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Słowo wstępne 
 
 
1 maja 2004 kiedy Polska przystąpiła do Unii  Europejskiej po raz pierwszy w swojej historii  tym 
politycznym aktem  zbliżyła się do swojego zachodniego sąsiada Niemiec. Po 1000 latach trudnego i 
pełnego napięcia sąsiedztwa,  proces długich przemian kończy się pojednaniem. Dwustronny układ i 
przystąpienie Polski do NATO poprzedzają ten akt, ale najważniejszymi przesłankami były jednak: Wiosna 
Ludu w 1989 roku, zjednoczenie obu narodów niemieckich, zwycięstwo demokracji i podział władzy w 
Polsce i innych państwach w środkowej i wschodniej Europie. Nie tylko polscy obserwatorzy tych wydarzeń 
są zdania , że wszystko zaczęło się latem 1980 roku w stoczni gdańskiej, kiedy strajkujący robotnicy 
„Solidarności” pod przywództwem Lecha Wałęsy, późniejszego prezydenta Polski, dokonali historycznych 
przemian. 
 
W obliczu śmierci  Jana Pawła II i kończącego się wieloletniego pontyfikaty należy dodać: 
Bez polskiego Papieża nie do pomyślenia były by  takie przemiany. Należy również wspomnieć o tym, że 
Papież „ w 1997 roku w swoich kazaniach kierowanych do polskich biskupów i prymasa Polski , Kardynała 
Józefa Glempa jednoznacznie wypowiadał się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jego zdanie, 
że byłoby grzechem nie głosować za Unią Europejską, stało się złotą myślą w Polsce „ tak pisał ceniony 
warszawski redaktor „ Polityki „ Adam Krzemiński. 
  
Trwające ponad 1000 lat przemiany, które doprowadziły w końcu do zacieśniania się przyjaznych stosunków 
pomiędzy Polską a Niemcami, nie da się chronologicznie i szczegółowo ująć w czasie : 
Należałoby zacząć od wiosny roku 1000, kiedy to w Gnieźnie niemiecki cesarz Otto III wyniósł polskiego 
władcę a późniejszego króla, Bolesława Chrobrego, nad innych książąt, dając mu prawo inwestytury 
biskupów „ frater et cooperator imperii „  i nazywając go bratem i sprzymierzeńcem królestwa. 
 
Należy też wspomnieć o rozpoczynających się oziębłych stosunkach jakie powstały w myśl polskiego 
przysłowia : Jak długo świat światem, tak długo Niemiec Polakowi nigdy nie będzie bratem. Mowa tutaj o 
licznych wojnach, przesunięciach granic, zmianach strukturalnych i terytorialnych w czasie II wojny 
światowej. Polska jako pierwszy kraj stała się ofiarą zagłady. 5-6 milionów polskich obywateli zostało 
wymordowanych w tym 3 miliony żydów. Kraj stał się cmentarzyskiem wschodnioeuropejskiego judaizmu. 
Tego nie da się opisać na paru stronach ani opowiedzieć w ciągu jednej godziny, dlatego spróbuję opisać 
proces tych przemian w punktach mając nadzieje , że np. mieszkańcy Basenu Morza Śródziemnego, którzy 
postrzegają Europę z całkiem innej perspektywy, zrozumieją przemiany polsko-niemieckie. 
 
 
 
Element I:  Obszar/Terytorium 
 
Element II:  Polityczne przemiany strukturalne 
 
Element III: Konflikty (wojny, powstania) 
 
Element IV:    Ludność (kraj wielu narodów, mniejszości narodowe, migracje) 
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Element V:  II Wojna Światowa, wysiedlanie ludności cywilnej 
 
Element VI:  Stereotypy 
 
Element VII: Partnerstwo i perspektywy na przyszłość 
 
 
I. Terytorium 
 
Oba państwa z biegiem historii zmieniały swoje polityczne i geograficzne kontury, traciły ziemie, zdobywały 
nowe, aby je na nowo utracić. W latach 1795 - 1918  Polska znikła na prawie 123 lat z mapy Europy 
podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. (porównaj mapy : Ci 302 Polska w 1000 roku, Ci 304 Wielkie 
Księstwo Litewskie, Ci 305 Rozbiory Polski, Ci 307 Powstanie Państwa Polskiego 1918) 
 
Parząc na mapę Ci 307 pokazuje nam, że Niemcy po przegranej I wojnie światowej straciły ziemie: Poznań, 
Gdańsk, Prusy Zachodnie, tereny uprzemysłowione Górnego Śląska  wokół Katowic, a więc tereny, które 
Prusy częściowo zdobyły w czasie rozbiorów Polski. Największym problemem stał się polski korytarz.  
Po wielu latach odzyskania niepodległości, euforia jak opanowała Polskę, że będzie mogła się sama rządzić, 
kontrastowała z frustracją, która z kolei opanowała Niemcy i wszystkie partie polityczne, lewicowe i 
prawicowe: „ Polska była dla Niemiec państwem, którego w latach 1918 – 1933 miało nie być „ 
 (Heinrich August Winkler). 
 
Mapa Ci 308:  Czwarty rozbiór Polski 
 
Po napadzie Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa a  
wraz z nią większa część Polski została włączona do Niemiec. Wschodnią część Polski zajęła Armia 
Czerwona. (Hitler-Stalin –Pakt 23.8.1939). 
 
Mapa Ci 309:  Przesunięcie granic Polski ze wschodu na  zachód 
 
Po drugiej wojnie światowej następuje przesunięcie granic Polski ze wschodu na zachód ( Konferencja w 
Poczdamie, zawarcie umów granicznych ze Związkiem Radzieckim ).Ustalono nowe granice Polski. 
Polska odzyskuje na zachodzie 103.000 qkm  i traci na wschodzie 180.000 qkm  ziem. 
Następuje podział Niemiec na RFN i NRD 
 
Mapa Ci 310:  Unia Europejska 
 
W roku 1970 następuje poprawa stosunków dyplomatycznych z Niemcami, kiedy to dochodzi do podpisania 
układu z Polską o nienaruszalności istniejącej granicy. W 1990 roku następuje zjednoczenie Niemiec. Od 
tego czasu 2004 roku oba państwa są członkami Unii Europejskiej, których celem jest w przyszłości wspólne 
pokonywanie i rozwiązywanie problemów. 
 
 
II. Polityczne zmiany strukturalne 
 
Niemiecko – polski syndrom opiera się na kolizji dwóch uprzywilejowanych dróg w Europie i różnemu 
rozwojowi gospodarczemu. Polska polityka podziału władz w czasach rządów szlachty, przegrała ze 
scentralizowanym i efektywnym działaniem  niemieckiego autokratycznego absolutyzmu. Silnie rozwijające 
się gospodarczo i militarnie bezwzględne  Prusy, porozumiały się w XVIII wieku co do przyszłej 
niemieckiej dominacji  z bezwzględną Rosją w sprawie osłabienia i bezwzględnego rozbioru Polski w 
wyniku  czystej polityki, skierowanej na rozszerzenie władzy ( Ci 305 ). 
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Po powstaniu Rzeszy  w 1871 roku 70 milionowy niemiecki naród zaczyna dążyć  
do szybkich ekonomicznych i militarnych zmian, jak również do etnicznej czystki, która miała zostać 
osiągnięta przez brutalną politykę germanizacji. Co 10 Prusak był polskiego pochodzenia, do tego w 
narodzie byli Prusacy duńskiego i alzackiego pochodzenia,  jak również szereg innych etnicznych 
mniejszości narodowych. Taka polityka doprowadziła do narodowego powstania ludności polskiego 
pochodzenia i objęła inne grupy ludności. Rozpoczyna się konflikt pomiędzy niemieckim nacjonalizmem , 
który wkrótce przybiera imperialistyczne ruchy, a separatystycznym polskim nacjonalizmem. 
   
Podpisany po I wojnie światowej Traktat Wersalski, rozwiązuje całkowicie problem polskiego państwa 
nacjonalistycznego (Ci 306),  a który na nowo uruchamia niemiecki podstęp, który przez nacjonalistów 
zostaje politycznie zinstrumentalizowany.  III Rzesza planuje całkowite wyniszczenie Polski i ujarzmienie 
narodu polskiego. Po II wojnie światowej Niemcy Zachodnie staja się państwem kapitalistycznym, należą do 
NATO , podczas gdy Polska jest państwem socjalistycznym objęta sowieckim Paktem Warszawskim. Taka 
sytuacja doprowadziła do politycznej i kulturalnej izolacji i obcości obu państw . 
   
Z jednej strony prowadzona od 1970 roku niemiecka polityka wschodnia, a z drugiej  rozwój polskiego 
społeczeństwa latem 1980 roku ( demonstracje w Poznaniu 1956, Gdańsku 1970) przybliżają do siebie oba 
narody , w których jest wielu sympatyków prowadzonej polityki. 
 
 
III.   Konflikty 
 
Z dotychczasowych rozważań na temat terytorium i polityki obu narodów jasno wynika, że przemiany 
konkurujących ze sobą  państw nacjonalistycznych, jak Polska i Niemcy, nie obyły się bez gwałtownych 
konfliktów zanim połączyło je partnerstwo. W czasie rozbiorów Polski podejmowanych było wiele 
narodowościowych zrywów, które obejmowały cały XIX wiek ( 1830/31, 1846, 1863/64 ). 
 
Na płaszczyźnie kultury toczyła się walka o dominację kulturalną, o język i religię. Walka przeciwko 
kościołowi katolickiemu 1871ff prowadzona była bez polskiego udziału. Punktem kulminacyjnym tego 
sporu jest II wojna światowa i próba zdobycia siłą Europy Wschodniej przez nazistowskie Niemcy. 
Ta wojna zaczęła się napadem na terytorium Polski i zbombardowaniem polskich miast, między innymi 
Warszawy. 
Dwa powstańcze zrywy walki o wolność w okupowanej stolicy należą już dziś do przeszłości , to jest 
powstanie Żydów w warszawskim gettcie w 1943 roku i Powstanie Warszawskie  AK, czyli Armii Krajowej, 
polskiej narodowej armii w 1944 roku. Strajki i próby organizowania się przez ludność cywilną przeciwko 
totalitaryzmowi kontynuowane były po II wojnie światowej : 1956, 1970 i 1980 strajk Solidarności. Daty te 
pokrywają się z podobnymi próbami na Węgrzech (1956) i w byłej NRD (1953). Długa tradycja powstań 
polskich od XVIII wieku, przyczyniła się do stworzenia narodowego stereotypu.  
 
 
IV.   Ludność  (Kraj wielu narodów, Mniejszości narodowe, Migracje) 
 
Oba państwa, Niemcy i Polska, w czasach kiedy powstawały były etnicznie „ czystymi „ państwami 
nacjonalistycznymi. W roku 1871 w tworzonym Cesarstwie Niemieckim żyło 4 miliony ludności składającej 
się z grup ludności innego pochodzenia (6%): Polaków, Litwinów, Kaszubów, Mazurów, Serbów, 
mieszkańców Alzacji, Lotaryngii, Wali, Danii. Również dzisiejsze zjednoczone państwo niemieckie nie jest 
etnicznie czystym jednolitym państwem. Liczba obcokrajowców na początku 2002 roku wynosiła 7,3 
miliona ludności (8,9%). Największą grupę cudzoziemców mieszkających w Niemczech stanowi dzisiaj 
ludność turecka , około 1,8 milionów. 
 
Po II wojnie światowej Polska stała się największym państwem wielonarodowościowym w Europie. 
Kraj ten zamieszkiwali : 5,1 miliona ludności z Ukrainy (16%), 3,1 miliona Żydów (10%), 2 miliony 
ludności z Białorusi (6%), 800.000 Niemców (2,4%) (patrz mapa Ci 306). 
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II wojna światowa doprowadziła do wymordowania ludności a następnie do wysiedlenia ludności cywilnej z 
Polski. III Rzeczpospolita jest dzisiaj etnicznie jednolitym państwem. Najliczniejszą mniejszość narodową 
stanowią  Niemcy (około 350.000) w rejonie Opola i Katowic (0,9 %), przed ludnością ukraińską (0,7%) i 
ludnością białoruską (0,5%). 
 
W XIX  Niemcy  zaczęli emigrować głównie do USA .Wyjechało tam 5 milionów ludności niemieckiej. 
Od końca XIX wieku aż do dzisiaj Niemcy są krajem imigrantów. W czasie II wojny światowej do pracy 
przymusowej w Niemczech przybyło 7,7 milionów przymusowych robotników, wśród nich wielu Polaków. 
 
Historia niemieckiej imigracji zaczęła się przed 1914 rokiem , kiedy to wiele tysięcy ludności polskiej w 
poszukiwaniu pracy przybyło do uprzemysłowionego Zagłębia Rury. Teren ten zamieszkiwało od 300.000 
do 350.000 ludności mówiącej po polsku, która to ukształtowała  język tego regionu. W „ języku Zagłębia 
Rury „ do dzisiaj używa się polskiego słowa „ mottek „ czyli młotek. Dzisiaj żyje w Niemczech  300.000 
ludzi z polskim paszportem (0,3 %), w rzeczywistości statystyki mówią o 1- 1,5 miliona ludności polskiego 
pochodzenia, a wśród nich w Zagłębiu Rury żyją potomkowie starej „ Poloni „ i robotnicy przymusowi. 
 
 
V. II Wojna Światowa: Czystki etniczne,  Wysiedlanie ludności cywilnej 
 
Do procesów transformacji należy również wysiedlanie ludności cywilnej, które to wysiedlanie nie ma nic 
wspólnego z imigracją o której była mowa. Chodzi tutaj o wysiedlanie, przepędzanie i deportacje. 
 
Według Włodzimierz Borodzieja etniczne czystki i wysiedlanie ludności zaczęło się w czasie II wojny 
światowej masowymi  mordami i kiedy to 900.000 tyś. Polaków wysiedlonych zostało z ziem włączonych do 
Rzeszy. Jak już wcześniej wspomniałem, miliony Polaków i Polek jako robotnicy przymusowi deportowani 
zostali do Niemiec. 
 
Pod koniec wojny , kiedy to granice Polski przesunięte zostały na zachodzie i wschodzie na przełomie 
czerwca i lipca 1945 roku , 200.000  - 300.000 tyś. Niemców wypędzonych zostało przez polską armię na 
zachód. Dochodziło do licznych aktów gwałtu. Na konferencji w Poczdamie na przełomie lipca i sierpnia 
1945 roku alianci nakazują wysiedlić Niemców miedzy innymi z ziem polskich.  
Włodzimierz Borodziej szacuje, że do końca 1947 roku wysiedlonych zostało 3,5 miliona Niemców, a przez 
akty gwałtów Armii Czerwonej, ludności polskiej, przez choroby i epidemie w obozach, na polskich 
ziemiach zginęło 400.000 tyś. ludności cywilnej niemieckiego pochodzenia.  
 
  
VI.   Stereotypy 
 
Polski kulturoznawca Hubert Orłowski jako tzw. „ długowieczny stereotyp“ uważa istniejący już od ponad 
300 lat stereotyp „ polskiej gospodarki „ identyfikujący się  z nieporządkiem, bałaganem i brakiem 
dyscypliny. I w ten sposób zwycięża niemiecka gospodarka nad polskim „ bałaganem „ i „ anarchią „ 
Uprzedzenia  podsycane były przez neutralnych polityków, którzy skupiali wokół siebie prawicowych i 
lewicowych sprzymierzeńców jak Friedrich Engels, czy Karl Kautsky w jednym froncie z  rządem byłej 
NRD przeciwko swoim kolegom z Warszawy , którzy nie potrafili już zapobiec strajkom w 1980 roku. Tym 
stereotypom „ polskiej gospodarki „ przeciwstawiały się stereotypy:  „ szlachetnego Polaka „ i „ urodziwej 
Polki „ które podkreślały  romantyczną duszę narodu  i dążenia do wolności ludu polskiego. 
 
Nic dziwnego , że Polakom kojarzył się  dziewiętnastowieczny  pruski żołnierz i żandarm z przymusem, 
porządkiem i  obowiązkowością , co miało być rzekomą cechą charakteru niemieckiego narodu. 
Polacy - w przeciwieństwie do  Niemców  - nie mieli żadnych problemów z federalizmem, w którym 
katolicy prawie że zrównywali się z protestantami a poeci z katami.  
Polski autor Kazimierz Brandys przytacza zdanie „ że ten europejski naród to Winckelmann i Moltke, 
Wölfflin i Ludendorff, Hamann i Hitler „. 
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VII.  Partnerstwo i  perspektywy na przyszłość 
 
Śledząc tysiącletni proces przemian od pierwszych przyjaźni władców, następnie śledząc wiek XVIII, lata 
pełne wrogości i ofiar, aż do pojednania i powstania Wspólnoty Europejskiej , jesteśmy pełni podziwu dla 
sukcesów Unii Europejskiej. Ale ta ocena należy do zadań krytyków historycznych i sceptyków. Na dłuższą 
metę używane stereotypy i historyczne urazy nie tracą swojej skuteczności w ciągu jednej nocy. W czasie 
dyskusji toczących się o treści Konstytucji Unii Europejskiej niemieccy i brytyjscy korespondenci ostrzegali 
dobitnie przed polskim XVIII wiecznym „ Pan Veto „  W nieszczęsnych dyskusjach toczących się o 
 „ Centrum dla wypędzonych „   jeden z polskich tygodników w spornej  karykaturze przedstawił  siłę 
władzy Związków dla Wypędzonych w Niemczech. 
  
Ale ważniejsze są projekty, współpraca i wzajemne poznanie się jak np. prace w ramach projektu 
COMENIUS i partnerstwo szkół. W napięci czekamy na rok 2005 w którym Polska wybierze nowy 
parlament i nowego prezydenta. Po tych wyborach będziemy widzieć , czy sceptycyzm czy też optymizm 
rządzić będzie krajem w następnych latach. 
 
Żródła 
 
 
Wszystkie mapy znajdują się w zbiorze materiałów  
 
Mapy Ci 302, Ci 303, Ci 304 i Ci 305 pochodzą z: 
 
INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG, Heft 142 
Deutsche und Polen, 1. Nov. 1970, S. 3, 6 und 7 
Wydawnictwo.: Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 
 
Na odtworzenie map Ci 306 i Ci 307 w Internecie nie otrzymałem pozwolenia od wydawnictwa 
GEORG WESTERMANN VERLAG Braunschweig 
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