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W paŸ dzie r ni ku 2010 roku Nie mcy bêd¹ œwiê to waæ dwu dziest¹ ro cz ni cê po³¹cze nia obu

pañstw nie mie c kich. Zjed no cze nie Nie miec bu dzi³o w Pol sce wie le obaw. Prze de wszy st -

kim wy ni ka³y one z nie pe w no œci o prze bieg pol sko- nie miec kiej gra ni cy i jej nie naru sza l noœæ 

oraz o ewen tu a l ne d¹¿e nia nie mie c kich wy pê dzo nych do od zy ska nia swo ich da w nych

maj¹tków na te re nach na le¿¹cych obe c nie do Pol ski.

W ba da niu Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej prze pro wa dzo nym w ma r cu 1990 roku

69% ba da nych przy z na³o, ¿e czu³o oso bi ste za gro ¿e nie ze stro ny Nie mców, 85% uwa ¿a³o,

¿e po po³¹cze niu obu pañstw nie mie c kich za gro ¿e nie Pol ski wzro œ nie, a 76% twier dzi³o, ¿e

dla bez pie cze ñ stwa Pol ski ko rzy st niej sze by³oby ist nie nie dwóch pañstw nie mie c kich.

W tym sa mym ba da niu uwi do cz ni³ siê jed no cze œ nie bar dzo si l ny po dzia³ pol skie go

spo³ecze ñ stwa na prze ciw ni ków (41%) i zwo len ni ków (41%) zjed no cze nia Nie miec (z tym,

¿e wœród zwo len ni ków zjed no cze nia do mi no wa³a gru pa tych, któ rzy opo wia da li siê za nim

w od leg³ym cza sie). A¿ dla 78% re spon den tów pra wdzi we by³o po rze kad³o: „Jak œwiat

œwia tem, nie bê dzie Nie miec Po la ko wi bra tem”. Ta kie opinie by³y z pe w no œci¹ zwi¹zane

z ne ga tywn¹ ocen¹ po li ty ki ów cze s nej Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec (51%)1.

Ba da nie z paŸ dzie r ni ka 1990 roku (a wiêc prze pro wa dzo ne tu¿ po zjed no cze niu Nie -
miec) po ka za³o, ¿e dwie trze cie Po la ków (64%) przy jê³o zjed no cze nie Nie miec z lê kiem

i obaw¹. Ponad po³owa (55%) re spon den tów uzna³a, ¿e w jego wy ni ku za gro ¿e nie Pol ski

wzros³o. Wiê ksze szan se na po pra wê sto sun ków pol sko- nie miec kich w wy ni ku zjed no cze -

nia do strze ga³a wów czas jed na pi¹ta (19%) an kie to wa nych, jed na trze cia (31%) uwa ¿a³a te

sza nse za mnie j sze. Ponad po³owa (52%) ba da nych uzna³a ponad to, ¿e zjed no cze nie Nie miec

os³abia polsk¹ po zy cjê w Eu ro pie, a je dy nie 12% re spon den tów twier dzi³o, ¿e j¹ wzma c nia.

Z tego pun ktu wi dze nia nie dzi wi, ¿e 92% Po la ków uwa ¿a³o, ¿e ko nie cz ne jest pod pi sa nie

tra kta tu gra ni cz ne go. O bar dzo po wo l nym opa da niu emo cji i obaw zwi¹za nych z po³¹cze -

niem obu pañstw w po rów na niu z okre sem, gdy trwa³y do pie ro na ten te mat roz mo wy, mo¿e 

jed nak œwia d czyæ spa dek (do 43%) po czu cia oso bi ste go za gro ¿e nia ze stro ny Nie mców2.

Sy tu a cja w na stê p nych la tach nie za wsze do pro wa dza³a do spa d ku po czu cia ta kiej nie pew -

noœci. W tra kcie negocja cji akce sy j nych oba wia no siê na przyk³ad, ¿e œro do wi ska wy sied -

lonych mog¹ prze szko dziæ przyst¹pie niu Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej. Ko le j ne lata

rze czy wi œcie przy nios³y spo ry wokó³ kwe stii upa miê t nia nia wy pê dzeñ. Nie mcy by³y jed -

nak naj wier nie j szym ad wo ka tem w sta ra niach Pol ski o przy jê cie do Wspól no ty, co Po la cy

do strze ga li i do ce nia li. Po ziom sym pa tii i za ufa nia w sto sun ku do Nie miec wzra sta³.

1
Po la cy wo bec kwe stii nie mie c kiej. Ko mu ni kat z ba dañ, Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej, BS/79/32/90, Wa r sza wa,

ma rzec 1990 roku.
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Po la cy wo bec zjed no cze nia Nie miec. Ko mu ni kat z ba dañ, Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej, BS 348/126/90, Wa r sza wa,
pa Ÿ dzie r nik 1990 roku.



Dziœ, dwa dzie œcia lat po zjed no cze niu, kie dy oba kra je s¹ cz³on ka mi Unii Eu ro pe j skiej,

wiê kszoœæ pro ble mów i obaw z 1990 roku ju¿ nie ist nie je. Po li ty cz nie Pol ska sta je siê co raz

wa ¿ nie j szym pa r t ne rem Nie miec – nie ty l ko w zwi¹zku z si l ny mi kon ta kta mi go spo dar czy -

mi, ale ta k ¿e jako so ju sz nik na are nie eu ro pe j skiej. Wie le zmie ni³o siê rów nie¿ na szcze b lu

lo ka l nym. Oba wy o za bie ra nie przez Po la ków miejsc pra cy zast¹pi³y po szu ki wa nia przez

Nie mców pol skich opie ku nek oraz za pro sze nia kie ro wa ne do Po la ków, za chê ca nych do za -

mie sz ka nia w opu sz czo nych blo ko wi skach by³ych wschod nionie mie c kich mia ste czek. Po -
do b ne ge sty po zwa laj¹ re du ko waæ pol skie lêki. Nie wszy stkie kwe stie s¹ jed nak do ko ñ ca

roz wi¹zane. Czêœæ z nich – mimo ¿e ju¿ nie aktu a l na lub nie isto t na z pun ktu wi dze nia po -

pra wnych re la cji pol sko- nie miec kich – jest na dal ¿ywa w opi nii pu b li cz nej. W dwu dziest¹

ro cz ni cê zjed no cze nia na le ¿y jed no cze œ nie pa miê taæ, ¿e obe c nie na jego post rze ga nie przez

Po la ków wp³ywaj¹ nie ty l ko czy sto pol sko- nie miec kie czyn ni ki czy zmia ny sy tu a cji w ca³ej

Eu ro pie. Po la cy mog¹ ko ja rzyæ zjed no cze nie z mo men tem prze mian ta k ¿e w swo im kra ju,

z ko ñ cem zi mnej wo j ny. Powi¹za nie pro ce su zjed no cze nia Nie miec z pro ce sem bu do wa nia

de mo kra cji w Pol sce mo¿e wiêc te¿ two rzyæ w pol skim spo³ecze ñ stwie prze ko na nie o pe w -

nej pol sko- nie miec kiej wspól no cie lo sów.

Na tle przy wo³anych wy ¿ej wy ni ków ba dañ z 1990 roku oraz po wy ¿szych roz wa ¿añ

dwu dzie sta ro cz ni ca zjed no cze nia sk³ania do stawia nia py tañ o to, jak Po la cy, po dwu dzie -

stu la tach, oce niaj¹ zjed no cze nie Nie miec, a tak¿e jego wp³yw na losy Eu ro py i Pol ski oraz

sto sun ki z Nie mca mi. Wa r to siê rów nie¿ przy j rzeæ oce nom aktu a l nych pro ble mów, ja kie

pol skie spo³ecze ñ stwo do strze ga we wza je mnych re la cjach, oraz opi niom o obe cnej eu ro -

pe j skiej po li ty ce Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec.

Oma wia ne w da l szej czê œci ni nie j szej pu b li ka cji ba da nie In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych

zo sta³o prze pro wa dzo ne na repre zenta ty w nej gru pie 1 tysi¹ca Po la ków po wy ¿ej piê t na ste -

go roku ¿y cia w dniach od 2 do 6 wrze œ nia 2010 roku. Wy ni ki zo sta³y ze sta wio ne z wy ni ka -

mi ba dañ z 2000, 2005, 2008 i 2009 roku3.

Sto su nek Po la ków do zjed no cze nia Nie miec
i jego wp³ywu na re la cje pol sko- nie miec kie oraz losy Eu ro py

Zjed no cze niu Nie miec to wa rzy szy³o wie le nad ziei, ale ta k ¿e obaw. Po zo sta³e kra je eu ro -

pe j skie za sta na wia³y siê, jak pro ces po wsta nia jed ne go pa ñ stwa nie mie c kie go wp³ynie na

bez pie cze ñ stwo kon ty nen tu, jego sta bi li za cjê po li tyczn¹ i go spo darcz¹. Oba wia no siê nie -

mie c kiej do mi na cji. Szcze gó l nie w Pol sce si l ne by³y lêki o prze bieg gra ni cy i bez pie cze ñ stwo 

kra ju. Przysz³oœæ re la cji Pol ski, któ ra zna j do wa³a siê w tra kcie pro ce su in ten sy w nych prze -

mian demo kra ty cz nych, ze zjed no czo ny mi Nie mca mi sta³a dla wie lu Po la ków pod zna kiem 

za py ta nia.

Pod pi sa nie z Re pu b lik¹ Fe de raln¹ Nie miec tra kta tu gra ni cz ne go w li sto pa dzie 1990 ro ku,
a wiêc tu¿ po zjed no cze niu Nie miec, oraz tra kta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej

wspó³pra cy w cze r w cu 1991 roku przy nios³o Pol sce sta bi li za cjê w sto sun kach z Nie mca mi.

Na oce nê sku t ków zjed no cze nia dla Pol ski i Eu ro py wp³ynê³y jed nak z pe w no œci¹ pó Ÿ nie j sze
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3
Pe³ne dane do tycz¹ce ba dañ z 2000, 2005 i 2008 roku – por. L. Kolar ska- Bobi ñ ska, A. £ada, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny

wi ze ru nek i wi zja Eu ro py, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2009.



wy da rze nia – od wej œcia Pol ski do stru ktur Unii Eu ro pe j skiej i roli Be r li na w tym pro ce sie,

przez re la cje Nie miec z Rosj¹, a¿ po po szcze gó l ne aspe kty sto sun ków pol sko- nie miec kich.

Oce na zjed no cze nia Nie miec

Zde cy do wa na wiê kszoœæ Po la ków uwa ¿a, ¿e zjed no cze nie obu pañstw nie mie c kich

by³o ko rzy st ne za rów no dla Eu ro py (79%), jak i Pol ski (74%). Wiê cej re spon den tów za -

uwa ¿a jed nak ko rzy œci dla ca³ego kon ty nen tu ni¿ dla w³as ne go kra ju. Jed no cze œ nie te same

oso by, któ re uwa ¿aj¹ zjed no cze nie za ko rzy st ne dla Pol ski, oce niaj¹ je ta k ¿e za ko rzy st ne
dla Eu ro py. Za nie ko rzy st ne uz na je zjed no cze nie Nie miec je dy nie ki l ka pro cent ba da nych.

Oce niaj¹c po szcze gó l ne sku t ki zjed no cze nia Nie miec, naj wiê cej Po la ków zga dza siê

ze stwier dze niem, ¿e wy da rze nie to przy czy ni³o siê do sta bi li za cji sy tu a cji po li ty cz nej

w E uro pie (68%). Nie wie le mniej re spon den tów (61%) przy zna je, ¿e w da l szej per spe kty -

wie umo ¿ li wi³o ono przy jê cie Pol ski i in nych kra jów do Unii Eu ro pe j skiej. Jed no cze œ nie
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Wy kres 1. Ogó l na oce na sku t ków zjed no cze nia Nie miec dla Pol ski i Eu ro py (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2010 rok.

Wy kres 2. Oce na sku t ków zjed no cze nia Nie miec (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2010 rok.



po³owa re spon den tów (50%) po dzie la opi niê, ¿e zjed no cze nie Nie miec do pro wa dzi³o do

do mi na cji po li ty cz nej i go spo da r czej tego pa ñ stwa w Eu ro pie. Gru pa po pie raj¹ca tê opi niê 

jest wiêc zde cy do wa nie li cz nie j sza ni¿ ta, któ ra siê z ni¹ nie zga dza. Naj mniej ba da nych

osób – jed na trze cia (37%) – po pie ra tezê, ¿e sku t kiem zjed no cze nia by³o roz bu dze nie na -

stro jów nacjo nali sty cz nych w Nie mczech. W tym wy pa d ku ró ¿ ni ce miê dzy oso ba mi za -

uwa ¿aj¹cymi ta kie nacjo nali sty cz ne ten den cje jako sku tek zjed no cze nia a oso ba mi, któ re ich 

nie do strze gaj¹ (33%) lub nie maj¹ zda nia (30%), s¹ sto sun ko wo nie wie l kie.

Wp³yw zjed no cze nia Nie miec na sto sun ki pol sko- nie miec kie

Po zytyw nie Po la cy oce niaj¹ ta k ¿e wp³yw zjed no cze nia Nie miec na sto sun ki pol sko -

-nie mie c kie. Ponad trzy czwa r te ba da nych (77%) uwa ¿a, ¿e w jego wy ni ku re la cje te siê

po pra wi³y. Prze ciw ne go zda nia jest je dy nie 6% an kie to wa nych. Zmian nie do strze ga jed na

dzie si¹ta ba da nych. Oso by, któ re do strze gaj¹ po pra wê w sto sun kach pol sko- nie miec kich,

uwa ¿aj¹ jed no cze œ nie, ¿e zjed no cze nie by³o ko rzy st ne dla Pol ski.

Od nosz¹c te wy ni ki do od po wie dzi udzie la nych w 1990 roku, kie dy wzrost szans na

po pra wê sto sun ków pol sko- nie miec kich w wy ni ku zjed no cze nia do strze ga³a je dy nie

jed na pi¹ta an kie to wa nych, mo ¿ na zaob se r wo waæ istotn¹ zmia nê opi nii w pol skim

spo³ecze ñ stwie na te mat sku t ków zjed no cze nia Nie miec dla Pol ski.

Obe c ne sto sun ki pol sko- nie miec kie i zwi¹zane z nimi wy zwa nia

Prze ko na nie Po la ków o po zy ty w nym wp³ywie zjed no cze nia Nie miec na sy tu a cjê w Eu -
ro pie i w Pol sce oraz w sto sun kach pol sko- nie miec kich pro wa dzi do py ta nia, jak obe c nie

oce nia siê wza je m ne re la cje. Dwa dzie œcia lat po zjed no cze niu nie któ re pro ble my, tak isto t -

ne w 1990 roku, prze sta³y ist nieæ. Po ja wi³y siê jed nak nowe wy zwa nia. Dziœ, kie dy Pol ska

na le ¿y do Unii Eu ro pe j skiej, bi la te ral ne kon ta kty s¹ opa r te na sze r szym, eu ro pe j skim

pod³o¿u. St¹d ich zupe³nie inna dy na mi ka ni¿ w mo men cie, gdy ³¹czy³y siê dwa nie mie c -

kie pa ñ stwa.
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Wy kres 3. „Czy w wy ni ku zjed no cze nia Nie miec sto sun ki pol sko- nie miec kie po pra wi³y siê czy
te¿ siê po go r szy³y?” (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2010 rok.



Stan sto sun ków pol sko- nie miec kich w oczach Po la ków

Trzy czwa r te Po la ków (75%) oce nia sto sun ki pol sko- nie miec kie jako do bre lub bar dzo

do bre. W 2010 roku od se tek ten zde cy do wa nie wzrós³ po wcze œ nie j szej kil ku le t niej ten den cji 

spa d ko wej (z 83% w 2000 roku do 57% w 2009 roku). W ci¹gu osta t nie go roku o po³owê

spad³a jed no cze œ nie gru pa osób, któ re wy sta wiaj¹ ra czej z³¹ lub z³¹ opi niê tym sto sun kom

(z 26% w 2009 roku do 13% obe c nie). Zmia na ta po ka zu je, ¿e pol skie spo³ecze ñ stwo do strze -

ga re a l ne zmia ny w sto sun kach pol sko- nie miec kich, ja kie zasz³y w osta t nich mie si¹cach.

Po okre sie zde cydo wa ne go och³od ze nia we wza je mnych re la cjach, któ re nast¹pi³o w la -

tach 2005–2007, w sto sun kach bila te ra l nych po zo sta³y nie roz wi¹zane pro ble my oraz brak

za ufa nia i zro zu mie nia (st¹d spa dek od no to wa ny w la tach 2005–2008). Po ob jê ciu w³adzy

przez rz¹d Do na lda Tu ska dosz³o do zde cy do wa nej po pra wy we wza je mnych kon ta ktach,

zw³asz cza w ko mu ni ka cji na naj wy ¿szym szcze b lu. Roz wi¹za nie na ros³ych pro ble mów wy -

ma ga³o jed nak cza su. Obie stro ny mu sia³y siê ta k ¿e od na leŸæ w ci¹gle je sz cze no wej sy tu a cji 

wspó l ne go cz³on ko stwa w Unii Eu ro pe j skiej, kie dy Nie mcy nie by³y ju¿ ad wo ka tem Pol ski
w sta ra niach o przy jê cie do Wspól no ty, Pol ska zaœ prze sta³a byæ kra jem, któ ry trze ba wspie -

raæ. Wza je m ne re la cje zacz¹³ ce cho waæ co raz wiê kszy re a lizm, któ ry wy ni ka z par t ne r stwa

na ró ¿ nych po zio mach w stru ktu rach uni j nych. Po la cy ro zu miej¹ obe c nie, ¿e nie musz¹ baæ

siê szcze rej i kon stru kty w nej kry ty ki pod ad re sem wiê ksze go s¹sia da, jak to by³o przed

przyst¹pie niem Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, gdy Nie mcy akty w nie wspie ra³y pol skie za bie -

gi o cz³on ko stwo. Miê dzy po zy tyw ny mi ge sta mi do strze ga no jed nak ta k ¿e kwe stie do tej

pory nie roz wi¹zane i bo le s ne (rów nie¿ te, któ rych ce lo wo nie po dej mo wa no przed 2004 ro -

kiem). To po wo do wa³o, ¿e oce ny sto sun ków pol sko- nie miec kich miê dzy 2008 a 2009 ro -

kiem na dal siê po ga r sza³y.

Dru ga po³owa 2009 i pie r wsza po³owa 2010 roku przy nios³y pe w ne zmia ny we wza je m -

nych re la cjach po li ty cz nych. Rok 2009, rok ro cz nic – dwu dzie sto le cie upa d ku ko mu ni z mu

w Eu ro pie Wschod niej, sie dem dzie si¹ta ro cz ni ca wy bu chu dru giej wo j ny œwia to wej, pi¹ta
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Wy kres 4. Oce na sta nu sto sun ków pol sko- nie miec kich przez Po la ków w la tach 2000–2010 (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2000, 2005, 2008, 2009 i 2010 rok.



rocznica przy jê cia Pol ski i in nych pañstw Eu ro py Œrodko wo- Ws chod niej do Unii Eu ro -

pe j skiej – ob fi to wa³ w wie le isto t nych sym bo li, któ re tworz¹ po zy tywn¹ at mo s fe rê w sto -

sun kach dwu stron nych. Obe cnoœæ kan c lerz An ge li Mer kel na uro czy sto œciach upa miê t -

niaj¹cych wy buch dru giej wo j ny œwia to wej 1 wrze œ nia na Wes ter p lat te czy pod kre œla nie roli 

Pol ski w pro ce sie li k wi da cji ko mu ni z mu, któ ry do pro wa dzi³ do upa d ku muru ber li ñ skie go,

zo sta³y po zy ty w nie ode bra ne w Pol sce i po twier dzi³y do bre kon ta kty pol sko -niemieckie.

Ta k ¿e pie r wsza za gra ni cz na wi zy ta nie mie c kie go mi ni stra spraw za gra ni cz nych, Gu i da
Wes ter wel le go, z któr¹ uda³ siê do Wa r sza wy, oraz po twier dze nie w umo wie koa li cy j nej

nie mie c kich pa r tii rz¹dz¹cych zna cze nia re la cji z Polsk¹ by³y po zy tyw ny mi sygna³ami.

Po do b nie bar dzo ser de cz ne re la cje An ge li Mer kel i Do na lda Tu ska po ma gaj¹ w bu do wa niu

przy ja z nych kon ta któw. Wszy stkie te wy da rze nia i fa kty wy two rzy³y po zy ty w ny ob raz sto -

sun ków pol sko- nie miec kich, któ ry od zwie rcie d laj¹ wy ni ki ba dañ z 2010 roku.

W sfe rze bie¿¹cej po li ty ki rów nie¿ wi daæ, ¿e oba kra je tra ktuj¹ siê po par t ne r sku. Min¹³

okres, w któ rym Pol ska by³a w Nie mczech od bie ra na jako no to ry cz ny tro u b le ma ker, a pol skie

me dia two rzy³y w zwi¹zku z tym ne ga ty w ny wi ze ru nek wza je mnych sto sun ków pol sko- nie -

miec kich. Na are nie eu ro pe j skiej Pol ska zdo by wa co raz wiê ksze uz na nie, cze go do wo dem

jest wy bór Je rze go Bu z ka na prze wod nicz¹cego Pa r la men tu Euro pe j skie go oraz po wo dze nie

ini cja ty wy Par t ne r stwa Wschod nie go. Po pra wa sto sun ków Pol ski z Rosj¹ otwie ra ponad to

sze r sze mo ¿ li wo œci wspó³pra cy z Nie mca mi w ra mach Unii Eu ro pe j skiej4. Zde cy do wa nie le p -

sza ko muni ka cja pol skich ra cji, szu ka nie ko a li cjan tów i przed sta wia nie kon stru kty w nych

pro po zy cji do cho dze nia do ko m pro mi su po wo du je, ¿e Be r lin li czy siê z Wa r szaw¹, a re la cje

pol sko- nie miec kie, na wet w wy pa d ku ró ¿ ni cy pogl¹dów, nie ule gaj¹ po go r sze niu.

W wy mia rze dwu stron nym mi nio ne mie si¹ce nie przy nios³y za ostrze nia sy tu a cji

– wprost prze ciw nie, wie le spo rów, czê sto wcze œ niej nie po trze b nie demo ni zo wa nych lub

sztu cz nie wy ol brzy mia nych, ucich³o. Dia log pro wadz¹ w³aœci wi urzêd ni cy, kon ta kty po li -

ty ków na ró ¿ nych szcze b lach po zwa laj¹ zaœ na daæ re la cjom od po wied ni¹ dy na mi kê i zro -

zu mieæ wza je m ne ocze ki wa nia i pogl¹dy. Spór o Cen trum prze ciw Wy pê dze niom
i mu ze um maj¹ce upa miê t niæ ofia ry wy sie d leñ czy kon tro we r sje wokó³ Ga zo ci¹gu Pó³no c -

ne go zo sta³y od su niê te z g³ów ne go toru i po z ba wio ne nie po trze b nych emo cji. Anty nie mie c -

kie tony nie po ja wi³y siê ta k ¿e, co siê czê sto zda rza³o w po prze dnich la tach, w pol skiej

ka m pa nii pre zy den c kiej. I choæ na dal wie le kwe stii po zo sta je tu taj otwa r tych, nie stwa rzaj¹

one nie pra wdzi we go wra ¿e nia kryzysu.

Ana li za opi nii na te mat sta nu sto sun ków pol sko- nie miec kich w po dzia le na gru py wie ko -

we nie po zwa la wska zaæ isto t nych ró ¿ nic w pogl¹dach. Obe c nie kwe stia oce ny re la cji

z Nie mca mi nie dzie li wiêc po ko leñ. Mo ¿ na jed nak za uwa ¿yæ dwa tren dy nie wie le od bie -

gaj¹ce od œred niej. Sto sun ko wo naj go rzej (choæ na dal bar dzo po zy ty w nie) re la cje z za chod -

nim s¹sia dem oce niaj¹ najm³odsi re spon den ci (69% od po wie dzi, ¿e stan sto sun ków jest do bry 

lub ra czej do bry), naj le piej zaœ oso by w wie ku 60–65 lat (od po wie d nio 79%). Wœród najm³od -

szych re spon den tów by³o jed nak ta k ¿e naj mniej osób, w po rów na niu z in ny mi gru pa mi wie -

ko wy mi, któ re sto sun ki te oce ni³y ne ga ty w nie, a naj wiê cej nie zdecy do wa nych. Œwia d czy to

prze de wszy stkim o nie wie l kim zain tere so wa niu m³odych lu dzi po li tyk¹ oraz spra wa mi miê dzy -

narodowymi, co po win no nie po ko iæ.
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Bior¹c pod uwa gê po dzia³ re gio na l ny Pol ski, rów nie¿ nie mo ¿ na do strzec zde cy do wa -

nych ró ¿ nic w opi niach. Sto sun ko wo naj le piej stan re la cji pol sko- nie miec kich oce niaj¹

Po la cy mie sz kaj¹cy w pó³nocno - ws chod niej czê œci kra ju (87%). Mo ¿ na to pró bo waæ

wyt³uma czyæ tym, ¿e te ren ten jest co raz chê t niej od wie dza ny przez nie mie c kich tu ry stów,

któ rzy ceni¹ so bie ta m te j sze piê k ne krajo bra zy. Ich po byt przy no si wiêc mie sz ka ñ com do -
chód. Jest to jed nak in ne go typu kon takt z Nie mca mi i inny za ro bek ni¿ w czê œci kra ju gra -

nicz¹cej z Nie mca mi, gdzie z ko lei za chod ni s¹sie dzi przy je ¿ d¿aj¹ na za ku py, do de nty sty

czy do fry zje ra. Byæ mo¿e d³u¿ sze po by ty tu ry sty cz ne kre uj¹ pozy tyw nie j szy wi ze ru nek

sto sun ków pol sko- nie miec kich ni¿ kró t kie wi zy ty w ce lach han d lo wo -us³ugo wych. W po -

rów na niu z in ny mi re gio na mi sto sun ko wo naj go rzej oce niaj¹ stan tych re la cji oso by

z po³udnio wo- ws chod niej Pol ski (68%), któ re maj¹ najs³ab sze kon ta kty z Nie mca mi.
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Wy kres 5. Po zy ty w na oce na sto sun ków pol sko- nie miec kich wed³ug wie ku re spon den tów (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2010 rok.

Wy kres 6. Po zy ty w na oce na sto sun ków pol sko- nie miec kich wed³ug re gio nów kra ju (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2010 rok.



Do strze ga ne pro ble my w sto sun kach pol sko- nie miec kich

Mimo tak wy ra Ÿ nej po pra wy at mo s fe ry w osta t nim okre sie i tylu po zy ty w nych sy g -

na³ów, któ re odzwie r cie d laj¹ zde cy do wa ny wzrost do brych ocen sta nu sto sun ków polsko -

- nie mie c kich, miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi na dal wy stê puj¹ ró ¿ ni ce zdañ. Ist niej¹ ta k ¿e

pro ble my, któ re na le ¿y roz wi¹zaæ. S¹ to jed nak kwe stie zna cz nie mniej kon tro wer syj ne czy

wywo³uj¹ce mnie j sze na piê cie ni¿ te, któ re to wa rzy szy³y wza je mnym re la cjom dwa dzie œcia 

lat temu.

Ba da ni na li œcie dzie siê ciu za gad nieñ mo gli wska zaæ trzy, któ re – ich zda niem – na le¿¹

dziœ do naj wa¿ nie j szych (co wca le nie oz na cza, ¿e po wa ¿ nych czy du ¿ych) pro ble mów

w sto sun kach pol sko- nie miec kich. Ze sta wie nie od po wie dzi po ka zu je, ¿e obe c nie Po la cy

nie widz¹ w re la cjach z Nie mca mi jed ne go do mi nuj¹cego pro ble mu.

Wœród trzech wy bie ra nych aktu a l nych pro ble mów na pie r wszym mie j s cu Po la cy wy -

mie niaj¹ d¹¿e nia nie któ rych nie mie c kich wy pê dzo nych do od zy ska nia maj¹tków w Pol -
sce (44%). Na da l szych mie j s cach zna laz³y siê spo ry o upa miê t nie nie wy pê dzeñ (37%) oraz

pra wa Po la ków mie sz kaj¹cych w Nie mczech (25%). Wszy stkie trzy kwe stie by³y w osta t -

nich mie si¹cach za gad nie nia mi czê sto po ru sza ny mi w re la cjach me dia l nych do tycz¹cych

sto sun ków pol sko- nie miec kich. Na stê p nie wœród trzech wska zañ naj czê st sze s¹: nie uf -

noœæ czê œci pol skiej opi nii pu b li cz nej i po li ty ków wo bec Nie miec (21%), ró ¿ ni ce w po li -

ty ce wo bec Ro sji oraz brak mo ¿ li wo œci swo bod ne go po dej mo wa nia pra cy przez Po la ków 

w Nie mczech (po 20%), ró ¿ ne in te re sy w po li ty ce ener ge ty cz nej (16%) oraz nie wie l kie

zain tere so wa nie Nie mców Polsk¹ (13%). Naj rza dziej w gru pie trzech do mi nuj¹cych pro -

ble mów wy mie nia siê wie l koœæ fun du szy eu ro pe j skich, któ re maj¹ w przysz³oœci przy -

paœæ Pol sce (8%), oraz kwe stiê prze bie gu gra ni cy pol sko- nie miec kiej (6%). Bli sko 11%

ba da nych uwa ¿a, ¿e ¿ad ne z za pro pono wa nych wy zwañ nie sta no wi¹ obe c nie naj wa¿ nie j -

szych pro ble mów w relacjach polsko-niemieckich.

Ana li zuj¹c, któ re z trzech wy bie ra nych pro ble mów po ja wiaj¹ siê naj czê œciej, mo ¿ na

stwier dziæ, ¿e dwa najpo pular nie j sze wska za nia do tycz¹ spraw zwi¹za nych z hi sto ri¹ i jej

upa miêtnia niem. Do pie ro na ko le j nych mie j s cach po ja wiaj¹ siê za gad nie nia zwi¹zane z obec -

ny mi wy zwa nia mi poli ty cz ny mi i z przysz³oœci¹. Nie jest to przy pa d ko we ani za ska kuj¹ce.

Po twier dza bo wiem, jak du¿y wp³yw na pogl¹dy spo³ecze ñ stwa maj¹ me dia (w³aœ nie te

trzy naj czê œciej wy mie nia ne kwe stie naj chê t niej s¹ przed sta wia ne przez dzien ni ka rzy). Po -

do b nie wy so ki od se tek osób, któ re wska zuj¹ na za mkniê ty ry nek pra cy, ma naj pra wdopo -
dob niej w pa miê ci dys ku sje na ten te mat z lat ubieg³ych, sze ro ko nag³aœ nia ne w me diach.

Z ko lei rza dziej mówi siê w œro d kach ma so we go prze ka zu o ta kich wy zwa niach, jak kon -

flikt o wy so koœæ fun du szy eu ro pe j skich, któ re maj¹ przy paœæ Pol sce. Jest to – zda niem me -

diów – te mat skom pli ko wa ny i ma³o in te re suj¹cy dla od bio r cy.

Na pie r wszym mie j s cu, jako je den z trzech naj wa¿ nie j szych pro ble mów, by³y wy mie nia ne

d¹¿e nia nie któ rych nie mie c kich wy pê dzo nych do od zy ski wa nia maj¹tków w Pol sce.

W osta t nich la tach krajo we me dia po da wa³y in fo r ma cje o sta ra niach Nie mców, któ rzy byli

przed drug¹ wojn¹ œwia tow¹ w³aœci cie la mi maj¹tków na obe cnych pol skich te re nach, o od zy -

ska nie swo jej w³as no œci. W ze sta wie niu z liczb¹ nie mie c kich wy sie d lo nych by³y to jed nak po -

je dyn cze wy pa d ki. W wiê kszo œci pra wo do po siad³oœci oso by te naby³y na sku tek

nie pra wid³owo œci w pol skim sy ste mie pra wnym w cza sach PRL, kie dy nie za bez pie czo no
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od po wie d nio praw Po la ków, któ rzy obe j mo wa li w po sia da nie go spo da r stwa po zo sta wia ne

przez opu sz czaj¹ce je nie mie c kie ro dzi ny. De cy zje pol skich s¹dów o przy wró ce niu nie mie c -

kim w³aœci cie lom ich w³as no œci s¹ wiêc opa r te na obo wi¹zuj¹cym sta nie pra wnym. Roz -

wi¹za nie kwe stii, jak po móc Po la kom, któ rzy musz¹ na sku tek ta kiej de cy zji opu œciæ

za j mo wa ny od lat dom, le¿y wiêc prze de wszy stkim po pol skiej stro nie – choæ z ca³¹ pe w no -

œci¹ trze ba o ta kich wy pa d kach dys ku to waæ z nie mie c kim pa r t ne rem. Na le ¿y jed nak pod kre -
œliæ, ¿e w Nie mczech nie ist nie je obe c nie ¿ad na licz¹ca siê si³a po li ty cz na czy gru pa

(bo Po wier ni c two Pru skie tak¹ siln¹ grup¹ nie jest), któ ra d¹¿y³aby do od zy ski wa nia zie mi

czy bu dyn ków zna j duj¹cych siê na te re nie Pol ski. Pro blem wiêc rze czy wi œcie wy stê pu je, ale

nie na le ¿y do czyn ni ków psuj¹cych do bre re la cje pol sko- nie miec kie.

Na dru gim mie j s cu, jako je den z trzech naj wa¿ nie j szych obe c nie pro ble mów, Po la cy

wy mie niaj¹ spo ry o upa miê t nie nie wy pê dzeñ (37%). To wa rzysz¹ one pol sko- nie miec kim

sto sun kom od ki l ku lat, œci œlej od cza su, kie dy nie mie cki Zwi¹zek Wy pê dzo nych wy szed³

z ini cja tyw¹ zbu do wa nia w Be r li nie pla ców ki upa miê t niaj¹cej wy sie d le nia nie mie c kiej lud -

no œci z obe cnych pol skich i in nych by³ych nie mie c kich te re nów. Idea, od pocz¹tku bar dzo

ne ga ty w nie przy jê ta przez Pol skê, sta³a siê po wa ¿ nym pro ble mem w bila te ra l nych re la -

cjach. Ist niej¹ca dziœ Fun da cja „Pa miêæ, Ucie czka, Pojednanie” zo sta³a powo³ana de cyzj¹

Bun de sta gu i ma na celu stwo rze nie cen trum, któ re bê dzie upa miê t nia³o wy pê dze nia w ujê -

ciu eu ro pe j skim. Fi nan so wa nie ta kie go pro je ktu przez pa ñ stwo nie mie c kie, zw³asz cza zaœ

ewen tu a l ne za sia da nie w jego gre miach prze wod nicz¹cej Zwi¹zku Wy pê dzo nych, kon tro -

wer syj nej w Polsce Eri ki Ste in bach, spo t ka³o siê z kry tyk¹ w Pol sce. Pol ski rz¹d uzna³ jed nak 

tê kwe stiê za we wnêtrzn¹ spra wê Nie miec i (jak wy po wia da³ siê miê dzy in ny mi W³adys³aw 

Ba r to sze wski) li czy³ na jej roz wi¹za nie przez nie mie cki rz¹d z po sza no wa niem uczuæ Po -

laków. Ta kie wstrze miê Ÿ li we, dys tan suj¹ce siê sta no wi sko pol skie go rz¹du w sto sun ku do

wewn¹trznie mie c kie go spo ru o ob sa dê sta no wisk w Ra dzie Fun da cji „Pa miêæ, Ucie czka,
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Wy kres 7. Naj wa¿ nie j sze obe c nie pro ble my w sto sun kach pol sko- nie miec kich (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2010 rok.
Pro cen ty nie su muj¹ siê do 100, gdy¿ an kie to wa ni mo gli wy braæ do trzech od po wie dzi.



Po jed na nie” spo wo do wa³o, ¿e te mat prze sta³ ci¹¿yæ na wza je mnych sto sun kach, choæ nie

prze sta³ ist nieæ. Roz wi¹za nie kon fli ktu przez nie mie cki rz¹d – po le gaj¹ce na roz sze rze niu

sk³adu rady w za mian za wy co fa nie siê z jej gre mium Eri ki Ste in bach – po zo sta³o spraw¹

Nie miec. O kwe stii tej zro bi³o siê po no w nie g³oœno w mo men cie, gdy za sia daj¹ca

w zarz¹dzie Unii Chrzeœci jañsko- Demokra tycz nej (Chri st lich Demo kra ti s che Union De utsch -

lands, CDU) prze wod nicz¹ca Zwi¹zku Wy pê dzo nych na spo t ka niu swo jej fra kcji sta nê³a

w ob ro nie dwóch cz³on ków zwi¹zku, su ge ruj¹cych w wy po wie dziach, ¿e Pol ska przy czy -
ni³a siê do wy bu chu dru giej wo j ny œwia to wej, zarz¹dzaj¹c mo bi li za cjê swo ich wojsk wiosn¹ 

1939 roku. Eri ka Ste in bach po par³a ich tezy. Ki l ka dni pó Ÿ niej ob ra zi³a w wy wia dzie

W³adys³awa Bar to sze wskie go, mówi¹c, ¿e ma on „z³y cha ra kter”. W Nie mczech wy po wie -

dzi te spo t ka³y siê z jed no z naczn¹ ne ga tywn¹ re akcj¹ ze stro ny wszy stkich po wa ¿ nych si³

po li ty cz nych i krê gów opi nio twó r czych. W swo ich ko men ta rzach nie miec cy dzien ni ka rze

przy z na wa li, ¿e Po la cy od lat mie li ra cjê, nie ufaj¹c Eri ce Ste in bach i przy pi suj¹c jej anty -

polskie pogl¹dy. Oma wia ne ba da nie odby³o siê tu¿ przed wspo mnia ny mi wy da rze nia mi.

Mo ¿ na jed nak przy pu sz czaæ, ¿e te mat upa miê t nia nia wy pê dzeñ i po dej œcia Nie miec do

osób, któ re re pre zen tuj¹ in te re sy tej gru py Nie mców, na dal bê dzie wa¿y³ na oce nie polsko -

-nie mie c kich re la cji.

Trze cim z ko lei wœród trzech naj czê œciej wska zy wa nych pro ble mów s¹ pra wa Po la -

ków mie sz kaj¹cych w Nie mczech (25%). I w tym wy pa d ku na le ¿y wspo mnieæ o ki l ku kwes -

tiach, któ re wi¹¿¹ siê z tym za gad nie niem. Po la kom, zgod nie z pod pi sa nym tra kta tem o do -

brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy z 1991 roku, nie przys³ugu je w Nie mczech pra wo 

do okre œla nia siê mia nem mnie j szo œci na ro do wej. De cy zja ta jest s³usz na, gdy¿ Po la cy, któ -

rzy aktu a l nie za mie sz kuj¹ w Nie mczech, nie po chodz¹ et ni cz nie z obe cnych te re nów Re pu -

b li ki Fe de ra l nej Nie miec. Abs tra huj¹c od na zew ni c twa, na le ¿y jed nak pod kre œliæ, ¿e pol ska

gru pa w Nie mczech cie szy siê ta ki mi sa my mi pra wa mi co mnie j szoœæ nie mie cka w Pol sce.

Pro ble mem jest wiêc nie za pis, ale jego re a li za cja po nie mie c kiej stro nie. Obe c nie dys ku sja
to czy siê prze de wszystkim w³aœ nie wokó³ spo so bu re a li za cji tego za pi su, za któ ry w wie lu

wy pad kach nie od po wia da rz¹d w Be r li nie. Wy ni ka to czê œcio wo z fe de ra l nej stru ktu ry Re -

pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec, któ ra po wo du je, ¿e na przyk³ad szko l ni c two po zo sta je w ko m -

pe ten cji lan dów. Te zaœ nie po czu waj¹ siê fo r ma l nie do odpo wie dzial no œci za prze pi sy

uwz glê d nio ne w tra kta cie pod pi sa nym przez w³adzê cen traln¹. W ten spo sób kwe stia na -

ucza nia jê zy ka pol skie go jako jê zy ka ma cie rzy ste go lub do stêp do nie go jako do jê zy ka ob -

ce go jest utru d nio ny, bo ¿ad na ze stron nie czu je siê odpo wie dzia l na za wpro wa dza nie

w ¿y cie uz god nieñ tra kta to wych. Po do b na sy tu a cja wy stê pu je w za kre sie wspie ra nia pol -

skiej ku l tu ry. Na ten te mat s¹ ju¿ pro wa dzo ne ze stron¹ nie mieck¹ roz mo wy i, jak przy znaj¹ 

zaan ga ¿o wa ni w nie urzêd ni cy, po obu stro nach ist nie je do bra wola i kon stru kty w na

wspó³pra ca. Z pe w no œci¹ jed nak rol¹ pol skich w³adz jest zwra ca nie Nie mcom uwa gi na ist -

niej¹ce bra ki w wype³nia niu po sta no wieñ tra kta tu5.

Nie bez zna cze nia w ko rzy sta niu z zagwa ran to wa nych praw i do po mi na niu siê o nie jest

sta no wi sko sa mych Po la ków w Nie mczech. Mimo ist nie nia wie lu ró ¿ nych or ga ni za cji bra -

ku je kon stru ktyw ne go lob bin gu z ich stro ny, a ta k ¿e powo³ania jed nej, si l nej re pre zen ta cji.

Brak ko mu ni ka cji w pol skim œro do wi sku nie po ma ga w roz mo wach z rz¹dem w Be r li nie.
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Nie na le ¿y ta k ¿e za po mi naæ o tym, ¿e wie lu Po la ków mie sz kaj¹cych w Nie mczech nie uwa -

¿a, ¿e ich pra wa s¹ dys kry mino wa ne. W obe cnych cza sach maj¹ oni tak si l ny kon takt

z Polsk¹, ¿e nie od czu waj¹ po trze by wspa r cia ze stro ny nie mie c kich w³adz. Nie oz na cza to,

¿e na le ¿y za prze staæ upo mi na nia siê o pra wa Po la ków za Odr¹, ale po ka zu je, ¿e nie na le ¿y

pro ble mu wy ol brzy miaæ.

Inn¹ kwe sti¹ zwi¹zan¹ z pra wa mi Po la ków w Re pu b li ce Fe de ra l nej Nie miec, bar dzo

g³oœn¹ w me diach, by³ za kaz pos³ugi wa nia siê jê zy kiem pol skim przez pol skich oby wa te li

w kon ta ktach z dzie æ mi pod czas spo t kañ nad zo ro wa nych przez Ju gen da m ty. By³y to po je -
dyn cze wy pa d ki, do tycz¹ce osób, któ rych kon ta kty z dzie c kiem mu sia³y siê od by waæ pod

nad zo rem urzêd ni ka z po wo du budz¹cej w¹tpli wo œci s¹du przesz³oœci kon kre t ne go ro dzi ca.

Aby urzêd nik móg³ zro zu mieæ nad zo ro wan¹ przez sie bie roz mo wê, mu sia³a siê ona to czyæ

w jê zy ku nie mie c kim. Po stê po wa nie Ju gen da m tów nie wy ni ka³o wiêc z anty pol skie go na sta -

wie nia nie mie c kich w³adz, ale z ich ogó l nej b³êd nej po li ty ki (nie zape w nia nia t³uma czy albo

nie dele go wa nia pra co w ni ków pos³uguj¹cych siê jê zy kiem ob cym, w tym wy pa d ku pol skim)

lub prze ro stu biu ro kra cji. Przyk³ady ta kich za cho wañ by³y skró to wo przed sta wia ne przez

me dia, nie rza d ko jako oz na ka dys kry mino wa nia Po la ków. Kwe stie te s¹ obe c nie wy ja œ nia ne

przez od po wied nich urzêd ni ków.

Wy mie niaj¹c trzy naj wa¿ nie j sze pro ble my w re la cjach pol sko- nie miec kich, 21% Po la -

ków mówi o nie uf no œci czê œci pol skiej opi nii pu b li cz nej i po li ty ków wo bec Nie miec.

Wska zy wa nie tej kwe stii œwia d czy o tym, ¿e – zda niem an kie to wa nych – winê za nie za w -

sze naj le piej uk³adaj¹ce siê sto sun ki dwu stron ne po nosz¹ nie ty l ko Nie mcy. Anty nie mie c kie 

wy po wie dzi nie któ rych pol skich po li ty ków czy ne ga ty w ne opi nie czê œci spo³ecze ñ stwa s¹

– jak wska zuj¹ ba da ni – ta k ¿e isto t ne. Psuj¹ one at mo s fe rê, pog³êbiaj¹ nie uf noœæ, co nie po -

zwa la na kon stru ktywn¹ wspó³pra cê w dzie dzi nach, w któ rych jest ona nie zbêd na. Utrud -

niaj¹ ta k ¿e roz wi¹zy wa nie pro ble mów.

Na da l szym mie j s cu zna laz³ siê brak mo ¿ li wo œci swo bod ne go po dej mo wa nia pra cy

w Nie mczech przez Po la ków (20%). Jest to pro blem, któ ry roz wi¹¿e siê za ki l ka mie siê cy,

gdy z dniem 1 maja 2011 roku prze stan¹ obo wi¹zy waæ okre sy prze j œcio we. Mia³y one chro -
niæ ry nek pra cy kra jów na le¿¹cych do Unii Eu ro pe j skiej przed 2004 ro kiem, któ re uzna³y, ¿e

nap³yw si³y ro bo czej z przy stê puj¹cych pañstw mo¿e za gro ziæ ich pra co w ni kom. Nie mcy

by³y pa ñ stwem szcze gó l nie mo c no za bie gaj¹cym o te re gu la cje i do ko ñ ca je sto suj¹cym

(poza nimi i Au stri¹ po zo sta³e kra je znios³y je w ubieg³ych la tach). Od pod jê cia dys ku sji na

ten te mat by³o to za gad nie nie ró ¿ ni¹ce Po la ków i Nie mców oraz d³ugo ne ga ty w nie

wp³ywaj¹ce na wza je m ne re la cje. Od ki l ku lat jed nak nie sta no wi³o wiê ksze go pro ble mu.

Po la cy za czê li po dej mo waæ pra cê w in nych kra jach, co spo wo do wa³o, ¿e nie mo ¿ noœæ za -

trud nie nia siê w Re pu b li ce Fe de ra l nej Nie miec nie by³a bar dzo do tkli wa. Rz¹d w Be r li nie

wpro wa dzi³ tym cza sem wie le re gu la cji po zwa laj¹cych po dej mo waæ pra cê ró ¿ nym gru pom, 

w za le ¿ no œci od wy kszta³ce nia i za wo du. Ca³y czas ist niej¹ ta k ¿e kon tyn gen ty, któ re umo ¿ -

li wiaj¹ co roku pra cê okre œlo nej li cz bie Po la ków w Nie mczech. Nie za wsze s¹ one wyko rzy -

sty wa ne6. Po la cy mog¹ ta k ¿e za trud niaæ siê sami, je œli pro wadz¹ w³asn¹ dzia³al noœæ

go spo darcz¹, któ rej po dej mo wa nie jest do zwo lo ne zgod nie z za sad¹ swo bod ne go
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przep³ywu us³ug w Unii Eu ro pe j skiej. Fa kty te nie s¹ jed nak po wszech nie zna ne opi nii pu b -

li cz nej. Dys ku sja o za mkniê ciu nie mie c kie go ryn ku pra cy do 2011 roku by³a za to g³oœna

i bu rz li wa.

Rów nie czê sto jako pro blem w sto sun kach pol sko- nie miec kich wy mie nia no ró ¿ ni ce

w po li ty ce wo bec Ro sji (20%). Wa r sza wa d³ugo za rzu ca³a Be r li no wi, ¿e wo bec Ro sji nie

pro wa dzi po li ty ki eu ro pe j skiej, ale kie ru je siê wy³¹cz nie swo i mi in te re sa mi na ro do wy mi.

Prze ko na nie o w³as nej li nii po stê po wa nia wo bec Mo sk wy po twier dzi³o zw³asz cza sta no -
wi sko kan c le rza Ge r har da Schrödera, któ ry nie kry³ siê ze swoj¹ przy ja Ÿ ni¹ z W³adi mi rem

Pu ti nem. Pod pi sa nie umo wy o bu do wie Ga zo ci¹gu Pó³no c ne go w obe cno œci obu po li ty ków 

po twier dza³o nie uf noœæ Po la ków. Obe c na po li ty ka nie mie c kie go rz¹du nie jest ju¿ tak pro -

ro sy j ska, a ko a li cjan ci pod kre œlaj¹ ko nie cz noœæ wspó³pra cy w tej dzie dzi nie z Wa r szaw¹.

Eks per ci nie miec cy, jak wy ni ka z ba dañ In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych, uz naj¹ to za wska za -

ne. Z ko lei Pol ska – po la tach anty ro sy j skiej po li ty ki – zmie nia swo je sto sun ki z Moskw¹, co

sprzy ja ko o pe ra cji w tej dzie dzi nie z Nie mca mi. Nie zmie nia to jed nak fa ktu, ¿e miê dzy

Polsk¹ a Nie mca mi na dal wy stê puj¹ ró ¿ ni ce w post rze ga niu Ro sji oraz kie run ków po li ty ki

wo bec tego kra ju.

Na sió d mym mie j s cu wy mie nia no jako pro blem ró ¿ ne in te re sy w po li ty ce ener ge ty cz -

nej (16%). Jest to sto sun ko wo nie wie l ki od se tek re spon den tów, je œli we Ÿmie siê pod uwa -

gê, ¿e je sz cze ki l ka lat temu te mat Ga zo ci¹gu Pó³no c ne go za li cza no do naj istot nie j szych

kwe stii spo r nych miê dzy Wa r szaw¹ a Be r li nem. Obe c nie wci¹¿ po ja wiaj¹ siê nowe ele -

men ty tego pro ble mu. Po li ty ka ener ge ty cz na to jed nak nie ty l ko „rura na dnie Ba³tyku”,

ale prze de wszy stkim ca³oœcio wa stra te gia ener ge ty cz na Unii Eu ro pe j skiej, po dej œcie do

udzia³u Ÿró de³ od na wia l nych w pro du kcji ene r gii czy kwe stia otwie ra nia (w Pol sce) i za -

my ka nia (w Nie mczech) re a kto rów ato mo wych. Ob sza rów do dys ku sji, a wiêc i od mien -

nych sta no wisk, jest wie le. Inne jest bo wiem po³o¿e nie, inne s¹ ta k ¿e doty ch cza so we
Ÿród³a za opa try wa nia w ene r giê oraz mo ¿ li wo œci obu kra jów. Jak przy znaj¹ po li ty cy

z obu pañstw, w tej dzie dzi nie pa nu je jed nak co raz wiê ksze zro zu mie nie i trwa in ten sy w -

na komuni ka cja. To wa ¿ ny krok pro wadz¹cy do roz strzy g niê cia tego pro ble mu, choæ z pew -

no œci¹ doj œcie do wspó l ne go roz wi¹za nia nie bê dzie ³atwe.

Pod ko niec li sty z aktu a l ny mi pro ble ma mi do strze ga ny mi przez Po la ków zna j du je siê

wie l koœæ fun du szy eu ro pe j skich, któ re w przysz³oœci maj¹ tra fiæ do Pol ski (8%). Jest to

rze czy wi ste wy zwa nie, któ re bê dzie to wa rzy szyæ pol sko- nie miec kim dys ku sjom w naj bli ¿ -

szych la tach, kie dy bê dzie ne go cjo wa ny bu d¿et Unii Eu ro pe j skiej na na stê p ny okres. Zro zu -

mia³e jest jed nak, ¿e nie wie lu re spon den tów zda je so bie z nie go spra wê, bo nie jest to te mat

z czo³ówek ga zet. Naj czê œciej wy mie nia li go spe cja li œci, w³aœci cie le i dy re kto rzy oraz naj -

wiê cej za ra biaj¹cy, a wiêc oso by sto sun ko wo naj bar dziej zain tere so wa ne te ma tem, po ten -

cja l nie zwi¹zane z do ta cja mi uni j ny mi.

Naj rza dziej wy mie nia nym pro ble mem jest kwe stia, któ ra dwa dzie œcia lat temu naj -

bar dziej nie po koi³a Po la ków z pun ktu wi dze nia zjed no cze nia Nie miec – prze bieg gra ni -

cy pol sko- nie miec kiej (6%). Po pod pi sa niu tra kta tu gra ni cz ne go tu¿ po zjed no cze niu

pro blem prze sta³ ist nieæ, a ko le j ne lata po twier dzi³y, ¿e re a li za cja po sta no wieñ tra kta tu od -

by wa siê bez zak³óceñ.

14 Dwadzieœcia lat minê³o. Opinie Polaków o zjednoczeniu Niemiec...



Ana li zuj¹c ró ¿ ni ce w oce nie aktu a l nych pro ble mów w sto sun kach pol sko- nie miec -

kich ze wzglê du na wiek, mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e pogl¹dy po szcze gó l nych po ko leñ Po la ków

s¹ bar dzo po do b ne. W ka ¿ dym wy pa d ku kwe stia d¹¿eñ nie któ rych nie mie c kich wy pê dzo -

nych do od zy ska nia maj¹tków oraz spo ry o upa miê t nia nie wy sie d leñ s¹ wy mie nia ne od po -

wie d nio na pie r wszym i dru gim mie j s cu. Ró ¿ ni ce, ale nie wie l kie, wy stê puj¹ w ko le j no œci

wy mie nia nia in nych pro ble mów. I tak, najm³odsi re spon den ci ju¿ na trze cim mie j s cu za taki 

pro blem uz naj¹ nie uf noœæ czê œci pol skiej opi nii pu b li cz nej i po li ty ków w sto sun ku do Nie -
miec, a na czwa r tym – brak mo ¿ li wo œci po dej mo wa nia pra cy w tym kra ju. Na osta t nim miej -

scu wy mie niaj¹ ró ¿ ni ce w po li ty ce ener ge ty cz nej. W ogó le nie jest za to przez m³odych

an kie to wa nych wska zy wa na jako pro blem wie l koœæ fun du szy uni j nych. Co pi¹ta oso ba z tej 

gru py orze ka, ¿e ¿ad na z wy mie nio nych kwe stii nie na le ¿y do pro ble mów. Œwia d czy to, jak

ju¿ wspo mnia no, o ni skiej œwia do mo œci po li ty cz nej m³od zie ¿y i o bra ku zain tere so wa nia

spra wa mi za gra nicz ny mi.

Ró ¿ ni ce w wy kszta³ce niu i sta no wi sku pra cy nie wp³ywaj¹ zna cz nie na oce ny naj wa¿ -

nie j szych aktu a l nych pro ble mów w sto sun kach pol sko- nie miec kich. Choæ jest za uwa ¿a l ne,

¿e spe cja li œci, w³aœci cie le, dy re kto rzy i urzêd ni cy, ba da ni z wy kszta³ce niem wy ¿szym oraz

do brze za ra biaj¹cy sto sun ko wo czê œciej ni¿ po zo sta li wy mie niaj¹ ró ¿ ni ce w po li ty ce wo bec

Ro sji i ró ¿ ne in te re sy w po li ty ce ener ge ty cz nej. Z ko lei bez ro bo t ni re spon den ci ju¿ na dru -

gim mie j s cu wska zuj¹ brak mo ¿ li wo œci swo bod ne go po dej mo wa nia pra cy w Nie mczech.

Wska zy wa ne przez re spon den tów pro ble my by³y tymi, któ re uz naj¹ oni za trzy naj wa¿ -

nie j sze obe c nie w pol sko- nie miec kich sto sun kach. Nie oz na cza to jed nak, ¿e przy pi suj¹ im

dla tych kontaktów szcze gó l nie du¿¹ wagê. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e ogó l na ocena tych re la cji

jest bar dzo do bra. Zwi¹zki miê dzy ne ga tywn¹ ocen¹ sto sun ków pol sko- nie miec kich a pod -

kre œla niem w nich wagi kon kre t ne go pro ble mu nie s¹ do strze ga l ne. Na te same kwe stie

zwra caj¹ uwa gê oso by, któ re do brze oce niaj¹ wza je m ne re la cje, jak i ci nie li cz ni badani, któ -

rzy maj¹ o nich z³e opi nie. Po wsta³a li sta s³u¿y wiêc ra czej ogó l nej orien ta cji, co, w opi nii Po -

la ków, po zo sta je je sz cze do rozwi¹zania.

Oce na nie mie c kiej po li ty ki eu ro pe j skiej

G³ów nym za³o¿e niem po li ty ki Re pu b li ki Fe de ra l nej Nie miec po dru giej wo j nie œwia to -

wej by³o przy czy nia nie siê do wspó³pra cy miê dzy euro pe j ski mi na ro da mi. Dla te go ko le j -

ne rz¹dy Nie miec Za chod nich, a na stê p nie zjed no czo ne go kra ju, kon sek wen t nie

pro wa dzi³y aktywn¹ po li ty kê eu ro pejsk¹. Po 1989 roku jej ce lem by³o miê dzy in ny mi do -

pro wa dze nie do w³¹cze nia Pol ski do Wspól no ty. Opo wia daj¹c siê za spra w nym prze pro -

wa dze niem pro ce su in te gra cji wschod nie go s¹sia da z uni j ny mi stru ktu ra mi, Re pu b li ka

Fe de ra l na Nie miec przy jê³a rolê ad wo ka ta Wa r sza wy w sta ra niach Pol ski o przy jê cie do

Unii Eu ro pe j skiej.

Szeœæ lat po wst¹pie niu Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej Po la cy s¹ prze ko na ni, ¿e Nie mcy

przy czy niaj¹ siê do le p szej wspó³pra cy w Eu ro pie (69%). W po rów na niu z oce na mi wy ra -

¿a ny mi tu¿ po akce sji (62% w 2005 roku) od no to wa no tu taj kil ku pro cen to wy wzrost, co

po ka zu je, ¿e wspó³dzia³anie w Unii Eu ro pe j skiej po zy ty w nie wp³ynê³o na ob raz Nie miec

w po l skim spo³ecze ñ stwie. Po pra wa ta jest wi do cz na zw³asz cza wte dy, gdy uwzglêdni siê

brak zmian opinii w latach 2005–2008.
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Po zy ty w ne oce ny nie mie c kiej akty w no œci na are nie eu ro pe j skiej nie oz na czaj¹, ¿e Be r lin

nie jest post rze ga ny jako ob ro ñ ca swo ich in te re sów w Unii Eu ro pe j skiej. Ka ¿ dy kraj, pro -

wadz¹c po li ty kê eu ro pejsk¹, d¹¿y do osi¹gniê cia w³as nych ce lów. Mo¿e to jed nak ro biæ albo

ko sztem in nych pañstw, albo sza nuj¹c ich in te re sy. Na stro je pa nuj¹ce w pol skim spo³ecze ñ -

stwie w 1990 roku mog³y su ge ro waæ, ¿e Po la cy oba wia li siê do mi na cji Nie miec, a tym sa mym

dba nia przez ten kraj wy³¹cz nie o swo je ko rzy œci. Dziœ ponad po³owa Po la ków (54%) uwa ¿a,

¿e Nie mcy d¹¿¹ do osi¹ga nia w³as nych ce lów, ale z po sza no wa niem in te re sów in nych

pañstw. W po rów na niu z ba da niem z 2008 roku od no to wa no wiêc tu taj wzrost od se t ka ta -

kich opi nii. O rea li zo wa niu przez Re pu b li kê Fe de raln¹ Nie miec in te re sów ko sztem in nych

kra jów jest prze ko na nych 28% ba da nych.

Po do b nie jak w 2008 roku, ta k ¿e i dziœ je dy nie 11% Po la ków uwa ¿a, ¿e Nie mcy ha muj¹
in te gra cjê eu ro pejsk¹. Dwie trze cie (65%) an kie to wa nych s¹dzi, ¿e dzia³aj¹ na rzecz jej

pog³êbia nia. W sto sun ku do wy ni ków osta t nie go ba da nia ob se r wu je siê wiêc i w tym wy pad -

ku – choæ mnie j szy – wzrost li cz by po zy ty w nych opi nii na te mat nie mie c kiej po li ty ki eu ro -

pe j skiej.

Po pra wa ocen nie mie c kiej po li ty ki eu ro pe j skiej przez Po la ków mo¿e wy ni kaæ z ki l ku

przy czyn. Po pie r wsze, w ci¹gu osta t nich dwóch lat – po ob jê ciu rz¹du przez ko a li cjê Pla t for -

my Oby wa te l skiej i Pol skie go Stron ni c twa Lu do we go – by³y wi do cz ne czê st sze kon ta kty

Pol ski i Nie miec na are nie eu ro pe j skiej. Ze stro ny ga bi ne tów obu pañstw  do cho dzi³y sy g -

na³y o kon sul to wa niu sta no wisk, po pie ra niu ini cja tyw oraz chê ci da l szej ko o pe ra cji w ró ¿ -

nych, ta k ¿e klu czo wych dla obu kra jów dzie dzi nach. W re la cjach Wa r sza wy i Be r li na na
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Wy kres 8. „Czy Nie mcy przy czy niaj¹ siê do le p szej wspó³pra cy czy te¿ do za ostrza nia spo rów
i na piêæ w Eu ro pie?” (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2005, 2008 i 2010 rok.



are nie eu ro pe j skiej zde cy do wa nie bar dziej wi do cz na jest otwa r toœæ na ko m pro mis. Pol scy

po li ty cy pro wadz¹ kon stru ktywn¹ po li ty kê eu ro pejsk¹, do brze te¿ ko mu ni kuj¹ swo je pla ny 

i pogl¹dy, dziê ki cze mu po stro nie nie mie c kiej ist nie je ich le p sze zro zu mie nie, a wiêc i wola

d¹¿e nia do kon sen su su.
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Wy kres 10. „Czy Nie mcy dzia³aj¹ na rzecz pog³êbia nia in te gra cji eu ro pe j skiej czy j¹ ha muj¹?” (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2008 i 2010 rok.

Wy kres 9. „Jak Nie mcy re a li zuj¹ w³asne in te re sy w Unii Eu ro pe j skiej?” (w %)

Źród³o: In sty tut Spraw Pu b li cz nych, 2008 i 2010 rok.



Po dru gie, po zy ty w ny wi ze ru nek Nie miec móg³ po wstaæ na sku tek ich po dej œcia do naj -

wa¿ nie j szych wy zwañ stoj¹cych przed Uni¹ Eu ro pejsk¹. Po stê po wa nie Be r li na, na wet je œli

nie pod oba³o siê nie któ rym krajom czy eks per tom, lub zo sta³o skry ty ko wa ne przez nie któ re 

me dia, nie by³o oce nia ne jako kon fli kto we, za ostrzaj¹ce na piê cia. W okre sie kry zy su fi nan -

so we go Nie mcy zde cy do wa³y siê, dla do bra Unii Eu ro pe j skiej, sfi nan so waæ gre c kie d³ugi.

Po twier dzi³y wiêc swój ob raz jako p³at ni ka, nie rza d ko te¿ ra to w ni ka Eu ro py. Kry ty ka wo -

bec po stê po wa nia Be r li na nie zo sta³a za uwa ¿o na, osta te cz nie po wsta³ za to ob raz Niemiec
jako stabilizatora sytuacji w Europie. St¹d te¿ wy¿sze oceny polityki Niemiec.

Pod su mo wa nie

Pol skie spo³ecze ñ stwo jest wyj¹tko wo zgod ne w oce nie wp³ywu zjed no cze nia Nie -

miec za rów no na losy Pol ski i Eu ro py oraz sto sun ków pol sko- nie miec kich, jak i nie mie c -

kiej po li ty ki eu ro pe j skiej. Miê dzy oso ba mi po chodz¹cymi z ró ¿ nych grup wie ko wych,

za wo do wych, miejsc za mie sz ka nia czy ró ¿ nie za ra biaj¹cych nie wy stê puj¹ isto t ne ró ¿ ni -

ce opi nii. Ogó l nie jest wi do cz na – ty po wa dla ca³ego spo³ecze ñ stwa i ba dañ spo³ecz nych

– za sa da, ¿e oso by le piej wy kszta³cone i wiê cej za ra biaj¹ce, z du ¿ych miast, urzêd ni cy, pra -
co w ni cy umys³owi oraz spe cja li œci, w³aœci cie le, dy re kto rzy, s¹ na sta wio ne po zy ty w niej.

Wy ¿szy od se tek od po wie dzi wy ni ka u nich ta k ¿e z tego, ¿e rza dziej ni¿ inni wy bie raj¹ opcjê 

„trud no po wie dzieæ”. Zda nia nie maj¹ naj czê œciej oso by najs³abiej wy kszta³cone, nie wie le

za ra biaj¹ce, mie sz kaj¹ce na wsi i za tru d nio ne na naj ni ¿ szych sta no wi skach. Ta k ¿e m³odzi

lu dzie czê œciej ni¿ oso by w œred nim i sta r szym wie ku nie po tra fi³y po daæ swo jej oce ny. Ich

od se tek by³ czê sto dwu kro t nie lub zna cz nie wy ¿szy ni¿ w po zo sta³ych gru pach wie ko wych. 

Nie oz na cza to jed nak, ¿e m³od zie¿ da rzy pol sko- nie miec kie re la cje nie chê ci¹, któ ra pro wa -

dzi do bra ku zain tere so wa nia, i dla te go nie umie ich oce niæ. Ta kie g³osy wy ni kaj¹ ra czej

z ogó l ne go bra ku zain tere so wa nia po li tyk¹, sto sun ka mi z in ny mi kra ja mi. W bu do wa niu

przy ja z nych pol sko- nie miec kich re la cji po ma ga Pol sko- Nie mie cka Wspó³pra ca M³od zie ¿y

oraz li cz ne pro je kty skie ro wa ne do tej gru py wie ko wej. Same bi la te ral ne ini cja ty wy nie wy -

starcz¹ jed nak w tym wy pa d ku, pro blem jest bo wiem zna cz nie sze r szy. Po trze ba ogó l nych

akcji mo bi li zuj¹cych m³odych lu dzi do zain tere so wa nia siê spra wa mi spo³ecz ny mi, poli ty -

cz ny mi, w tym sto sun ka mi z in ny mi kra ja mi. Wów czas wiê cej re pre zen tan tów tej gru py

wie ko wej bê dzie po tra fi³o oce niæ stan re la cji z in ny mi pa ñ stwa mi.

Prze pro wa dzo ne ba da nie bar dzo ja s no po ka zu je, ¿e dwa dzie œcia lat po zjed no cze niu

Nie miec w pol skim spo³ecze ñ stwie nie s¹ ju¿ obe c ne nie po ko je, ja kie wy stê po wa³y

w Pol sce przed 1990 ro kiem i w 1990 roku. Po la cy po zy ty w nie oce niaj¹ wp³yw po³¹cze nia

obu pañstw nie mie c kich za rów no na losy Pol ski i Eu ro py, jak i na sto sun ki obu s¹sia -
duj¹cych pañstw. Do brze wy po wia daj¹ siê ta k ¿e o po li ty ce eu ro pe j skiej zjed no czo nych

Nie miec. Nie oz na cza to jed nak, ¿e nie do strze gaj¹ we wza je mnych re la cjach pro ble mów.

Po zy ty w ne od po wie dzi nie po win ny su ge ro waæ, ¿e wszy stko we wza je mnych re la cjach jest 

popra w ne. Na dal ist niej¹ ob sza ry, w któ rych ko nie cz ne s¹ zmia ny i dzia³ania na rzecz po lep -

szenia re la cji. Ko le j noœæ wy mie nia nia tych kwe stii przez ba da nych po ka zu je, gdzie na le ¿y

szcze gó l nie in ten sy w nie siê an ga ¿o waæ. Na wet je ¿e li nie s¹ to pro ble my, któ re po wo duj¹

kry zys, to z pe w no œci¹ trze ba za dbaæ o to, by ró ¿ ni¹ce nas kwe stie nie ty l ko nie psu³y wza jem -

nych re la cji, ale ta k ¿e nie by³y przed sta wia ne w me diach jako po wa ¿ ne pro ble my. W tym
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celu na le ¿y czê œciej in fo r mo waæ o pro wa dzo nych z Nie mca mi roz mo wach i pro po no wa -

nych roz wi¹za niach. To nie wie dza bo wiem i fa³szy we wy ob ra ¿e nia naj czê œciej wp³ywaj¹ na 

ne ga ty w ne, nierzadko fa³szy we oce ny. Do bre opi nie, któ re po ka zu je ba da nie, po win ny do -

da t ko wo mo bi li zo waæ do da l szej wy tê ¿o nej pra cy po li ty ków, urzêd ni ków, eks per tów

i wszy stkie oso by zaan ga ¿o wa ne w two rze nie przy ja z nych pol sko- nie miec kich kon ta któw.

Jak wia do mo z do œwia d cze nia, bar dzo ³atwo bo wiem te do bre sto sun ki po psuæ i w ten spo -

sób za prze pa œciæ to, co z ta kim tru dem bu do wa³o siê ca³ymi la ta mi.

Sto sun ki bi la te ral ne opie raj¹ siê na za ufa niu, sym pa tii, otwa r to œci wzglê dem przed sta wi -
cie li dru gie go na ro du w ró ¿ nych ro lach spo³ecz nych. Doty ch cza so we ba da nia In sty tu tu

Spraw Pu b li cz nych po ka zy wa³y, ¿e przed roz sze rze niem Unii Eu ro pe j skiej i tu¿ po jej roz -

sze rze niu o Pol skê wza je m ne od czu cia w tych dzie dzi nach ule ga³y po pra wie. W 2008 roku

pro ces ten uleg³ za ha mo wa niu na sku tek zna cz ne go oziê bie nia siê sto sun ków po li ty cz nych

w po prze dnich la tach. Jak po ka zuj¹ wy ni ki ba dañ oma wia ne w ni nie j szej pu b li ka cji, osta t -

nio dosz³o zno wu do po pra wy tych re la cji na naj wy ¿szym szcze b lu. Na le ¿y wiêc za py taæ

o to, jak wygl¹daj¹ ta k ¿e oce ny kon ta któw miê dzy lu dz kich. Rok 2011 bê dzie ku temu zna -

ko mit¹ okazj¹. W cze r w cu przy pa da bo wiem dwu dzie sta ro cz ni ca pod pi sa nia pol sko -

-nie mie c kie go tra kta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy. Poza za po wia da nym 

przegl¹dem re a li za cji jego po sta no wieñ przez oba rz¹dy wa r to wiêc do ko naæ sze ro kiej ana -

li zy pogl¹dów obu spo³eczeñstw. Wte dy do pie ro bê dzie mo ¿ na oce niæ dwu dzie stole t nie

fun kcjo no wa nie sto sun ków pol sko- nie miec kich.
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Nota o au to rce:

Dr Ag nie sz ka £ada – po li to log, kie ro w nik Pro gra mu Euro pe j skie go i ana li tyk In sty tu tu Spraw

Pu b li cz nych (ISP). Do ktor nauk huma ni sty cz nych w za kre sie nauk o po li ty ce, nie mcoz na w ca.

Uko ñ czy³a na uki po li ty cz ne na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim oraz stu dia po dyp lo mo we w za kre -

sie psy cho lo gii or ga ni za cji na Uni wer sy te cie w Do rtmun dzie. Cz³onek Team Eu ro pe przy Przed -

stawi cie l stwie Ko mi sji Eu ro pe j skiej w Pol sce oraz sie ci eks per tów do spraw pol sko- nie miec kich.

Spe cja li zu je siê w te ma ty ce eu ro pe j skiej (Pa r la ment Eu ro pe j ski, Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro -

pe j skiej, eu ro pe j skie spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie, po li ty ka wschod nia Unii Eu ro pe j skiej) i nie -

mie c kiej oraz za gad nie niu edu ka cji oby wa te l skiej. Opu b li ko wa³a miê dzy in ny mi: Ro sja dziœ

i ju tro. Opi nie pol skich i nie mie c kich eks per tów (ISP, Wa r sza wa 2010), W stro nê euro pe j skie go de mos?

Pol skie wy bo ry do Pa r la men tu Euro pe j skie go w per spe kty wie po rów na w czej (ISP, Wa r sza wa  2010), Pol -

ska mi gra cja za ro b ko wa do Nie miec – fa kty i mity (ISP, Wa r sza wa 2009), Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny

wi ze ru nek i wi zja Eu ro py (ISP, Wa r sza wa 2009).

Ni nie j sza pu b li ka cja po wsta³a w ra mach pro je ktu: Ba ro metr sto sun ków pol sko- nie miec kich 2010,
rea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych we wspó³pra cy

i dziê ki wspa r ciu fi nan so we mu Fun da cji Kon ra da Ade na u e ra w Pol sce i Unii Eu ro pe j skiej
w ra mach Pro gra mu „Eu ro pa dla Oby wa te li”.

Za treœæ pu b li ka cji od po wia da In sty tut Spraw Pu b li cz nych.
Agen cja Wy ko na w cza do spraw Edu ka cji, Ku l tu ry i Se kto ra Au dio wizu alne go

oraz Unia Eu ro pe j ska nie od po wia daj¹ w ¿a den spo sób za wy ra ¿o ne w niej pogl¹dy.
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