba zaœ pa miê taæ, ¿e dro ga do po zy cji Nie miec jako g³ów ne -
go obok Sta nów Zjed no czo nych i Wie l kiej Bry ta nii pa r t ne ra Pol ski wiod³a od zde cy -
do wa nej nie uf no œci pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych. Pa l mê pie r wsze ñ stwa wœród
so ju sz ni ków tra dy cy j nie dzier¿¹ Sta ny Zjed no czo ne (33%), co na le ¿y wi¹zaæ m.in.
z fa ktem, ¿e s¹ one po strze ga ne jako prze ciw wa ga dla wp³ywów Ro sji, z któr¹ wi¹¿e
siê wiê kszoœæ obaw Po la ków (67%).

G³ówne oba wy Po la ków zwi¹zane s¹ bo wiem z Rosj¹, nie zaœ z Nie mca mi.
W ci¹gu ki l ku na stu lat od se tek osób myœl¹cych o Nie mczech jako pa ñ stwie, któ re go
na le ¿a³oby siê oba wiaæ, spad³ z pra wie 90% do nie co ponad 20%. Po ka zu je to do bi t -
nie prze³om, jaki siê do ko na³ po oba le niu ko mu ni z mu i do ko nu je siê na dal wraz z wej -
œciem Pol ski do UE. Zupe³nie inny kie ru nek zmian wi dzi my w wy pa d ku Ro sji. Oba -
wy z ni¹ zwi¹zane nie ty l ko nie ma lej¹ wraz z za ko rze nie niem pa ñ stwa pol skie go
w stru ktu rach Za cho du po 1989 r., lecz wrêcz rosn¹.

Oba wy Po la ków do tycz¹ce „zbli ¿e nia miê dzy Rosj¹ a Nie mca mi” (61% ba da -
nych oce nia ta kie zbli ¿e nie jako za gro ¿e nie dla Pol ski) zwi¹zane s¹ w de cy duj¹cym
sto p niu z per cepcj¹ Ro sji, nie zaœ Nie miec. Za gro ¿eñ ze stro ny Nie miec oba wia siê
nie ca³e 30% Po la ków, ze stro ny Ro sji ponad dwa razy wiê cej. Jest oczy wi œcie pe w -
na czêœæ pol skie go spo³ecze ñ stwa, któ ra oba wia siê za rów no Ro sji, jak i Nie miec
(oko³o 15% Po la ków). Mo ¿ na po wie dzieæ skró to wo, ¿e w³aœ nie w pod œwia do mo œci
je dy nie (a¿?) 15% Po la ków ist nie je ja kiœ cieñ za gro ¿e nia „no wym Ra pal lo”. Do
pe³nego na ma lo wa nia obaw Po la ków trze ba do daæ, ¿e rów nie¿ w opi nii 15% ba da -
nych „Pol ska nie ma pra wdzi wych so ju sz ni ków”, a wœród re spon den tów z wy ¿szym 
wy kszta³ce niem tak¹ opi niê wy ra ¿a a¿ 31% ba da nych.

Wy ni ki ba da nia po ka zuj¹, ¿e pol skie spo³ecze ñ stwo chce do brych sto sun ków
z Nie m ca mi, choæ jed no cze œ nie nie po koi je wspó³pra ca nie miec ko-ro syj ska pro wa -
dzo na ponad g³owa mi Po la ków, bez uw z glêd nie nia pol skich in te re sów i obaw.
Tu lê ki spo³ecz ne s¹ zbie ¿ ne z oba wa mi po li ty ków. Nie mcy w co raz wiê kszym sto p -
niu jed nak fun k cjo nuj¹ w wy ob ra ¿e niach i opi niach pol skie go spo³ecze ñ stwa jako
so ju sz ni cy, wo bec któ rych na le ¿y siê na sta wiaæ na wspó³pra cê, nie zaœ na kon fron -
ta cjê.
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1. Kon ta kty z Nie mca mi
oraz ich wp³yw na po sta wy Po la ków

Na wi ze ru nek in ne go na ro du lub kra ju sk³adaj¹ siê ste reo ty py bêd¹ce czê œci¹ tra dy cji,
kul tu ro we go dzie dzi c twa i sy ste mu wa r to œci w³as ne go na ro du; in fo r ma cje œro d ków
ma so we go prze ka zu; oraz indy widu a l ne kon ta kty z lu dŸ mi i kra jem, spo strze ¿e nia
i do œwia d cze nia zdo by te w cza sie wi zyt w da nym kra ju i w spo t ka niach z jego mie sz -
ka ñ ca mi. Ba da nia so cjo logi cz ne po ka zuj¹, ¿e ten pie r wszy kultu rowo- histo rycz ny
ko m po nent obe cne go wi ze run ku Nie miec jest w pol skim spo³ecze ñ stwie doœæ wy ra Ÿ -
nie ukszta³to wa ny1. W tym kon te k œcie in te re suj¹ce jest py ta nie, jaki wp³yw na wi ze -
ru nek Nie m ców i Nie miec w Pol sce oraz na po sta wy Po la ków wo bec za chod nich
s¹sia dów ma ob ser wo wa ny w osta t nich la tach wzrost in ten syw no œci kon ta któw miê -
dzy dwo ma na ro da mi.

Po upa d ku ko mu ni z mu w 1989 r. i otwo rze niu siê gra nic zni k nê³a wiê kszoœæ ba rier
utrud niaj¹cych kon ta kty miê dzy Po la ka mi i Nie mca mi. Przyst¹pie nie Pol ski do Unii
Eu ro pe j skiej w maju 2004 r. osta te cz nie u³atwi³o prze kra cza nie gra ni cy, mi ni ma li -
zuj¹c kon tro le gra ni cz ne i znosz¹c ko nie cz noœæ po sia da nia pa sz po r tu. Mo¿e mieæ to
zna cze nie dla ewen tu a l nych prze mian ste reo ty pów, al bo wiem, jak pi sze psy cho log
spo³ecz ny Bo g dan Wo j ci sz ke, „kon takt niew¹tpli wie po ma ga w re du kcji uprze dzeñ”.
Jego zda niem wy ra Ÿ ne s³ab niê cie uprze dzeñ Po la ków do Nie mców, ob ser wo wa ne
w pie r wszej po³owie lat dzie wiê æ dzie si¹tych i od no to wa ne m.in. w ba da niach Cen -
trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej2, przy naj mniej w czê œci mo ¿ na przy pi saæ zwiê ksze -
niu li cz by kon ta któw z za chod ni mi s¹sia da mi po upa d ku ko mu ni z mu3. Od no tu j my
wiêc, ¿e wraz z in te gracj¹ eu ro pejsk¹ ro œ nie in ten sy w noœæ kon ta k tów trans gra ni cz -
nych. W roku 2003 Po la cy i Nie mcy prze kra cza li gra ni cê pol sko - nie mieck¹ w su mie
ponad 34 mln razy. W roku 2004 in ten sy w noœæ kon ta któw wzros³a o 10 mi lio nów wi -
zyt4.

1  X. Do li ñ ska, M. Fa³ko wski: Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j -
skiej, ISP, Wa r sza wa 2001.

2  CBOS (116/2001): Sto su nek Po la ków do in nych na ro dów, Ko mu ni kat CBOS, <www.cbos.com.pl>.
3  B. Wo j ci sz ke: Cz³owiek wœród lu dzi. Za rys psy cho lo gii spo³ecz nej, Scho lar, Wa r sza wa 2002, s. 77–78.
4  Na pod sta wie da nych GUS. S¹ to zsu mo wa ne prze ja z dy Po la ków i Nie mców: w 2003 r. w su mie

34 776 498 prze kro czeñ gra ni cy, w 2004 r. – 44 109 812 razy. Dane do tycz¹ li cz by prze kro czeñ gra ni cy, a wiêc
nie mówi¹ o dok³ad nej li cz bie osób wy je ¿ d¿aj¹cych do Nie miec b¹dŸ Pol ski. Na le ¿y za³o¿yæ, ¿e ist nie je gru pa
osób mie sz kaj¹cych w bez po œred niej bli sko œci gra ni cy, a ta k ¿e oso by pol skie go po cho dze nia mie sz kaj¹ce
w Nie mczech, któ re prze kra czaj¹ gra ni cê wie lo kro t nie w ci¹gu roku. Miê dzy in ny mi z uwa gi na znaczn¹ li cz bê
osób pol skie go po cho dze nia z pa sz po r tem nie mie c kim, pos³u¿o no siê tu za gre gowa ny mi da ny mi do tycz¹cymi
za rów no Po la ków, jak i Nie mców.



Du¿e zna cze nie dla wza je mnych kon ta któw ma – co pra wda po wo l ne – otwie ra nie
siê ryn ków pra cy, a ta k ¿e ist niej¹ce wiê zi mi gran tów z kra jem po cho dze nia. W 2004 r. 
o ponad 20% wzros³a li cz ba pol skich pra co w ni ków se zo no wych w Nie mczech. Mimo 
wpro wa dzo nych przez Nie mcy d³ugich okre sów prze j œcio wych, Po la cy s¹ obe c ni na
ta m te j szym ryn ku pra cy. Do ty czy to nie ty l ko pra co w ni ków se zo no wych i ni sko
wykwa lifi ko wa nych. Przyk³ado wo, w gra nicz¹cej z Polsk¹ Me klem bu r gii pra cu je
ponad 80 pol skich le ka rzy5. Na nie mie c kim ryn ku pra cy obe cnych jest rów nie¿ wie lu
rdzen nych mie sz ka ñ ców Œl¹ska Opo l skie go po sia daj¹cych czê sto pod wó j ne oby wa -
te l stwo, umo ¿ li wiaj¹ce im le galn¹ pra cê w Nie mczech. Sza cu je siê, ¿e spo œród
250 tys. au to chto nów na dal mie sz kaj¹cych na Opol sz czy Ÿ nie, ponad 60 tys. pra cu je
za gra nic¹, w wiê kszo œci w Nie mczech, choæ ro dzi nê i dom maj¹ w Pol sce6. Wed³ug
spi su po wszech ne go 2002 w Pol sce mie sz ka oko³o 147 tys. przed sta wi cie li mnie j szo -
œci nie mie c kiej. Przed sta wi cie le pol skich or ga ni za cji w Nie mczech mówi¹ na to miast
na wet o 2 mln oby wa te li pol skie go po cho dze nia mie sz kaj¹cych w Nie mczech, za li -
czaj¹c do tej gru py oso by przy by³e do Nie miec z Pol ski i pos³uguj¹ce siê wów czas jê -
zy kiem pol skim7. Am ba sa da RP w Be r li nie li cze b noœæ pol skiej gru py naro do wo œcio -
wej w Nie mczech oce nia miê dzy 300 tys. a mi lio nem osób.

Aby uzu pe³niæ hi sto ry cz ne t³o pol sko- nie miec kich kon ta któw osta t nich dzie siê cio -
le ci, któ re mog¹ mieæ zna cze nie dla wza je mnych ste reo ty pów i uprze dzeñ, na le ¿y
wspo mnieæ nie ty l ko o ma so wej mi gra cji do Nie miec Za chod nich, ale rów nie¿ o kon -
ta ktach w ra mach blo ku wschod nie go miê dzy Po la ka mi a oby wa te la mi ów cze s nej
Nie mie c kiej Re pu b li ki Demo kra ty cz nej. Do stê p ne dane i ana li zy na ten te mat na ka -
zuj¹ z³ago dziæ tezê o ca³ko wi tej no wo œci ma so wych wy ja z dów za Odrê po 1989 czy
2004 r. Kie dy w sty cz niu 1972 r. w³adze NRD i PRL „w imiê socja listy cz ne go inter -
nacjo nali z mu i przy ja Ÿ ni” po sta no wi³y z³ago dziæ wza je m ne re stry kcje wja z do we,
w ci¹gu pie r wszych 11 mie siê cy 1972 r. wscho dnio nie mie cka stra¿ gra ni cz na za re je s -
tro wa³a ponad 9 mln przy ja z dów oby wa te li pol skich do NRD i 6,5 mln wy ja z dów
oby wa te li NRD do Pol ski8. Wiê kszoœæ Po la ków je cha³a za Odrê nie tyle w ce lach tu rys -
ty cz nych, ile na za ku py. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e na wet w wer sji so cja li sty cznej Nie mcy
tra dy cyj nie mia³y dla Po la ków ko no ta cje zwi¹zane z do bro by tem i kon sumpcj¹, co
po ka zu je trwa³oœæ sko ja rzeñ nie za le ¿ nie od wa run ków sy ste mo wych. ¯ar to b li wie
rzecz uj muj¹c, Po la cy szu ka li za Odr¹ ra czej mo ¿ li wo œci kon su m pcji ni¿ kon ta ktu
z Nie m ca mi. Skle py by³y tam le piej za opa trzo ne ni¿ w Pol sce. Ame ry ka ñ ski hi sto ryk
Jo na t han Za tlin oce nia na pod sta wie do ku men tów wschod nionie mie c kich, ¿e ma so -
we przy ja z dy i za ku py Po la ków w wa run kach go spo dar ki cen tra l nie pla no wa nej i nie -
do bo ru szy b ko do pro wa dzi³y do uja w nie nia siê anty pol skich na stro jów wœród Nie m -
ców, ³¹cz nie z po stu la ta mi po no w ne go za mkniê cia gra ni cy9. Przyk³ad ten do brze po -
ka zu je ró ¿ ny, w za le ¿ no œci od kon te kstu sy ste mo we go, po wód po ja wia nia siê uprze -
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5  Po la cy prze j muj¹ pra kty ki le ka r skie w Nie mczech, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 12 XII 2005.
6  Opo l skie ¿yje na hu œ ta w ce, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 9 VII 2005.
7  Do Nie miec Za chod nich w la tach 1970–1980 przy by³o z Pol ski oko³o 1,8 mln osób, z cze go 1,2 mln to

tzw. pó Ÿ ni prze sied le ñ cy (Spätaussiedler). Po zo sta³e gru py to ucho dŸ cy po li ty cz ni oraz mi gran ci eko no mi cz ni
(zob. Wó y ci cki 2000: 310).

8  J. Za tlin: Klas se nicht Ras se! Di stri bu tio nal con flicts and an ti - Po lish sen ti ment in the GDR 1971–1989,
ma szy no pis, re fe rat wyg³oszo ny na kon fe ren cji 13–14 I 2006 w Nie mie c kim In sty tu cie Hi sto ry cz nym w Wa r -
sza wie, s. 1.

9  Ibi dem, s. 2.



dzeñ (pro ble mem by³ wów czas nie du m ping p³aco wy i ry wa li za cja na ryn ku pra cy,
lecz kon flikt dys try bucy j ny). Wi dzi my te¿, ¿e nie ko nie cz nie kon takt musi sprzy jaæ re -
du kcji uprze dzeñ. W wy pa d ku kon ta któw pol sko- nie miec kich czê sto bywa³o od wro t nie. 
Hi sto ria lat dzie wiê æ dzie si¹tych ubieg³ego wie ku i wzmo ¿o nych kon ta k tów pol sko-
 nie miec kich to jed nak hi sto ria su kce su, co do ku men tuj¹ ta kie wska Ÿ ni ki, jak wzrost
sym pa tii Po la ków do Nie mców czy co raz po wszech nie jsze prze ko na nie Po la ków, ¿e
„po jed na nie z Nie m ca mi jest mo ¿ li we”10. Te po zy ty w ne zja wi ska s¹ jed nak nie ste ty
do pe w ne go sto p nia asy me try cz ne, tj. nie do ko ñ ca od wza je mnio ne po nie mie c kiej
stro nie gra ni cy. Ana li zuj¹c wy ni ki ba dañ pol skiej opi nii pu b li cz nej z li sto pa da
2005 r., bêdziemy m.in. po ka zy waæ za le ¿ no œci lub ich brak miê dzy po by tem ba da -
nych w Nie mczech lub in nym kon ta ktem z tym kra jem a na sta wie niem do Nie mców
i Nie miec.

Bli sko po³owa Po la ków (43%) de kla ru je, ¿e przy naj mniej raz w ¿y ciu by³a w Niem -
czech. Po do b ny od se tek ba da nych ma rów nie¿ kre w nych b¹dŸ zna jo mych za Odr¹.
Ogó l ny po ziom kon ta któw jest po do b ny do de kla ra cji z 2000 r. Zmia ny s¹ w pra kty ce
nie isto t ne, czê sto mieszcz¹ siê w gra ni cach b³êdu sta ty sty czne go i wy stê puj¹ w obu
kie run kach (zob. ta be la 1). Za zna cza siê je dy nie de kla ro wa ny wzrost zna cze nia pro -
gra mów tele wi zy j nych jako Ÿród³a wie dzy o Nie mczech.

Ta be la 1. Zna jo moœæ Nie miec przez Po la ków 2000, 2005 (od po wie dzi twierdz¹ce,
w %)

Stwier dze nia 2000 2005

By³(a) Pan(i) w Nie mczech 47 43

Ma Pan(i) kre w nych/zna jo mych w Nie mczech 42 43

Ma Pan(i) zna jo mych Nie mców za mie sz ka³ych w Pol sce 13 14

Mia³(a) Pan(i) spo ra dy cz ne kon ta kty z Nie mca mi za mie sz ka³ymi w Nie mczech 45 45

Ma Pan(i) do brych zna jo mych/przy ja ció³ Nie mców za mie sz ka³ych w Nie mczech b.d. 19

Ogl¹da³(a) Pan(i) pro gra my w TV o Nie mczech 65 75

Czy ta³(a) Pan(i) ar ty ku³y w pra sie o Nie mczech b.d. 58

Czy ta³(a) Pan(i) ksi¹¿ki na pi sa ne przez Nie mców lub ogl¹da³(a)
nie mie c kie fi l my

58 62

Zród³o: Dane ISP.

Wy ni ki zdaj¹ siê wska zy waæ, ¿e osta t nie lata i po stê puj¹ca in te gra cja eu ro pe j ska,
choæ sprzy ja³y zwiê ksze niu czê stot li wo œci kon ta któw, nie wp³ynê³y jed nak na zwiê k -
sze nie od se t ka osób maj¹cych bez po œred ni kon takt z Niem ca mi. Tê ogóln¹ kon sta ta cjê
po twier dzaj¹ rów nie¿ wy ni ki ba da nia prze prowa dzo ne go przez TNS OBOP dla nie -
mie c kie go ma ga zy nu GEO w mo men cie wej œcia Pol ski do UE. Po do b nie jak w ni nie j -
szym ba da niu, rów nie¿ wte dy, w ma ju 2004 r. 43% Po la ków de kla ro wa³o, ¿e choæ raz
by³o w Nie mczech11.

Kon ta kty z Nie mca mi oraz ich wp³yw na po sta wy Po la ków 15

´

10  M. Strze sze wski, K. Za gó r ski (red.): Pol ska – Eu ro pa – Œwiat, CBOS, Wa r sza wa 2005.
11  Ba da nie prze pro wa dzo ne przez TNS OBOP w dniach 14 V–24 V 2004 r. na repre zenta ty w nej pró bie

1005 Po la ków od 14 roku ¿y cia. Ba da niem ob jê to wiêc rów nie¿ m³od zie¿ ze szkó³ œred nich. Ba da nie to po ka -
za³o isto t ne zró¿ ni co wa nie re gio na l ne. Pod czas gdy z re gio nu Do lne go Œl¹ska 64% ba da nych by³o w Nie m -
czech, ze wschod niej Pol ski je dy nie 22%.



W po rów na niu z ba da niem In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych z roku 2000 zwra ca
uwa gê fakt, ¿e mniej osób de kla ru je, ¿e by³y w Nie mczech (w 2000 r. 47%). Mo¿e
siê to wi¹zaæ ze zmia na mi gene racy j ny mi – co raz mniej jest wœród ba da nych tych,
któ rzy w Nie mczech byli albo nie z w³as nej woli w cza sie wo j ny, albo te¿ w cza sach
PRL. Wa r to wiêc roz pa trzyæ, jaki pro cent do ros³ych Po la ków by³ w Nie mczech ju¿
po zmia nach 1989 r. Po mo ¿e to le piej wy ró ¿ niæ gru pê, któ ra utrzy mu je kon ta kty
z Nie m ca mi obe c nie i ma bez po œred ni¹ wie dzê o dzi sie j szych Nie mczech.

Po 1989 r. choæ raz od wie dzi³a Nie mcy pra wie 1/3 do ros³ych Po la ków (30%). Czê -
œciej mê ¿ czy Ÿ ni (37%) ni¿ ko bie ty (24%), co w pe w nej mie rze jest od zwier cied le niem 
czê st szych wy ja z dów do pra cy w³aœ nie mê ¿ czyzn12.

Wy je ¿ d¿a li prze de wszy stkim Po la cy le piej wy kszta³ceni. Wœród osób z wy -
kszta³ce niem wy ¿szym od se tek osób, któ re by³y w Nie mczech, jest dwu kro t nie wiê k -
szy – 60%. Po do b nie jak w wy pa d ku ba dañ z 2000 r., wy kszta³ce nie jest zmienn¹ si l -
nie wp³ywaj¹c¹ na czê stoœæ kon ta któw z Nie mca mi. Jest ono po zy ty w nie sko re lo wa -
ne z liczb¹ kon ta któw, i to wsze l kie go ro dza ju. Im wy ¿sze wy kszta³ce nie, tym wiê k -
sze pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e re spon dent by³ w Nie mczech, ma tam zna jo mych, czy ta³ 
ksi¹¿ki niemieckich autorów.

Drug¹ zmienn¹ si l nie wp³ywaj¹c¹ na wy ja z dy do Nie miec jest mie j s ce za mie sz ka -
nia. Ist nie je isto t na sta ty sty cz nie za le ¿ noœæ re gio na l na wy ja z dów do Nie miec (V Kra -
me ra = 0,266). Za Odrê i Nysê zna cz nie czê œciej wy je ¿ d¿aj¹ oso by mie sz kaj¹ce po
s¹sie dz ku w wo je wó dztwach przy gra ni cz nych oraz na Œl¹sku (prze de wszy stkim
Opo l skim). Na Opol sz czy Ÿ nie od se tek re spon den tów, któ rzy byli po roku 1989
w Nie mczech, siê ga 60%, bez po œred ni kon takt z Nie mca mi de kla ru je w tym re gio nie
oko³o dwa razy wiê cej osób ni¿ wy no si œred nia krajo wa. Gru puj¹c wo je wó dz twa wi -
dzi my, ¿e wœród mie sz ka ñ ców wo je wództw tzw. Œcia ny Wschod niej wy ja z dy do Nie -
miec s¹ ponad dwa razy rza d sze (21%) ni¿ wœród mie sz ka ñ ców Œl¹ska (Do lne go,
Gó r ne go i Opo l skie go – 41%) czy za chod nich wo je wództw przy gra ni cz nych (44%).
Jako po wód wy ja z dów re spon den ci de kla ruj¹ prze de wszy stkim tu ry sty kê i wy ja z dy
wa ka cy j ne (57%), w da l szej ko le j no œci od wie dzi ny ro dzi ny b¹dŸ zna jo mych (40%)
oraz wy ja z dy na za ku py (34%) i do pra cy (24%) (zob. ta be la 2). Od nosz¹c te osta t nie
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30%

70%

By³em w Niemczech
po roku 1989

Nie by³em w Niemczech
po roku 1989

Ry su nek 1. Czy by³(a) Pan(i) w Nie mczech po roku 1989?

Zród³o: Dane ISP.´

12  Wœród mê ¿ czyzn de kla ruj¹cych wy jazd(y) do Nie miec 34% po da je, ¿e wy je ¿ d¿a li m.in. do pra cy, tym -
cza sem wœród ko biet od se tek ten wy no si 10%.



dane do ca³oœci pró by mo ¿ na osza co waæ, ¿e ró ¿ ne go ro dza ju wy ja z dy do pra cy
w Niem czech de kla ru je oko³o 7% do ros³ych Po la ków.

Ta be la 2. Cel wy ja z du do Nie miec (w %)

Jaki by³ cel, po wód Pana(i) wi zyt w Nie mczech? Czy by³y to: Od po wie dzi

Wy jazd tu ry sty cz ny, zwi¹zany ze zwie dza niem wy po czyn kiem, re kre acj¹ 57

Od wie dzi ny ro dzi ny, zna jo mych 40

Wy jazd na za ku py 34

Wy jazd za ro b ko wy, pra ca sta³a lub se zo no wa 24

Wy jazd s³u¿ bo wy 11

Wy jazd zwi¹zany z uzu pe³nie niem edu ka cji: stu dia, sty pen dium na uko we,
wy mia na szko l na

 4

Wy jazd o in nym cha ra kte rze 16

Zród³o: Dane ISP.
Uwa ga: Dane od nosz¹ siê do wi zyt w Nie mczech po roku 1989. Pod staw¹ pro cen tow¹ jest 30% ba da nych de -
kla ruj¹cych, ¿e po 1989 r. byli w Nie mczech, n = 304.

W d³u¿ szej per spe kty wie cza so wej otwie ra nie siê ryn ków pra cy oraz wiê ksze mo ¿ -
li wo œci kon ta k tów miê dzy dwo ma na ro da mi pro wa dziæ mog¹ do da l sze go wzro stu
sym pa tii. Kon ta kty maj¹ zna cze nie. Ist nie je po zy ty w na za le ¿ noœæ miê dzy wi zyt¹
w Nie m czech a po zio mem sym pa tii do Nie mców i Nie miec. Kon takt rze czy wi œcie
wiêc zdaje siê prowadziæ do redukcji uprzedzeñ.
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2. Ciê ¿ar hi sto rii i s³odycz do bro by tu:
sko ja rze nia z Nie mca mi

Nie mcy s¹ dla Po la ków kra jem i na ro dem sto sun ko wo ³atwo ko ja rzo nym. Pra kty cz nie 
wszy s cy ba da ni przy wo³uj¹ ja kieœ sko ja rze nie z nimi1. Wy ró ¿ niæ mo ¿ na trzy pod sta -
wo we gru py sko ja rzeñ, a ta k ¿e czwart¹, nie tak siln¹, jed nak co raz wy ra Ÿ niej za zna -
czaj¹c¹ siê ka te go riê sko ja rzeñ z Nie mca mi jako mie j s cem pra cy. Pierwsz¹ gru pê sta -
no wi¹ sko ja rze nia od nosz¹ce siê do hi sto rii sto sun ków pol sko- nie miec kich, prze de
wszy stkim II wo j ny œwia to wej (36%). Re spon den ci wy mie nia li, jako przy chodz¹ce
im na myœl w zwi¹zku z Nie mca mi, oku pa cjê, obo zy kon cen tra cyj ne, ro bo ty przy mu -
so we. Dru ga gru pa sko ja rzeñ odwo³uje siê do na szych wy ob ra ¿eñ o mie sz ka ñ cach
kra ju za Odr¹: pra co wi toœæ, za rad noœæ, dys cy p li na, porz¹dek (32%). Na stêpn¹ gru pê
tworz¹ sko ja rze nia z bo ga c twem, ob fi to œci¹ i ja ko œci¹ dóbr, po ten cja³em go spo da r -
czym za chod nich s¹sia dów – z Nie mca mi jako pa ñ stwem do bro by tu (23%). I wre sz -
cie sko ja rze nia z Nie mca mi jako fa kty cz nym b¹dŸ po ten cja l nym mie j s cem pra cy
(zob. ta be la 3).

Ta be la 3. Ty po we sko ja rze nia Po la ków z Nie mca mi 2005

Kraj ³adu i porz¹dku
(32%)

Oku pant, na je Ÿ dŸ ca
(36%)

Kraj do bro by tu
(23%)

Ry nek pra cy
(6%)

Porz¹dek, ³ad, czy stoœæ;

Dys cy p li na, dok³ad -
noœæ, sy ste maty cz noœæ;

Pra co wi toœæ, przed siê -
bio r czoœæ, za rad noœæ,
do bra or ga ni za cja

II wo j na œwia to wa,
fa szyzm, na zizm, oku -
pa cja, ro bo ty przy mu so -
we, obo zy kon cen tra -
cyj ne, na paœæ, agre sja
w 1939, ogó l nie
o hi sto rii, o „trud nej
przesz³oœci”

Bo ga c two, do bro byt,
do sta tek, wy ¿szy po -
ziom ¿y cia, ob fi toœæ
dóbr, ta k ¿e: skle py, do -
bre za ku py;

Roz wi niê ta go spo dar ka, 
po tê ga go spo da r cza;

Sa mo cho dy, mo to ry za -
cja, po tê ga po li ty cz na,
kraj so cja l ny

Ry nek pra cy, wy ja z dy
za ro b ko we Po la ków
do  Nie miec, mo ¿ li woœæ
zna le zie nia pra cy

Zród³o: Dane ISP, 2005.
Uwa ga: Py ta nie otwa r te. Re spon den ci mo gli po daæ do woln¹ iloœæ sko ja rzeñ.

´

1 Ba da ni od po wia da li na py ta nie otwa r te: z czym siê Panu/i ko jarz¹ Nie mcy jako kraj i jako na ród? Je dy nie
7% ba da nych nie mia³a ¿ad ne go sko ja rze nia z Nie mca mi lub mia³a trud no œci z udzie le niem od po wie dzi. Na le ¿y 
te¿ przy po mnieæ, ¿e ba da nia z 2000 r. po ka za³y ist nie nie asy me trii miê dzy Po la ka mi i Nie mca mi w tym wzglê -
dzie. Du ¿ej gru pie Nie mców Pol ska w ogó le z ni czym siê nie ko ja rzy³a (18% Nie mców nie poda³o ¿ad ne go sko -
ja rze nia z Polsk¹), zob. X. Do li ñ ska, M. Fa³ko wski: Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze rze -
nia Unii Eu ro pe j skiej, ISP, Wa r sza wa 2001.



Mamy do czy nie nia z wy raŸn¹ ci¹g³oœci¹ wi ze run ku kra ju i na ro du. Trzy naj wa¿ -
nie j sze gru py sko ja rzeñ z Nie mca mi za zna czy³y siê z po dobn¹ ostro œci¹ i w po do -
bnym kszta³cie jak w ba da niu z 2000 r.: II wo j na œwia to wa i oku pa cja, porz¹dek i do -
bra or ga ni za cja, a ta k ¿e do bro byt i roz wi niê ta go spo dar ka. Stru ktu ra i te ma ty ka naj -
wa¿ nie j szych sko ja rzeñ jest bar dzo po do b na. Wy ni ki z 2000 r. po gru po wa ne s¹ po ni -
¿ej w ta be li 4.

Ta be la 4. Ty po we sko ja rze nia Po la ków z Nie mca mi 2000

Kraj ³adu i porz¹dku

Dys cy p li na, do bra or ga ni za cja pra cy,
dok³ad noœæ, so lid noœæ (19%)

Porz¹dek (18%)

Pra co wi toœæ, przed siê bio r czoœæ (15%)

Osz czêd noœæ, go spo da r noœæ (6%)

Oku pant, na je Ÿ dŸ ca

Wo j na, z³o, obo zy kon cen -
tra cyj ne, ucisk, wróg (34%)

Kraj do bro by tu

Do bro byt (27%)

Po stêp, osi¹gniê cia, do bre
sa mo cho dy, au to stra dy (9%)

Zród³o: Dane ISP, 2000.

W po rów na niu z ba da niem z roku 2000 wy ra Ÿ niej wy od rê b ni³a siê gru pa od po wie -
dzi wi¹¿¹cych Nie mcy z mie j s cem b¹dŸ mo ¿ li wo œci¹ pra cy. Jed nak za sad ni cze ele -
men ty wi ze run ku Nie miec, a ta k ¿e zmien ne wy ja œ niaj¹ce cha ra kte ryzu je wy ra Ÿ na
ci¹g³oœæ. Sko ja rze nia na su waj¹ce siê Po la kom z Nie mca mi s¹ mody fi ko wa ne przez
zmien ne spo³eczno -demo grafi cz ne. Po do b nie jak w roku 2000, im wy ¿sze wy -
kszta³ce nie re spon den tów, tym czê œciej Nie mcy ko ja rzo ne s¹ z porz¹dkiem, dys cy -
plin¹ i dobr¹ or ga ni zacj¹ pra cy. Na sko ja rze nia maj¹ wp³yw rów nie¿ wy ko ny wa na
pra ca oraz po zy cja spo³ecz na – z dys cy p lin¹ i dobr¹ or ga ni zacj¹ pra cy Nie mcy naj czê -
œciej ko jarz¹ siê pol skim przed siê bio r com oraz ka drze kie ro w ni czej. Z ko lei im ni ¿ sze
wy kszta³ce nie, tym si l nie j sze s¹ sko ja rze nia z wojn¹, uci skiem i obo za mi kon cen -
tracy jny mi (zob. ta be la 5).

Ta be la 5. Po ziom wy kszta³ce nia a sko ja rze nia z Nie mca mi (w %)

Wy kszta³ce nie
Oku pant, na je Ÿ dŸ ca Kraj ³adu i porz¹dku Kraj do bro by tu

2000 2005 2000 2005 2000 2005

Pod sta wo we 48 40 13 20 24 15

Œred nie 28 38 23 38 25 27

Wy ¿sze 21 27 30 47 24 27

Zród³o: Dane ISP.

Sko ja rze nia z wojn¹ i okre sem oku pa cji s¹ rów nie¿ sko re lo wa ne z wie kiem, po -
twier dzaj¹c in tu i cjê, ¿e g³ów nie po ko le nie sta r sze, pa miê taj¹ce wo j nê, ko ja rzy Nie m -
cy w³aœ nie z ni¹. Wœród osób po wy ¿ej 65 roku ¿y cia ponad po³owa re spon den tów
przy wo³ywa³a w zwi¹zku z Nie mca mi II wo j nê œwia tow¹, w po ko le niu dwu dzie sto lat -
ków nie ca³e 30%2. Trze ba przy po mnieæ, ¿e obe c ni trzy dzie stola tko wie uro dzi li siê
w la tach sie dem dzie si¹tych, kie dy za czê to mó wiæ w Pol sce o po jed na niu; dwu dzie -
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2 W 2000 r., wœród osób po wy ¿ej 59 roku ¿y cia ponad po³owa (54%) wspo mnia³a z³o zwi¹zane z oku pacj¹
jako ko jarz¹ce siê im z Nie mca mi, wœród dwu dzie sto- i trzy dzie stola t ków je dy nie 1/4 re spon den tów (X. Do li ñ -
ska, M. Fa³ko wski: op.cit.).



stola tko wie w la tach osiem dzie si¹tych, kie dy Po la cy za czê li ju¿ do strze gaæ w Nie m -
czech Za chod nich so ju sz ni ka otwie raj¹cego im dro gê na Za chód. U¿y waj¹c tra f ne go
po rów na nia Le sz ka Sza ru gi za uwa ¿yæ mo ¿ na, ¿e je œli je sz cze w po³owie lat sze œ æ -
dzie si¹tych list bi sku pów pol skich do bi sku pów nie mie c kich wzy waj¹cy do wza je m -
ne go po jed na nia obu na ro dów by³ dla wiê kszo œci pol skie go spo³ecze ñ stwa szo kiem,
to ju¿ w la tach osiem dzie si¹tych tezy owe go li stu by³y oczy wi sto œci¹3. Pewn¹ rolê
w post rze ga niu Nie miec od gry wa pra wdo podo b nie rów nie¿ co raz pe³nie jsza wie dza
m³odych Po la ków o zbrod niach pope³nio nych na Po la kach przez Zwi¹zek So wie cki.
Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e okru cie ñ stwo II wo j ny œwia to wej roz³o¿y³o siê ju¿ w na szej pa -
miê ci zbio ro wej na te dwa pa ñ stwa i w zwi¹zku z tym nie ko ja rzy my s³ów „oku pa cja”, 
czy „obóz” auto ma ty cz nie ty l ko z Nie mca mi. Ta ka te go ria sko ja rzeñ jest do mi nuj¹ca
je dy nie wœród naj sta r szych re spon den tów. W po zo sta³ych gru pach wie ko wych sko ja -
rze nia s¹ bar dziej rów no mie r nie roz³o¿o ne lub na wet z pewn¹ do mi nant¹ sko ja rzeñ
z ta ki mi ce cha mi, jak so lid noœæ, pra co wi toœæ, ³ad i porz¹dek.

Jak ju¿ wspo mnie li œmy, ni ¿ sze wy kszta³ce nie sprzy ja si l nie j szym sko ja rze niom
z wojn¹, uci skiem i obo za mi kon cen tracy jny mi, choæ za le ¿ noœæ ta jest jed nak s³ab sza
ni¿ 5 lat temu (ta be la 5). Na rzu ca siê in ter pre ta cja, ¿e lu dzie pro œci – z ni ¿ szym wy -
kszta³ce niem – za cho wuj¹ w swej pa miê ci hi sto ry cz nej wie r nie j szy ob raz wo j ny
i oku pa cji hi t le ro wskiej. Brak in nych do œwia d czeñ ze wspó³cze s ny mi Nie mca mi po -
wo du je, ¿e ob raz wo j ny i hi t le ro wskich Nie miec mo¿e byæ ostrzej za ry so wa ny w ich
pa miê ci ni¿ wœród lu dzi wy kszta³co nych4. Jest to za sta na wiaj¹ce, choæ nie musi pro -
wa dziæ do przy jê cia wnio sku, ¿e pol skie eli ty za po mnia³y o okro p no œciach II wo j ny
œwia to wej. Lite ratu rozna w cy zwra caj¹ np. uwa gê na ci¹g³oœæ pa miê ci o wo j nie w po -
wo jen nej li te ra tu rze pol skiej, w tym rów nie¿ po 1989 r. „Po staæ Nie mca na dal jest
tra k to wa na z ostro ¿ no œci¹ i dys tan sem”, a w pol skich po wie œciach „w da l szym ci¹gu
do mi nu je odwo³anie do wo jen nej tra u my – do œwia d cze nie na zi z mu na dal je sz cze wy -
zna cza sto su nek Po la ków do Nie mców” – pi sze o li te ra c kim ob ra zie Nie mca po
1989 r. Le szek Sza ru ga5.

Obe c nie wy kszta³ce nie ró ¿ ni cu je jed nak sko ja rze nia ba da nych z Nie mca mi s³abiej
ni¿ w roku 2000. Wœród le piej wy kszta³co nych re spon den tów czê œciej ni¿ w 2000 r.
pada³y sko ja rze nia z II wojn¹ œwia tow¹, co mo¿e siê wi¹zaæ m.in. z akty w niejsz¹ po li -
tyk¹ hi sto ryczn¹ in sty tu cji pu b li cz nych w Pol sce, np. de bat¹ wokó³ ro cz ni cy Po wsta nia
Wa r sza wskie go, któ rej ob cho dy i ina u gu ra cja dzia³al no œci mu ze um po œwiê co ne go po -
wsta niu odbi³o siê sze ro kim echem w me diach. Mo ¿ na za ry zy ko waæ stwier dze nie,
zw³asz cza in ter pre tuj¹c wy ni ki ba dañ z 2000 r., ¿e po 1989 r. pol skie eli ty w ja kimœ sen -
sie wsty dzi³y siê wra caæ pa miê ci¹ do wo j ny, widz¹c w tym po sta wê „nie przysz -
³oœciow¹”, niemo der ni za cyjn¹, ana chro niczn¹. Wy ni ki ba da nia ISP rzu co ne na t³o
wcze œ nie j szych ba dañ mog¹ wska zy waæ na sto p nio wy po wrót do my œle nia w ka te go -
riach hi sto ry cz nych przez wy kszta³co nych Po la ków (m.in. w od nie sie niu do Nie miec).

Pod su mo wuj¹c, ist niej¹ wy ra Ÿ nie ukszta³to wa ne pod sta wo we sko ja rze nia z Nie m -
ca mi, któ re nie ule gaj¹ isto t nym zmia nom. Wi do cz na jest te¿ spo i stoœæ ob ra zu kra ju
i cz³owie ka. Od nie sie nia do ³adu i porz¹dku s¹ spó j ne z bar dzo si l nym ste reo ty pem
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3 L. Sza ru ga: Ob raz Nie mca w naj no wszej li te ra tu rze pol skiej, [w:] A. Wolf f- Po wê ska, D. Bin gen (red.): Po -
la cy – Niem cy. S¹sie dz two z dys tan su, In sty tut Za chod ni, Po znañ, s. 558.

4  Roz wi niê cie tej ar gu men ta cji w od nie sie niu do da nych z 2000 r., zob. X. Do li ñ ska, M. Fa³ko wski: op.cit.
5  L. Sza ru ga: op.cit., s. 570–571.



Nie mca jako cz³owie ka zdys cypli nowa ne go i pra co wi te go, któ ry to ste reo typ od da w -
na jest za ko rze nio ny w pol skim spo³ecze ñ stwie6. Inny ob szar ko no ta cji od no si siê do
tera Ÿnie j szo œci i do ty czy wy so kie go po zio mu ¿y cia w Nie m czech, co ra zem ze sko ja -
rze nia mi z Nie mca mi jako ryn kiem pra cy po ka zu je, ¿e na opi nie zwi¹zane z Nie mca -
mi wp³ywa nie ty l ko hi sto ria i si l ny ste reo typ Nie mca, lecz rów nie¿ wi zy ty w tym kra -
ju i inne Ÿród³a in fo r ma cji. W³aœ nie rola bez po œred nich kon ta któw z za chod ni mi
s¹sia da mi dla kszta³to wa nia siê wi ze run ku Nie miec mo¿e od gry waæ co raz wiêksz¹
rolê wraz ze wzra staj¹c¹ in ten syw no œci¹ kon ta któw.

Po wy ¿szy ob raz wy³aniaj¹cy siê z od po wie dzi na py ta nie otwa r te zna j du je po -
twier dze nie w opi niach do tycz¹cych kon kre t nych ob sza rów ¿y cia poli ty cz ne go i go -
spo dar cze go7. I tak, zda niem re spon den tów, Nie mcy to kraj z dobr¹ or ga ni zacj¹ pra -
cy, w któ rym pa nu je do bro byt, a lu dzie w trud nej sy tu a cji mog¹ li czyæ na po moc pa ñ -
stwa (zob. ta be la 6).

Ta be la 6. Opi nie Po la ków o Nie mczech 2000, 2005 (w %)

Nie mcy to kraj, w któ rym:

Zde cy do wa nie siê
zga dzam + zga dzam siê

W ta kim sa mym
sto p niu zga dzam siê

i nie zga dzam

Nie zga dzam siê +
zde cy do wa nie siê

nie zga dzam

2000 2005 2000 2005 2000 2005

Jest szy b ki wzrost go spo da r czy 83 70  7 14  2  7

Biu ro kra cja utrud nia za³atwie nie
naj pro stszych spraw

18 20 19 16 28 34

Ist nie je do bra or ga ni za cja pra cy 85 82  5  6  1  4

Pa nu je ko ru p cja 21 17 24 23 19 29

Re spe ktu je siê swo bo dy oby wa -
te l skie

53 59 18 16 10  8

Pa nu je do bro byt b.d. 77 b.d. 13 b.d.  4

Lu dzie w trud nej sy tu a cji mog¹
li czyæ na po moc pa ñ stwa

b.d. 73 b.d. 8 b.d.  5

Cu dzo zie m cy s¹ Ÿle tra kto wa ni b.d. 25 b.d. 34 b.d. 27

Zród³o: Dane ISP.
Uwa ga: W ta be li po mi niê to od po wie dzi „trud no po wie dzieæ”, dla te go te¿ od po wie dzi nie su muj¹ siê do 100%.

Po la cy s¹ prze ko na ni, ¿e Nie mcy to kraj, w któ rym ist nie je do bra or ga ni za cja pra cy 
(82%). Pogl¹d ten jest zgod ny z opi nia mi o mie sz ka ñ cach tego kra ju, któ rych uwa ¿a -
my za do brze zor gani zo wa nych (82%) i pra co wi tych (61%). Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e
wed³ug Po la ków ustro jem go spo da r czym i po li ty cz nym Nie miec jest w³aœ nie „do bra
or ga ni za cja pra cy”. Jest to „znak fi r mo wy” Nie miec iden tyfi ko wa ny w Pol sce przez
wszy stkie gru py spo³ecz ne i za wo do we, a si³a tego „bran du” nie ma le je. Mo ¿ na przy -
pu sz czaæ, ¿e ta kie zna ki fi r mo we RFN, jak „spo³ecz na go spo dar ka ryn ko wa” czy
„nie mie cki fe de ra lizm”, ko ja rzo ne s¹ w Pol sce ty l ko przez eli ty.

W pogl¹dach Po la ków za chodz¹ je dy nie nie wie l kie zmia ny. Zwra ca jed nak uwa gê
wy ra Ÿ nie mnie j sza (o 13 pun któw pro cen to wych) gru pa re spon den tów oce niaj¹cych,
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6  W. Wrze si ñ ski: S¹siad. Czy wróg? Ze stu diów nad kszta³to wa niem ob ra zu Nie mca w Pol sce w la tach
1795–1939, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, Wroc³aw 1992.

7  Re spon den ci byli pro sze ni o usto sun ko wa nie siê do stwier dzeñ ze sta wio nych w ta be li 7.



¿e w Nie mczech mamy do czy nie nia z wy so kim wzro stem go spo da r czym. Mo¿e to
wska zy waæ na sto p nio wo co raz wiêksz¹ wie dzê Po la ków o za chod nim s¹sie dzie
i mniejsz¹ rolê ste reo ty pów w kszta³to wa niu ob ra zu Nie miec w na szym kra ju8.

Ro œ nie rów nie¿ prze ko na nie, ¿e w Nie mczech re spe kto wa ne s¹ swo bo dy oby wa -
te l skie (59%). W tym kon te k œcie oso b nej uwa gi wy ma gaj¹ opi nie ba da nych na te mat
tra kto wa nia cu dzo zie m ców w Nie mczech. Jed na czwa r ta pol skie go spo³ecze ñ stwa
jest prze ko na na, ¿e cu dzo zie m cy w Nie m czech s¹ tra kto wa ni Ÿle. Od se tek osób tak
uwa ¿aj¹cych zbli ¿o ny jest do tych de kla ruj¹cych nie chêæ do Nie mców. Wa r to za uwa -
¿yæ, ¿e wœród osób, któ re by³y w Nie mczech, od se tek ten jest mnie j szy ni¿ w ca³ej po -
pu la cji (21%). Dobr¹ opi niê na te mat tra kto wa nia cu dzo zie m ców przez Nie mców ma
w tej gru pie 38% ba da nych (wo bec 27% w ca³ej po pu la cji). Pogl¹dy w tej kwe stii
mody fi ko wa ne s¹ przez zmien ne spo³eczno -demo grafi cz ne. Wœród osób z wy ¿szym
wy kszta³ce niem prze ko na nie, ¿e w Nie m czech cu dzo zie m cy s¹ Ÿle tra kto wa ni, jest
s³ab sze (17%). Naj mo c niej o z³ym tra kto wa niu obco kra jo w ców u na sze go za chod nie -
go s¹sia da prze ko na ni s¹ ro bo t ni cy niewy kwali fiko wa ni (33%), naj mniej ka dra kie -
ro w ni cza i in te li gen cja (15%) oraz pry wa t ni przed siê bio r cy (18%). Pogl¹dy Po la ków
na pro blem tra kto wa nia cu dzo zie m ców w Nie mczech mo c niej za le¿¹ od po zy cji za -
wo do wej i spo³ecz nej re spon den tów ni¿ od oso bi s tych do œwia d czeñ.
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8 Mimo ¿e œred nio ro cz ny wzrost PKB w Nie mczech w la tach dzie wiê æ dzie si¹tych nie prze kra cza³ 2%
w 2000 r., 83% Po la ków by³o prze ko na nych, ¿e ich za chod ni s¹sie dzi ciesz¹ siê „wy so kim wzro stem go spo da r -
czym”.



3. Wi zer unek Niem ców: nie pod obni, ale co raz ch êtniej
ak cept owa ni

Spo sób, w jaki Po la cy widz¹ Nie mców, jest osa dzo ny w ich do œwia d cze niu zbio ro -
wym. W jê zy ku pol skim s³owo „Nie miec” po cho dzi od „nie mo wy” – tak okre œla no
pocz¹tko wo ob ce go cz³owie ka, z któ rym nie mo ¿ na siê po ro zu mieæ1. W ku l tu rze pol -
skiej przy wo³aæ mo ¿ na wie le Ÿró de³, w któ rych ste reo typ ten jest utrwa lo ny i ¿yje
w³as nym ¿y ciem: tekst Roty, Wiatr od mo rza ¯ero m skie go, po ja wiaj¹ce siê w wie lu
in nych ksi¹¿kach nawi¹za nia do po li ty ki ger mani zacy j nej w za bo rze pru skim. Utwo -
ry te nie ty l ko od da wa³y do mi nuj¹cy ste reo typ, ale rów no cze œ nie mia³y du¿¹ zas³ugê
w jego kszta³to wa niu2.

Po roz bio rach i do œwia d cze niu Kul tur kam p fu oraz po wsta niach œl¹skich i wo j nie
ce l nej okre su miê dzy wo jen nego przysz³o do œwia d cze nie oku pa cji hi t le ro wskiej. Je œli
wcze œ niej Nie mcy byli tymi, któ rzy chcie li za braæ Po la kom to ¿ sa moœæ na ro dow¹,
w 1939 r. chcie li za braæ ju¿ ¿y cie. Nie miec zacz¹³ ko ja rzyæ siê z uci skiem, obo za mi
kon cen tracy jny mi i bez du sz nym, auto ma ty cz nym wy ko ny wa niem roz ka zów.
W okre sie PRL-u, pra wem kon tra stu z szar¹ rze czy wi sto œci¹ komu ni sty cz nej Pol ski,
mo c niej uwi do cz ni³ siê ko le j ny od cieñ wi ze run ku Nie mca: „bo ga ty Nie miec z Za cho -
du”. Co raz si l niej zacz¹³ on uo sa biaæ do bro byt, so lid nie pra cuj¹cego mie sz cza ni na,
po sia da cza me r ce de sa. Efekt spo tê go wa ny zo sta³ przez fakt, ¿e Po la cy mo gli prze kra -
czaæ gra ni cê miê dzy Be r li nem Wschod nim a Za chod nim i wy pra wy do tej en kla wy
Za cho du na Wscho dzie, z ów cze s nym sym bo li cz nym bla skiem fon tann i ru cho mych
scho dów Euro pa - Cen ter, cen trum han d lo we go za raz przy zacho dnio berli ñ skim dwo r -
cu ko le jo wym ZOO, sta³y siê isto t ne do post rze ga nia za mo ¿ no œci za chod nich Nie m -
ców przez Po la ków. Wszy stko to przy czy nia³o siê do si l ne go po czu cia od mien no œci
od Nie mców3. Pra wie 60% Po la ków uwa ¿a, ¿e Nie mcy ró ¿ ni¹ siê od nich, je dy nie 9%
ba da nych s¹dzi, ¿e oba na ro dy s¹ po do b ne. W ci¹gu osta t nich lat ma le je jed nak od se -
tek Po la ków wska zuj¹cych jed noz na cz nie na nie podo bie ñ stwo (ta be la 7).

Ma lej¹ce prze ko na nie o niepo do bie ñ stwie wi dzi my szcze gó l nie wy ra Ÿ nie
przygl¹daj¹c siê od po wie dziom „bar dzo siê ró ¿ ni¹” (w ta be li zbi to je w jedn¹ ka te go -

1 Ana lo gi cz nie w jê zy ku nie mie c kim Po lak („Pole” „Po la c ke”) rów nie¿ oz na cza³ cz³owie ka, z któ rym trud -
no siê po ro zu mieæ. Zob. wy ni ki ba dañ ling wi sty cz nych prof. T. Sza ro ty: Nie mcy i Po la cy. Wza je m ne post rze ga -
nie i ste reo ty py, PWN, Wa r sza wa 1996.

2 Pro ces kszta³to wa nia siê ste reo ty pu Nie mca w spo³ecze ñ stwie pol skim w per spe kty wie hi sto ry cz nej ana li -
zu je prof. W. Wrze si ñ ski: S¹siad czy wróg? Ze stu diów nad kszta³to wa niem ob ra zu Nie mca w Pol sce w la tach
1795–1939, Wy da w nic two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, Wroc³aw 1992.

3 Rów nie¿ w Nie mczech tra dy cy j nie si l ne jest po czu cie od mien no œci od Po la ków. Zob. R. Bru ba ker: Ci ti -
zen s hip and Na tion ho od in Fran ce and Ge r ma ny, Ha r vard Uni ve r si ty Press 1992.



riê z od po wie dzia mi „ró ¿ ni¹ siê”). Otó¿ w 2000 r. na bar dzo du¿e ró ¿ ni ce wska zy wa³o 
36% ba da nych, w 2005 – nie ca³e 20%.

Ta bela 7. Czy Niem cy s¹ po dobni do Po laków? Opin ie Pola ków 2000, 2005 (w %)

Ba da nie
Po do b ni do

Po la ków
Ani po do b ni,

ani ró ¿ ni
Ró ¿ ni¹ siê

od Po la ków
Trud no

po wie dzieæ

2000 9 22 64 5

2005 9 31 57 3

Zród³o: Dane ISP.

Ró ¿ ni ce miê dzy Po la ka mi a Nie mca mi, po do b nie jak w ba da niu z roku 2000, pod -
kre œlaj¹ bez wyj¹tku wszy stkie gru py spo³eczno -demo grafi cz ne. Obok po czu cia od -
mien no œci za uwa ¿yæ mo ¿ na rów nie¿ wœród Po la ków prze ko na nie o tym, ¿e Nie mcy
s¹ na sta wie ni do nas ra czej nie przy chy l nie: 43% ba da nych jest zda nia, ¿e Nie mcy
darz¹ Po la ków nie chê ci¹ (o sym pa tii Nie mców prze ko na nych jest na to miast 13% re -
spon den tów). Jest to rów nie¿ pogl¹d re pre zen towa ny mniej wiê cej w rów nym sto p niu 
przez wszy stkie wa r stwy spo³ecz ne, za wo do we i wie ko we.

Wi ze ru nek ty po we go Nie mca

Wi ze ru nek Nie mca w pol skim spo³ecze ñ stwie jest spó j ny z ob ra zem kra ju. Po la cy
pod kre œlaj¹ no wo cze s noœæ, dobr¹ or ga ni za cjê, pro fe sjo na lizm Nie mców. Za chod ni
s¹sie dzi doœæ jed noz na cz nie po strze ga ni s¹ przez Po la ków jako oso by do brze zor -
gani zo wa ne (82%), no wo cze s ne (78%), przed siê bio r cze (78%), wy kszta³cone (66%)
i pra co wi te (61%, acz ko l wiek w pra co wi toœæ za czê li œmy tro chê w¹tpiæ, al bo wiem
w ba da niach w roku 2000 tej ce chy Nie mców pe w nych by³o isto t nie wiê cej re spon -
den tów – 73%!). W mnie j szym sto p niu na to miast Po la cy s¹ sk³onni przy pi sy waæ Niem -
com ce chy „ciep³e” – np. to le ran cjê (34%), ¿y cz li woœæ (36%) czy te¿ otwa r toœæ na in -
nych (35%). S¹dz¹, ¿e Niem cy s¹ za ro zu mia li (53%) i prze ko na ni o w³as nej wy ¿szo œci 
(72%) (zob. ta be la 8).

Mo ¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e Po la cy wy so ko oce niaj¹ ko m pe tencjê Nie mców (opi -
suj¹c ich jako no wo cze s nych, wy kszta³co nych i przed siê bio r czych), na to miast kwe -
stio nuj¹ b¹dŸ nie oce niaj¹ ich „miêk kich” lub „lu dz kich” cech, ta kich jak ¿y cz li woœæ
czy to le ran cja. W wy mia rze „pra co w ni czym” b¹dŸ „kom pe ten cyj nym” ste reo typ jest
bar dzo po zy ty w nie utrwa lo ny. Je œli cho dzi zaœ o ce chy do tycz¹ce kon ta któw miê dzy -
lu dz kich, Po la cy nie po tra fi li wy po wie dzieæ siê jed noz na cz nie, po ziom wy po wie dzi
ambi wa len t nych b¹dŸ uni kaj¹cych jed noz nacz no œci by³ w tym wy pa d ku wy ra Ÿ nie
wy ¿ szy. Oko³o 40% ba da nych nie by³o zde cy do wa nych, czy okre œliæ ty po we go Niem -
ca jako ra czej ¿y cz li we go czy te¿ nie ¿ycz li we go, ra czej tole ran cyj ne go czy nieto -
leran cyj ne go.

Nie dzi wi wy eks pono wa nie przez Po la ków owej kompeten cyjno- sprawno œcio wej
cha ra kte ry styki Nie mców, co po ka za³y rów nie¿ ba da nia z 2000 r. „Do bre zor gani zo -
wa nie” Nie mców jest ele men tem ste reo ty pu fun kcjo nuj¹cego ta k ¿e w in nych kra jach.
S¹ to jed no cze œ nie ce chy, któ re Po la cy za wsze ce ni li u Nie mców. Pra co wi toœæ,
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umi³owa nie porz¹dku oraz ta len ty orga niza cy j ne by³y – jak pi sze w swo jej ksi¹¿ce
o pol sko- nie miec kich ste reo ty pach To masz Sza ro ta – ko ja rzo ne z Nie mca mi i wy so ko 
oce nia ne przez Po la ków ju¿ d³ugo przed II wojn¹ œwia tow¹4. Za uwa ¿yæ jed nak trze ba, 
¿e Po la cy mniej ni¿ w ba da niach sprzed 5 laty s¹ sk³onni do mó wie nia o pra co wi to œci
Nie mców. Czy ¿ by by³o to do œwia d cze nie pra cy w Nie mczech i ze t k niê cia siê z pra -
cow ni ka mi nie mie c ki mi? Po do b nie jak w wy pa d ku zmian w opi niach na te mat wzro -
stu go spo dar cze go RFN za ry zy ko waæ mo ¿ na tu tezê o re la ty w nie (wo bec ste reo ty -
pów) rosn¹cej roli wie dzy i do œwia d czeñ oso bi s tych w fo r mo wa niu wi ze run ku Nie -
miec i Nie mców w Pol sce.

Ta be la 8. Wi ze ru nek ty po we go Nie mca w opi nii Po la ków 2005 (w %)

1 + 2 3 4+5

Pra co wi ty 61 24 13 Le ni wy

Tole ran cy j ny 34 38 25 Nie tole ran cyj ny

No wo cze s ny 78 15 6 Za co fa ny

Wy kszta³cony 66 27 4 Nie wy kszta³cony

Ucz ci wy 48 37 12 Nie ucz ci wy

¯ycz li wy 36 40 21 Nie ¿y cz li wy

Re li gi j ny 19 39 39 Nie reli gi j ny

Pos³usz ny 46 28 23 Sa mo wo l ny

Przed siê bio r czy 78 16 5 Nie przed siê bior czy

Do brze zor gani zo wa ny 82 12 5 Zle zor gani zo wa ny

Otwa r ty na in nych 35 40 23 Za mkniê ty w so bie

Za ro zu mia³y 53 30 14 Skro m ny

Prze ko na ny o wy ¿szo œci w³as ne go
na ro du

72 17 8 Nie wy ró ¿ niaj¹cy w³as ne go
na ro du

Zród³o: dane ISP.
Uwa ga: Za sto so wa no ska lê od 1 (np. bar dzo pra co wi ty) do 5 (bar dzo le ni wy). Po zo sta³e cy fry na ska li s³u¿y³y
do wy ra ¿e nia opi nii po œred nich. Po mi niê to od po wie dzi „trud no po wie dzieæ”.

In te re suj¹cym pun ktem od nie sie nia do ana li zy wi ze run ku Nie mca w pol skim
spo³ecze ñ stwie jest po rów na nie cech przy pi sy wa nych przez Po la ków Nie mcom z ce -
cha mi, któ re przy pi suj¹ Po la cy sa mym so bie (ta be la 9).

Z jed nej stro ny mamy gru pê cech przy pi sy wa nych w wiê kszym sto p niu Nie mcom
(w na wia sach ró ¿ ni ca miê dzy wska za nia mi da nej ce chy w kon te k œcie Nie mców oraz
Po la ków): do bra or ga ni za cja (ró ¿ ni ca +60), no wo cze s noœæ (+35), przed siê bio r czoœæ
(+26), ucz ci woœæ (+16), pos³usze ñ stwo (+14), wy kszta³ce nie (+11) oraz pra co wi toœæ
(+8), a wiêc ce chy kompe tencyj no-spra wnoœcio we (zob. ry su nek 2).

Z dru giej stro ny zaœ gru pê cech, co do któ rych re spon den ci prze ko na ni s¹, ¿e Po la -
cy re pre zen tuj¹ je w wiê kszym sto p niu ni¿ Nie mcy: re li gi j noœæ (ró ¿ ni ca +61), ¿y cz li -
woœæ (+22), otwa r toœæ na in nych (+21), skro mnoœæ (+13) oraz to le ran cja (+10). Ce chy 
te, przy pi sy wa ne przez Po la ków prze de wszy stkim sa mym so bie, ze sta wio ne s¹ na ry -
sun ku 3.

Wi zer unek Niem ców: nie pod obni, ale co raz ch êtniej ak cept owa ni 25
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4  T. Sza ro ta: op.cit., s. 141. Au tor powo³uje siê na wy ni ki ba dañ w³as nych oraz na pra cê W. Wrze si ñ skie go
(op.cit.).



Ta be la 9. Wi ze ru nek ty po we go Po la ka (au to ste reo typ), w %

1 + 2 3 4 + 5

Pra co wi ty 53 33 14 Le ni wy

Tole ran cy j ny 44 35 21 Nie tole ran cyj ny

No wo cze s ny 43 44 12 Za co fa ny

Wy kszta³cony 55 39  6 Nie wy kszta³cony

Ucz ci wy 32 48 20 Nie ucz ci wy

¯ycz li wy 58 30 11 Nie ¿y cz li wy

Re li gi j ny 80 16  4 Nie reli gi j ny

Pos³usz ny 32 39 28 Sa mo wo l ny

Przed siê bio r czy 52 36 11 Nie przed siê bior czy

Do brze zor gani zo wa ny 22 47 21 Zle zor gani zo wa ny

Otwa r ty na in nych 56 30 13 Za mkniê ty w so bie

Za ro zu mia³y 31 42 27 Skro m ny

Prze ko na ny o wy ¿szo œci w³as ne go
na ro du

37 34 28 Nie wy ró ¿ niaj¹cy w³as ne go
na ro du

Zród³o: Dane ISP.
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Trze ba pa miê taæ, ¿e au to ste reo typ za wsze jest w ja kiejœ mie rze re fle ksem ste reo ty -
pu in nych na ro dów (i od wro t nie). W ba da niach pro wa dzo nych przez In sty tut Spraw
Pu b li cz nych w la tach 2000–2001 Po la cy – py ta ni o wi ze ru nek Fran cu za i za raz po tem
o ob raz sa mych sie bie – opi sy wa li sie bie zna cz nie go rzej ni¿ w prze pro wa dzo nym
w tym sa mym cza sie ana lo gi cz nym ba da niu, do tycz¹cym wza je mnych wi ze run ków
Po la ków i Ukra i ñ ców5. Spe cy fi cz ne t³o ste reo ty pu Nie mców, u któ rych szcze gó l nie
pod kre œla my no wo cze s noœæ i ce chy, któ re nawi¹zuj¹c do Ko tar biñ skie go mo ¿ na by
na zwaæ ce cha mi „do brej ro bo ty”, zda wa³oby siê su ge ro waæ, ¿e sa mo oce na Po la ków
po win na byæ w tym wy pa d ku na wet zby t nio su ro wa. Tym cza sem wszy stko jed nak
wska zu je na to, ¿e na wet w tych szcze gó l nych wa run kach au to ste reo typ Po la ków wy -
da je siê isto t nie le p szy ni¿ 5 lat temu, co mo¿e z ko lei mieæ wp³yw na spo sób oce nia nia 
Nie mców i sto sun ków pol sko- nie miec kich. Nie dys po nuj¹c da ny mi o auto ste reo ty pie
Po la ków z ba dañ pol sko- nie miec kich 2000, mo ¿ na je dy nie po rów naæ dane o auto ste -
reo ty pie z ba dañ pol sko- fran cu skich 2000 oraz ni nie j sze wy ni ki uzy ska ne w kon te k -
œcie pol sko- nie miec kim. Otó¿, pod kre œlaj¹c je sz cze raz nie do sko na³oœæ na rzê dzi po -
rów na nia, w tym wy pa d ku wi dzi my po pra wê sa mo oce ny Po la ków. Po la cy bar dziej s¹ 
sk³onni przy pi sy waæ so bie ta kie ce chy, jak: pra co wi toœæ (8 pun któw pro cen to wych
wiê cej ni¿ w roku 2000), no wo cze s noœæ (+8), wy kszta³ce nie (+14), ucz ci woœæ (+6),
a ta k ¿e tole ran cy j noœæ (+9) i ¿y cz li woœæ (+14). Wy³ania siê tu wiêc pe wien k³opot ze
sto so wa niem w ana li zie po rów na w czej ste reo ty pu Nie mców i pol skie go auto ste reo ty -
pu efe kto w ne go prze ciw sta wie nia Nie mców jako „grze sz nych zwy ciê z ców” Po la -
kom jako „cno t li wym prze gra nym”6. Z jed nej stro ny ro œ nie bo wiem prze ko na nie Po -
la ków o w³as nych ko m pe ten cjach, z dru giej natomiast tak¹ ne w ra l giczn¹ dla tych wy -
mia rów ce chê, jak ucz ci woœæ, Po la cy zde cy do wa nie bar dziej s¹ sk³onni przy pi sy waæ
Nie mcom (48%) ni¿ sa mym sobie (32%).

Sym pat ia i nie chêæ wo bec Ni emców

Ba da nie po ka za³o wzrost sym pa tii Po la ków do Nie mców (44% wo bec 38%
w 2000 r.). Po ziom nie chê ci po zo sta je zaœ sta bi l ny: de kla ru je j¹ 23% re spon den tów
(w 2000 r. 24%). Ju¿ od wie lu lat za zna cza siê sta³y wzrost sym pa tii do Nie mców.
W ro ku 1966 sw¹ nie chêæ wo bec Nie mców de kla ro wa³o a¿ 67% Po la ków, o sym pa tii
mówi³o zaœ je dy nie 7%7. Co ro cz ne ba da nia CBOS po œwiê co ne na sta wie niu Po la ków
do in nych na ro dów po ka zuj¹, ¿e od dru giej po³owy lat dzie wiê æ dzie si¹tych
w spo³ecze ñ stwie pol skim ist nie je, z ma³ymi wa ha nia mi, po dzia³ na trzy mniej wiê cej
rów ne gru py: 1/3 ba da nych de kla ru je sym pa tiê dla za chod nich s¹sia dów, 1/3 anty pa -
tiê, 1/3 pod cho dzi do nich ambi wa len t nie b¹dŸ ma k³opo ty z wy ar ty ku³owa niem swo -
jej po sta wy. Po ziom sym pa tii kszta³tuj¹cy siê po wy ¿ej 40% na le ¿y wiêc oce niæ jako
wy so ki.

Wi zer unek Niem ców: nie pod obni, ale co raz ch êtniej ak cept owa ni 27

5 M. Fa³ko wski: Pol ska jako Wschód i jako Za chód, [w:] L. Kolar ska- Bobi ñ ska (red.): Ob raz Pol ski i Po la -
ków w Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2003, s. 274.

6 Zob. czte ro po low¹ kla sy fi ka cjê ste reo ty pów we dle wy mia rów: (1) ko m pe ten cji, (2) nie kom pe ten cji, (3)
mo ra l no œci, (4) nie mora l no œci, w zna ko mi tym przegl¹dowo- teore ty cz nym te k œcie A. Jasi ñ skie j-Ka ni: So cjo -
logi cz ne aspe kty ba dañ nad ste reo ty pa mi, [w:] L. Kolar ska- Bobi ñ ska (red.): Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, 
ISP, Wa r sza wa  2003, s.27.

7  J. Sza cki: Po la cy o so bie i in nych na ro dach, OBO PiSP, Wa r sza wa 1969, s. 36–37.



Zród³o: Dane ISP.
Uwa ga: Po mi niê to od po wiedŸ „trud no po wie dzieæ”.

Po ziom sym pa tii i nie chê ci po zo sta je w zwi¹zku ze zmien ny mi spo³eczno- demo -
grafi czny mi, choæ ich wp³yw jest mnie j szy ni¿ w roku 2000. Za ska kuj¹co ma³o
wa¿y wy kszta³ce nie i mie j s ce za mie sz ka nia, któ re nie maj¹ w tym kon te k œcie du ¿e -
go zna cze nia. Isto t niejsz¹ rolê od gry waj¹ po dzia³y wie ko we. We gru pie naj sta r -
szych ba da nych 65+ nie chêæ jest naj wy ¿sza i siê ga 31%. Nie jest to do ko ñ ca
zwi¹zane ty l ko z na sta wie niem do Nie mców i do œwia dcze nia mi ge ne ra cji, któ ra pa -
miê ta wo j nê. Inne ba da nia rów nie¿ po ka zuj¹, ¿e m³odsi re spon den ci bar dziej s¹
sk³onni do de kla ro wa nia sym pa tii do in nych na ro dów. Wca le nie jest jed nak tak, ¿e
najm³odsi ba da ni de kla ruj¹ naj wiêksz¹ sym pa tiê. Krzy wa sym pa tii przy po mi na tro -
chê rozk³ad no r ma l ny – naj wiêksz¹ sym pa tiê de kla ruj¹ oso by w œred nim wie ku
(zob. ry su nek 5).
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Na po ziom sym pa tii wp³ywaj¹ rów nie¿ kon ta kty z Nie mca mi. Jed nym z wa ¿ nych
usta leñ ba da nia jest za le ¿ noœæ sta ty sty cz na wy ja z dów do Nie miec oraz po zio mu sym -
pa tii. Im czê st sze kon ta kty, tym wiê ksza de kla ro wa na sym pa tia. Sym pa tie po li ty cz ne
nie ró ¿ ni cuj¹ po zio mu sym pa tii do Nie mców. W wy pa d ku nie chê ci ob ser wu je my jed -
nak, ¿e wœród re spon den tów de kla ruj¹cych sym pa tie pra wi co we po ziom nie chê ci
(26%) jest wy ¿szy ni¿ wœród osób o pogl¹dach le wi co wych (21%).

Po ziom dy stansu do Ni emców

W 1966 r. Po la cy nie chê t ni byli per spe kty wie wy da nia swej cór ki za Nie mca. Prze -
ciw ko ziê cio wi z NRD za pro te sto wa³o 44% Po la ków, je sz cze wiê cej (57%) by³o prze -
ciw ko przy j mo wa niu do ro dzi ny Nie mca z NRF8. W 2000 r. sprze ciw wo bec ziê cia
b¹dŸ sy no wej po chodz¹cej z Nie miec by³ ju¿ mnie j szy (36%). W 2005 r. ob ser wu je -
my da l szy spa dek sprze ci wu wo bec wy ¿ej opi sa nej hipo te ty cz nej de cy zji syna lub
cór ki. Swój brak akce p ta cji za de kla ro wa³o ju¿ je dy nie 29% re spon den tów. Sw¹ akcep -
ta cjê wy ra zi³o na to miast 62% ba da nych.

Za po moc¹ ta kich m.in. py tañ bada siê po czu cie dys tan su spo³ecz ne go miê dzy miesz -
ka ñ ca mi dwóch kra jów9. Wy ni ki s¹ in te re suj¹ce, zw³asz cza je œli ist nie je mo ¿ li woœæ
po rów na nia ich z ana lo gi cz nym ba da niem prze pro wa dzo nym wcze œ niej (cza sa mi, jak 
w przyk³ad zie oma wia nym po wy ¿ej, 40 lat wcze œ niej).

Od czu wa ny po ziom dys tan su Po la ków do Nie mców w szy b kim te m pie ma le je, co
wy da je siê mieæ zwi¹zek za rów no ze zmia na mi w na sta wie niu do sa mych Nie mców,
jak i – mo¿e na wet bar dziej – ze zmia na mi oby cza jo wy mi i cywi liza cyj ny mi w spo -
³ecze ñ stwie pol skim. Wy da je siê, ¿e glo ba li za cja, in te gra cja eu ro pe j ska, jak rów nie¿
Stef fen Möller z se ria lu M jak Mi³oœæ uczy ni³y swo je i pol skie spo³ecze ñ stwo zna cz -
nie ³atwiej ni¿ je sz cze ki l ka lat temu ra dzi so bie z obe cno œci¹ obco kra jo w ców w ¿y ciu
co dzien nym. W co raz wiê kszym sto p niu sta je siê to nor ma l no œci¹. Ob ser wu je my zna -
cz nie wiê ksze przy zwo le nie na obe cnoœæ Nie mców w na szym ¿y ciu, za rów no w sfe -
rze pry wa t nej, w ro dzi nie i w s¹sie dztwie, jak i w sfe rze pu b li cz nej i w mie j s cu pra cy
(zob. ta be la 10).

W 2000 r. ¿ad ne go sprze ci wu nie wzbu dza³a per spe kty wa tury sty cz ne go przy ja z du 
Nie mca do Pol ski. Po la cy akce p to wa li rów nie¿ kon ta kty s¹sie dz kie, to wa rzy skie
i s³u¿ bo we z Nie mca mi (ty l ko na rów nej sto pie, w wy pa d ku sto sun ku pod leg³oœci
s³u¿ bo wej ju¿ ra czej nie). Po la cy oka za li siê na to miast bar dzo wy czu le ni na sto su nek
fo r ma l nej pod leg³oœci czy to admi ni stra cyj nej (60% nie chcia³oby, by Nie miec by³
cz³on kiem Rady Mie j skiej), czy to s³u¿ bo wej (pra wie po³owa re spon den tów nie
chcia³aby, ¿eby Nie miec by³ ich sze fem w fi r mie). W 2005 r. przy zwo le nie na obe c -
noœæ Nie m ców by³o znacz¹co wy ¿sze we wszy stkich wy mia rach, o któ re py ta li œmy
siê w ba da niu.

Wi zer unek Niem ców: nie pod obni, ale co raz ch êtniej ak cept owa ni 29

8  Ibi dem, s. 40.
9  Py ta nia skon stru o wa ne s¹ zgod nie z tzw. zmo dy fi ko wan¹ skal¹ Bo gar du sa. Ska la ta po ma ga mie rzyæ po -

ziom dys tan su miê dzy przed stawi cie la mi po szcze gó l nych na ro dów po przez usze re go wa nie py tañ wed³ug sto p -
nia bli sko œci.



Ta bela 10. Po ziom dy stansu Po laków wo bec Ni emców 2005 (%)

Czy zgo dzi³(a)by siê Pan(i), ¿eby Nie miec...? Tak Nie Nie wiem

Od wie dzi³(a) Pol skê jako tu ry sta 97  2 1

Za mie sz ka³(a) w Pol sce na sta³e 62 32 6

Otrzy ma³(a) pol skie oby wa te l stwo 53 39 8

Pra co wa³(a) ra zem z Pa nem(ni¹) 75 21 4

By³(a) Pana(i) naj bli ¿ szym s¹sia dem 73 23 4

Na le ¿a³(a) do Rady Mie j skiej w Pana(i) mie œcie 41 52 7

Kie ro wa³(a) firm¹, w któ rej Pan(i) pra cu je 61 33 6

By³(a) Pana(i) bez po œred nim prze³o¿o nym w pra cy 54 40 6

Wszed³(wesz³a) do gro na Pana(i) naj bli ¿ szych przy ja ció³ 66 27 7

Sta³(a) siê cz³on kiem Pana(i) ro dzi ny przez ma³¿e ñ stwo z Pana(i)

dzie c kiem

62 29 9

Zród³o: Dane ISP.

Zmia ny te do tycz¹ rów nie¿ owych bar dziej kon trowe rsy j nych kwe stii z 2000 r.:
za rów no wy mia ru poli ty cz ne go (ponad po³owa Po la ków zgo dzi³aby siê na przy zna -
nie Nie mco wi oby wa te l stwa pol skie go, ponad 40% akce p tu je ju¿ Nie mca jako swo -
je go rad ne go), jak i wy mia ru pod leg³oœci s³u¿ bo wej (na po chodz¹cego z Nie miec
sze fa swo jej fi r my zgo dzi³oby siê ponad 60% ba da nych). Na ry sun ku 6 uporz¹dko -
wa no sto pieñ akce p ta cji Nie mców w ró ¿ nych ob sza rach ¿y cia od tego, gdzie akce p -
ta cja jest naj wiê ksza (Nie miec jako tu ry sta) a¿ do wy mia ru poli ty cz ne go, gdzie
akce p ta cja (choæ isto t nie wiê ksza ni¿ 5 lat temu) jest naj ni ¿ sza (Nie miec jako oby -
wa tel RP i jako cz³onek sa morz¹du lo ka l ne go).

Po ziom otwa r to œci czy te¿ akce p ta cji ob ce go w spo³ecze ñ stwie za le ¿y od wy -
kszta³ce nia oraz wie ku. Aby po ka zaæ rolê od gry wan¹ przez te zmien ne, utwo rzo no in -
de ksy dys tan su Po la ków wo bec Niem ców w gru pach usze re go wa nych pod wzglê -
dem wy kszta³ce nia i wie ku (zob. ry su nek 7). In deks przy j mu je wa r to œci od 0 do 10,
gdzie 10 oz na cza, ¿e re spon dent go tów by³by za akce p to waæ Nie mców we wszy -
stkich ro lach, o któ re by³ py ta ny, a 0, ¿e nie za akce p to wa³by ich w ¿ad nej z nich. Le -
piej wiêc mo¿e na zwaæ to in de ksem akce p ta cji, im wiêksz¹ bo wiem wa r toœæ on
przy j mu je, tym przy zwo le nie na obe cnoœæ Nie mców jest w da nej ko ho r cie ba da -
nych wiê ksza. Wi dzi my wiêc, ¿e w gru pie osób z wy kszta³ce niem wy ¿szym Nie mcy 
akce p to wa ni s¹ œred nio w ponad 8 ro lach, o któ re siê py ta no. Wœród osób z wy -
kszta³ce niem pod sta wo wym Nie mcy prze ciê t nie byli akce p to wa ni w trzech ob sza -
rach mniej.

W wy pa d ku wie ku wi dzi my, ¿e wœród m³od szych re spon den tów i tych w œred nim
wie ku – czter dzie stola t ków, in deks dys tan su/akce p ta cji kszta³tuje siê na po zio mie
7 pun któw, by w sta r szych gru pach wie ko wych osi¹gaæ co raz ni ¿ sze wa r to œci a¿ do
5,5 wœród naj sta r szych re spon den tów po wy ¿ej 65 lat.
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Ry su nek 6. Akce p ta cja Nie mca w ró ¿ nych ro lach w ¿y ciu co dzien nym, ro dzin nym,
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Zród³o: Dane ISP.´
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Uwa ga: Za sto so wa no in deks, któ ry przy j mo wa³ wa r to œci od 0 do 10, gdzie 10 oz na cza, ¿e re spon dent go tów
by³by za akce p to waæ Nie mców we wszy stkich ro lach, o któ re by³ py ta ny, a 0, ¿e nie za akce p to wa³by ich w ¿ad -
nej z nich. Im wy ¿szy wska Ÿ nik, tym akce p ta cja/otwa r toœæ na Nie mców jest wy ¿sza.



Pod su mo wuj¹c, ob ser wu je my rosn¹ce przy zwo le nie na obe cnoœæ przy by szów zza
Odry w na szym ¿y ciu co dzien nym10. Akce p ta cja obe cno œci Nie mców w na szym
spo³ecze ñ stwie naj szy b ciej ro œ nie w od nie sie niu do mie j s ca pra cy i w sfe rze pry wa t -
nej. Co raz ³atwiej wy ob ra ziæ so bie Po la kom Nie mca w roli sze fa swo jej fi r my czy te¿
cz³onka ro dzi ny. Naj wiê ksze trud no œci Po la cy maj¹ z za akce pto wa niem Nie mców
jako cz³on ków wspól no ty po li ty cz nej: wspó³oby wa te li czy rad nych. Trze ba jed nak
po wie dzieæ, ¿e nie od no si siê to ty l ko do Nie mców ani te¿ nie jest to je dy nie ce cha Po -
la ków. Rów nie¿ inne na ro dy mniej chê t nie akce p tuj¹ ob cych w ro lach „po li ty cz -
nych”11. Na sto pieñ akce p ta cji Nie mca w ¿y ciu co dzien nym, spo³ecz nym i po li ty cz -
nym wp³ywaj¹ zmien ne spo³eczno -demo grafi cz ne: wy kszta³ce nie (im wy ¿sze, tym
wiê ksza akce p ta cja) oraz – w od nie sie niu do sta r szych ba da nych – wiek, gdzie gra nic¹ 
jest po ko le nie piêæ dzie siêcio lat ków. Wœród osób sta r szych sto pieñ dys tan su w sto -
sun ku do Nie mców jest wiê kszy ni¿ wœród dwu dzie sto-, trzy dzie sto- i czter dzie stola t -
ków i ro œ nie wraz z wie kiem.
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10  Po twier dzaj¹ to rów nie¿ inne ba da nia. Miê dzy in ny mi wg ba da nia Gfk Po lo nia dla „Ga ze ty Wy bo r -
czej” pra wie 60% Po la ków nie ma nic prze ciw ko temu, by do mie sz ka nia za œcian¹ wpro wa dzi³ siê cu dzo zie -
miec. Na li œcie po¿¹da nych s¹sia dów Nie miec wy mie nia ny by³ na pie r wszym mie j s cu (25%). Do pie ro za
Nie mcem up la so wa li siê Czech (21%), S³owak i Ir lan d czyk (13%), Ro sja nin (8%). Choæ tra dy cy j nie sw¹
sym pa tiê Po la cy kie ruj¹ ku na ro dom za chod niej Eu ro py i Ame ry ka nom, s¹ to jed nak pra wdo podo b nie doœæ
da le kie na cje, sko ro zna cz nie ³atwiej przy cho dzi Po la kom wy ob ra ¿e nie so bie s¹sia da Ro sja ni na (8%) czy
Bia³oru si na (5%) ni¿ Ame ry ka ni na (1%) lub Fran cu za (2%). Nie rzu cim zie mi…, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 7 VII
2005.

11  L. Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), op.cit.



4. Oce na roli Nie miec w Eu ro pie i sto sun ków
pol sko- nie miec kich

Po wej œciu do Unii Eu ro pe j skiej w maju 2004 r. spór o mie j s ce Nie miec w stra te gii po -
li ty ki za gra ni cz nej oraz de ba ta o sto sun kach pol sko- nie miec kich na bra³y no wej dy na -
mi ki. Jako prze ja wy kry zy su w sto sun kach pol sko- nie miec kich wy mie nia ne s¹ ko le j -
no spo ry o kon sty tu cjê eu ro pejsk¹, pro jekt Cen trum prze ciw Wy pê dze niom, zaan ga -
¿o wa nie w wo j nê w Ira ku czy te¿ o tzw. ga zo ci¹g ba³ty cki i sze rzej po li ty kê Nie miec
wo bec Ro sji1. Nie któ rzy ucze st ni cy pol skiej de ba ty ar gu men tuj¹, ¿e mamy do czy nie -
nia po pro stu z obie kty w ny mi ró ¿ ni ca mi in te re sów Pol ski i Nie miec, a ta k ¿e z asy me -
tri¹ w sto sun kach dwu stron nych. Pol ska prze sza co wu je zna cze nie Nie miec, Nie mcy
nie do sza co wuj¹ zna cze nia Pol ski2. W zwi¹zku z tym na le ¿y le piej uwy pu kliæ ró ¿ ni -
ce, tak by umo ¿ li wiæ w ten spo sób prze j œcie do no wej, bar dziej par t ne r skiej fazy
w sto sun kach miê dzy dwo ma kra ja mi. Pol ska, we dle tej ar gu men ta cji, sta je wo bec
ko nie cz no œci moc nie j sze go zde fi nio wa nia swo ich in te re sów na ro do wych wo bec Nie -
miec, a ta k ¿e prze warto œcio wa nia po li ty ki hi sto ry cz nej. Z ko lei inni ko men ta to rzy
pod kre œlaj¹ ra czej pog³êbiaj¹ce siê po obu stro nach Odry prze ko na nie, ¿e miê dzy
Polsk¹ a Nie m ca mi to czy siê ja kiœ g³êbo ki spór w sfe rze wa r to œci. Miê dzy Polsk¹
a Nie m ca mi ist niej¹ nie tyle ja kieœ fun da men tal ne ró ¿ ni ce in te re sów, ile prze paœæ
w sfe rze wa r to œci i ku l tu ry po li ty cz nej. In ter pre tuj¹c pol ski dys kurs po li ty cz ny Piotr
Bu ras zwra ca uwa gê, ¿e przy pi sy wa ny Nie mcom przez Po la ków anty ame ry ka nizm
by³ wy ra zem prze œwia d cze nia, ¿e przy oka zji spo ru o wo j nê w Ira ku cho dzi³o o coœ
wiê cej ni¿ zwyk³e ró ¿ ni ce po li ty cz ne; pol ski sprze ciw wo bec pro je ktu kon sty tu cji UE
eks po no wa³ nie mie cki ego izm za gra ¿aj¹cy idei eu ro pe j skiej soli da r no œci, na to miast
de ba ta o Cen trum prze ciw Wy pê dze niom i o od szko do wa niach dla wy pê dzo nych
utwier dzi³y du¿¹ czêœæ pol skich elit w prze ko na niu, ¿e oba na ro dy zna j duj¹ siê
w g³êbo kim spo rze aksjo lo gi cz nym do tycz¹cym kwe stii hi sto ry cz nych3. A sko ro
stawk¹ w grze s¹ pryn cy pia i im pon dera bi lia, to ce lem pol skiej po li ty ki wo bec Nie -
miec jest prze de wszy stkim za cho wa nie ra cji i wy ¿szo œci mo ra l nej w tocz¹cym siê
spo rze, bar dziej na wet ni¿ osi¹gniê cie kon kre t nych ce lów politycznych.

Oczy wi œcie nie oz na cza to, ¿e po li ty cy Pra wa i Spra wied li wo œci nie maj¹ ta kich ce -
lów po li ty cz nych i zwi¹za nych z nimi ocze ki wañ wo bec Nie miec. Jest to m.in. pro jekt 
œci œle j szej wspó³pra cy ener ge ty cz nej pañstw Za cho du, któ ry do ty ka w od nie sie niu do

1 Por. R. Fre u den ste in: Pol sko- nie mie cka wspól no ta spo ru, „Ma ga zyn Pol sko- Nie mie cki Dia log” 2004,
nr 65.

2 M. Ci cho cki: Bli sko, co raz bli ¿ej, „Rze czpo spo li ta”, 25 XI 2005.
3 P. Bu ras: Pol sko- nie mie cka wspól no ta k³opo tów, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 10–11 XII 2005.



Nie miec dwóch wa ¿ nych pro ble mów i pol skich ocze ki wañ: bar dziej wstrze miê Ÿ li wej
po li ty ki Be r li na wo bec Mo sk wy oraz wiê ksze go otwa r cia siê Nie miec na wspó³pra cê
z Wa szyn g to nem. Za rów no w po li ty ce ener ge ty cz nej, jak i w in nych ob sza rach po li -
ty ki. Oce na taka po dzie la na jest rów nie¿ przez inne pol skie pa r tie i naj wa¿ nie j szych
po li ty ków. Pod sta wo we pol skie ocze ki wa nia wo bec Nie miec wy ra zi³ w jed nym z wy -
wia dów li der Pla t fo r my Oby wa te l skiej Jan Ro ki ta, wed³ug któ re go spro wa dzaj¹ siê
one prze de wszy stkim do trzech kwe stii: „¿eby Nie mcy mia³y po stêp go spo da r czy
i by³y refo rma to r skie, ¿eby nie pro wa dzi³y w³as nej po li ty ki w Mo sk wie, ty l ko po li ty -
kê eu ro pejsk¹, i ¿eby Nie mcy nie k³óci³y siê z Ame ryk¹”4. Taka hie ra r chia ocze ki wañ
wy ni ka ze spo so bu wi dze nia przez pol skie eli ty g³ów nych pro ble mów pol skiej po li ty -
ki za gra ni cz nej. Jest ona oce nia na i fo r mu³owa na w du ¿ej mie rze przez pry z mat bez -
pie cze ñ stwa, ro zu mia ne go prze de wszy stkim geo poli ty cz nie, przy czym g³ówne za -
gro ¿e nia wi dzia ne s¹ na Wscho dzie i uto ¿ sa mia ne z od twa rza niem stref wp³ywów
i im pe rium przez Ro sjê5. W tym kon te k œcie trze ba wi dzieæ ogro m ne zna cze nie przy pi -
sy wa ne w Pol sce re la cjom Nie miec z Rosj¹, a ta k ¿e ze Sta na mi Zjed no czo ny mi.
Nak³ada siê na to po czu cie pol skich elit, ¿e ich oba wy nie s¹ do brze ro zu mia ne na Za -
cho dzie.

Prze ko na nie elit o isto t nych ró ¿ ni cach miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi czy to w sfe rze
re a l nych in te re sów, czy to w sfe rze ku l tu ry po li ty cz nej i wa r to œci w ja kiejœ mie rze
zbie ga siê z opi nia mi spo³ecze ñ stwa o niepo do bie ñ stwie Po la ków i Nie mców. Rów -
no cze œ nie jed nak, jak po ka za no w pie r wszej czê œci ni nie j sze go te kstu, mimo prze -
œwia d cze nia o ró ¿ ni cach pol sko- nie miec kich, Po la cy s¹ co raz bar dziej otwa r ci na
swo ich za chod nich s¹sia dów, co doku men to wa ne jest m.in. wiêksz¹ akce p tacj¹ Niem -
ców w ¿y ciu spo³ecz nym i go spo da r czym, jak rów nie¿ rosn¹c¹ sym pa ti¹. Po ni ¿ej od -
nie sie my to do pro ble mów stri c te po li ty cz nych i do ty kaj¹cych po li ty cz nych sto sun -
ków pol sko- nie miec kich, po ka zuj¹c, gdzie na sta wie nie i opi nie spo³ecze ñ stwa s¹
zbie ¿ ne z pogl¹dami elit, a gdzie w za ska kuj¹cy nie rza d ko spo sób od nich od bie gaj¹.
W ja kim sto p niu po sta wy elit po li ty cz nych ugrun to wa ne s¹ w po sta wach ca³ego
spo³ecze ñ stwa, a w ja kim one siê roz chodz¹. Na stê p nie przed sta wio no oce ny do -
tycz¹ce pol sko- nie miec kich sto sun ków dwu stron nych, oba wy Po la ków zwi¹zane
z Nie m ca mi oraz ocze ki wa nia wo bec za chod nie go s¹siada.

Ko men ta to rzy za j muj¹cy siê sto sun ka mi pol sko- nie miec kimi od d³u¿ sze go cza su
wska zuj¹, ¿e po wej œciu Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej i NATO bra ku je akce pto wa ne go
przez obie stro ny celu wspó³pra cy, któ ry by legi ty mi zo wa³ i spa ja³ wspó l ne pro je kty
miê dzy obo ma pa ñ stwa mi. Okres po wej œciu Pol ski do UE w maju 2004 r. zda wa³ siê
po twier dzaæ tê dia g no zê. Sto sun ki miê dzy Polsk¹ a Nie m ca mi ob fi to wa³y w kon fli kty 
do tycz¹ce za rów no spo rów hi sto ry cz nych (spór o Cen trum prze ciw Wy pê dze niom
i re kom pen sa ty), jak i po li ty ki eu ro pe j skiej (spór o kon sty tu cjê UE) oraz glo ba l nej
(spór o wojnê w Iraku).

W sty cz niu 2004 r., pod wp³ywem de ba ty na te mat kon sty tu cji eu ro pe j skiej i ar gu -
men tów po li ty ków uwy pu klaj¹cych kon fli kty miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi i Francj¹
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4 Wy wiad Jana Ro ki ty dla TOK FM, 19 IX 2005.
5 Na te mat roli ka te go rii bez pie cze ñ stwa w pol skiej po li ty ce pa ñ stwo wej i w szcze gó l no œci za gra ni cz nej

zob. R. Ku Ÿ niar: Po li ty ka bez pie cze ñ stwa w pol skiej po li ty ce za gra ni cz nej, [w:] ten ¿e (red.): Pol ska po li ty ka
bez pie cze ñ stwa 1989–2000, Wa r sza wa 2001. Na te mat roli pol skich obaw przed neo impe rial ny mi ten den cja mi
w Ro sji w kon te k œcie pol sko- nie miec kim zob. M. Fa³ko wski, K.-O. Lang: Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy
i Ukra i na w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2004.



wokó³ tra kta tu kon sty tucy jne go UE, a¿ 57% Po la ków de kla ro wa³o, ¿e to Nie mcy s¹
wed³ug nich naj bar dziej nie chê t nym Pol sce pa ñ stwem Unii Eu ro pe j skiej6. Pod no szo -
no wów czas ar gu men ty o sprze cz nych in te re sach Pol ski i sta rych kra jów cz³on ko w -
skich Unii Eu ro pe j skiej, a ta k ¿e o po dej mo wa nych przez Fran cjê i Nie mcy pró bach
mar gina li za cji no wych kra jów cz³on ko wskich. Osta t nie mie si¹ce rów nie¿ ob fi to wa³y
w kry ty cz ne ko men ta rze pod ad re sem po li ty ki nie mie c kiej. Pol scy ko men ta to rzy pi -
sa li, ¿e w po li ty ce eu ro pe j skiej „Be r lin nie ufa Wa r sza wie” kie ruj¹c siê na ro do wym
ego i z mem, a nie zasadami europejskiej solidarnoœci.

W d³u¿ szej per spe kty wie cza so wej ba da nia opi nii pu b li cz nej zdaj¹ siê jed nak po -
ka zy waæ, ¿e de ba ta w me diach i owe kry ty cz ne wy po wie dzi po li ty ków je dy nie
w ogra ni czo nym sto p niu wp³ynê³y na po sta wy pol skie go spo³ecze ñ stwa. Kry ty cz ne
na sta wie nie Po la ków do Nie miec z cza sów de ba ty kon sty tucy j nej na prze³omie 2003
i 2004 r. oka za³o siê ra czej prze j œcio we. Oce niaj¹c rolê Nie miec w Eu ro pie w li sto pa -
dzie 2005 r., Po la cy de kla ro wa li, ¿e Nie mcy „ra czej przy czy niaj¹ siê do le p szej
wspó³pra cy” (62%) ni¿ do „za ostrza nia spo rów i na piêæ w Eu ro pie” (16%) (ry su nek 8).

Bar dziej kry ty cz nie oce niaj¹ za chod nie go s¹sia da je dy nie wy bo r cy Sa mo ob ro ny
(jed nak rów nie¿ wœród nich po zy tywn¹ i kon cy lia cyjn¹ rolê Nie miec w UE pod kre œla
ponad po³owa – 53%) oraz Ligi Pol skich Ro dzin. Ele kto rat PiS zde cy do wa nie oce nia
Nie mcy jako kraj na sta wio ny na wspó³pra cê, a nie na kon flikt (64%). O Nie mczech
jako Ÿró d le eu ro pe j skich spo rów i na piêæ my œli je dy nie 18% wy bo r ców Pra wa i Spra -
wied li wo œci. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e wy bo r cy wszy stkich g³ów nych pa r tii po li ty cz -
nych, za rów no pra wi co wych (PO i PiS), jak i le wi co wych (SLD i SdPl), oce niaj¹ rolê
Nie miec w spo sób wyj¹tko wo spo ko j ny, je œli we Ÿmie my pod uwa gê nie wielk¹ od -
leg³oœæ w cza sie od gwa³tow nych i nag³oœ nio nych spo rów pol sko- nie miec kich,
zw³asz cza o kon sty tu cjê UE. Na wet wœród wy bo r ców pa r tii jed noz na cz nie popu li sty -
cz nych b¹dŸ na ro do wych (Sa mo ob ro na i LPR) prze ko na nie o ne ga ty w nej roli Nie -
miec jest ty l ko nie zna cz nie wy ¿sze (po wy ¿ej 20%), w tej gru pie wy bo r ców za uwa ¿a l -
ny jest nie tyle wy ¿szy po ziom ocen ne ga ty w nych, ile brak wy ro bio ne go zda nia.

Rów nie¿ oce na sto sun ków pol sko- nie miec kich po ka zu je, ¿e pesy mi sty cz na de ba ta
eks per cka i po li ty cz na nie prze³o¿y³a siê na post rze ga nie tych sto sun ków przez

Oce na roli Nie miec w Eu ro pie i sto sun ków pol sko- nie miec kich 35
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Czy dzisiejsze Niemcy s¹ krajem, który:

Ry su nek 8. Oce na po li ty ki Nie miec w Unii Eu ro pe j skiej

Zród³o: Dane ISP.´

6 CBOS (25/2004): Post rze ga ny sto su nek kra jów UE do Pol ski, Ko mu ni kat CBOS, luty 2004,
<www.cbos.com.pl>.



spo³ecze ñ stwo. Wbrew oce nom po li ty ków i eks per tów ogro m na wiê kszoœæ Po la ków
(pra wie 80%) jest zda nia, ¿e sto sun ki miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi uk³adaj¹ siê do brze.
Oce na ta jest zbli ¿o na do tej sprzed 5 lat, choæ opi nie bar dziej siê skry sta li zo wa³y
i wy ra Ÿ nie wiê cej ba da nych sk³ania siê ku ne ga ty w nej oce nie sta nu sto sun ków pol -
sko- nie miec kich (14% wo bec 6% w roku 2000).

Ta be la 11. Oce na sto sun ków pol sko- nie miec kich 2000, 2005 (w%)

Ba da nie

Jak, Pana (i) zda niem, uk³adaj¹ siê sto sun ki miê dzy Nie mca mi i Polsk¹?

bar dzo do brze ra czej do brze ra czej Ÿle bar dzo Ÿle
trud no

po wie dzieæ

2000 6 77  6 – 12

2005 2 77 14 1  8

Zród³o: Dane ISP.

Po wy ¿sze wy ni ki sk³aniaj¹ do oce ny, ¿e spo³ecze ñ stwo pol skie z pe w nym dys tan -
sem ob se r wu je bie¿¹c¹ „wy sok¹” de ba tê po li tyczn¹. Ju¿ wcze œ nie j sze ba da nia syg na -
li zo wa³y, ¿e nie za le ¿ nie od bie¿¹cych wy da rzeñ po li ty cz nych Po la cy s¹ ra czej sk³onni 
do po zy ty w nych ocen sto sun ków pol sko- nie miec kich. Ba da nia CBOS, w któ rych
u¿y to in nej ska li (z wa r to œcia mi œro d ko wy mi, a wiêc ka te go ri¹ „sto sun ki nie s¹ ani do -
bre, ani z³e”) rów nie¿ po ka zuj¹, ¿e po od rzu ce niu œro d ko wych wa r to œci jest oko³o
8 ra zy wiê cej ocen po zy ty w nych ni¿ ne ga ty w nych7. Jed no cze œ nie ne ga ty w ne opi nie
Po la ków w naj go rê t szym mo men cie spo ru o kon sty tu cjê eu ro pejsk¹ po ka zuj¹, ¿e kry -
zy sy po li ty cz ne mog¹ po wo do waæ rów nie¿ pe w ne – choæ kró t ko trwa³e – wa ha nia
w spo³ecze ñ stwie. W kró t kim okre sie te spo ry i emo cje de ba ty po li ty cz nej s¹ re je stro -
wa ne przez spo³ecze ñ stwo, któ re jed nak po ja kimœ cza sie wra ca do bar dziej po zy ty w -
nych ocen. Wy da je siê, ¿e wyt³uma cze nia spo ko j nych i do brych opi nii Po la ków na ten 
te mat szu kaæ na le ¿y prze de wszy stkim w so lid nym fun da men cie kon ta któw spo³ecz -
nych i go spo da r czych miê dzy obo ma na ro da mi. Gê stoœæ i sto sun ko wo du¿y sto pieñ
zinsty tucjo nalizo wa nia ró ¿ ne go typu kon ta któw pol sko- nie miec kich po wo du je, ¿e
Po la cy oce niaj¹c Nie m cy i sto sun ki dwu stron ne – choæ krót koo kre so wo po da t ni na
kry zy sy po li ty cz ne – w d³ugim okre sie nie re a guj¹ jed nak na me dialn¹ hu œ ta w kê po li -
ty cz nych na stro jów. W tym sen sie rzecz mo ¿ na uj¹æ meta fo ry cz nie i po wie dzieæ, ¿e
in fo r ma cje z lo ka l nych stron ga zet (o wy mia nie m³od zie ¿y, wspó³pra cy sa morz¹dów
czy za ku pach) 15 lat po prze³omie roku 1989 s¹ ju¿ wa¿niejsze dla spo³ecznych ocen
Niemiec ni¿ polityczne newsy z pierwszych stron gazet.

Ne ga ty w nie oce nia sto sun ki pol sko- nie miec kie zde cy do wa na mnie j szoœæ Po la ków 
(14%). Wœród nich wiê cej jest osób o pogl¹dach pra wi co wych. Co isto t ne, po³owa re -
spon den tów Ÿle oce niaj¹cych stan sto sun ków miê dzy na szy mi kra ja mi uwa ¿a, ¿e
odpo wie dzia l noœæ za to rozk³ada siê rów no po obu stro nach. Go to wych przy pi saæ
winê Nie mcom jest 40% spo œród kry ty cz nie oce niaj¹cych stan sto sun ków. Oce ny te
s¹ si l nie zwi¹zane z pogl¹dami poli ty cz ny mi re spon den tów: oso by de kla ruj¹ce
pogl¹dy pra wi co we zna cz nie czê œciej win¹ za z³y stan sto sun ków dwu stron nych
sk³onne s¹ oba r czaæ prze de wszy stkim Nie mców (50%) ni¿ oso by de kla ruj¹ce
pogl¹dy le wi co we (25%) czy centrowe (20%). 
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7 CBOS (35/2006): Po la cy i Nie mcy oce niaj¹ wza je m ne sto sun ki, Komu ni kat CBOS, ma rzec 2006.



Po la cy po szu kuj¹ przy czyn obe cnych trud no œci nie tyle w sprze cz no œci in te re sów
Pol ski i Nie miec czy z³ej woli po li ty ków obu kra jów, ile ra czej w trud nych do œwia d -
cze niach hi sto ry cz nych (ry su nek 9). Chara ktery sty cz ne, ¿e na czyn ni ki hi sto ry cz ne
zwra caj¹ uwa gê prze de wszy stkim najm³odsi (18–34) oraz naj sta r si ba da ni (65 lat
i sta r si).

Po zy ty w na oce na sta nu sto sun ków pol sko- nie miec kich ³¹czy siê z nad ziej¹ na to,
¿e po osta t niej zmia nie rz¹dów w obu kra jach mog¹ byæ one je sz cze le p sze. Zda niem
oko³o 1/3 re spon den tów, rz¹dy An ge li Mer kel i Ka zi mie rza Mar cin kie wi cza przy czy -
ni¹ siê do po pra wy wza je mnych sto sun ków. Po la cy nie po dzie laj¹ tu opi nii nie któ rych 
obse r wa to rów, któ rzy mówi¹ o anty nie mie c kim sta no wi sku PiS. Je dy nie 18% ba da -
nych s¹dzi³o, ¿e rz¹d Mar cin kie wi cza do pro wa dzi do po go r sze nia siê sto sun ków z za -
chod ni mi s¹siadami.

Ry su nek 10. Nowe rz¹dy w Pol sce i w Nie mczech a stan sto sun ków pol sko- 
-nie miec kich

W osta t nim okre sie dosz³o do zmia ny rz¹du
w Pol sce. Czy nowy pol ski rz¹d i pre zy dent

przy czy ni¹ siê, Pana(i) zda niem, do po pra wy, czy te¿ 
po go r sze nia sto sun ków pol sko- nie miec kich?

W osta t nim okre sie dosz³o ta k ¿e do zmia ny rz¹du
w Nie mczech. Czy zmia na rz¹du w Nie mczech

przy czy ni siê, Pana(i) zda niem, do po pra wy, czy te¿
po go r sze nia sto sun ków pol sko- nie miec kich?

Zród³o: Dane ISP.

Oce na roli Nie miec w Eu ro pie i sto sun ków pol sko- nie miec kich 37

26%

29%

43%
2% braku woli polityków

i nieumiejetnoœci rozwi¹zywania
problemów (26%)

trudno powiedzieæ (2%)

sprzecznych interesów
miêdzy Polsk¹ i Niemcami (29%)

trudnych doœwiadczeñ
historycznych (43%)

Czy nie najlepsze ostatnio stosunki polsko-niemieckie s¹ przede wszystkim efektem:

Ry su nek 9. Uwa run ko wa nia kry zy sów w sto sun kach pol sko- nie miec kich

Zród³o: Dane ISP.
Uwa ga: Py ta nie zo sta³o za da ne post rze gaj¹cym sto sun ki pol sko- nie miec kie jako z³e, n = 140.

´
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nie przyczyni¹ siê ani do poprawy, ani do pogorszenia stosunków polsko-niemieckich
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Po sta wy spo³ecz ne nie po win ny byæ oczy wi œcie ani je dy nym, ani de cy duj¹cym
dro go wska zem dla po li ty ków od po wia daj¹cych za po li ty kê za gra niczn¹, jed nak po -
win ny byæ bra ne pod uwa gê przy fo r mu³owa niu za sad po li ty ki wo bec na szych za -
chod nich s¹sia dów. Ogro m na wiê kszoœæ Po la ków (72%), w tym rów nie¿ zde cy do wa -
na wiê kszoœæ ele kto ra tu PiS (w tej pod gru pie ba da nych 72%), uwa ¿a, ¿e Pol ska
w swych sto sun kach z Nie mca mi po win na byæ ra czej „na sta wio na na wspó³pra cê
i osi¹ga nie ko m pro mi sów” ni¿ „na zde cy do wan¹ ob ro nê swo ich in te re sów” (ry su -
nek 11).

Na sta wie nie na wspó³pra cê i ko m pro mis jest po do b nie wy so kie we wszy stkich
gru pach ba da nych ze wzglê du na wiek, mie j s ce za mie sz ka nia, pogl¹dy po li ty cz ne
oraz inne zmien ne spo³eczno -demo grafi cz ne. Re la ty w nie w naj wiê kszym sto p niu na
ob ro nê in te re sów na ro do wych na cisk k³ad¹ wy bo r cy Sa mo ob ro ny (25%) i PiS (21%), 
któ rzy przy wi¹zuj¹ do tego wiê ksze zna cze nie ni¿ wy bo r cy PO i pa r tii le wi co wych
SLD i SdPl (po 15%)8.
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Czy Polska w swoich stosunkach z Niemcami powinna przede wszystkim:

20%8%

trudno powiedzieæ (8%)

nastawiaæ siê na zdecydowan¹
obronê swoich interesów (20%)

byæ nastawiona raczej
na wspó³pracê i osi¹ganie
kompromisów (72%)

72%

Ry su nek 11. Za sa dy pol skiej po li ty ki wo bec Nie miec

Zród³o: Dane ISP.´

8  W wy pa d ku cie ka wej gru py wy bo r ców LPR li cze b no œci w pró bie s¹ zbyt ma³e, by wy ko rzy sty waæ je
w ana li zie.



5. Miê dzy Nie mca mi a Rosj¹1

De ba ta pu b li cz na w Pol sce po ka zu je, ¿e ogro m ne zna cze nie w fo r mu³owa niu ocen
i po stu la tów pod ad re sem Nie mców i sto sun ków pol sko- nie miec kich od gry waj¹ za -
gad nie nia po li ty ki wschod niej. Po wo du je to, ¿e wa r to wpro wa dziæ do ana li zy po staw
Po la ków wo bec Nie miec ów „czyn nik wschod ni” b¹dŸ „ro sy j ski”. Mo ¿ na po sta wiæ
py ta nie, czy w ogó le i w ja kiej mie rze Po la cy maj¹ z ty³u g³owy mo ¿ li woœæ „no we go
Ra pal lo”? Czym t³uma czyæ bar dzo emo cjo na l ne pol skie re a kcje na nie mieck¹ po li ty -
kê wo bec Ro sji? Ana li zê do brze bê dzie zacz¹æ od kon kre t ne go przyk³adu ga zo ci¹gu
ba³ty c kie go. Kie dy je sie ni¹ 2005 r. ustê puj¹cy kan c lerz Schröder i pre zy dent Ro sji
Pu tin og³osi li przy spie sze nie prac nad pro je ktem ga zo ci¹gu biegn¹cego dnem Ba³tyku 
z ro sy j skie go Wy bo r ga do nie mie c kie go Gre ifs wa l du, maj¹cego tym sa mym omi jaæ
te ry to rium Pol ski i kra jów ba³ty c kich, pol skie me dia ko men to wa³y to zna cz nie ob szer -
niej ni¿ me dia nie mie c kie. Na pie r wszych stro nach dzien ni ki i tygo dni ki pisa³y m.in.
o „no wym Ra pal lo”, o „Nie mczech, Ro sji i ma lu cz kich”, o roz mo wach niemie cko-ro -
sy j skich pro wa dzo nych „ponad g³owa mi Po la ków”. We wszy stkich ko men ta rzach
pod kre œla no prze de wszy stkim po li ty cz ny, a nie go spo da r czy cha ra kter tego pro je ktu,
brak kon su l ta cji z pa ñ stwa mi le¿¹cymi miê dzy Nie mca mi a Rosj¹ i oce nia no go zde -
cy do wa nie ne ga ty w nie. Wska zy wa no za rów no na brak so ju sz ni czej soli da r no œci Nie -
miec w ra mach Unii Eu ro pe j skiej, wy ra ¿aj¹cy siê w nie chê ci kan c le rza Schro e de ra do 
kon sul to wa nia pro je ktu do ty kaj¹cego bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go in nych pañstw 
UE, jak i na przysz³e wiê ksze mo ¿ li wo œci Ro sji wy wie ra nia poli ty cz ne go na ci sku za
po moc¹ ró¿ ni co wa nia do staw su ro w ców ener ge ty cz nych ró ¿ nym krajom re gio nu, ko -
rzy staj¹c z po sia da nia no wej bez po œred niej dro gi do staw dla kra jów Eu ro py Za chod -
niej. Kry ty ce pol skich mass me diów to wa rzy szy³a rów nie mo c na kry ty ka pol skich
po li ty ków oraz zde cy do wa nej wiê kszo œci pol skie go spo³ecze ñ stwa. Ponad 4/5 ba da -
nych wy po wie dzia³o siê ne ga ty w nie (zob. ry su nek 12).

Trze ba za zna czyæ, ¿e po ziom kry ty ki Nie miec w tym wzglê dzie jest zna cz nie wiê k -
szy ni¿ w wy pa d ku ocen dzia³añ Eri ki Ste in bach i pro je ktu Cen trum prze ciw Wy pê -
dze niom, któ re ne ga ty w nie oce nia 53% ba da nych (wo bec 80% ne ga ty w nie oce -
niaj¹cych roz mo wy nie miec ko-ro syj skie w spra wie ga zo ci¹gu). W sto sun ku do pro -
ble mów po li ty ki wo bec Ro sji wy ra Ÿ nie mniej jest te¿ ba da nych, któ rzy nie maj¹ wy -
ro bio ne go zda nia. Roz mów niemie cko-ro sy j skich nie umie oce niæ 14% ba da nych, na
te mat dzia³añ Eri ki Ste in bach zda nia nie ma zna cz nie wiê cej, bo 26% re spon den tów.

1 Roz dzia³ ten du¿o za wdziê cza roz mo wom z Ja ros³awem Æwie kiem- Karpo wi czem, któ re mu au tor dziê ku -
je za po moc w ze bra niu da nych i ich in ter pre ta cji.



Tak zde cy do wa ne oce ny Po la ków i zna cz ny po ziom emo cji to wa rzysz¹cy re la cjom 
pra so wym i re a kcjom po li ty cz nym, do tycz¹cym nie mie c kiej po li ty ki wo bec Ro sji
i roz mów o wspó l nych pro je k tach ener ge ty cz nych, ka¿e po sta wiæ py ta nie o polsk¹
per ce pcjê so ju sz ni ków i wro gów Pol ski, ana li zuj¹c tu po sta wy nie ty l ko wo bec Nie -
miec, ale rów nie¿ wo bec Ro sji. W kon te k œcie ga zo ci¹gu ba³ty c kie go pol skie ga ze ty
ex pres sis ver bis sta wia³y py ta nie o so ju sz ni ków Pol ski, któ rzy po mo gli by jej w za pew -
nie niu bez pie cze ñ stwa (ener gety cz ne go). Fo r mu³owa nie tego typu py tañ na ³amach
co dzien nych ga zet raz je sz cze do bi t nie za de mon stro wa³o, ¿e py ta nie o so ju sz ni ków
Pol ski i kra je jej za gra ¿aj¹ce nie jest ani py ta niem abs tra kcy j nym, ani te¿ czy sto poli -
tolo gi cz nym, ad re so wa nym ty l ko do po li ty ków i eks per tów. Tra kto waæ je mo ¿ na jako 
je den ze wska Ÿ ni ków po staw Po la ków wo bec in nych na ro dów i kra jów. Mimo kry ty -
ki po staw Nie miec w kon te k œcie pro je ktu ga zo ci¹gu wi dzi my, ¿e zna j duj¹ siê one
w gru pie pañstw za li cza nych przez Po la ków do pra wdzi wych so ju sz ni ków Pol ski
(17%), dro ga zaœ do ta kiej po zy cji Nie miec w oczach pol skie go spo³ecze ñ stwa wiod³a 
od zde cy do wa nej nie uf no œci pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych (zob. ta be la 12).

Ponad 30% Po la ków, py ta na o „pra wdzi we go so ju sz ni ka Pol ski”, nie wy mie nia
¿ad ne go pa ñ stwa, uwa ¿aj¹c, ¿e albo Pol ska nie ma ta kich so ju sz ni ków wca le (15%)
lub te¿ nie po tra fi¹c ich na zwaæ (16%). Ka te go rie te na le ¿y tra kto waæ ra czej ³¹cz nie
jako ra zem opi suj¹ce gru pê ba da nych nie widz¹cych ¿ad nych so ju sz ni ków. Wska zu je
na to m.in. fakt, ¿e wœród re spon den tów z wy ¿szym wy kszta³ce niem a¿ 31% wy ra ¿a
opi niê, ¿e „Pol ska nie ma pra wdzi wych so ju sz ni ków”. Gru pê naj wa¿ nie j szych so ju sz -
ni ków przy wo³ywa nych spon ta ni cz nie przez ba da nych w od po wie dzi na to otwa r te
py ta nie tworz¹: Sta ny Zjed no czo ne (33%), Wie l ka Bry ta nia i Cze chy (po 18%), Niem -
cy (17%) oraz Fran cja (12%). Nie mcy zo sta³y ju¿ chy ba za akce pto wa ne jako so ju sz -
nik po „czy œ æ cu” lat dzie wiê æ dzie si¹tych i sto p nio wym za stê po wa niu wi ze run ku wro -
ga z lat wo j ny i z pro pa gan dy PRL wi ze run kiem ad wo ka ta Pol ski na dro dze do Unii
Eu ro pe j skiej. Na post rze ga nie Nie miec wp³ywaj¹ zmien ne spo³eczno -demo grafi cz ne, 
prze de wszy stkim wy kszta³ce nie. Wœród osób z wy kszta³ce niem wy ¿ szym o Nie m -
czech – pra wdzi wym so ju sz ni ku mówi 11%, wœród osób z wy kszta³ce niem pod sta wo -
wym – 20%. Cie kaw¹ ró ¿ ni cê w stru ktu rze my œle nia o so ju sz ni kach ze wzglê du na
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Jak Pan(i) s¹dzi, jak z punktu widzenia Polski nale¿y oceniæ rozmowy i umowy Niemiec z Rosj¹
na temat gazoci¹gu ba³tyckiego prowadzone bez udzia³u Polski?

4%

79%

3%

14%

pozytywnie

negatywnie

nie maj¹ specjalnego znaczenia dla Polski

trudno powiedzieæ

Ry su nek 12. Oce na roz mów niemie cko-ro sy j skich na te mat ga zo ci¹gu ba³ty c kie go

Zród³o: Dane ISP.´



wy kszta³ce nie na przyk³ad zie wska zañ na Nie mcy i Wielk¹ Bry ta niê (a wiêc pa ñ stwa,
któ re w ca³ej pró bie otrzy ma³y po dobn¹ li cz bê wska zañ) ilu stru je ta be la 13. 

Ta be la 12. Post rze ga ni so ju sz ni cy Pol ski

Po do œwia d cze niu lat mi nio nych, któ re pa ñ stwa za li czy³(a)by Pan(i) do pra wdzi wych so ju sz ni ków Pol ski?
(w %)

Pa ñ stwa II 1990 V 1992 IX 2004 XI 2005

Sta ny Zjed no czo ne 23 32 26 33

Cze chy (w 1990 i 1992 Cze chos³owa cja)  5   5   7 18

Wie l ka Bry ta nia 10   9 12 18

Nie mcy  2   7   7 17

Fran cja 16 24   7 12

S³owa cja (w 1990 i 1992 Cze chos³owa cja) – –   2   6

Wê gry 14   9   5   5

Ro sja/ZSRR 18   4   2   4

Pol ska nie ma so ju sz ni ków 32 26 25 15

Trud no po wie dzieæ 10 15 24 16

Zród³o: Dane z 1990, 1992, 2004 – CBOS, 2005 – ISP.
Uwa ga: Py ta nie otwa r te. Pa ñ stwa uporz¹dko wa ne s¹ w ko le j no œci od naj czê œciej wy mie nia ne go w 2005 r.

Ta be la 13. Po ziom wy kszta³ce nia a post rze ga nie Nie miec i Wie l kiej Bry ta nii jako
so ju sz ni ka (w %)

Wy kszta³ce nie Niem cy Wie l ka Bry ta nia

Pod sta wo we 20 11

Za sad ni cze za wo do we 18 20

Œred nie 16 20

Wy ¿sze 11 21

Zród³o: Dane ISP.

Wœród osób z wy kszta³ce niem wy ¿szym Wie l ka Bry ta nia jest iden tyfi ko wa na jako
so ju sz nik przez dwu kro t nie wy ¿szy od se tek osób. Wœród osób z wy kszta³ce niem pod -
sta wo wym wy stê pu je od wro t na sy tu a cja. Ró ¿ ni ce wi daæ rów nie¿, je œli cho dzi o iden ty -
fi ka cjê po li tyczn¹. Wœród osób wska zuj¹cych jako so ju sz ni ków Sta ny Zjed no czo ne
i Wielk¹ Bry ta niê re la ty w nie wiê cej jest osób de kla ruj¹cych pogl¹dy pra wi co we.
W wy pa d ku Nie miec s¹ to oso by o pogl¹dach cen tro wych i le wi co wych.

Czym t³uma czyæ zde cy do wan¹ prze wa gê wska zañ na Sta ny Zjed no czo ne w py ta -
niu o so ju sz ni ków Pol ski? Jed nym z wie lu czyn ni ków t³umacz¹cych tak¹ po sta wê Po -
la ków mog¹ byæ ugrun to wa ne w pra wie po³owie spo³ecze ñ stwa oba wy przed Rosj¹.
W³aœ nie Ro sja uz na wa na jest w Pol sce za kraj, któ re go prze de wszy stkim na le ¿y siê
oba wiaæ (zob. ta be la 13). Uwa ¿a tak 67% Po la ków i oba wy te nie ty l ko siê nie zmnie j -
szaj¹ wraz z kon so li dacj¹ pa ñ stwa pol skie go po 1989 r., ale wrêcz zwiê kszaj¹. Pra wie
po³owa Po la ków s¹dzi te¿, ¿e Ro sja nie zre zy g nu je z od zy ska nia swych wp³ywów
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w E uro pie Œrodko wo- Ws chod niej2. Na su wa siê wo bec tego in ter pre ta cja, ¿e jako
prze ciw wa gê dla ro sy j skich d¹¿eñ Po la cy widz¹ prze de wszy stkim na stê pców pa -
miê ta ne go w Pol sce ze sta no w czej po li tyki wo bec Zwi¹zku Ra dzie c kie go Ro na l da
Re a ga na, nie zaœ przy wó d ców pañstw Eu ro py Za chod niej. Tym bar dziej ¿e w pol -
skiej de ba cie pu b li cz nej po li ty ka, jak¹ pro wadz¹ wo bec Ro sji ta kie pa ñ stwa, jak
Nie mcy (ale rów nie¿ Fran cja, czy W³ochy), na po ty ka zde cy do wan¹ kry ty kê. Pro -
jekt ga zo ci¹gu ba³ty c kie go nie by³ tu w ¿ad nym ra zie wyj¹tkiem3.

Ta be la 14. Pa ñ stwa – Ÿród³a obaw Po la ków

Któ rych pañstw Pol ska po win na siê naj bar dziej oba wiaæ? (w %)

Pa ñ stwa II 1990 V 1992 IX 2004 XI 2005

Ro sja/ZSRR 25 45 44 67

Nie mcy 88 58 35 21

Bia³oruœ – 3  5 12

Irak, „kra je ara b skie”, „kra je muzu³ma ñ -
skie, is la m skie”, „kra je, gdzie sze rzy siê
ter ro ryzm”

0 1 18  8

Ukra i na 3 30  5  7

Sta ny Zjed no czo ne 2 2  5  5

Pol ska nie ma wro gów 3 5  6  5

Trud no po wie dzieæ 3 8 12 10

Zród³o: Dane z 1990, 1992, 2004 – CBOS, 2005 – ISP.
Uwa ga: Py ta nie otwa r te. Ko le j noœæ wg wie l ko œci ma lej¹cych w 2005 r.

Mimo ¿e Nie mcy nie s¹ post rze ga ne jako g³ówna prze ciw wa ga dla Ro sji, za uwa ¿a -
my zna cz ny spa dek obaw zwi¹za nych z Nie mca mi po 1989 r. W ci¹gu ki l ku na stu lat
od se tek osób myœl¹cych o Nie mczech jako pa ñ stwie, któ re go na le ¿a³oby siê oba wiaæ,
spad³ z pra wie 90% do nie co ponad 20%. Po ka zu je to do bi t nie prze³om, jaki siê do ko -
na³ po oba le niu ko mu ni z mu i do ko nu je siê na dal wraz z wej œciem Pol ski do UE. Je sz -
cze w 2004 r. Nie mcy wspo mnia³o w tym kon te k œcie 35% ba da nych przez CBOS,
a wiêc 14 pun któw pro cen to wych wiê cej ni¿ w li sto pa dzie 2005 r. Zupe³nie inny kie -
ru nek zmian wi dzi my w wy pa d ku Ro sji (zob. ry su nek 13)

Wzrost obaw wi¹za nych z Rosj¹ na le ¿y in ter pre to waæ chy ba w na stê puj¹cy spo -
sób. Na pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych ubieg³ego wie ku mie li œmy do czy nie nia
z „od cza ro wa niem” so cja li sty cznej pro pa gan dy, mówi¹cej o inter nacjo nali stycz nej
przy ja Ÿ ni w blo ku de mo kra cji lu do wej. Po ziom obaw w la tach dzie wiê æ dzie si¹tych
i na pocz¹tku XXI wie ku ukszta³towa³ siê wokó³ 45%. Od po wia da³ re a liom re la ty w -
nie s³abej „je l cy no wskiej” Ro sji. Ob ser wo wa ny w oma wia nym osta t nim ba da niu
wzrost to wy nik obaw zwi¹za nych z uma c nia niem siê Ro sji, „mocn¹” re to ryk¹ pre zy -
den ta Pu ti na, re fo r ma mi pa ñ stwa i pró ba mi od zy ska nia utra co nych stref wp³ywów na
ob sza rze by³ego Zwi¹zku So wie c kie go. W naj wiê kszym skró cie: 67% Po la ków de -
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2 CBOS (35/2004): Dok¹d zmie rza Ro sja, Ko mu ni kat CBOS, luty 2004, <www.cbos.com.pl>.
3 Oprócz niemie cko-ro syj skie go pro je ktu ga zo ci¹gu pó³no c ne go zob. m.in. ko men ta rze po spo t ka niu pre -

zy den ta Pu ti na z pre zy den tem Chi ra kiem i kan c le rzem Schröde rem w So czi w sie r p niu 2004 r. Ro sy j ska gra o
Eu ro pê w So czi i Ro sy j ska fa r sa, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 31 VIII 2004.



kla ruj¹cych oba wy w zwi¹zku z Rosj¹ to ko men tarz do po li ty ki Ro sji wo bec wy da -
rzeñ na Ukra i nie, do za krê ce nia kur ka z ga zem Bia³oru si, co da³o siê ta k ¿e od czuæ
w Po l s ce, i do pro je ktu ba³ty c kie go. Wi dzi my jed nak wy ra Ÿ nie, ¿e oba wy Po la ków
do tycz¹ce „zbli ¿e nia miê dzy Rosj¹ a Nie mca mi” (61% ba da nych oce nia ta kie zbli ¿e -
nie jako za gro ¿e nie dla Pol ski) zwi¹zane s¹ w de cy duj¹cym sto p niu z per cepcj¹ Ro sji,
nie zaœ Nie miec. Za ne ga tywn¹ ocen¹ kryj¹ siê oba wy zwi¹zane ra czej z Rosj¹ ni¿
z Nie m ca mi. Za gro ¿eñ ze stro ny Nie miec oba wia siê nie ca³e 30% Po la ków, ze stro ny
Ro sji ponad dwa razy wiê cej. Stru ktu rê post rze ga nych za gro ¿eñ ze stro ny obu kra jów
po ka zu je ta be la 15.

Ta be la 15. Ob sza ry za gro ¿eñ uto ¿ sa mia nych z Nie mca mi i Rosj¹ (w %)

Czy oba wia siê Pan(i), ¿e Ro sja/Nie mcy
w przysz³oœci mo¿e sta no wiæ dla Pol ski

za gro ¿e nie

Mi li ta r ne Go spo da r cze Po li ty cz ne

Ro sja Nie mcy Ro sja Nie mcy Ro sja Nie mcy

Tak 67 29 62 49 63 33

Nie 24 60 29 39 23 50

Trud no po wie dzieæ  9 11  9 11 14 16

Zród³o: Dane ISP.

Wi daæ, ¿e oba wy zwi¹zane z Nie mca mi s¹ nie wspó³mie r ne z tymi wi¹za ny mi
z Rosj¹. Jest jed nak pe w na czêœæ spo³ecze ñ stwa pol skie go, któ ra oba wia siê za rów no
Ro sji, jak i Nie miec. Jed no cze œ nie wschod nie go i za chod nie go s¹sia da oba wia siê
oko³o 15% Po la ków. Mo ¿ na po wie dzieæ skró to wo, ¿e w³aœ nie w pod œwia do mo œci je -
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dy nie (a¿?) 15% Po la ków ist nie je ja kieœ za gro ¿e nie „no wym Ra pal lo” (zob. ta be -
la 16).

Ta be la 16. Ele kto ra ty pa r tii po li ty cz nych a oba wy wo bec Nie miec i Ro sji (w %)

Pa r tie

Nie ma obaw
ani wo bec
Nie miec,

ani wo bec Ro sji

Ma oba wy
wo bec Nie miec
(i nie ma wo bec

Ro sji)

Ma oba wy
wo bec Ro sji

(i nie ma wo bec
Nie miec)

Ma oba wy
za rów no wo bec

Nie miec,
jak i wo bec Ro sji

Ogó³em 27 5 52 15

PiS 21 6 50 23

PO 25 – 58 17

SLD+SdPl 34 – 53 13

Sa mo ob ro na 28 11 50 11

Zród³o: ISP.
Uwa ga: Ele kto ra ty pa r tii na pod sta wie de kla ra cji g³oso wa nia w wy bo rach par la men tar nych 2005 r.

Naj wiê kszy od se tek osób oba wiaj¹cych siê jed no cze œ nie Nie miec i Ro sji jest
wœród wy bo r ców PiS (rów nie¿ w li cz bach bez wzglêd nych, jako ¿e PiS otrzy ma³o naj -
wiê cej g³osów w wy bo rach). Ta kie oba wy skie ro wa ne w dwie stro ny wy stê puj¹
w wiê kszym sto p niu rów nie¿ wœród naj sta r szych Po la ków, po wy ¿ej 65 lat – w tej gru -
pie wie ko wej oba wy wo bec obu kra jów ¿ywi 25% Po la ków. Wœród wy bo r ców Sa mo -
ob ro ny re la ty w nie wy so ki jest od se tek osób, któ re oba wiaj¹ siê Nie miec, nie czuj¹ zaœ
obaw przed Rosj¹. Ta kich osób w pra kty ce nie ma na to miast, b¹dŸ jest bar dzo nie wie -
le, w ele kto ra tach Pla t fo r my oraz pa r tii post komu nisty cz nych.

Wspó³pra ca z Nie mca mi

An ge la Mer kel, przy je ¿ d¿aj¹c do Wa r sza wy nied³ugo po ukon sty tuo wa niu siê rz¹du
w Be r li nie, chcia³a prze de wszy stkim zasy gna li zo waæ chêæ dia lo gu i zmia ny kli ma tu
w sto sun kach pol sko- nie miec kich. By³a to wi zy ta „za po zna w cza” i jako taka spe³ni³a
swo je cele. Po do b ny cha ra kter mia³a rów nie¿ wi zy ta pre zy den ta Ka czy ñ skie go w Ber li -
nie. Jej ce lem by³o prze zwy ciê ¿e nie nie uf no œci dru giej stro ny. Na ja ko œcio wy
prze³om w sto sun kach dwu stron nych przy j dzie je sz cze po cze kaæ, ca³y czas ist niej¹
bo wiem isto t ne ró ¿ ni ce po miê dzy Polsk¹ i Nie mca mi (m.in. w klu czo wych kwe stiach
in te gra cji eu ro pe j skiej), a eli ty obu kra jów nie zna laz³y dot¹d rów nie d³ugo fa lo we go
i prze ma wiaj¹cego do obu stron celu sto sun ków pol sko- nie miec kich, ja kim by³o roz -
sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej i wej œcie Pol ski do UE i NATO. Jed nak mimo ostro ¿ no œci 
w ocze ki wa niach do tycz¹cych zmian, ja kich nowy rz¹d An ge li Mer kel do ko na w klu -
czo wych z pun ktu wi dze nia Pol ski ob sza rach (ta kich m.in. jak po li ty ka wschod nia,
sto sun ki trans atlan ty c kie i bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne), wy ra Ÿ ne za akcen to wa nie
przez kan c lerz Nie miec woli dia lo gu jest cen nym pocz¹tkiem. Po do b nie jak sa tys fa k -
cja Le cha Ka czy ñ skie go po przy je Ÿ dzie z Be r li na i s³owa o do brej at mo s fe rze roz -
mów.

Oczy wi œcie, sama do bra at mo s fe ra roz mów czy uspo ko je nie obaw nie po wo duj¹,
¿e ró ¿ ni ce pol sko- nie miec kie prze sta³y ist nieæ lub ¿e na gle – Deus ex ma chi na – po -
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wsta³a li sta wa ¿ nych d³ugo fa lo wych wspó l nych pro je któw pol sko- nie miec kich, na -
daj¹cych sto sun kom dwu stron nym nowy, wy ¿ szy sta tus. Ten etap jest je sz cze przed
nami. Je œli w ogó le do nie go doj dzie. Jed nak w po³¹cze niu z so lid nym fun da men tem
wspó³pra cy spo³eczno -go spoda r czej, a wiêc znacz¹c¹ wy mian¹ go spo darcz¹, ¿y wy mi 
kon ta kta mi w re gio nach przy gra ni cz nych i wspó³prac¹ or ga ni za cji po zarz¹do wych
i in sty tu cji na uko wych, ten dia log po li ty ków na wy so kim szcze b lu mo¿e sprzy jaæ
usu wa niu ró ¿ nic i za ini cjo wa niu prac nad ewen tua l ny mi przysz³ymi fla go wy mi pro -
je kta mi dwu stron ny mi i euro pe j ski mi Pol ski oraz Nie miec.

Pod jê ciu ta kich prac sprzy ja rów nie¿ za ska kuj¹co po zy ty w ne i otwa r te spo j rze nie
pol skie go spo³ecze ñ stwa w kie run ku za chod nie go s¹sia da. Po la cy, jak po ka za li œmy
w ni nie j szym ra po r cie, w ogro mnej wiê kszo œci chc¹ wspó³pra co waæ z Nie mca mi i s¹
go to wi do ko m pro mi sów. Pol skie mu spo³ecze ñ stwu nie udzie li³a siê te¿ mo c no kry ty -
cz na wi zja obe cnych sto sun ków pol sko- nie miec kich do mi nuj¹ca w pol skiej de ba cie
pu b li cz nej. Ogro m na wiê kszoœæ, 4/5 ba da nych, po zy ty w nie oce ni³a stan sto sun ków
pol sko- nie miec kich. Spo³ecze ñ stwo pol skie z op ty mi z mem pa trzy te¿ na per spe kty -
wy wza je mnych re la cji z s¹sia dem zza Odry po wy bo rach w Pol sce i w Nie mczech.
Po la cy sk³onni s¹ s¹dziæ, ¿e rz¹dy An ge li Mer kel i Ka zi mie rza Mar cin kie wi cza przy -
czy ni¹ siê ra czej do po pra wy sto sun ków pol sko- nie miec kich.

Po la cy prze ko na ni s¹ o wa dze wspó³pra cy z s¹sia dem zza Odry. Nie mcy post rze ga -
ne s¹ jako je den z naj wa¿ nie j szych pa r t ne rów Pol ski. W ka ¿ dym z trzech naj wa¿ nie j -
szych wy mia rów: po li ty cz nym, go spo da r czym i mi li ta r nym zna j duj¹ siê one w pie r w -
szej trój ce wska za nych przez re spon den tów pañstw (ta be la 17).

Ta be la 17.  Naj wa¿ nie j si pa r t ne rzy miê dzy naro do wi Pol ski

Z któ ry mi pa ñ stwa mi z tej li sty Pol ska po win na, Pana(i) zda niem, naj œci œlej wspó³pra co waæ

go spo da r czo po li ty cz nie wo j sko wo/mi li ta r nie

Cze chy 13  8  3

Fran cja 10 13  8

Ja po nia  9  2  2

Li twa  4  3  1

Nie mcy 37 32 21

Ro sja 34 18 11

S³owa cja  3  4  2

Sta ny Zjed no czo ne 32 44 64

Wie l ka Bry ta nia (An glia) 23 29 34

Ukra i na 14  8  3

Trud no po wie dzieæ  8 15 16

Zród³o: Dane ISP.
Uwa ga: Re spon den ci wy bie ra li nie wiê cej ni¿ dwa pa ñ stwa z li sty.

Szcze gó l nie pod kre œla na jest waga wspó³pra cy go spo da r czej, gdzie Nie mcy s¹ wy -
mie nia ni jako naj wa¿ nie j szy pa r t ner. Nie dzi wi to, al bo wiem wy mia na han d lo wa i in -
wes tycy j na miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi jest rze czy wi œcie wy so ka. Rów no cze œ nie Po -
la cy wska zuj¹ rów nie¿ wspó³pra cê po li tyczn¹, wy mie niaj¹c Nie mcy na dru gim mie j s -
cu za raz za Sta na mi Zjed no czo ny mi, a przed Wielk¹ Bry ta ni¹. Je dy nie w ob sza rze
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wspó³pra cy mi li ta r nej pa nu je prze ko na nie, po twier dzo ne wcze œ niej ju¿ w wie lu in -
nych ba da niach, ¿e Pol ska po win na kon cen tro waæ siê na wspó³pra cy ze Sta na mi Zjed -
no czo ny mi. Nie mcy jed nak na dal uzy skuj¹ doœæ znaczn¹ li cz bê wska zañ i lo kuj¹ siê
na trze cim mie j s cu.

Wy ni ki ba da nia po ka zuj¹, ¿e pol skie spo³ecze ñ stwo chce do brych sto sun ków
z Nie m ca mi, choæ jed no cze œ nie nie po koi je wspó³pra ca nie miec ko-ro syj ska pro wa -
dzo na ponad g³owa mi Po la ków, bez uw z glêd nie nia pol skich in te re sów i obaw. Tu
oba wy spo³ecz ne s¹ zbie ¿ ne z oba wa mi pol skich po li ty ków.

***

Ba da nie opi nii pu b li cz nej, le¿¹ce u pod staw ni nie j sze go te kstu, zo sta³o zrea li zo wa ne
w ra mach pro je ktu In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych „Wza je m ny wi ze ru nek Po la ków
i Nie m ców po wej œciu Pol ski do UE”. Prze pro wa dzo ne zo sta³o w te re nie przez Cen -
trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej (CBOS) w li sto pa dzie 2005 r. na repre zenta ty w nej
ogól no po l skiej lo so wej pró bie 1005 do ros³ych Po la ków. Ba da nie wi ze run ku Nie -
mców w Pol sce z li sto pa da 2000 r., do któ re go wy ni ków czê sto siê w tym mie j s cu
odwo³ywa no, prze pro wa dzi³a So po cka Pra co w nia Ba dañ Spo³ecz nych (PBS) na
repre zenta ty w nej pró bie 1023 do ros³ych mie sz ka ñ ców Pol ski.

46 Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000–2005



Bi b lio gra fia

Bru ba ker R.: Ci ti zen s hip and Na tion ho od in Fran ce and Ge r ma ny, Ha r vard Uni ve r si -
ty Press 1992.

Bu ras P.: Pol sko- nie mie cka wspól no ta k³opo tów, „Ga ze ta Wy bo r cza”, 10–11 XII 2005.

Ci cho cki M.: Bli sko, co raz bli ¿ej, „Rze czpo spo li ta”, 25 XI 2005.

CBOS (116/2001): Sto su nek Po la ków do in nych na ro dów, Ko mu ni kat CBOS,
<www.cbos.com.pl>.

CBOS (25/2004): Post rze ga ny sto su nek kra jów UE do Pol ski, Ko mu ni kat CBOS, luty 
2004, <www.cbos.com.pl>.

CBOS (35/2004): Dok¹d zmie rza Ro sja, Ko mu ni kat CBOS, luty 2004,
<www.cbos.com.pl>

CBOS (35/2006): Po la cy i Nie mcy oce niaj¹ wza je m ne sto sun ki, Ko mu ni kat CBOS,
ma rzec 2006.

Dmi trów E.: Rola mi tów i ste reo ty pów we wza je mnym post rze ga niu, [w:] A. Wolf f-
 Po wê ska, D. Bin gen (red.): Po la cy – Nie mcy. S¹sie dz two z dys tan su, In sty tut Za -
chod ni, Po znañ 2004, s. 493–528.

Do li ñ ska X., Fa³ko wski M.: Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze -
rza nia Unii Eu ro pe j skiej, ISP, Wa r sza wa 2001.

Ebe r we in W.-D., Ko wa l ski S., Re i ter J.: Eli ty Pol ski i Nie miec. Wspól no ta in te re sów
i wa r to œci?, CSM, Wa r sza wa 2000.

Ebe r we in W.-D., Ecke r -E hr hardt M.: De ut s chland und Po len. Eine Wer te- und Inte -
ressen gemein s chaft? Die Eli ten- Per spe ktive, Le ske + Bu drich, Op la den 2001.

Ebe r we in W.-D., Ke r ski B. (red.): Die deuts ch-po lni s chen Bez ie hun gen 1949–2000,
Le ske + Bu drich, Op la den 2001.

Fa³ko wski M.: Pol ska jako Wschód i jako Za chód, [w:] L. Kolar ska- Bobi ñ ska (red.):
Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2003, s. 269–278.

Fa³ko wski M.: Po sta wy Po la ków wo bec Sta nów Zjed no czo nych i sto sun ków trans -
atlan ty c kich, [w:] L. Kolar ska- Bobi ñ ska et al. (wyd.): Mo sty przez At lan tyk? Po -
sta wy Po la ków, Cze chów i S³owa ków wo bec Sta nów Zjed no czo nych, ISP, Wa r sza -
wa 2005, s. 35–56.

Fa³ko wski M.,  Lang K.-O.: Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy i Ukra i na w prze ob ra -
¿aj¹cej siê Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2004.

Fre u den ste in R.: Pol sko- nie mie cka wspól no ta spo ru, „Ma ga zyn Pol sko- Nie mie cki
Dia log” 2004, nr 65.

Ja si ñ ska-Ka nia A.: Ste reo ty po we wy ob ra ¿e nia Po la ków o so bie i in nych na ro dach,
[w:] M. Ma ro dy, E. Guc wa- Le œ ny (red.): Pod sta wy ¿y cia spo³ecz ne go w Pol sce,
ISS, Wa r sza wa 1996, s. 218–228.

Jasi ñska - Ka nia A.: So cjo logi cz ne aspe kty ba dañ nad ste reo ty pa mi, [w:] L. Kolar ska-
 Bobi ñ ska (red.): Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2003.

Jasi ñska - Ka nia A., Ma ro dy M. (red.): Po la cy wœród Euro pe j czy ków: wa r to œci
spo ³ecze ñ stwa pol skie go na tle in nych kra jów eu ro pe j skich, Scho lar, Wa r -
sza wa 2002.



Jasi ñska - Ka nia A., Ska r ¿y ñ ska K.: Ste reo ty py na ro do we i na cjo na lizm w per spe kty -
wie miê dzyna ro do wych ba dañ po rów na w czych, [w:] M. Ko f ta, A. Jasi ñska - Ka nia
(red.): Ste reo ty py i uprze dze nia. Uwa run ko wa nia psy cho logi cz ne i ku l tu ro we,
Scho lar, Wa r sza wa 2001, s. 108–129.

Kolar ska- Bobi ñ ska L. (red.): Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, ISP, Wa r sza wa 2003.

Ku Ÿ niar R.: Po li ty ka bez pie cze ñ stwa w pol skiej po li ty ce za gra ni cz nej, [w:] ten ¿e
(red.): Pol ska po li ty ka bez pie cze ñ stwa 1989–2000, Wa r sza wa 2001, s. 45–126.

Re i ter J.: Roz mo wa „Dia lo gu” z Ja nu szem Re i te rem o sto sun kach pol sko- nie miec -
kich, „Ma ga zyn Pol sko- Nie mie cki Dia log” 2004, nr 65.

Strze sze wski M., Za gó r ski K. (red.): Pol ska – Eu ro pa – Œwiat, CBOS, Wa r sza wa 2005.

Sza cki J.: Po la cy o so bie i in nych na ro dach, OBO PiSP, Wa r sza wa 1969.

Sza ro ta T.: Po lak w ka ry ka tu rze nie mie c kiej (1914–1944). Przy czy nek do ba dañ ste -
reo ty pów na ro do wych, [w:] W. Wrze si ñ ski (red.): Wokó³ ste reo ty pów Po la ków
i Nie m ców, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go, Wroc³aw 1991.

Sza ro ta T.: Nie mcy i Po la cy. Wza je m ne post rze ga nie i ste reo ty py, PWN, Wa r sza wa 1996.

Sza ru ga L.: Ob raz Nie mca w naj no wszej li te ra tu rze pol skiej, [w:] A. Wolf f- Po wê ska,
D. Bin gen (red.): Po la cy – Nie mcy. S¹sie dz two z dys tan su, In sty tut Za chod ni, Po -
znañ 2004, s. 556–572.

Wo j ci sz ke B.: Cz³owiek wœród lu dzi. Za rys psy cho lo gii spo³ecz nej, Scho lar, Wa r sza -
wa 2002.

Wolf f- Po wê ska A., Bin gen D. (red.): Po la cy – Nie mcy. S¹sie dz two z dys tan su, In sty -
tut Za chod ni, Po znañ 2004.

Wrze si ñ ski W.: S¹siad. Czy wróg? Ze stu diów nad kszta³to wa niem ob ra zu Nie mca
w Po l s ce w la tach 1795–1939, Wy daw ni c two Uni wer sy te tu Wroc³awskie go,
Wroc³aw 1992.

Za tlin J.: Klas se nicht Ras se! Di stri bu tio nal con flicts and an ti - Po lish sen ti ment in the
GDR 1971–1989, ma szy no pis, re fe rat wyg³oszo ny na kon fe ren cji 13–14 I 2006
w Nie mie c kim In sty tu cie Hi sto ry cz nym w Wa r sza wie.


