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W paŸdzierniku 2010 roku Niemcy bêd¹ œwiêtowaæ dwudziest¹ rocznicê po³¹czenia obu
pañstw niemieckich. Zjednoczenie Niemiec budzi³o w Polsce wiele obaw. Przede wszystkim wynika³y one z niepewnoœci o przebieg polsko-niemieckiej granicy i jej nienaruszalnoœæ
oraz o ewentualne d¹¿enia niemieckich wypêdzonych do odzyskania swoich dawnych
maj¹tków na terenach nale¿¹cych obecnie do Polski.
W badaniu Centrum Badania Opinii Spo³ecznej przeprowadzonym w marcu 1990 roku
69% badanych przyzna³o, ¿e czu³o osobiste zagro¿enie ze strony Niemców, 85% uwa¿a³o,
¿e po po³¹czeniu obu pañstw niemieckich zagro¿enie Polski wzroœnie, a 76% twierdzi³o, ¿e
dla bezpieczeñstwa Polski korzystniejsze by³oby istnienie dwóch pañstw niemieckich.
W tym samym badaniu uwidoczni³ siê jednoczeœnie bardzo silny podzia³ polskiego
spo³eczeñstwa na przeciwników (41%) i zwolenników (41%) zjednoczenia Niemiec (z tym,
¿e wœród zwolenników zjednoczenia dominowa³a grupa tych, którzy opowiadali siê za nim
w odleg³ym czasie). A¿ dla 78% respondentów prawdziwe by³o porzekad³o: „Jak œwiat
œwiatem, nie bêdzie Niemiec Polakowi bratem”. Takie opinie by³y z pewnoœci¹ zwi¹zane
z negatywn¹ ocen¹ polityki ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec (51%)1.
Badanie z paŸdziernika 1990 roku (a wiêc przeprowadzone tu¿ po zjednoczeniu Niemiec) pokaza³o, ¿e dwie trzecie Polaków (64%) przyjê³o zjednoczenie Niemiec z lêkiem
i obaw¹. Ponad po³owa (55%) respondentów uzna³a, ¿e w jego wyniku zagro¿enie Polski
wzros³o. Wiêksze szanse na poprawê stosunków polsko-niemieckich w wyniku zjednoczenia dostrzega³a wówczas jedna pi¹ta (19%) ankietowanych, jedna trzecia (31%) uwa¿a³a te
szanse za mniejsze. Ponad po³owa (52%) badanych uzna³a ponadto, ¿e zjednoczenie Niemiec
os³abia polsk¹ pozycjê w Europie, a jedynie 12% respondentów twierdzi³o, ¿e j¹ wzmacnia.
Z tego punktu widzenia nie dziwi, ¿e 92% Polaków uwa¿a³o, ¿e konieczne jest podpisanie
traktatu granicznego. O bardzo powolnym opadaniu emocji i obaw zwi¹zanych z po³¹czeniem obu pañstw w porównaniu z okresem, gdy trwa³y dopiero na ten temat rozmowy, mo¿e
jednak œwiadczyæ spadek (do 43%) poczucia osobistego zagro¿enia ze strony Niemców2.
Sytuacja w nastêpnych latach nie zawsze doprowadza³a do spadku poczucia takiej niepewnoœci. W trakcie negocjacji akcesyjnych obawiano siê na przyk³ad, ¿e œrodowiska wysiedlonych mog¹ przeszkodziæ przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Kolejne lata
rzeczywiœcie przynios³y spory wokó³ kwestii upamiêtniania wypêdzeñ. Niemcy by³y jednak najwierniejszym adwokatem w staraniach Polski o przyjêcie do Wspólnoty, co Polacy
dostrzegali i doceniali. Poziom sympatii i zaufania w stosunku do Niemiec wzrasta³.
1

Polacy wobec kwestii niemieckiej. Komunikat z badañ, Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, BS/79/32/90, Warszawa,
marzec 1990 roku.
2
Polacy wobec zjednoczenia Niemiec. Komunikat z badañ, Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, BS 348/126/90, Warszawa,
paŸdziernik 1990 roku.
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Dziœ, dwadzieœcia lat po zjednoczeniu, kiedy oba kraje s¹ cz³onkami Unii Europejskiej,
wiêkszoœæ problemów i obaw z 1990 roku ju¿ nie istnieje. Politycznie Polska staje siê coraz
wa¿niejszym partnerem Niemiec – nie tylko w zwi¹zku z silnymi kontaktami gospodarczymi, ale tak¿e jako sojusznik na arenie europejskiej. Wiele zmieni³o siê równie¿ na szczeblu
lokalnym. Obawy o zabieranie przez Polaków miejsc pracy zast¹pi³y poszukiwania przez
Niemców polskich opiekunek oraz zaproszenia kierowane do Polaków, zachêcanych do zamieszkania w opuszczonych blokowiskach by³ych wschodnioniemieckich miasteczek. Podobne gesty pozwalaj¹ redukowaæ polskie lêki. Nie wszystkie kwestie s¹ jednak do koñca
rozwi¹zane. Czêœæ z nich – mimo ¿e ju¿ nieaktualna lub nieistotna z punktu widzenia poprawnych relacji polsko-niemieckich – jest nadal ¿ywa w opinii publicznej. W dwudziest¹
rocznicê zjednoczenia nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e obecnie na jego postrzeganie przez
Polaków wp³ywaj¹ nie tylko czysto polsko-niemieckie czynniki czy zmiany sytuacji w ca³ej
Europie. Polacy mog¹ kojarzyæ zjednoczenie z momentem przemian tak¿e w swoim kraju,
z koñcem zimnej wojny. Powi¹zanie procesu zjednoczenia Niemiec z procesem budowania
demokracji w Polsce mo¿e wiêc te¿ tworzyæ w polskim spo³eczeñstwie przekonanie o pewnej polsko-niemieckiej wspólnocie losów.
Na tle przywo³anych wy¿ej wyników badañ z 1990 roku oraz powy¿szych rozwa¿añ
dwudziesta rocznica zjednoczenia sk³ania do stawiania pytañ o to, jak Polacy, po dwudziestu latach, oceniaj¹ zjednoczenie Niemiec, a tak¿e jego wp³yw na losy Europy i Polski oraz
stosunki z Niemcami. Warto siê równie¿ przyjrzeæ ocenom aktualnych problemów, jakie
polskie spo³eczeñstwo dostrzega we wzajemnych relacjach, oraz opiniom o obecnej europejskiej polityce Republiki Federalnej Niemiec.
Omawiane w dalszej czêœci niniejszej publikacji badanie Instytutu Spraw Publicznych
zosta³o przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1 tysi¹ca Polaków powy¿ej piêtnastego roku ¿ycia w dniach od 2 do 6 wrzeœnia 2010 roku. Wyniki zosta³y zestawione z wynikami badañ z 2000, 2005, 2008 i 2009 roku3.

Stosunek Polaków do zjednoczenia Niemiec
i jego wp³ywu na relacje polsko-niemieckie oraz losy Europy
Zjednoczeniu Niemiec towarzyszy³o wiele nadziei, ale tak¿e obaw. Pozosta³e kraje europejskie zastanawia³y siê, jak proces powstania jednego pañstwa niemieckiego wp³ynie na
bezpieczeñstwo kontynentu, jego stabilizacjê polityczn¹ i gospodarcz¹. Obawiano siê niemieckiej dominacji. Szczególnie w Polsce silne by³y lêki o przebieg granicy i bezpieczeñstwo
kraju. Przysz³oœæ relacji Polski, która znajdowa³a siê w trakcie procesu intensywnych przemian demokratycznych, ze zjednoczonymi Niemcami sta³a dla wielu Polaków pod znakiem
zapytania.
Podpisanie z Republik¹ Federaln¹ Niemiec traktatu granicznego w listopadzie 1990 roku,
a wiêc tu¿ po zjednoczeniu Niemiec, oraz traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej
wspó³pracy w czerwcu 1991 roku przynios³o Polsce stabilizacjê w stosunkach z Niemcami.
Na ocenê skutków zjednoczenia dla Polski i Europy wp³ynê³y jednak z pewnoœci¹ póŸniejsze
3

Pe³ne dane dotycz¹ce badañ z 2000, 2005 i 2008 roku – por. L. Kolarska-Bobiñska, A. £ada, Polska – Niemcy. Wzajemny
wizerunek i wizja Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
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wydarzenia – od wejœcia Polski do struktur Unii Europejskiej i roli Berlina w tym procesie,
przez relacje Niemiec z Rosj¹, a¿ po poszczególne aspekty stosunków polsko-niemieckich.

Ocena zjednoczenia Niemiec
Zdecydowana wiêkszoœæ Polaków uwa¿a, ¿e zjednoczenie obu pañstw niemieckich
by³o korzystne zarówno dla Europy (79%), jak i Polski (74%). Wiêcej respondentów zauwa¿a jednak korzyœci dla ca³ego kontynentu ni¿ dla w³asnego kraju. Jednoczeœnie te same
osoby, które uwa¿aj¹ zjednoczenie za korzystne dla Polski, oceniaj¹ je tak¿e za korzystne
dla Europy. Za niekorzystne uznaje zjednoczenie Niemiec jedynie kilka procent badanych.
Wykres 1. Ogólna ocena skutków zjednoczenia Niemiec dla Polski i Europy (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok.

Oceniaj¹c poszczególne skutki zjednoczenia Niemiec, najwiêcej Polaków zgadza siê
ze stwierdzeniem, ¿e wydarzenie to przyczyni³o siê do stabilizacji sytuacji politycznej
w Europie (68%). Niewiele mniej respondentów (61%) przyznaje, ¿e w dalszej perspektywie umo¿liwi³o ono przyjêcie Polski i innych krajów do Unii Europejskiej. Jednoczeœnie
Wykres 2. Ocena skutków zjednoczenia Niemiec (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok.
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po³owa respondentów (50%) podziela opiniê, ¿e zjednoczenie Niemiec doprowadzi³o do
dominacji politycznej i gospodarczej tego pañstwa w Europie. Grupa popieraj¹ca tê opiniê
jest wiêc zdecydowanie liczniejsza ni¿ ta, która siê z ni¹ nie zgadza. Najmniej badanych
osób – jedna trzecia (37%) – popiera tezê, ¿e skutkiem zjednoczenia by³o rozbudzenie nastrojów nacjonalistycznych w Niemczech. W tym wypadku ró¿nice miêdzy osobami zauwa¿aj¹cymi takie nacjonalistyczne tendencje jako skutek zjednoczenia a osobami, które ich
nie dostrzegaj¹ (33%) lub nie maj¹ zdania (30%), s¹ stosunkowo niewielkie.

Wp³yw zjednoczenia Niemiec na stosunki polsko-niemieckie
Pozytywnie Polacy oceniaj¹ tak¿e wp³yw zjednoczenia Niemiec na stosunki polsko-niemieckie. Ponad trzy czwarte badanych (77%) uwa¿a, ¿e w jego wyniku relacje te siê
poprawi³y. Przeciwnego zdania jest jedynie 6% ankietowanych. Zmian nie dostrzega jedna
dziesi¹ta badanych. Osoby, które dostrzegaj¹ poprawê w stosunkach polsko-niemieckich,
uwa¿aj¹ jednoczeœnie, ¿e zjednoczenie by³o korzystne dla Polski.
Wykres 3. „Czy w wyniku zjednoczenia Niemiec stosunki polsko-niemieckie poprawi³y siê czy
te¿ siê pogorszy³y?” (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok.

Odnosz¹c te wyniki do odpowiedzi udzielanych w 1990 roku, kiedy wzrost szans na
poprawê stosunków polsko-niemieckich w wyniku zjednoczenia dostrzega³a jedynie
jedna pi¹ta ankietowanych, mo¿na zaobserwowaæ istotn¹ zmianê opinii w polskim
spo³eczeñstwie na temat skutków zjednoczenia Niemiec dla Polski.

Obecne stosunki polsko-niemieckie i zwi¹zane z nimi wyzwania
Przekonanie Polaków o pozytywnym wp³ywie zjednoczenia Niemiec na sytuacjê w Europie i w Polsce oraz w stosunkach polsko-niemieckich prowadzi do pytania, jak obecnie
ocenia siê wzajemne relacje. Dwadzieœcia lat po zjednoczeniu niektóre problemy, tak istotne w 1990 roku, przesta³y istnieæ. Pojawi³y siê jednak nowe wyzwania. Dziœ, kiedy Polska
nale¿y do Unii Europejskiej, bilateralne kontakty s¹ oparte na szerszym, europejskim
pod³o¿u. St¹d ich zupe³nie inna dynamika ni¿ w momencie, gdy ³¹czy³y siê dwa niemieckie pañstwa.
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Stan stosunków polsko-niemieckich w oczach Polaków
Trzy czwarte Polaków (75%) ocenia stosunki polsko-niemieckie jako dobre lub bardzo
dobre. W 2010 roku odsetek ten zdecydowanie wzrós³ po wczeœniejszej kilkuletniej tendencji
spadkowej (z 83% w 2000 roku do 57% w 2009 roku). W ci¹gu ostatniego roku o po³owê
spad³a jednoczeœnie grupa osób, które wystawiaj¹ raczej z³¹ lub z³¹ opiniê tym stosunkom
(z 26% w 2009 roku do 13% obecnie). Zmiana ta pokazuje, ¿e polskie spo³eczeñstwo dostrzega realne zmiany w stosunkach polsko-niemieckich, jakie zasz³y w ostatnich miesi¹cach.
Wykres 4. Ocena stanu stosunków polsko-niemieckich przez Polaków w latach 2000–2010 (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2000, 2005, 2008, 2009 i 2010 rok.

Po okresie zdecydowanego och³odzenia we wzajemnych relacjach, które nast¹pi³o w latach 2005–2007, w stosunkach bilateralnych pozosta³y nierozwi¹zane problemy oraz brak
zaufania i zrozumienia (st¹d spadek odnotowany w latach 2005–2008). Po objêciu w³adzy
przez rz¹d Donalda Tuska dosz³o do zdecydowanej poprawy we wzajemnych kontaktach,
zw³aszcza w komunikacji na najwy¿szym szczeblu. Rozwi¹zanie naros³ych problemów wymaga³o jednak czasu. Obie strony musia³y siê tak¿e odnaleŸæ w ci¹gle jeszcze nowej sytuacji
wspólnego cz³onkostwa w Unii Europejskiej, kiedy Niemcy nie by³y ju¿ adwokatem Polski
w staraniach o przyjêcie do Wspólnoty, Polska zaœ przesta³a byæ krajem, który trzeba wspieraæ. Wzajemne relacje zacz¹³ cechowaæ coraz wiêkszy realizm, który wynika z partnerstwa
na ró¿nych poziomach w strukturach unijnych. Polacy rozumiej¹ obecnie, ¿e nie musz¹ baæ
siê szczerej i konstruktywnej krytyki pod adresem wiêkszego s¹siada, jak to by³o przed
przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, gdy Niemcy aktywnie wspiera³y polskie zabiegi o cz³onkostwo. Miêdzy pozytywnymi gestami dostrzegano jednak tak¿e kwestie do tej
pory nierozwi¹zane i bolesne (równie¿ te, których celowo nie podejmowano przed 2004 rokiem). To powodowa³o, ¿e oceny stosunków polsko-niemieckich miêdzy 2008 a 2009 rokiem nadal siê pogarsza³y.
Druga po³owa 2009 i pierwsza po³owa 2010 roku przynios³y pewne zmiany we wzajemnych relacjach politycznych. Rok 2009, rok rocznic – dwudziestolecie upadku komunizmu
w Europie Wschodniej, siedemdziesi¹ta rocznica wybuchu drugiej wojny œwiatowej, pi¹ta
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rocznica przyjêcia Polski i innych pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej – obfitowa³ w wiele istotnych symboli, które tworz¹ pozytywn¹ atmosferê w stosunkach dwustronnych. Obecnoœæ kanclerz Angeli Merkel na uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych wybuch drugiej wojny œwiatowej 1 wrzeœnia na Westerplatte czy podkreœlanie roli
Polski w procesie likwidacji komunizmu, który doprowadzi³ do upadku muru berliñskiego,
zosta³y pozytywnie odebrane w Polsce i potwierdzi³y dobre kontakty polsko-niemieckie.
Tak¿e pierwsza zagraniczna wizyta niemieckiego ministra spraw zagranicznych, Guida
Westerwellego, z któr¹ uda³ siê do Warszawy, oraz potwierdzenie w umowie koalicyjnej
niemieckich partii rz¹dz¹cych znaczenia relacji z Polsk¹ by³y pozytywnymi sygna³ami.
Podobnie bardzo serdeczne relacje Angeli Merkel i Donalda Tuska pomagaj¹ w budowaniu
przyjaznych kontaktów. Wszystkie te wydarzenia i fakty wytworzy³y pozytywny obraz stosunków polsko-niemieckich, który odzwierciedlaj¹ wyniki badañ z 2010 roku.
W sferze bie¿¹cej polityki równie¿ widaæ, ¿e oba kraje traktuj¹ siê po partnersku. Min¹³
okres, w którym Polska by³a w Niemczech odbierana jako notoryczny trouble maker, a polskie
media tworzy³y w zwi¹zku z tym negatywny wizerunek wzajemnych stosunków polsko-niemieckich. Na arenie europejskiej Polska zdobywa coraz wiêksze uznanie, czego dowodem
jest wybór Jerzego Buzka na przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego oraz powodzenie
inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Poprawa stosunków Polski z Rosj¹ otwiera ponadto
szersze mo¿liwoœci wspó³pracy z Niemcami w ramach Unii Europejskiej4. Zdecydowanie lepsza komunikacja polskich racji, szukanie koalicjantów i przedstawianie konstruktywnych
propozycji dochodzenia do kompromisu powoduje, ¿e Berlin liczy siê z Warszaw¹, a relacje
polsko-niemieckie, nawet w wypadku ró¿nicy pogl¹dów, nie ulegaj¹ pogorszeniu.
W wymiarze dwustronnym minione miesi¹ce nie przynios³y zaostrzenia sytuacji
– wprost przeciwnie, wiele sporów, czêsto wczeœniej niepotrzebnie demonizowanych lub
sztucznie wyolbrzymianych, ucich³o. Dialog prowadz¹ w³aœciwi urzêdnicy, kontakty polityków na ró¿nych szczeblach pozwalaj¹ zaœ nadaæ relacjom odpowiedni¹ dynamikê i zrozumieæ wzajemne oczekiwania i pogl¹dy. Spór o Centrum przeciw Wypêdzeniom
i muzeum maj¹ce upamiêtniæ ofiary wysiedleñ czy kontrowersje wokó³ Gazoci¹gu Pó³nocnego zosta³y odsuniête z g³ównego toru i pozbawione niepotrzebnych emocji. Antyniemieckie tony nie pojawi³y siê tak¿e, co siê czêsto zdarza³o w poprzednich latach, w polskiej
kampanii prezydenckiej. I choæ nadal wiele kwestii pozostaje tutaj otwartych, nie stwarzaj¹
one nieprawdziwego wra¿enia kryzysu.
Analiza opinii na temat stanu stosunków polsko-niemieckich w podziale na grupy wiekowe nie pozwala wskazaæ istotnych ró¿nic w pogl¹dach. Obecnie kwestia oceny relacji
z Niemcami nie dzieli wiêc pokoleñ. Mo¿na jednak zauwa¿yæ dwa trendy niewiele odbiegaj¹ce od œredniej. Stosunkowo najgorzej (choæ nadal bardzo pozytywnie) relacje z zachodnim s¹siadem oceniaj¹ najm³odsi respondenci (69% odpowiedzi, ¿e stan stosunków jest dobry
lub raczej dobry), najlepiej zaœ osoby w wieku 60–65 lat (odpowiednio 79%). Wœród najm³odszych respondentów by³o jednak tak¿e najmniej osób, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, które stosunki te oceni³y negatywnie, a najwiêcej niezdecydowanych. Œwiadczy to
przede wszystkim o niewielkim zainteresowaniu m³odych ludzi polityk¹ oraz sprawami miêdzynarodowymi, co powinno niepokoiæ.
4

Szerzej na ten temat – por. A. £ada, E. Kaca, K.-O. Lang, J. Peters, Rosja dziœ i jutro. Opinie polskich i niemieckich
ekspertów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
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Wykres 5. Pozytywna ocena stosunków polsko-niemieckich wed³ug wieku respondentów (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok.

Bior¹c pod uwagê podzia³ regionalny Polski, równie¿ nie mo¿na dostrzec zdecydowanych ró¿nic w opiniach. Stosunkowo najlepiej stan relacji polsko-niemieckich oceniaj¹
Polacy mieszkaj¹cy w pó³nocno-wschodniej czêœci kraju (87%). Mo¿na to próbowaæ
wyt³umaczyæ tym, ¿e teren ten jest coraz chêtniej odwiedzany przez niemieckich turystów,
którzy ceni¹ sobie tamtejsze piêkne krajobrazy. Ich pobyt przynosi wiêc mieszkañcom dochód. Jest to jednak innego typu kontakt z Niemcami i inny zarobek ni¿ w czêœci kraju granicz¹cej z Niemcami, gdzie z kolei zachodni s¹siedzi przyje¿d¿aj¹ na zakupy, do dentysty
czy do fryzjera. Byæ mo¿e d³u¿sze pobyty turystyczne kreuj¹ pozytywniejszy wizerunek
stosunków polsko-niemieckich ni¿ krótkie wizyty w celach handlowo-us³ugowych. W porównaniu z innymi regionami stosunkowo najgorzej oceniaj¹ stan tych relacji osoby
z po³udniowo-wschodniej Polski (68%), które maj¹ najs³absze kontakty z Niemcami.
Wykres 6. Pozytywna ocena stosunków polsko-niemieckich wed³ug regionów kraju (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok.
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Dostrzegane problemy w stosunkach polsko-niemieckich
Mimo tak wyraŸnej poprawy atmosfery w ostatnim okresie i tylu pozytywnych sygna³ów, które odzwierciedlaj¹ zdecydowany wzrost dobrych ocen stanu stosunków polsko-niemieckich, miêdzy Polsk¹ a Niemcami nadal wystêpuj¹ ró¿nice zdañ. Istniej¹ tak¿e
problemy, które nale¿y rozwi¹zaæ. S¹ to jednak kwestie znacznie mniej kontrowersyjne czy
wywo³uj¹ce mniejsze napiêcie ni¿ te, które towarzyszy³y wzajemnym relacjom dwadzieœcia
lat temu.
Badani na liœcie dziesiêciu zagadnieñ mogli wskazaæ trzy, które – ich zdaniem – nale¿¹
dziœ do najwa¿niejszych (co wcale nie oznacza, ¿e powa¿nych czy du¿ych) problemów
w stosunkach polsko-niemieckich. Zestawienie odpowiedzi pokazuje, ¿e obecnie Polacy
nie widz¹ w relacjach z Niemcami jednego dominuj¹cego problemu.
Wœród trzech wybieranych aktualnych problemów na pierwszym miejscu Polacy wymieniaj¹ d¹¿enia niektórych niemieckich wypêdzonych do odzyskania maj¹tków w Polsce (44%). Na dalszych miejscach znalaz³y siê spory o upamiêtnienie wypêdzeñ (37%) oraz
prawa Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech (25%). Wszystkie trzy kwestie by³y w ostatnich miesi¹cach zagadnieniami czêsto poruszanymi w relacjach medialnych dotycz¹cych
stosunków polsko-niemieckich. Nastêpnie wœród trzech wskazañ najczêstsze s¹: nieufnoœæ czêœci polskiej opinii publicznej i polityków wobec Niemiec (21%), ró¿nice w polityce wobec Rosji oraz brak mo¿liwoœci swobodnego podejmowania pracy przez Polaków
w Niemczech (po 20%), ró¿ne interesy w polityce energetycznej (16%) oraz niewielkie
zainteresowanie Niemców Polsk¹ (13%). Najrzadziej w grupie trzech dominuj¹cych problemów wymienia siê wielkoœæ funduszy europejskich, które maj¹ w przysz³oœci przypaœæ Polsce (8%), oraz kwestiê przebiegu granicy polsko-niemieckiej (6%). Blisko 11%
badanych uwa¿a, ¿e ¿adne z zaproponowanych wyzwañ nie stanowi¹ obecnie najwa¿niejszych problemów w relacjach polsko-niemieckich.
Analizuj¹c, które z trzech wybieranych problemów pojawiaj¹ siê najczêœciej, mo¿na
stwierdziæ, ¿e dwa najpopularniejsze wskazania dotycz¹ spraw zwi¹zanych z histori¹ i jej
upamiêtnianiem. Dopiero na kolejnych miejscach pojawiaj¹ siê zagadnienia zwi¹zane z obecnymi wyzwaniami politycznymi i z przysz³oœci¹. Nie jest to przypadkowe ani zaskakuj¹ce.
Potwierdza bowiem, jak du¿y wp³yw na pogl¹dy spo³eczeñstwa maj¹ media (w³aœnie te
trzy najczêœciej wymieniane kwestie najchêtniej s¹ przedstawiane przez dziennikarzy). Podobnie wysoki odsetek osób, które wskazuj¹ na zamkniêty rynek pracy, ma najprawdopodobniej w pamiêci dyskusje na ten temat z lat ubieg³ych, szeroko nag³aœniane w mediach.
Z kolei rzadziej mówi siê w œrodkach masowego przekazu o takich wyzwaniach, jak konflikt o wysokoœæ funduszy europejskich, które maj¹ przypaœæ Polsce. Jest to – zdaniem mediów – temat skomplikowany i ma³o interesuj¹cy dla odbiorcy.
Na pierwszym miejscu, jako jeden z trzech najwa¿niejszych problemów, by³y wymieniane
d¹¿enia niektórych niemieckich wypêdzonych do odzyskiwania maj¹tków w Polsce.
W ostatnich latach krajowe media podawa³y informacje o staraniach Niemców, którzy byli
przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ w³aœcicielami maj¹tków na obecnych polskich terenach, o odzyskanie swojej w³asnoœci. W zestawieniu z liczb¹ niemieckich wysiedlonych by³y to jednak pojedyncze wypadki. W wiêkszoœci prawo do posiad³oœci osoby te naby³y na skutek
nieprawid³owoœci w polskim systemie prawnym w czasach PRL, kiedy nie zabezpieczono
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Wykres 7. Najwa¿niejsze obecnie problemy w stosunkach polsko-niemieckich (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2010 rok.
Procenty nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ ankietowani mogli wybraæ do trzech odpowiedzi.

odpowiednio praw Polaków, którzy obejmowali w posiadanie gospodarstwa pozostawiane
przez opuszczaj¹ce je niemieckie rodziny. Decyzje polskich s¹dów o przywróceniu niemieckim w³aœcicielom ich w³asnoœci s¹ wiêc oparte na obowi¹zuj¹cym stanie prawnym. Rozwi¹zanie kwestii, jak pomóc Polakom, którzy musz¹ na skutek takiej decyzji opuœciæ
zajmowany od lat dom, le¿y wiêc przede wszystkim po polskiej stronie – choæ z ca³¹ pewnoœci¹ trzeba o takich wypadkach dyskutowaæ z niemieckim partnerem. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w Niemczech nie istnieje obecnie ¿adna licz¹ca siê si³a polityczna czy grupa
(bo Powiernictwo Pruskie tak¹ siln¹ grup¹ nie jest), która d¹¿y³aby do odzyskiwania ziemi
czy budynków znajduj¹cych siê na terenie Polski. Problem wiêc rzeczywiœcie wystêpuje, ale
nie nale¿y do czynników psuj¹cych dobre relacje polsko-niemieckie.
Na drugim miejscu, jako jeden z trzech najwa¿niejszych obecnie problemów, Polacy
wymieniaj¹ spory o upamiêtnienie wypêdzeñ (37%). Towarzysz¹ one polsko-niemieckim
stosunkom od kilku lat, œciœlej od czasu, kiedy niemiecki Zwi¹zek Wypêdzonych wyszed³
z inicjatyw¹ zbudowania w Berlinie placówki upamiêtniaj¹cej wysiedlenia niemieckiej ludnoœci z obecnych polskich i innych by³ych niemieckich terenów. Idea, od pocz¹tku bardzo
negatywnie przyjêta przez Polskê, sta³a siê powa¿nym problemem w bilateralnych relacjach. Istniej¹ca dziœ Fundacja „Pamiêæ, Ucieczka, Pojednanie” zosta³a powo³ana decyzj¹
Bundestagu i ma na celu stworzenie centrum, które bêdzie upamiêtnia³o wypêdzenia w ujêciu europejskim. Finansowanie takiego projektu przez pañstwo niemieckie, zw³aszcza zaœ
ewentualne zasiadanie w jego gremiach przewodnicz¹cej Zwi¹zku Wypêdzonych, kontrowersyjnej w Polsce Eriki Steinbach, spotka³o siê z krytyk¹ w Polsce. Polski rz¹d uzna³ jednak
tê kwestiê za wewnêtrzn¹ sprawê Niemiec i (jak wypowiada³ siê miêdzy innymi W³adys³aw
Bartoszewski) liczy³ na jej rozwi¹zanie przez niemiecki rz¹d z poszanowaniem uczuæ Polaków. Takie wstrzemiêŸliwe, dystansuj¹ce siê stanowisko polskiego rz¹du w stosunku do
wewn¹trzniemieckiego sporu o obsadê stanowisk w Radzie Fundacji „Pamiêæ, Ucieczka,
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Pojednanie” spowodowa³o, ¿e temat przesta³ ci¹¿yæ na wzajemnych stosunkach, choæ nie
przesta³ istnieæ. Rozwi¹zanie konfliktu przez niemiecki rz¹d – polegaj¹ce na rozszerzeniu
sk³adu rady w zamian za wycofanie siê z jej gremium Eriki Steinbach – pozosta³o spraw¹
Niemiec. O kwestii tej zrobi³o siê ponownie g³oœno w momencie, gdy zasiadaj¹ca
w zarz¹dzie Unii Chrzeœcijañsko-Demokratycznej (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) przewodnicz¹ca Zwi¹zku Wypêdzonych na spotkaniu swojej frakcji stanê³a
w obronie dwóch cz³onków zwi¹zku, sugeruj¹cych w wypowiedziach, ¿e Polska przyczyni³a siê do wybuchu drugiej wojny œwiatowej, zarz¹dzaj¹c mobilizacjê swoich wojsk wiosn¹
1939 roku. Erika Steinbach popar³a ich tezy. Kilka dni póŸniej obrazi³a w wywiadzie
W³adys³awa Bartoszewskiego, mówi¹c, ¿e ma on „z³y charakter”. W Niemczech wypowiedzi te spotka³y siê z jednoznaczn¹ negatywn¹ reakcj¹ ze strony wszystkich powa¿nych si³
politycznych i krêgów opiniotwórczych. W swoich komentarzach niemieccy dziennikarze
przyznawali, ¿e Polacy od lat mieli racjê, nie ufaj¹c Erice Steinbach i przypisuj¹c jej antypolskie pogl¹dy. Omawiane badanie odby³o siê tu¿ przed wspomnianymi wydarzeniami.
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e temat upamiêtniania wypêdzeñ i podejœcia Niemiec do
osób, które reprezentuj¹ interesy tej grupy Niemców, nadal bêdzie wa¿y³ na ocenie polsko-niemieckich relacji.
Trzecim z kolei wœród trzech najczêœciej wskazywanych problemów s¹ prawa Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech (25%). I w tym wypadku nale¿y wspomnieæ o kilku kwestiach, które wi¹¿¹ siê z tym zagadnieniem. Polakom, zgodnie z podpisanym traktatem o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z 1991 roku, nie przys³uguje w Niemczech prawo
do okreœlania siê mianem mniejszoœci narodowej. Decyzja ta jest s³uszna, gdy¿ Polacy, którzy aktualnie zamieszkuj¹ w Niemczech, nie pochodz¹ etnicznie z obecnych terenów Republiki Federalnej Niemiec. Abstrahuj¹c od nazewnictwa, nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e polska
grupa w Niemczech cieszy siê takimi samymi prawami co mniejszoœæ niemiecka w Polsce.
Problemem jest wiêc nie zapis, ale jego realizacja po niemieckiej stronie. Obecnie dyskusja
toczy siê przede wszystkim w³aœnie wokó³ sposobu realizacji tego zapisu, za który w wielu
wypadkach nie odpowiada rz¹d w Berlinie. Wynika to czêœciowo z federalnej struktury Republiki Federalnej Niemiec, która powoduje, ¿e na przyk³ad szkolnictwo pozostaje w kompetencji landów. Te zaœ nie poczuwaj¹ siê formalnie do odpowiedzialnoœci za przepisy
uwzglêdnione w traktacie podpisanym przez w³adzê centraln¹. W ten sposób kwestia nauczania jêzyka polskiego jako jêzyka macierzystego lub dostêp do niego jako do jêzyka obcego jest utrudniony, bo ¿adna ze stron nie czuje siê odpowiedzialna za wprowadzanie
w ¿ycie uzgodnieñ traktatowych. Podobna sytuacja wystêpuje w zakresie wspierania polskiej kultury. Na ten temat s¹ ju¿ prowadzone ze stron¹ niemieck¹ rozmowy i, jak przyznaj¹
zaanga¿owani w nie urzêdnicy, po obu stronach istnieje dobra wola i konstruktywna
wspó³praca. Z pewnoœci¹ jednak rol¹ polskich w³adz jest zwracanie Niemcom uwagi na istniej¹ce braki w wype³nianiu postanowieñ traktatu5.
Nie bez znaczenia w korzystaniu z zagwarantowanych praw i dopominaniu siê o nie jest
stanowisko samych Polaków w Niemczech. Mimo istnienia wielu ró¿nych organizacji brakuje konstruktywnego lobbingu z ich strony, a tak¿e powo³ania jednej, silnej reprezentacji.
Brak komunikacji w polskim œrodowisku nie pomaga w rozmowach z rz¹dem w Berlinie.
5

Szerzej na ten temat – por. Obywatele niemieccy o polskich korzeniach: propozycje wspierania jêzyka polskiego w Niemczech,
Raport Grupy Kopernika, nr 18, sierpieñ 2010 roku.

Agnieszka £ada

13

Nie nale¿y tak¿e zapominaæ o tym, ¿e wielu Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech nie uwa¿a, ¿e ich prawa s¹ dyskryminowane. W obecnych czasach maj¹ oni tak silny kontakt
z Polsk¹, ¿e nie odczuwaj¹ potrzeby wsparcia ze strony niemieckich w³adz. Nie oznacza to,
¿e nale¿y zaprzestaæ upominania siê o prawa Polaków za Odr¹, ale pokazuje, ¿e nie nale¿y
problemu wyolbrzymiaæ.
Inn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z prawami Polaków w Republice Federalnej Niemiec, bardzo
g³oœn¹ w mediach, by³ zakaz pos³ugiwania siê jêzykiem polskim przez polskich obywateli
w kontaktach z dzieæmi podczas spotkañ nadzorowanych przez Jugendamty. By³y to pojedyncze wypadki, dotycz¹ce osób, których kontakty z dzieckiem musia³y siê odbywaæ pod
nadzorem urzêdnika z powodu budz¹cej w¹tpliwoœci s¹du przesz³oœci konkretnego rodzica.
Aby urzêdnik móg³ zrozumieæ nadzorowan¹ przez siebie rozmowê, musia³a siê ona toczyæ
w jêzyku niemieckim. Postêpowanie Jugendamtów nie wynika³o wiêc z antypolskiego nastawienia niemieckich w³adz, ale z ich ogólnej b³êdnej polityki (niezapewniania t³umaczy albo
niedelegowania pracowników pos³uguj¹cych siê jêzykiem obcym, w tym wypadku polskim)
lub przerostu biurokracji. Przyk³ady takich zachowañ by³y skrótowo przedstawiane przez
media, nierzadko jako oznaka dyskryminowania Polaków. Kwestie te s¹ obecnie wyjaœniane
przez odpowiednich urzêdników.
Wymieniaj¹c trzy najwa¿niejsze problemy w relacjach polsko-niemieckich, 21% Polaków mówi o nieufnoœci czêœci polskiej opinii publicznej i polityków wobec Niemiec.
Wskazywanie tej kwestii œwiadczy o tym, ¿e – zdaniem ankietowanych – winê za nie zawsze najlepiej uk³adaj¹ce siê stosunki dwustronne ponosz¹ nie tylko Niemcy. Antyniemieckie
wypowiedzi niektórych polskich polityków czy negatywne opinie czêœci spo³eczeñstwa s¹
– jak wskazuj¹ badani – tak¿e istotne. Psuj¹ one atmosferê, pog³êbiaj¹ nieufnoœæ, co nie pozwala na konstruktywn¹ wspó³pracê w dziedzinach, w których jest ona niezbêdna. Utrudniaj¹ tak¿e rozwi¹zywanie problemów.
Na dalszym miejscu znalaz³ siê brak mo¿liwoœci swobodnego podejmowania pracy
w Niemczech przez Polaków (20%). Jest to problem, który rozwi¹¿e siê za kilka miesiêcy,
gdy z dniem 1 maja 2011 roku przestan¹ obowi¹zywaæ okresy przejœciowe. Mia³y one chroniæ rynek pracy krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej przed 2004 rokiem, które uzna³y, ¿e
nap³yw si³y roboczej z przystêpuj¹cych pañstw mo¿e zagroziæ ich pracownikom. Niemcy
by³y pañstwem szczególnie mocno zabiegaj¹cym o te regulacje i do koñca je stosuj¹cym
(poza nimi i Austri¹ pozosta³e kraje znios³y je w ubieg³ych latach). Od podjêcia dyskusji na
ten temat by³o to zagadnienie ró¿ni¹ce Polaków i Niemców oraz d³ugo negatywnie
wp³ywaj¹ce na wzajemne relacje. Od kilku lat jednak nie stanowi³o wiêkszego problemu.
Polacy zaczêli podejmowaæ pracê w innych krajach, co spowodowa³o, ¿e niemo¿noœæ zatrudnienia siê w Republice Federalnej Niemiec nie by³a bardzo dotkliwa. Rz¹d w Berlinie
wprowadzi³ tymczasem wiele regulacji pozwalaj¹cych podejmowaæ pracê ró¿nym grupom,
w zale¿noœci od wykszta³cenia i zawodu. Ca³y czas istniej¹ tak¿e kontyngenty, które umo¿liwiaj¹ co roku pracê okreœlonej liczbie Polaków w Niemczech. Nie zawsze s¹ one wykorzystywane6. Polacy mog¹ tak¿e zatrudniaæ siê sami, jeœli prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, której podejmowanie jest dozwolone zgodnie z zasad¹ swobodnego
6

Szerzej na temat zatrudnienia Polaków w Niemczech – por. J. Frelak, A. £ada, K. Schwarz, R. Parkes (wspó³praca),
Polska migracja zarobkowa do Niemiec – fakty i mity (Polnische Arbeitsmigration nach Deutschland – Fakten und Mythen), Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
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przep³ywu us³ug w Unii Europejskiej. Fakty te nie s¹ jednak powszechnie znane opinii publicznej. Dyskusja o zamkniêciu niemieckiego rynku pracy do 2011 roku by³a za to g³oœna
i burzliwa.
Równie czêsto jako problem w stosunkach polsko-niemieckich wymieniano ró¿nice
w polityce wobec Rosji (20%). Warszawa d³ugo zarzuca³a Berlinowi, ¿e wobec Rosji nie
prowadzi polityki europejskiej, ale kieruje siê wy³¹cznie swoimi interesami narodowymi.
Przekonanie o w³asnej linii postêpowania wobec Moskwy potwierdzi³o zw³aszcza stanowisko kanclerza Gerharda Schrödera, który nie kry³ siê ze swoj¹ przyjaŸni¹ z W³adimirem
Putinem. Podpisanie umowy o budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego w obecnoœci obu polityków
potwierdza³o nieufnoœæ Polaków. Obecna polityka niemieckiego rz¹du nie jest ju¿ tak prorosyjska, a koalicjanci podkreœlaj¹ koniecznoœæ wspó³pracy w tej dziedzinie z Warszaw¹.
Eksperci niemieccy, jak wynika z badañ Instytutu Spraw Publicznych, uznaj¹ to za wskazane. Z kolei Polska – po latach antyrosyjskiej polityki – zmienia swoje stosunki z Moskw¹, co
sprzyja kooperacji w tej dziedzinie z Niemcami. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e miêdzy
Polsk¹ a Niemcami nadal wystêpuj¹ ró¿nice w postrzeganiu Rosji oraz kierunków polityki
wobec tego kraju.
Na siódmym miejscu wymieniano jako problem ró¿ne interesy w polityce energetycznej (16%). Jest to stosunkowo niewielki odsetek respondentów, jeœli weŸmie siê pod uwagê, ¿e jeszcze kilka lat temu temat Gazoci¹gu Pó³nocnego zaliczano do najistotniejszych
kwestii spornych miêdzy Warszaw¹ a Berlinem. Obecnie wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe elementy tego problemu. Polityka energetyczna to jednak nie tylko „rura na dnie Ba³tyku”,
ale przede wszystkim ca³oœciowa strategia energetyczna Unii Europejskiej, podejœcie do
udzia³u Ÿróde³ odnawialnych w produkcji energii czy kwestia otwierania (w Polsce) i zamykania (w Niemczech) reaktorów atomowych. Obszarów do dyskusji, a wiêc i odmiennych stanowisk, jest wiele. Inne jest bowiem po³o¿enie, inne s¹ tak¿e dotychczasowe
Ÿród³a zaopatrywania w energiê oraz mo¿liwoœci obu krajów. Jak przyznaj¹ politycy
z obu pañstw, w tej dziedzinie panuje jednak coraz wiêksze zrozumienie i trwa intensywna komunikacja. To wa¿ny krok prowadz¹cy do rozstrzygniêcia tego problemu, choæ z pewnoœci¹ dojœcie do wspólnego rozwi¹zania nie bêdzie ³atwe.
Pod koniec listy z aktualnymi problemami dostrzeganymi przez Polaków znajduje siê
wielkoœæ funduszy europejskich, które w przysz³oœci maj¹ trafiæ do Polski (8%). Jest to
rzeczywiste wyzwanie, które bêdzie towarzyszyæ polsko-niemieckim dyskusjom w najbli¿szych latach, kiedy bêdzie negocjowany bud¿et Unii Europejskiej na nastêpny okres. Zrozumia³e jest jednak, ¿e niewielu respondentów zdaje sobie z niego sprawê, bo nie jest to temat
z czo³ówek gazet. Najczêœciej wymieniali go specjaliœci, w³aœciciele i dyrektorzy oraz najwiêcej zarabiaj¹cy, a wiêc osoby stosunkowo najbardziej zainteresowane tematem, potencjalnie zwi¹zane z dotacjami unijnymi.
Najrzadziej wymienianym problemem jest kwestia, która dwadzieœcia lat temu najbardziej niepokoi³a Polaków z punktu widzenia zjednoczenia Niemiec – przebieg granicy polsko-niemieckiej (6%). Po podpisaniu traktatu granicznego tu¿ po zjednoczeniu
problem przesta³ istnieæ, a kolejne lata potwierdzi³y, ¿e realizacja postanowieñ traktatu odbywa siê bez zak³óceñ.
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Analizuj¹c ró¿nice w ocenie aktualnych problemów w stosunkach polsko-niemieckich ze wzglêdu na wiek, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pogl¹dy poszczególnych pokoleñ Polaków
s¹ bardzo podobne. W ka¿dym wypadku kwestia d¹¿eñ niektórych niemieckich wypêdzonych do odzyskania maj¹tków oraz spory o upamiêtnianie wysiedleñ s¹ wymieniane odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu. Ró¿nice, ale niewielkie, wystêpuj¹ w kolejnoœci
wymieniania innych problemów. I tak, najm³odsi respondenci ju¿ na trzecim miejscu za taki
problem uznaj¹ nieufnoœæ czêœci polskiej opinii publicznej i polityków w stosunku do Niemiec, a na czwartym – brak mo¿liwoœci podejmowania pracy w tym kraju. Na ostatnim miejscu wymieniaj¹ ró¿nice w polityce energetycznej. W ogóle nie jest za to przez m³odych
ankietowanych wskazywana jako problem wielkoœæ funduszy unijnych. Co pi¹ta osoba z tej
grupy orzeka, ¿e ¿adna z wymienionych kwestii nie nale¿y do problemów. Œwiadczy to, jak
ju¿ wspomniano, o niskiej œwiadomoœci politycznej m³odzie¿y i o braku zainteresowania
sprawami zagranicznymi.
Ró¿nice w wykszta³ceniu i stanowisku pracy nie wp³ywaj¹ znacznie na oceny najwa¿niejszych aktualnych problemów w stosunkach polsko-niemieckich. Choæ jest zauwa¿alne,
¿e specjaliœci, w³aœciciele, dyrektorzy i urzêdnicy, badani z wykszta³ceniem wy¿szym oraz
dobrze zarabiaj¹cy stosunkowo czêœciej ni¿ pozostali wymieniaj¹ ró¿nice w polityce wobec
Rosji i ró¿ne interesy w polityce energetycznej. Z kolei bezrobotni respondenci ju¿ na drugim miejscu wskazuj¹ brak mo¿liwoœci swobodnego podejmowania pracy w Niemczech.
Wskazywane przez respondentów problemy by³y tymi, które uznaj¹ oni za trzy najwa¿niejsze obecnie w polsko-niemieckich stosunkach. Nie oznacza to jednak, ¿e przypisuj¹ im
dla tych kontaktów szczególnie du¿¹ wagê. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ogólna ocena tych relacji
jest bardzo dobra. Zwi¹zki miêdzy negatywn¹ ocen¹ stosunków polsko-niemieckich a podkreœlaniem w nich wagi konkretnego problemu nie s¹ dostrzegalne. Na te same kwestie
zwracaj¹ uwagê osoby, które dobrze oceniaj¹ wzajemne relacje, jak i ci nieliczni badani, którzy maj¹ o nich z³e opinie. Powsta³a lista s³u¿y wiêc raczej ogólnej orientacji, co, w opinii Polaków, pozostaje jeszcze do rozwi¹zania.

Ocena niemieckiej polityki europejskiej
G³ównym za³o¿eniem polityki Republiki Federalnej Niemiec po drugiej wojnie œwiatowej by³o przyczynianie siê do wspó³pracy miêdzy europejskimi narodami. Dlatego kolejne rz¹dy Niemiec Zachodnich, a nastêpnie zjednoczonego kraju, konsekwentnie
prowadzi³y aktywn¹ politykê europejsk¹. Po 1989 roku jej celem by³o miêdzy innymi doprowadzenie do w³¹czenia Polski do Wspólnoty. Opowiadaj¹c siê za sprawnym przeprowadzeniem procesu integracji wschodniego s¹siada z unijnymi strukturami, Republika
Federalna Niemiec przyjê³a rolê adwokata Warszawy w staraniach Polski o przyjêcie do
Unii Europejskiej.
Szeœæ lat po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej Polacy s¹ przekonani, ¿e Niemcy
przyczyniaj¹ siê do lepszej wspó³pracy w Europie (69%). W porównaniu z ocenami wyra¿anymi tu¿ po akcesji (62% w 2005 roku) odnotowano tutaj kilkuprocentowy wzrost, co
pokazuje, ¿e wspó³dzia³anie w Unii Europejskiej pozytywnie wp³ynê³o na obraz Niemiec
w polskim spo³eczeñstwie. Poprawa ta jest widoczna zw³aszcza wtedy, gdy uwzglêdni siê
brak zmian opinii w latach 2005–2008.
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Wykres 8. „Czy Niemcy przyczyniaj¹ siê do lepszej wspó³pracy czy te¿ do zaostrzania sporów
i napiêæ w Europie?” (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2005, 2008 i 2010 rok.

Pozytywne oceny niemieckiej aktywnoœci na arenie europejskiej nie oznaczaj¹, ¿e Berlin
nie jest postrzegany jako obroñca swoich interesów w Unii Europejskiej. Ka¿dy kraj, prowadz¹c politykê europejsk¹, d¹¿y do osi¹gniêcia w³asnych celów. Mo¿e to jednak robiæ albo
kosztem innych pañstw, albo szanuj¹c ich interesy. Nastroje panuj¹ce w polskim spo³eczeñstwie w 1990 roku mog³y sugerowaæ, ¿e Polacy obawiali siê dominacji Niemiec, a tym samym
dbania przez ten kraj wy³¹cznie o swoje korzyœci. Dziœ ponad po³owa Polaków (54%) uwa¿a,
¿e Niemcy d¹¿¹ do osi¹gania w³asnych celów, ale z poszanowaniem interesów innych
pañstw. W porównaniu z badaniem z 2008 roku odnotowano wiêc tutaj wzrost odsetka takich opinii. O realizowaniu przez Republikê Federaln¹ Niemiec interesów kosztem innych
krajów jest przekonanych 28% badanych.
Podobnie jak w 2008 roku, tak¿e i dziœ jedynie 11% Polaków uwa¿a, ¿e Niemcy hamuj¹
integracjê europejsk¹. Dwie trzecie (65%) ankietowanych s¹dzi, ¿e dzia³aj¹ na rzecz jej
pog³êbiania. W stosunku do wyników ostatniego badania obserwuje siê wiêc i w tym wypadku – choæ mniejszy – wzrost liczby pozytywnych opinii na temat niemieckiej polityki europejskiej.
Poprawa ocen niemieckiej polityki europejskiej przez Polaków mo¿e wynikaæ z kilku
przyczyn. Po pierwsze, w ci¹gu ostatnich dwóch lat – po objêciu rz¹du przez koalicjê Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – by³y widoczne czêstsze kontakty
Polski i Niemiec na arenie europejskiej. Ze strony gabinetów obu pañstw dochodzi³y sygna³y o konsultowaniu stanowisk, popieraniu inicjatyw oraz chêci dalszej kooperacji w ró¿nych, tak¿e kluczowych dla obu krajów dziedzinach. W relacjach Warszawy i Berlina na
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Wykres 9. „Jak Niemcy realizuj¹ w³asne interesy w Unii Europejskiej?” (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2008 i 2010 rok.

Wykres 10. „Czy Niemcy dzia³aj¹ na rzecz pog³êbiania integracji europejskiej czy j¹ hamuj¹?” (w %)

Źród³o: Instytut Spraw Publicznych, 2008 i 2010 rok.

arenie europejskiej zdecydowanie bardziej widoczna jest otwartoœæ na kompromis. Polscy
politycy prowadz¹ konstruktywn¹ politykê europejsk¹, dobrze te¿ komunikuj¹ swoje plany
i pogl¹dy, dziêki czemu po stronie niemieckiej istnieje ich lepsze zrozumienie, a wiêc i wola
d¹¿enia do konsensusu.
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Po drugie, pozytywny wizerunek Niemiec móg³ powstaæ na skutek ich podejœcia do najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed Uni¹ Europejsk¹. Postêpowanie Berlina, nawet jeœli
nie podoba³o siê niektórym krajom czy ekspertom, lub zosta³o skrytykowane przez niektóre
media, nie by³o oceniane jako konfliktowe, zaostrzaj¹ce napiêcia. W okresie kryzysu finansowego Niemcy zdecydowa³y siê, dla dobra Unii Europejskiej, sfinansowaæ greckie d³ugi.
Potwierdzi³y wiêc swój obraz jako p³atnika, nierzadko te¿ ratownika Europy. Krytyka wobec postêpowania Berlina nie zosta³a zauwa¿ona, ostatecznie powsta³ za to obraz Niemiec
jako stabilizatora sytuacji w Europie. St¹d te¿ wy¿sze oceny polityki Niemiec.

Podsumowanie
Polskie spo³eczeñstwo jest wyj¹tkowo zgodne w ocenie wp³ywu zjednoczenia Niemiec zarówno na losy Polski i Europy oraz stosunków polsko-niemieckich, jak i niemieckiej polityki europejskiej. Miêdzy osobami pochodz¹cymi z ró¿nych grup wiekowych,
zawodowych, miejsc zamieszkania czy ró¿nie zarabiaj¹cych nie wystêpuj¹ istotne ró¿nice opinii. Ogólnie jest widoczna – typowa dla ca³ego spo³eczeñstwa i badañ spo³ecznych
– zasada, ¿e osoby lepiej wykszta³cone i wiêcej zarabiaj¹ce, z du¿ych miast, urzêdnicy, pracownicy umys³owi oraz specjaliœci, w³aœciciele, dyrektorzy, s¹ nastawione pozytywniej.
Wy¿szy odsetek odpowiedzi wynika u nich tak¿e z tego, ¿e rzadziej ni¿ inni wybieraj¹ opcjê
„trudno powiedzieæ”. Zdania nie maj¹ najczêœciej osoby najs³abiej wykszta³cone, niewiele
zarabiaj¹ce, mieszkaj¹ce na wsi i zatrudnione na najni¿szych stanowiskach. Tak¿e m³odzi
ludzie czêœciej ni¿ osoby w œrednim i starszym wieku nie potrafi³y podaæ swojej oceny. Ich
odsetek by³ czêsto dwukrotnie lub znacznie wy¿szy ni¿ w pozosta³ych grupach wiekowych.
Nie oznacza to jednak, ¿e m³odzie¿ darzy polsko-niemieckie relacje niechêci¹, która prowadzi do braku zainteresowania, i dlatego nie umie ich oceniæ. Takie g³osy wynikaj¹ raczej
z ogólnego braku zainteresowania polityk¹, stosunkami z innymi krajami. W budowaniu
przyjaznych polsko-niemieckich relacji pomaga Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y
oraz liczne projekty skierowane do tej grupy wiekowej. Same bilateralne inicjatywy nie wystarcz¹ jednak w tym wypadku, problem jest bowiem znacznie szerszy. Potrzeba ogólnych
akcji mobilizuj¹cych m³odych ludzi do zainteresowania siê sprawami spo³ecznymi, politycznymi, w tym stosunkami z innymi krajami. Wówczas wiêcej reprezentantów tej grupy
wiekowej bêdzie potrafi³o oceniæ stan relacji z innymi pañstwami.
Przeprowadzone badanie bardzo jasno pokazuje, ¿e dwadzieœcia lat po zjednoczeniu
Niemiec w polskim spo³eczeñstwie nie s¹ ju¿ obecne niepokoje, jakie wystêpowa³y
w Polsce przed 1990 rokiem i w 1990 roku. Polacy pozytywnie oceniaj¹ wp³yw po³¹czenia
obu pañstw niemieckich zarówno na losy Polski i Europy, jak i na stosunki obu s¹siaduj¹cych pañstw. Dobrze wypowiadaj¹ siê tak¿e o polityce europejskiej zjednoczonych
Niemiec. Nie oznacza to jednak, ¿e nie dostrzegaj¹ we wzajemnych relacjach problemów.
Pozytywne odpowiedzi nie powinny sugerowaæ, ¿e wszystko we wzajemnych relacjach jest
poprawne. Nadal istniej¹ obszary, w których konieczne s¹ zmiany i dzia³ania na rzecz polepszenia relacji. Kolejnoœæ wymieniania tych kwestii przez badanych pokazuje, gdzie nale¿y
szczególnie intensywnie siê anga¿owaæ. Nawet je¿eli nie s¹ to problemy, które powoduj¹
kryzys, to z pewnoœci¹ trzeba zadbaæ o to, by ró¿ni¹ce nas kwestie nie tylko nie psu³y wzajemnych relacji, ale tak¿e nie by³y przedstawiane w mediach jako powa¿ne problemy. W tym
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celu nale¿y czêœciej informowaæ o prowadzonych z Niemcami rozmowach i proponowanych rozwi¹zaniach. To niewiedza bowiem i fa³szywe wyobra¿enia najczêœciej wp³ywaj¹ na
negatywne, nierzadko fa³szywe oceny. Dobre opinie, które pokazuje badanie, powinny dodatkowo mobilizowaæ do dalszej wytê¿onej pracy polityków, urzêdników, ekspertów
i wszystkie osoby zaanga¿owane w tworzenie przyjaznych polsko-niemieckich kontaktów.
Jak wiadomo z doœwiadczenia, bardzo ³atwo bowiem te dobre stosunki popsuæ i w ten sposób zaprzepaœciæ to, co z takim trudem budowa³o siê ca³ymi latami.
Stosunki bilateralne opieraj¹ siê na zaufaniu, sympatii, otwartoœci wzglêdem przedstawicieli drugiego narodu w ró¿nych rolach spo³ecznych. Dotychczasowe badania Instytutu
Spraw Publicznych pokazywa³y, ¿e przed rozszerzeniem Unii Europejskiej i tu¿ po jej rozszerzeniu o Polskê wzajemne odczucia w tych dziedzinach ulega³y poprawie. W 2008 roku
proces ten uleg³ zahamowaniu na skutek znacznego oziêbienia siê stosunków politycznych
w poprzednich latach. Jak pokazuj¹ wyniki badañ omawiane w niniejszej publikacji, ostatnio dosz³o znowu do poprawy tych relacji na najwy¿szym szczeblu. Nale¿y wiêc zapytaæ
o to, jak wygl¹daj¹ tak¿e oceny kontaktów miêdzyludzkich. Rok 2011 bêdzie ku temu znakomit¹ okazj¹. W czerwcu przypada bowiem dwudziesta rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy. Poza zapowiadanym
przegl¹dem realizacji jego postanowieñ przez oba rz¹dy warto wiêc dokonaæ szerokiej analizy pogl¹dów obu spo³eczeñstw. Wtedy dopiero bêdzie mo¿na oceniæ dwudziestoletnie
funkcjonowanie stosunków polsko-niemieckich.
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