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Uwagi wstêpne
Œrodki masowego przekazu odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ka¿dej dziedzinie ¿ycia politycznego, spo³ecznego, gospodarczego i kulturalnego. Tomasz Goban-Klas, omawiaj¹c za Denisem McQuail`em g³ówne funkcje mediów, napisa³: „Media masowe s¹
publicznym forum (aren¹), na którym sprawy ¿ycia politycznego s¹ prezentowane
i rozwa¿ane, zarówno w skali narodowej, jak i miêdzynarodowej”1. Dlatego jednym
z wa¿niejszych czynników, wp³ywaj¹cych na przebieg procesów integracyjnych by³a,
szczególnie w okresie przedakcesyjnym, dzia³alnoœæ œrodków masowego przekazu.
Wydaje siê, i¿ bez zaanga¿owania tzw. czwartej w³adzy nie mo¿na by³oby urzeczywistniæ podstawowych wartoœci uznanych przez strony Traktatu o Unii Europejskiej.
Jedn¹ z g³ównych tez autorki jest stwierdzenie, ¿e publikacje poœwiêcone relacjom
polsko-niemieckim stanowi³y wa¿ny element przedakcesyjnej debaty na ³amach prasy
regionalnej trzech województw zachodniej Polski zachodniopomorskiego, lubuskiego,
dolnoœl¹skiego, okreœlanych jako Ziemie Zachodnie2. Niniejszy artyku³ jest wiêc prób¹
opisu wybranych zagadnieñ stosunków polsko-niemieckich, w oparciu o analizê treœci
trzynastu g³ównych i wp³ywowych dzienników regionalnych Ziem Zachodnich, ukazuj¹cych siê w latach 2002–20043. Analiz¹ zosta³y objête: „Kurier Szczeciñski” i „G³os
Szczeciñski”, „G³os Koszaliñski, „G³os Pomorza”, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Wyborcza Gorzów Wielkopolski”, „Gazeta Wyborcza Zielona

*

Opracowanie stanowi czêœæ rozprawy doktorskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej na
³amach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, obronionej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7 marca 2011 roku.
1
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2002, s. 13.
2
Do definicji: Z. Mazur, O legitymizowaniu przynale¿noœci Ziem Zachodnich i Pó³nocnych Polski, w: Ziemie Odzyskane. Ziemie Zachodnie i Pó³nocne 1945–2005. 60 lat w granicach pañstwa polskiego, red. A. Sakson, Poznañ 2006, s. 42–43; Ziemie Zachodnie. Polska–Niemcy. Integracja
europejska, red. Cz. Osêkowski, Zielona Góra 2001; Pogranicze polsko-niemieckie. Przesz³oœæ – teraŸniejszoœæ – przysz³oœæ, red. E. W³odarczyk, Szczecin 2001; M. Guz-Vetter, Polsko-niemieckie zagro¿enia w perspektywie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002; Cz. Osêkowski,
H. Szczegó³a, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989–1997), Zielona Góra
1999.
3
Datami wyznaczaj¹cymi granicê dwuletniego okresu analizy by³y: 9 maja 2002 roku, która oficjalnie rozpoczê³a rz¹dow¹ kampaniê informacyjn¹ w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej
oraz 1 maja 2004 roku, data akcesji Polski do Unii Europejskiej.
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Góra”, „S³owo Polskie”, „Gazeta Wroc³awska”, „Wieczór Wroc³awia” „S³owo Polskie
– Gazeta Wroc³awska”, „Gazeta Wyborcza Wroc³aw”.

Pocz¹tki wspó³pracy transgranicznej
W polsko-niemieckim regionie przygranicznym – zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i obecnie – nie ma mediów typowo transgranicznych4, które by poœredniczy³y
w komunikacji pomiêdzy Polakami i Niemcami, by³yby odpowiedzialne za pielêgnowanie i pog³êbianie wzajemnych stosunków oraz dziêki którym, mo¿na by³oby poszerzaæ wiedzê o s¹siedzie, zrozumieæ jego problemy, przybli¿yæ jego ¿ycie codzienne,
a przede wszystkim przezwyciê¿yæ doœwiadczenia historyczne5. Tê rolê pe³ni¹ niektóre regionalne i lokalne œrodki masowego przekazu, w tym miêdzy innymi, a mo¿e
przede wszystkim, dzienniki regionalne. Prasa wiêc aktywnie oddzia³uje na swoich
czytelników, kszta³tuj¹c ich opinie, postawy i zachowania. A nale¿y pamiêtaæ, ¿e celem
kampanii proeuropejskiej by³o wytworzenie postawy aprobaty dla akcesji Polski do UE,
szczególnie w okresie poprzedzaj¹cym polskie referendum europejskie (7–8 czerwca
2003 roku).
Polsko-niemiecka wspó³praca miêdzyregionalna odegra³a istotn¹ rolê w debacie na
temat akcesji Polski do UE6. Szczególna rola przypada przede wszystkim bezpoœredniej wspó³pracy transgranicznej, realizowanej przez województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnoœl¹skie i niemieckie kraje zwi¹zkowe, nazywane w polskiej
publicystyce „landami”: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Saksonia,
które s¹ zrzeszone w cztery euroregiony (polsko-niemiecko-czeski euroregion „Nysa”,
4

Wyj¹tek stanowi m.in. ukazuj¹cy siê od 1989 roku miesiêcznik „Ziemia K³odzka”, wydawany
w jêzyku polskim, niemieckim i czeskim.
5
O doœwiadczeniach historycznych pisali m.in.: B. Koszel, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej,
pola konfliktów i p³aszczyzny wspó³pracy, Poznañ 2008; B. Koszel, Mitteleuropa rediviva? Europa
Œrodkowo- i Po³udniowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznañ 1999; Polacy
i Niemcy po II wojnie œwiatowej, red. B. Koszel, Poznañ 2001; J. Holzer, J. Fiszer, Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku, Warszawa 1996; E. Stadtmüller, Granica lêku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewiêædziesi¹tych, Wroc³aw 1998; E. Stadtmüller, Niemcy w polityce i opinii polskiej
w perspektywie integracji europejskiej, w: Polacy–Niemcy. S¹siedztwo z dystansu, red. A. Wolff-Powêska, D. Bingen, Poznañ 2004; W. Stêpiñski, Konserwatyzm i etnocentryzm jako sk³adowe niemieckiego odkrywania przesz³oœci Pomorza Zachodniego u schy³ku naszego stulecia, w: Pogranicze
polsko-niemieckie. Przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ, red. E. W³odarczyk, Szczecin 2001;
E. W³odarczyk, Refleksje o stosunkach miêdzy Polakami i Niemcami w perspektywie historycznej
ostatnich trzech stuleci, „Europa Regionum” 1999, nr I, s. 53–70.
6
Na opis stosunków polsko-niemieckich w kontekœcie integracji europejskiej sk³adaj¹ siê m.in.
publikacje: J. M. Fiszer, Przes³anki, perspektywy i skutki cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, Toruñ 2003; J. M. Fiszer, Polska polityka integracyjna po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej, Warszawa
2006; Polska – Unia Europejska – œwiat. Wybrane problemy, red. J. M. Fiszer, Warszawa 2007; Unia
Europejska a Polska. Dziœ i jutro, red. J. M. Fiszer, Toruñ 2002; B. Koszel, Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Uni¹ Europejsk¹ (1989–2002), Poznañ 2003; Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa?, red. B. Koszel, Poznañ 2007; B. Koszel,
Trójk¹t Weimarski. Geneza. Dzia³alnoœæ. Perspektywy wspó³pracy, Poznañ 2006; Ziemie Zachodnie.
Polska–Niemcy. Integracja Europejska. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy rodzin
prof. dra hab. Hieronima Szczegó³y, red. Cz. Osêkowski, Zielona Góra 2001.
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polsko-niemieckie – „Szprewa–Nysa–Bóbr” i „Pro Europa Viadrina” oraz polsko-niemiecko-szwedzki „Pomerania”).
Ju¿ po 1989 roku pojawia³y siê polsko-niemieckie pomys³y zagospodarowania obszarów przygranicznych. Jednym z pierwszych by³a koncepcja premiera Saksonii Kurta Biedenkopfa, maj¹ca na celu powi¹zanie regionów w aspekcie ekonomicznym7.
Inn¹ niemieck¹ propozycjê przedstawi³ Victor von Malchus, proponuj¹c utworzenie
komisji oraz podkomisji koordynuj¹cych wspó³pracê w obszarze Odry i Nysy £u¿yckiej. Najwiêksze kontrowersje wzbudzi³ jednak tzw. Plan Stolpego (od nazwiska premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe), zak³adaj¹cy utworzenie wspólnego regionu
gospodarczego tzw. Regionu Odry (w³aœciwa nazwa: Koncepcja Wspierania Regionu
Odry). Spotka³ siê on z powœci¹gliwym przyjêciem w Polsce nie tylko przez w³adze samorz¹dowe, ale i centralne8. Strona niemiecka opracowa³a wiêc tzw. Plan Willersa,
który by³ zmodyfikowan¹ wersj¹ Planu Stolpego9. Dialog zacz¹³ siê toczyæ na wielu
p³aszczyznach. Zwieñczeniem wspó³pracy by³o utworzenie wzd³u¿ Odry i Nysy £u¿yckiej euroregionów, które obok umów polsko-niemieckich z 1990 i 1991 roku mia³y
donios³e znaczenie dla rozwoju dobros¹siedzkich stosunków10.
Idea powo³ania Euroregionu Pomerania pojawi³a siê ju¿ na pocz¹tku 1992 roku
jako odpowiedŸ na wysuniêt¹ rok wczeœniej przez stronê niemieck¹ koncepcjê tzw. Regionu Odry, okreœlon¹ jako wspomniany wczeœniej Plan Stolpego11. Powstanie Euroregionu Pomerania (15 grudnia 1995 roku w szczeciñskim Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich
podpisano polsko-niemieck¹ „Umowê o utworzeniu Euroregionu Pomerania”) poprzedzi³y wa¿ne wydarzenia, którymi by³o: powstanie Zwi¹zku Komunalnego Euroregion
Pomerania z siedzib¹ w Loecknitz (wrzesieñ 1992), zawi¹zanie Komunalnego Zwi¹zku
Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” (paŸdziernik 1993) oraz podpisanie dwustronnego Porozumienia o ponadgranicznej wspó³pracy pomiêdzy Komunalnym Zwi¹zkiem Celowym Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” a Zwi¹zkiem
Komunalnym Euroregion Pomerania (luty 1994). W lutym 1998 roku Euroregion Pomerania rozszerzy³ siê o trzeciego partnera – szwedzk¹ Skaniê12. Euroregion Pomerania
tworz¹ regiony przygraniczne trzech pañstw: Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Szwecji, Rzeczypospolitej Polskiej. W sk³ad strony niemieckiej wchodz¹ cztery
powiaty przygraniczne i dwa miasta wydzielone Meklemburgii-Pomorza Przedniego
(Rügen, Nordvorpommern, Ostvorpommern, Uecker-Randow, Stralsund i Greifswald)
oraz dwa powiaty Brandenburgii (Uckermark i Barnim) – wszystkie zrzeszone w Zwi¹zku Komunalnym Euroregion Pomerania. Stronê szwedzk¹ tworz¹ 33 gminy regionu

7

K. Kociubiñski, Wspó³praca transgraniczna w obszarze polsko-niemieckiego pogranicza,
„Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2002, s. 312.
8
O reakcjach regionalnych nt. Plan Stolpego pisa³ m.in.: E. W³odarczyk, Co podpowiada
przesz³oœæ. Nadodrze – tak, ale..., „Kurier Szczeciñski” z dn. 21–23.06.1991.
9
K. Kociubiñski, op.cit, s. 314.
10
Wiêcej na ten temat w: Cz. Osêkowski, H. Szczegó³a, Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991–1997), Zielona Góra 1998.
11
Szerzej o genezie powstania i rozwoju Euroregionu Pomerania zob: Region europejski a polskie województwo: materia³y seminaryjne, red. A. Ba³aban, B. Sitek, Toruñ 1998; Euroregion Pomerania 2001, red. E. Urbañczyk, Szczecin 2001; Euroregion Pomerania, red. T. Persz, Szczecin 1996.
12
K. Kociubiñski, op.cit, s. 326.
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Skania, tworz¹ce Zwi¹zek Gmin Skanii. Stronê polsk¹ tworzy Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania (wiêkszoœæ zachodniopomorskich gmin)13.
Obecne województwo lubuskie obejmuje swoim zasiêgiem dwa euroregiony. Euroregion: Pro Europa Viadrina (obejmuje by³e województwo gorzowskie) – powsta³
21 grudnia 1993 roku oraz Euroregion Sprewa–Nysa–Bóbr (obejmuj¹cy by³e woj.
zielonogórskie) zosta³ utworzony 21 wrzeœnia 1993 roku. Obecnie w sk³ad Euroregionu wchodzi 48 gmin i miast, 7 miast oraz 7 powiatów14.
W województwie dolnoœl¹skim pierwsze inicjatywy utworzenia transgranicznej
wspó³pracy podjê³y ju¿ w 1990 roku œrodowiska lokalne Bogatyni, Liberca i Zittau.
Tak zwane „Memorandum z Zittau” okreœla³o wspó³pracê samorz¹dów w obszarze
Nysy £u¿yckiej. Do projektu przy³¹czy³y siê w³adze wojewódzkie Jeleniej Góry, Okrêgu
Pó³nocnoczeskiego oraz Saksonii. W efekcie 21 grudnia 1991 roku powsta³ Euroregion
Nysa, który by³ pierwsz¹ tego typu struktur¹ w Polsce. Rangê powstania Euroregionu
podkreœla³y listy prezydentów: Vaclava Havla (Czechy), Richarda von Weizsäckera
(Niemcy) i Lecha Wa³êsy (Polska), w którym zapewniali o pe³nym poparciu dla idei
powo³ania transgranicznego regionu15.

Zachodniopomorskie
Znaczenie wspó³pracy miêdzynarodowej samorz¹dów wojewódzkich w kontekœcie
integracji europejskiej nale¿y rozwa¿aæ przede wszystkim jako element integracji gospodarczej. Wspó³praca miêdzyregionalna stanowi³a wiêc narzêdzie pozyskiwania
i wymiany informacji, realizuj¹c tym samym podstawowy cel integracji europejskiej,
jakim w dalszym ci¹gu jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju spo³eczno-gospodarczego16. Piotr Dobrowolski ten proces okreœla „budow¹ nowego s¹siedztwa pomiêdzy spo³ecznoœciami rozdzielonymi dot¹d granicami”17. W omawianym czasie
impulsem do wspó³pracy by³y miêdzy innymi programy pomocowe UE18. Dlatego
13

www.pomerania.org.pl, z dn. 10.04.2010.
www.euroregion-snb.pl, z dn. 10.04.2010. O Euroregionie Pro Europa Viadrina i Sprewa–Nysa–Bóbr publikowali m.in.: Euroregion „Pro Europa Viadrina” pomostem do zjednoczonej
Europy: analizy i rozpoznania, red. W. J. Burszta, Gorzów Wielkopolski 2000; Region, Euroregion,
Wspólna Europa. Kulturowo-spo³eczne wymiary pogranicza na przyk³adzie Euroregionu „Pro–Europa–Viadrina”, red. M. J. Dudziak, Gorzów Wielkopolski 2006.
15
T. Borys, Z. Panasiewicz, Euroregion Neisse–Nisa–Nysa – podstawowe informacje, Warszawa–Jelenia Góra 1994, s. 11–13.
16
M. Ko³odziejski, K. Szmugiel, Miêdzynarodowa wspó³praca transgraniczna i miêdzyregionalna w kontekœcie polityki regionalnej pañstwa w latach 2007–2013, Warszawa 2004, s. 3. [Ekspertyza
zosta³a wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej w MGiP] Ÿród³o: www.nsrr.gov.pl,
z dn. 2.04.2010.
17
P. Dobrowolski, Euroregiony na granicy polsko-niemieckiej i ich znaczenie w procesach integracyjnych, w: Ziemie Zachodnie. Polska–Niemcy. Integracja Europejska. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy rodzin prof. dra hab. Hieronima Szczegó³y, red. Cz. Osêkowski, Zielona
Góra 2001, s. 318.
18
M. Eckert, Polsko-niemiecki dialog transgraniczny, w: Ziemie Zachodnie. Polska–Niemcy. Integracja Europejska. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy rodzin prof. dra hab.
Hieronima Szczegó³y, red. Cz. Osêkowski, Zielona Góra 2001, s. 244.
14
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przysz³e cz³onkostwo Polski w UE by³o rozpatrywane przede wszystkim w kategoriach
korzyœci w stosunkach polsko-niemieckich, co mia³o swoje Ÿród³o m.in. w fakcie, i¿
Republika Federalna Niemiec od lat 50. by³a cz³onkiem UE (od zjednoczenia Niemiec
w paŸdzierniku 1990 równie¿ Niemiecka Republika Demokratyczna) oraz w tzw.
transgranicznym wymiarze wspó³pracy, przejawiaj¹cym siê choæby we wspomnianym
wspólnym pozyskiwaniu œrodków pomocowych. Tym samym uznaæ mo¿na za s³uszn¹
tezê, i¿ przysz³e cz³onkostwo Polski w UE polscy negocjatorzy rozpatrywali przez pryzmat wspólnych polsko-niemieckich korzyœci.
Analiza wskazuje, ¿e pomimo wspólnoty interesów zachodniopomorskie dzienniki
regionalne19 nie wyklucza³y artyku³owania ewentualnych zagro¿eñ i obaw wynikaj¹cych z rozszerzenia UE, prezentowanych przez przedstawicieli poszczególnych
warstw spo³eczno-zawodowych obu regionów. O ile polska strona ogranicza³a siê
do publicznego wypowiadania przede wszystkim obaw zwi¹zanych z ewentualnym
wykupem ziemi przez obcokrajowców, o tyle po stronie niemieckiej dominowa³y obawy zw³aszcza natury ekonomicznej (np. nap³ywu taniej si³y roboczej czy zmniejszenia
unijnych dotacji dla wschodnich landów na rzecz Polski). Analiza tekstów prasowych
wykaza³a równie¿ stereotypowe postrzeganie Polski i Polaków, przez stronê niemieck¹20.
W kwietniu 2003 roku na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w Szczecinie odby³o siê Forum Polska–Niemcy21. Jak wynika z relacji prasowej „od kilku dni premier Brandenburgii oraz przewodnicz¹cy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Matthias
Platzeck, odwiedza polskie przygraniczne województwa”. W Szczecinie spotka³ siê
z w³adzami województwa i by³ goœciem Forum Polska–Niemcy, podczas którego
wyg³osi³ wyk³ad pt. Dlaczego Brandenburgia popiera przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. Podczas spotkania powiedzia³, ¿e Polska i Niemcy musz¹ siê uczyæ regionalnego myœlenia i patrzeæ na polskie i niemieckie regiony przygraniczne – jak na
jeden, wspólny region22. Markus Meckel, ówczesny przewodnicz¹cy Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej stwierdzi³ zaœ, i¿ musimy mieæ œwiadomoœæ wspólnych
interesów oraz, ¿e bêdzie nam potrzebna umiejêtnoœæ wspólnego korzystania ze œrodków pomocowych UE23. Thomas Braun, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie
Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa, przekonywa³ na tym s¹siedzkim spotkaniu, i¿ polsko-niemiecka wspó³praca przygraniczna jest wspóln¹ racj¹ stanu24. Inicjatywy „zacieœnienia wspó³pracy” by³y inicjowane równie¿ po polskiej stronie.
Gmina Myœlibórz nawi¹za³a kooperacjê ze Zwi¹zkiem Gmin Neuhardenberg25. Samorz¹dowcy i mieszkañcy przygranicznego powiatu Uecker-Randow i Polic uwa¿ali,
19
Por. P. Olechowska, Wybrane zagadnienia stosunków polsko-niemieckich na ³amach szczeciñskich dzienników na przestrzeni dwóch lat poprzedzaj¹cych akcesjê Polski do Unii Europejskiej, „Europa Regionum” 2006, t. IX, s. 117–128.
20
Zob. szerzej: U. Drechsel, Probleme und Perspektiven der deutsch-polonischen Beziehungen,
„Europa Regionum” 1999, nr IV, s. 95–104.
21
Forum Polska – Niemcy, „G³os Szczeciñski” z dn. 22.04.2003, s. 5.
22
E. Karasiewicz, W drodze do unijnego partnerstwa, „G³os Szczeciñski” z dn. 25.04.2003, s. 6.
23
Trzy pytania do…, „G³os Szczeciñski” z dn. 1.10.2003, s. 2.
24
Wiêcej dróg przez granicê, „Gazeta Wyborcza Szczecin” z dn. 14–15.12.2002, s. 3.
25
Podpisali porozumienie, „G³os Szczeciñski” z dn. 26.04.2004, s. 5.
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¿e „namacalnym” dowodem wzajemnej wspó³pracy by³o powstanie w 1994 roku Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Loecknitz. Zwieñczeniem ich s¹siedzkiej wspó³pracy
by³a zaœ zapowiedŸ wspólnego œwiêtowania rozszerzenia UE na przejœciu granicznym
w Lubieszynie26.
18 czerwca 2002 roku rozpoczê³y siê prezentacje województwa zachodniopomorskiego w Greifswaldzie, trwa³y one kilka miesiêcy. W ramach prezentacji odby³o
siê ponad 70 imprez pod has³em „Pojednanie, wspó³praca, harmonia”27. Czytelnicy
zachodniopomorskich dzienników regionalnych dowiedzieli siê, i¿ transgraniczna
wspó³praca ma pomóc upoœledzonym regionom województwa zachodniopomorskiego
i niemieckiego powiatu Uecker-Randow, bo „UE stawia wysokie wyzwania w ekonomii”28. Prasa informowa³a o realizowanych (w ramach podpisanej 18 czerwca 2000
roku umowy o wspó³pracy transgranicznej pomiêdzy zachodniopomorskim a Meklemburgi¹-Pomorzem Przednim) projektach dotycz¹cych wymiany doœwiadczeñ zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹ i wspólnym przygotowaniem merytorycznym kadr do
zarz¹dzania funduszami strukturalnymi29.
Jak donosi³a ówczesna prasa, strona niemiecka informowa³a o koniecznoœci stworzenia ram prawnych, aby umo¿liwiæ Polakom zakup mieszkañ po niemieckiej stronie
granicy30. Cytowany ju¿ premier Brandenburgii Matthias Platzeck oznajmi³ podczas
konferencji prasowej, która odby³a siê 22 kwietnia 2004 roku w Szczecinie, „i¿ mieszkañcom Szczecina bêdzie obojêtne czy bêd¹ pracowaæ w Berlinie, czy w Schwedt.
Trzeba wiêc wypracowaæ wspóln¹ strategiê regionu, aby zapewniæ im odpowiedni poziom ¿ycia i zabezpieczenie socjalne”31. Podczas spotkania z dziennikarzami ówczesny
zachodniopomorski wojewoda Stanis³aw Wzi¹tek i marsza³ek województwa Zygmunt
Meyer relacjonowali przebieg polsko-niemieckich rozmów samorz¹dowców, które dotyczy³y mo¿liwoœci zwiêkszania transgranicznych kontaktów gospodarczych, tworzenia dogodnej infrastruktury komunikacyjnej, istotnej dla rozwoju handlu i turystyki,
jak i œcis³ej wspó³pracy, gdy Polska wejdzie do UE32. Swoj¹ wypowiedŸ ówczesny premier kierowa³ jedynie do polskich uczestników spotkania, potencjalnych osiedleñców
na terenie landów wschodnich, „opustosza³ych” przez mieszkañców by³ego NRD po
zjednoczeniu Niemiec. W lutym 2004 roku „Kurier Szczeciñski” informowa³, i¿
w zwi¹zku z rozszerzeniem UE pos³owie CDU zwrócili siê do niemieckiego rz¹du
z proœb¹ o rozbudowê po³¹czeñ kolejowych z Polsk¹33. Wiêkszoœæ przygotowañ do
zmian, jakie mia³y nast¹piæ po akcesji Polski do UE, inicjowa³a strona niemiecka.
Przed szczytem Rady Europejskiej w Kopenhadze (13 grudnia 2002 roku), podczas
którego zamkniêto negocjacje akcesyjne z dziesiêcioma pañstwami kandyduj¹cymi do
UE, spotykali siê przedstawiciele gospodarczych organizacji pozarz¹dowych, berliñ26

Twardowski z Löcknitz, „G³os Szczeciñski” z dn. 31.01–2.02.2004, s. 5.
Kto ma dobrego s¹siada, „Kurier Szczeciñski” z dn. 24.06.2002, s. 14.
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z dn. 10.03.2003, s. 7.
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skiego parlamentu i urzêdnicy zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego. W wypowiedziach uczestników spotkania dominowa³ optymizm. Z wywiadu ówczesnego
redaktora naczelnego „Kuriera Szczeciñskiego” Andrzeja £apkiewicza, przeprowadzonego z niemieckim prezydentem Johannes’em Rauem, czytelnicy dowiedzieli siê,
¿e integracja zlikwiduje zapóŸnienie gospodarcze regionu i zmniejszy bezrobocie zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej34. „G³os Szczeciñski” cytowa³ niemiecki
dziennik „Süddeutsche Zeitung”, który pisa³, i¿ tak¿e w interesie Niemiec le¿a³o, aby
nowemu ministrowi Lechowi Nikolskiemu powiod³a siê kampania na rzecz wst¹pienia
Polski do UE, gdy¿ bêdzie to „korzystne równie¿ dla niemieckiej gospodarki”35. Stefan
Hambura, prawnik mieszkaj¹cy i pracuj¹cy w Berlinie podkreœla³, i¿ o polsko-niemieckiej
wspó³pracy mo¿na mówiæ tylko wtedy, gdy jeden i drugi partner widz¹ w tym interes36.
W czasie polsko-niemieckich debat, poœwiêconych akcesji Polski do UE, odby³o siê
wiele spotkañ przedstawicieli polskiego i niemieckiego samorz¹du. W jednej z prasowych relacji z takiego spotkania czytelnicy mogli przeczytaæ, i¿ Gabriel Kotwicz, sekretarz gminy Cedynia, przekonywa³ do koniecznoœci rozwijania wspó³pracy z gmin¹
Barnim-Oderbruch w sprawie wspólnego wykorzystania z unijnych funduszy37. O korzyœciach, wynikaj¹cych z akcesji Polski do UE, najczêœciej w relacjach prasowych
dziennikarzy byli cytowani przedstawiciele strony niemieckiej.
Im bli¿sza by³a data akcesji Polski do UE, tym odwa¿niej redakcje dzienników publikowa³y wypowiedzi uczestników polsko-niemieckich debat, które traktowa³y o lêkach
i obawach wynikaj¹cych z jej rozszerzenia. Przyk³adowo, wed³ug autorów (skupionych
wokó³ Centrum Stosunków Miêdzynarodowych) raportu „Dlaczego Niemcy obawiaj¹
siê rozszerzenia o Polskê i inne kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej?”38, przywo³ywana w niemieckich dyskusjach lista obaw i korzyœci39 rozszerzenia UE – by³a niezmienna. Do negatywnych skutków zaliczano m.in. zapóŸnienie polskiego rolnictwa i koszty
zwi¹zane z jego modernizacj¹, tani¹ polsk¹ si³¹ robocz¹ zagra¿aj¹c¹ stabilnoœci niemieckiego rynku pracy, zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego Niemiec ze
wzglêdu na skalê przestêpczoœci w Polsce. Wœród korzyœci wynikaj¹cych z integracji
wymieniano m.in. nowe rynki zbytu, wzrost wymiany handlowej oraz nowe miejsca
pracy40.
Z analizy zachodniopomorskiej prasy wynika, i¿ strona niemiecka zdecydowanie
wyraŸniej, ni¿ polska, wyra¿a³a swoje obawy wobec wzmo¿onego „nap³ywu taniej si³y
roboczej” z Polski, a co za tym idzie wzrostu przestêpczoœci tu¿ po rozszerzeniu UE. Te
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obawy i lêki wyra¿ali zarówno przedstawiciele niemieckiej elity politycznej, jak i sami
mieszkañcy wschodnich landów RFN. Podczas s¹siedzkiego spotkania poœwiêconemu
rolnictwu, które odby³o siê w Angemünde z inicjatywy stowarzyszenia „Europahaus
Angemünde e.V” w marcu 2003 roku, brandenburski minister rolnictwa, Wolfgang
Birthler, podkreœla³ koniecznoœæ realizowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR): „Gdyby o wielkoœci produkcji mia³ decydowaæ tylko wolny rynek i ceny – wtedy ani w Brandenburgii, ani w Polsce, rolnictwo nie by³oby potrzebne”. Wed³ug autora relacji, „gdy
Polska znajdzie siê w Unii, WPR stanie siê podpor¹ gospodarki pogranicza i stymulatorem tworzenia nowych miejsc pracy”41. Jak wynika z relacji „Gazety Wyborczej
Szczecin”, „w zesz³ym tygodniu” [nie znamy dok³adnej daty – P.O.] Uniwersytet Europejski Viadrina zorganizowa³ dwudniow¹ konferencjê z udzia³em przedstawicieli
Brandenburgii, lubuskiego i zachodniopomorskiego. W konferencji wziê³o udzia³ 150
uczestników, którzy debatowali w grupach roboczych celem przygotowania planów
i projektów w konkretnych dziedzinach ¿ycia, aby wypracowaæ metody, które pozwol¹
na „p³ynne wejœcie Polski do UE”. Na spotkaniu Barbara Richtstein (CDU), minister
sprawiedliwoœci i spraw europejskich Brandenburgii, zadeklarowa³a obawê przed „zalaniem Brandenburgii pracownikami z Polski, kradzie¿ami, rozbojami i w³amaniami”.
Z relacji prasowej wynika, i¿ strona polska by³a w defensywie, a zachodniopomorski
marsza³ek Zygmunt Meyer zapewnia³ stronê niemieck¹, ¿e nie bêdzie exodusu Polaków na Zachód42. W styczniu 2001 roku na ³amach „Kuriera Szczeciñskiego” ukaza³a
siê informacja Polskiej Agencji Prasowej, i¿ w³adze Saksonii ¿ywi³y obawê, ¿e po rozszerzeniu UE dojdzie do „przenoszenia produkcji rolnej do Polski i likwidacji miejsc
pracy w Niemczech”43. W³adze landu szczególnie obawia³y siê zagro¿enia ze strony
producentów zdrowej ¿ywnoœci. Ówczesny premier Saksonii Georg Milbradt (CDU)
oskar¿y³ federaln¹ minister rolnictwa Renate Kuenast (Partia Zielonych) o uchwalenie
ustawy negatywnie wp³ywaj¹cej na konkurencjê niemieckiego rolnictwa po rozszerzeniu UE. W relacji PAP czytamy wypowiedŸ premiera Saksonii: „Podejmowanie na
w³asn¹ rêkê dzia³ania niemieckiego rz¹du w dziedzinie ochrony œrodowiska i ochrony
zwierz¹t s¹ zabójcze dla niemieckiego rolnictwa”44. Z relacji prasowych wynika, i¿
niemieccy politycy byli otwarci na wspólne dzia³ania, w przeciwieñstwie do niemieckich mieszkañców regionów przygranicznych, którzy lêkali siê nap³ywu Polaków.
Klaus-Michael Korner (SPD), cz³onek Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Meklemburgii-Pomorza Przedniego podawa³ przyk³ady, które œwiadcz¹ o nik³ym zainteresowania wspó³prac¹ niemieckich przedsiêbiorców z polskimi firmami: „Zorganizowaliœmy
spotkanie we wspó³pracy z Towarzystwem Wspierania Gospodarki, na który przyjecha³o blisko 40 przedsiêbiorców z Polski [...] kiedy jesieni¹ na spotkanie zaprosiliœmy
80 firm z Neustrelitz – znów by³o dla nas wielkim rozczarowaniem, ¿e przyjechali przedstawiciele zaledwie 5 firm, które i tak z polskimi partnerami ju¿ wspó³pracowa³y”45.
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M. Enger, W Brandenburgii i na Pomorzu – pytania o przysz³oœæ, „Kurier Szczeciñski” z dn.
12.03.2003, s. 12.
42
Pomys³y ponadgraniczne, „Gazeta Wyborcza Szczecin” z dn. 19.03.2003, s. 4.
43
Czego boj¹ siê Niemcy?, „Kurier Szczeciñski” z dn. 20.01.2004, s. 7.
44
Ibidem.
45
Niemieckie opory, „Kurier Szczeciñski” z dn. 17.06.2002, s. 14.

RIE 5’11

Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej...

271

Analiza prasy prowadzi do wniosków, i¿ niemiecka elita polityczna nie potrafi³a
wyjaœniæ braku spo³ecznej akceptacji Niemców dla rozszerzenia UE o Polskê i nie wiedzia³a, jak zapobiec rozprzestrzenianiu siê takiej postawy. W serii felietonów „Jaki
ma byæ Szczecin?” Steffen Höppner, tytu³owany przez redakcjê „Gazety Wyborczej
Szczecin” prezesem zarz¹du Ostmecklenburgische Eisenbahngesellschaft, w swoim
felietonie pisa³: „W opinii wielu Niemców, Szczecin z regionem przygranicznym
b³yskawicznie siê rozwin¹³ [...] w niektórych z nas wzbudza to szacunek i powa¿anie,
ale te¿ u niektórych mieszkañców tego – b¹dŸ co b¹dŸ s³abo rozwiniêtego strukturalnie
niemieckiego obszaru granicznego – wywo³uje niepokój”. Autor dalej zada³ pytanie:
„Czy Polacy nas przeœcign¹?”, by na koniec konstatowaæ: „Na te i na podobne pytania
zmuszeni s¹ coraz czêœciej odpowiadaæ niemieccy politycy i przedsiêbiorcy. Znalezienie odpowiedzi, które rozwieje obawy i wska¿e szanse, nale¿y do najwiêkszych wyzwañ w kontekœcie szerokiej spo³ecznej akceptacji rozszerzenia UE [...] Aby tak siê
sta³o, obok przezwyciê¿enia barier jêzykowych i kulturowych zahamowañ – trzeba tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, u³atwienia wzajemnego dostêpu obydwu stron [...] Poza
likwidacj¹ przejœæ granicznych i lepszymi po³¹czeniami drogowymi, konieczna jest równie¿ poprawa w zakresie œrodków komunikacji, znajduj¹cych siê w publicznych rêkach, a wiêc kolei i autobusów”46. Z opublikowanego w „Kurierze Szczeciñskim”
przedruku z meklemburskiego dziennika regionalnego „Nordkuriera” dowiadujemy
siê o poakcesyjnych obawach naszych niemieckich s¹siadów – piêæ wschodnich
landów niemieckich straci podobno nawet do jednej trzeciej dotychczasowej pomocy
z UE47.
Jak ju¿ wspomniano, strona niemiecka nie tylko odwa¿niej wyra¿a³a swoje lêki
zwi¹zane z rozszerzeniem UE, ale i potrafi³a równie¿ stosowaæ rozwi¹zania, które
u³atwi³yby lokalnym w³adzom oraz mieszkañcom pogranicza, funkcjonowaæ w poakcesyjnej rzeczywistoœci. Martin Patzelt, nadburmistrz Frankfurtu nad Odr¹, jeszcze
przed rozszerzeniem UE, zamierza³ rozwi¹zaæ problem mieszkaniowy we Frankfurcie,
w którym w 2003 roku by³o 6,5 tys. pustych mieszkañ, w S³ubicach zaœ brakowa³o do
osiedlenia 800. Jednak Martin Patzelt podkreœla³, i¿ zezwolenie na zamieszkanie po
niemieckiej stronie nie by³oby jednoznaczne z zezwoleniem na pracê czy korzystanie
ze œwiadczeñ socjalnych48. W paŸdzierniku 2002 roku w obawie o wzrost przestêpczoœci powo³ano polsko-niemiecki komisariat policji, w ramach wspólnych dzia³añ policjanci zza zachodniej granicy stacjonowali w szczeciñskich komisariatach49. Wyrazem
niemieckich nadziei na przyci¹gniêcie polskiego klienta by³o opublikowanie w pierwszym poakcesyjnym wydaniu „Kuriera Szczeciñskiego” (30.04–3.05.2004) oraz „Gazety
Wyborczej Szczecin” (1.05.–3.05.2004) kolorowej, czterostronicowej, polskojêzycznej wk³adki reklamowej pt. „Aktualnoœci Oder-Center”. Zachêca³a ona czytelników
do korzystania z oferty handlowej niemieckiego centrum handlowego w Schwedt50.
W specjalnie zaœ przygotowanym dodatku przez szczeciñsk¹ redakcjê ogólnopolskiego
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dziennika, czytelnicy mogli zapoznaæ siê z dwustronicowym przewodnikiem po dziesiêciu najatrakcyjniejszych miejscach Berlina: muzeach, galeriach itp. Jak wynika z informacji prasowej, Polacy przez ca³y tydzieñ (1–7 maja 2004 r.) mogli te atrakcje
turystyczne zwiedzaæ za darmo lub kupuj¹c bilety po obni¿onych cenach51.
W okresie poprzedzaj¹cym akcesjê Polski do UE zachodniopomorska prasa szeroko informowa³a swoich czytelników o formalizowaniu polsko-niemieckiej wspó³pracy
na poziomie regionalnym. Andrzej Graba³owski, wójt Dobrej Szczeciñskiej, przypomnia³, i¿ od wielu lat wspó³pracuje z trzema niemieckimi gminami. Zapewni³, ¿e polsko-niemiecka wspó³praca bêdzie siê uk³ada³a jeszcze lepiej, a nasi s¹siedzi bêd¹
chêtnie u nas inwestowaæ52. S¹siedzkie samorz¹dy Uecker-Randow i Police, w listopadzie 2002 roku prezentowa³y w Berlinie wspóln¹ ofertê gospodarcz¹, skierowan¹ do
niemieckich firm, maj¹c¹ przyci¹gn¹æ inwestorów i pomóc w pozyskaniu œrodków
z UE53. Na dwa lata przed wejœciem Polski do Unii sekretarz gminy Cedynia informowa³ o rozwijaniu wspó³pracy samorz¹dowej z samorz¹dem Barnim-Oderbruch, w celu
wspólnego wykorzystania funduszy unijnych54. Goleniów zosta³ wyró¿niony Flag¹
Honorow¹ Rady Europy za promowane idei europejskiej jednoœci poprzez wspó³pracê
z Greifswaldem55.
Dziêki wspó³pracy z niemieck¹ gmin¹ Demmin gmina Bobolice otrzyma³a wsparcie finansowe na organizacjê festynu56. Z okazji 250-lecia Gryfina Stowarzyszenie Przyjació³ Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry57
z Criewen zaproponowa³o uruchomienie transgranicznego autobusu, maj¹cego sprzyjaæ turystyce handlowej i wymianie uczniów58. Przedstawiciele Polanowa i niemieckiej
gminy Rothenklempenow podpisali list intencyjny o wspó³pracy. Na spotkaniu z polskimi samorz¹dowcami burmistrz miasteczka Gedern (powiat Wetterau) Wolfgang Zenkert zapowiedzia³, i¿ zamierza szukaæ w Niemczech miejsc pracy dla opiekunek do
dzieci, osób starszych i pielêgniarek59. Umowê o wspó³pracy podpisa³y równie¿ w³adze Drawska Pomorskiego i niemieckiego powiatu Kres Sageberg60. Na dwa tygodnie
przed akcesj¹ Polski do UE odby³ siê w S³awnie piknik pod has³em „Partnerstwo miast,
gmin i powiatów”. W centrum miasta zasadzono symboliczne drzewo i wys³uchano
hymnu UE w wykonaniu orkiestr dêtych61. Prasa podawa³a liczne przyk³ady polsko-niemieckiej wspó³pracy, pojawia³y siê równie¿ informacje o nieco innym charakterze, np. o 68. Targach „Grüne Woche”, na których prezentowa³o swoje produkty 1600
wystawców z 55 krajów. Z Polski by³a jedynie piekarnia z okolic Szczecina i zak³ad
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przetwórstwa miêsnego z £ukowa. W relacji z targów czytamy: „Polska reprezentacja
na targach wypad³a blado, s³abo, biednie i ubogo [...] przy mo¿liwoœci uzyskania
60 proc. dop³aty do kosztów wynajêcia powierzchni targowej – nie wiele firm skorzysta³o z okazji prezentacji swojej ofert”62.
W przededniu rozszerzenia UE na ³amach zachodniopomorskich dzienników regionalnych dyskusja o polsko-niemieckich stosunkach nabiera³a szczególnego politycznego i prawnego kontekstu, dominowa³ w niej obraz przesz³oœci, a meritum dyskusji by³
lêk przed ¿¹daniem zwrotu ziem przez by³ych w³aœcicieli niemieckich63. Ta kwestia powraca³a w wielu publikacjach prasowych.
O mo¿liwoœci wykupu polskich ziem przez Niemców pytali premiera Leszka Millera mieszkañcy Gryfina, podczas jednego ze spotkañ pro referendalnych, które odby³o
siê 11 maja 2003 roku64. Obawy polskiej ludnoœci, szczególnie starszych pokoleñ, osiedlonej na Ziemiach Odzyskanych, wykorzystywali przeciwnicy akcesji Polski do UE.
Szczecin odwiedzi³ w lipcu 2002 roku Antoni Macierewicz, przekonuj¹c, ¿e „istnieje
lobby zainteresowane wysprzeda¿¹ polskiej ziemi i wepchniêciem Polski do UE …
Szczególnie tutaj, na ziemiach zachodnich jest to wa¿ne, bo przyjedzie Niemiec
i wszystko zagarnie”65. Redaktorka „Gazety Wyborczej Szczecin” docieka³a, dlaczego
koœció³ pw. œw. Andrzeja Boboli by³ sta³ym miejscem spotkañ przedstawicieli LPR
z mieszkañcami Szczecina. Biskup pomocniczy szczeciñsko-kamieñski Marian Kruszy³owicz przekonywa³, ¿e nic nie wiedzia³ o tych spotkaniach, dodaj¹c, i¿ „skoro o UE
chcemy siê wypowiadaæ w duchu tolerancji, to nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e tego pos³a
do koœcio³a nie wpuœcimy”66.
Na jednym z cyklów spotkañ Forum Polska–Niemcy (Szczecin, luty 2004) Marcus
Meckel powiedzia³, ¿e „domagaj¹cy siê zwrotu dawnych niemieckich maj¹tków w Polsce zatruwaj¹ klimat wzajemnej wspó³pracy”. Kazimierz Wóycicki, ówczesny dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku nazwa³ Erikê Steinbach „polsk¹ tajn¹ agentk¹”, gdy¿
jej dzia³anie umacnia³o w Polsce tendencje antyniemieckie67. W wywiadzie udzielonym „Kurierowi Szczeciñskiemu” niemiecki ambasador w Polsce Reinhard Schweppe
równie¿ nawi¹za³ do polskich lêków przed wykupem ziemi przez by³ych niemieckich
w³aœcicieli. Lêki te, zdaniem dyplomaty, by³y niepotrzebne, gdy¿ „dyskusja o trwa³oœci
granic zosta³a zamkniêta w 1990 roku”68.
Na polsko-niemieckie relacje istotny wp³yw wywar³y wydarzenia poprzedzaj¹ce
rozszerzenie UE w 2004 roku. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ rozbie¿ne polsko-niemieckie stanowisko wobec amerykañskiej interwencji w Iraku w styczniu
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2003 roku i podpisanie w 30 stycznia 2003 roku przez premiera RP Leszka Millera tzw.
„Apelu Oœmiu” (apel podpisali równie¿ przywódcy: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Czech, Danii, Wêgier, W³och i Portugalii), w którym wyra¿ono poparcie dla amerykañskiej interwencji zbrojnej w Iraku. Z relacji czytamy: „ze spotkaniem na szczycie
Trójk¹ta Weimarskiego 9 maja 2003 r. we Wroc³awiu wi¹zano szczególne nadzieje
i oczekiwania. Uczestnicy spotkania nie uzyskali odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania,
w jakim stopniu uda siê polskim politykom zrównowa¿yæ dwa trendy w polityce zagranicznej (utrzymywanie specjalnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i przysz³e
cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej) oraz czy mo¿liwe bêdzie zniwelowanie nieporozumieñ pomiêdzy partnerami w ramach Trójk¹ta”69. Kolejnym wydarzeniem,
maj¹cym wp³yw na polsko-niemieckie relacje w przededniu akcesji Polski do UE by³
projekt utworzenia w Berlinie przez Zwi¹zek Wypêdzonych Centrum przeciwko Wypêdzeniom. Inicjatorem powstania Centrum by³ Zwi¹zek Wypêdzonych w Niemczech,
czynnie promowa³a go przewodnicz¹ca Zwi¹zku – Erika Steinbach. Projektowana instytucja mia³a dokumentowaæ przymusowe przesiedlenia ludnoœci w XX wieku, ze
szczególnym uwzglêdnieniem przesiedleñ Niemców po II wojnie œwiatowej z terenów
pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej (Polska, Czechos³owacja, Wêgry, Rumunia),
siedziba Centrum w intencji projektodawców mia³a znajdowaæ siê w Berlinie. Rz¹dy
Polski i Czech deklarowa³y sprzeciw wobec budowy Centrum wed³ug koncepcji niemieckich „wypêdzonych”, argumentuj¹c i¿ przekszta³ci siê ono w oœrodek propagandy
rewizjonistycznej i skrajnego nacjonalizmu, dzia³aj¹cego na szkodê stabilnoœci granic
i pokoju w Europie70.
Regionalni dziennikarze podejmowali te¿ temat obaw mieszkañców Szczecina
(g³ównie starych dzielnic willowych, takich jak Pogodno i Gumieñce), wynikaj¹cych
z niepewnoœci co do prawa w³asnoœci posiadanych nieruchomoœci po akcesji Polski do
UE. El¿bieta Bruska, autorka jednego z reporta¿y poœwiêconych tej kwestii, cytowa³a
polskich polityków i prawników, którzy zapewniali, i¿ nie ma mo¿liwoœci rewindykacji roszczeñ. Jednak zdaniem m.in. Christian Tomuschata, niemieckiego prawnika
i cz³onka Rady Naukowej Fundacji Centrum Przeciwko Wypêdzeniom, istnia³y pewne
zagro¿enia dla Polski po jej wejœciu do UE, gdy¿ w samych Niemczech nie istnia³y jednoznaczne traktaty wyw³aszczeniowe71. Trzy miesi¹ce póŸniej „Kurier Szczeciñski”,
powo³uj¹c siê na depeszê PAP, informowa³, ¿e „szef Powiernictwa Pruskiego w wywiadzie udzielonym »Welt am Sonntag« powiedzia³, i¿ skieruje skargê do Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka, jeœli Polska nie zaspokoi roszczeñ stowarzyszenia”72.
¯¹dania zwrotu dawnej w³asnoœci b¹dŸ wyp³acenia odszkodowañ niemieckim przesiedleñcom nasili³y siê po dyskusji o powo³aniu Centrum przeciwko Wypêdzeniom73. Lokalni dziennikarze i politycy na bie¿¹co komentowali wydarzenia zwi¹zane z dyskusj¹
69
K.-H. Standke, Pi¹te rozmowy na szczycie Trójk¹ta Weimarskiego 9 maja 2003 roku we
Wroc³awiu: krytyczna ocena, „Polski przegl¹d dyplomatyczny” 2003, nr 4, s. 19–30.
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Por. A. Wolff-Powêska, Wokó³ najnowszego sporu o przesz³oœæ polsko-niemieck¹, „Przegl¹d
Zachodni” 2004, nr 1, s. 5–12; Z. Mazur, Centrum przeciwko Wypêdzeniom (1990–2005), Poznañ
2006.
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E. Bruska, Ludzie maj¹ prawo do lêku, „Kurier Szczeciñski” z dn. 14–16.11.2003, s. 26.
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Wysiedleni gro¿¹ Polsce, „Kurier Szczeciñski” z dn. 23.02.2004, s. 7.
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E. Bruska, Ludzie..., op. cit., s. 26.
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o zwrot maj¹tków niemieckim mieszkañcom, którzy przed wojn¹ zamieszkiwali Ziemie Zachodnie. Krzysztof Zaremba, ówczesny szczeciñski pose³ Platformy Obywatelskiej, ¿¹da³ od niemieckiego rz¹du przedstawienia oficjalnego stanowiska w sprawie
postulatów Powiernictwa Pruskiego74. Robert Str¹k, pose³ LPR, informowa³, i¿ Rada
Miejska w Rumi uzna³a przewodnicz¹c¹ niemieckiego Zwi¹zku Wypêdzonych Erikê
Steinbach (urodzi³a siê 25 lipca 1943 w Rumi ko³o Gdyni) za persona non grata75.
Kwestia zwrotu poniemieckich maj¹tków powróci³a podczas kampanii wyborczej
w Niemczech w 2002 roku. Prasa zachodniopomorska donosi³a, i¿ kandydat na stanowisko kanclerza, Edmund Stoiber (CSU), wezwa³ Polskê i Czechy do anulowania dekretów prawnych stanowi¹cych podstawê do wysiedlenia oraz wyw³aszczenia Niemców
po drugiej wojnie œwiatowej76. W zwi¹zku z informacjami dotycz¹cymi przedwyborczych ¿¹dañ CDU/CSU redaktor „G³osu Pomorza” na ³amach swego dziennika zastanawia³ siê, czy rzeczywiœcie Niemcy byli orêdownikami polskich d¹¿eñ do cz³onkostwa
w UE. Zdaniem publicysty polski rz¹d do koñca negocjacji powinien wyjaœniæ sytuacjê
prawn¹, tak aby, zdaniem autora, Polska „prze¿y³a najazd Niemców”77.
Zainteresowanie dziennikarzy tym tematem nie mala³o do samej akcesji Polski do
UE. PAP donosi³a, i¿ Rudi Pawelka, szef Powiernictwa Pruskiego w wywiadzie udzielonym „Welt am Sonntag” powiedzia³, ¿e skieruje skargê do Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, jeœli Polska nie zaspokoi niemieckich roszczeñ78. Dziennikarza
„G³osu Pomorza” nie przekona³y zapewnienia ówczesnego przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa, ¿e jego niefortunne stwierdzenie wyg³oszone na spotkaniu z cz³onkami niemieckiego ziomkostwa79, i¿ po wojnie spotka³a ich krzywda
i niesprawiedliwoœæ – by³o win¹ b³êdnego t³umaczenia80. Felietonista „Kuriera Szczeciñskiego” Janusz £awrynowicz po lekturze najwiêkszego i najbardziej wp³ywowego
niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” pisa³: „Du¿o czasu i cierpliwoœci bêdzie potrzeba
Niemcom, aby odzyskali swoje obszary na wschodzie81, gdy Polska zostanie cz³onkiem UE”. Na koniec dziennikarz doda³: „[To – P.O.] Najbardziej rzeczowe z dotychczas us³yszanych potwierdzenie najbardziej dramatycznych obaw Polaków”82.
Liczba relacji prasowych, dotycz¹cych polsko-niemieckich stosunków systematycznie wzrasta³a tu¿ przed dat¹ akcesji Polski do UE. Stanis³aw Wzi¹tek, wojewoda
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zachodniopomorski oraz wspó³przewodnicz¹cy Komitetu Wspó³pracy Przygranicznej
Polsko-Niemieckiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Regionalnej i Przygranicznej, tu¿ po jej obradach w 2003 roku w Görlitz przekonywa³ o potrzebie przeprowadzenia na pograniczu szerokiej akcji informacyjnej na temat u³atwieñ, jakie mia³y
nast¹piæ po 1 maja 2004 roku83. W opublikowanym na ³amach „Gazety Wyborczej
Szczecin” tekœcie Eckhart Rehberg (CDU), pose³ do Landtagu Meklemburgii-Pomorza
Przedniego pisa³, i¿ g³ówn¹ barier¹ w porozumieniu niemiecko-polskim by³ brak znajomoœci jêzyka s¹siada, zw³aszcza po niemieckiej stronie. Zdaniem pos³a, wspó³pracê
miêdzy regionami po obu stronach Odry nale¿a³oby zacz¹æ od nauki jêzyków obcych
w szko³ach, kooperacji naukowej i wymiany studentów84. Na ³amach „G³osu Pomorza”
polski student opisywa³ swój kilkumiesiêczny pobyt w Niemczech: „By³em zasypywany pytaniami o Polskê, historiê, tradycjê [...] co mnie zdziwi³o, to ¿e niemiecka
m³odzie¿ nie zna historycznych relacji miêdzy naszymi krajami, tak jakby zatrzymali
siê na I wojnie œwiatowej”85. Z kolejnej relacji prasowej czytelnicy mogli dowiedzieæ
siê, i¿ otwarcie granicy miêdzy Polsk¹ a Niemcami daje „now¹ jakoœæ pogranicza”,
dlatego konieczna jest m.in. „medialna promocja s¹siedzkiej ¿yczliwoœci”86. Podczas
spotkania w Greifswaldzie polscy i niemieccy dziennikarze dyskutowali, dlaczego
60 proc. Niemców nie wiedzia³o o kandydowaniu Polski do UE, jedynie 40 proc. z nich
akceptowa³o ten fakt, a 45 proc. by³o przeciwnych polskiej akcesji do Unii. Przedstawiciel niemieckiego samorz¹du z Meklemburgii-Pomorza Przedniego za niskie poparcie
Niemców dla rozszerzenia UE wini³ niemieckie media, które o Polsce pisa³y zbyt sensacyjnie87. W podobnym tonie w wywiadzie udzielonym „Kurierowi Szczeciñskiemu”
wypowiada³ siê premier Schwerina, socjaldemokrata Harald Ringstroff. Na pytanie,
dlaczego tak ma³o wiadomo na temat polityki zagranicznej Meklemburgii-Pomorza
Przedniego odpowiedzia³: „To wina prasy, która woli pisaæ o k³ótniach armatorów statków wolnoc³owych ni¿ o spotkaniach polityków”88, nie wskazuj¹c, które tytu³y prasowe mia³ na myœli. Z ³amów „Kuriera Szczeciñskiego” mo¿na siê by³o dowiedzieæ, ¿e
„wyniki badañ opinii ludnoœci zamieszkuj¹cej obie strony granicy dowodz¹, i¿ wci¹¿
ma³o wiedz¹ o polityce i strukturach UE i konsekwencjach rozszerzenia”89. Pojawi³ siê
wiêc pomys³ za³o¿enia polsko-niemieckiej rozg³oœni radiowej, która mia³aby informowaæ o przygranicznych przedsiêwziêciach gospodarczo-promocyjnych oraz powo³ania
„Centrum Badañ nad Pomorzem Zachodnim, szczególnie w okresie nadziei i obaw wynikaj¹cych z wst¹pienia do UE”90, zaœ w Brölline, po³o¿onym 6 km od Pasewalku,
mia³o powstaæ Polsko-Niemieckie Centrum Spotkañ91.
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Lubuskie
O stosunkach polsko-niemieckich w przededniu akcesji Polski do UE równie czêsto
pisano na ³amach lubuskich dzienników regionalnych. W tym miejscu warto dodaæ, i¿
„Gazeta Lubuska” od wielu lat wspó³pracowa³a z niemieckim dziennikiem regionalnym „Lausitzer Rundschau”. Efektem wspó³pracy by³ cykl publikacji „Euro Region”.
Dla przyk³adu – w analizowanym czasie w redakcji tej gazety goœcili te¿ redaktorzy innego niemieckiego tytu³u prasowego, m³odzie¿owego kwartalnika „Fluter” z Bonn
(nak³ad 200 tys. egz.)92. Mniej aktywne, w omawianej tematyce, by³y dwa lubuskie dodatki do „Gazety Wyborczej”, ale i one na okolicznoœæ rozszerzenia UE zainicjowa³y
cykl debat pt. Gdy zniknie granica. Dwa kraje – jeden region?, które wspó³tworzy³y
wraz z redakcj¹ brandenburskiej „Märkische Oderzeitung”.
Podobnie jak w pozosta³ych regionach zachodniej Polski, równie¿ lubuska prasa
wielokrotnie cytowa³a przedstawicieli samorz¹dów polskich i niemieckich regionów
przygranicznych (Lubuskiego i Brandenburgii), którzy przekonywali o koniecznoœci
pog³êbiania wspó³pracy. Z takimi wypowiedziami zgadzali siê dziennikarze, którzy
w 10. rocznicê powstania Euroregionu Pro Europa Viadrina za najwa¿niejsze dokonanie uznali nawi¹zanie wspó³pracy polsko-niemieckiej93. O wadze stosunków miêdzy
dwoma krajami mo¿e œwiadczyæ opublikowanie w dniu inauguracji rz¹dowej kampanii
informacyjnej przez „Gazetê Lubusk¹” wywiadu z burmistrzem brandenburskiego
miasta Forst, Gerhardem Reinfeldem (CDU), który przypomnia³, i¿ g³ównym za³o¿eniem
chadeckiego programu wyborczego by³o stworzenie s¹siedzkiego obszaru wspólnych
przedsiêwziêæ gospodarczych. Burmistrz przekonywa³, ¿e dla terenów przygranicznych integracja europejska jest jedynym wyjœciem i jedyn¹ szans¹ ich dalszego rozwoju.
Jednoczeœnie przestrzega³, i¿ fundusze europejskie nie rozwi¹¿¹ problemu bezrobocia,
które wystêpuje po obu stronach granicy94.
Prasa wielokrotnie informowa³a, ¿e niemieckie landy przygraniczne, we wspó³pracy z lubuskim, wypracowa³y strategiê przygotowuj¹c¹ je do rozszerzenia UE. Wspólne
inicjatywy dotyczy³y m.in. opracowania projektów rozwoju przestrzennego i koordynacji planów komunikacyjnych. Celem g³ównym mia³o byæ m.in. powstanie euromiasta z³o¿onego ze S³ubic i Frankfurtu nad Odr¹95. Z tego powodu po niemieckiej stronie
granicy powsta³o biuro informacji europejskiej, w którym odbywa³y siê spotkania integruj¹ce polsk¹ i niemieck¹ m³odzie¿ z pogranicza. Podczas spotkañ, które odbywa³y
siê po stronie niemieckiej, Polacy uczyli siê jêzyka niemieckiego, zaœ Niemcy jêzyka
polskiego. M³odzie¿ omawia³a aktualne problemy dalszej wspó³pracy w kontekœcie integracji Polski z UE96.
Z relacji prasowych Lubuszanie dowiadywali siê o organizowanych w regionie polsko-niemieckich spotkaniach samorz¹dowych. W dniach 12–13 marca 2003 roku
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w s³ubickim Collegium Polonicum, wspólnej placówce dydaktyczno-naukowej partnerskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹, spotkali siê przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych z lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz Brandenburgii,
którzy na konferencji pod nazw¹ „Razem w Unii Europejskiej – od s¹siedztwa do partnerstwa” rozmawiali na temat s¹siedzkiej wspó³pracy. Zdaniem ówczesnego marsza³ka województwa lubuskiego, Andrzeja Bocheñskiego, „najs³abszym punktem”
wzajemnych relacji by³a gospodarka97. Prasa lubuska obszernie opisywa³a równie¿
ka¿d¹ z dwóch wizyt premiera landu Brandenburgia Matthiasa Platzecka w regionie.
Lubuskie by³o pierwszym województwem, które niemiecki premier odwiedzi³ po wygranych w sierpniu 2002 roku wyborach98. Na kolejnym polsko-niemieckim spotkaniu
samorz¹dowców, które odby³o siê w kwietniu 2004 roku z okazji 10-lecia podpisania
umów o wspó³pracy Lubuskiego i Brandenburgii, premier Brandenburgii mówi³
przede wszystkim o powojennej historii granicy na Odrze. Powo³uj¹c siê na s³owa niemieckiej pisarki Christy Wolf, urodzonej w 1929 roku w Gorzowie Wielkopolskim99,
powiedzia³: „Przesz³oœæ nie jest martwa, przesz³oœæ jeszcze nie minê³a”. W dalszej czêœci relacji prasowej czytamy: „wed³ug których m³odzi mieszkañcy Brandenburgii niewiele wiedzieli o s¹siadach zza Odry, a a¿ 57 proc. Polaków deklarowa³o, ¿e nie lubi
Niemców [...] Daleko nam do podawanego w Europie przyk³adu pojednania z pogranicza francusko-niemieckiego”100.
Jak ju¿ wspomniano, redakcja gorzowskiego dodatku do „Gazety Wyborczej” we
wspó³pracy z redakcj¹ brandenburskiego dziennika „Märkische Oderzeitung” drukowa³a wspomniany ju¿ cykl publikacji pod wspólnym tytu³em Gdy zniknie granica.
Dwa kraje – jeden region?, które by³y równie¿ relacjami z debat poœwiêconych polsko-niemieckim stosunkom po rozszerzeniu UE w 2004 roku. W debatach brali udzia³
polscy i niemieccy samorz¹dowcy. Stanis³aw Ciecierski, ówczesny burmistrz S³ubic,
deklarowa³ siê jako euroentuzjasta twierdz¹cy, ¿e „dla Polski nie ma innej drogi”. Zdaniem burmistrza, wysokie poparcie s³ubiczan dla integracji wœród by³o efektem korzyœci, który wynika³y ze zmiany ustroju w Polsce w1989 roku. W S³ubicach utworzono
Collegium Polonicum, nasila³ siê handel przygraniczny, powstawa³y wspólne przedsiêwziêcia Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wed³ug Stanis³awa Ciecierskiego, dziêki tym inicjatywom bariery psychologiczne
sta³y siê nieporównywalnie mniejsze ni¿ 10 lat temu. Jednak burmistrz stanowczo podkreœla³: „To bêd¹ dwa miasta, nawet jeœli w praktyce zniknie granica”101. W podobnym
tonie wypowiada³ siê Matthias Platzeck, dodaj¹c, i¿ jest „wa¿ne, ¿eby przy wszelkich
zmianach spo³ecznych zachowaæ poczucie w³asnej to¿samoœci”. Premier Brandenburgii przyzna³, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców Frankfurtu nad Odr¹ nie popiera rozszerzenia
UE o Polskê, gdy¿ „ludzie nie maj¹ zbyt wielu argumentów za rozszerzeniem”, dlatego
97
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zaproponowa³ „wyraŸniejsze okreœlanie, gdzie mamy wspólne, a gdzie ró¿ne interesy”102. W kolejnej debacie wziêli udzia³ uczniowie liceów z Zielonej Góry i Gorzowa
Wielkopolskiego oraz z Neuzelle i Frankfurtu nad Odr¹. Debata dotyczy³a oczekiwañ
m³odych ludzi wobec rozszerzenia UE. Polska m³odzie¿ wymienia³a, miêdzy innymi
mo¿liwoœæ studiowania w krajach Unii, nawi¹zywania kontaktów czy wspó³uczestniczenia w polsko-niemieckich projektach. Niemieccy uczniowie w rozszerzeniu UE nie
widzieli dla siebie ¿adnej szansy. Ellen Jama, nauczycielka kszta³cenia politycznego
z Frankfurtu nad Odr¹ stwierdzi³a, ¿e gdy dyskutowano na tym, gdzie udaæ siê na klasow¹ wycieczkê, nigdy nie pojawi³ siê temat Polski. Niemieccy uczniowie przyznali,
¿e bardzo ma³o wiedz¹ o swoim wschodnim s¹siedzie. Uczeñ z Gorzowa Wielkopolskiego pyta³: „A mo¿e s¹ jakieœ uprzedzenia wobec Polaków, dlatego nie chcecie tu
przyje¿d¿aæ?”. Jego niemiecka rówieœnica mówi³a wprost: „S³yszy siê, ¿e Polacy
kradn¹ i szmugluj¹”. Ktoœ inny doda³: „Polacy s¹ nieuprzejmi, œmierdz¹ i grzebi¹
w œmieciach”. Wed³ug relacji prasowej, gorzowscy i zielonogórscy licealiœci byli nie
tylko zaskoczeni, ale i zdziwieni funkcjonowaniem tego typu stereotypów wœród niemieckiej m³odzie¿y103.
Jednym z przyk³adów zacieœniania polsko-niemieckiej wspó³pracy by³a, szeroko
opisywana przez media, koncepcja powstania Euromiasta (pe³na nazwa projektu „Miasto 2030 – Podwójne Miasto Gubin-Guben”). Lubuscy samorz¹dowcy prosili w wsparcie tej inicjatywy polskiego premiera Leszka Millera. Odwiedzi³ on nadgraniczne
miasta i „by³ zaskoczony tak dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka polskiego przez niemieck¹
m³odzie¿”104. Radni chcieli, aby przesta³a dzieliæ nie tylko fizyczna granica miêdzy
dwoma regionami, ale i jako to okreœlali, „ró¿nice œwiatopogl¹dowe, istniej¹ce w ludzkich umys³ach”105. Planowali wydaæ dwujêzyczny kalendarz najwa¿niejszych wydarzeñ
kulturalnych z regionu lubuskiego i Brandenburgii. Strona niemiecka przekonywa³a do
koniecznoœci wprowadzenia równie¿ dwujêzycznych napisów w miastach po obu stronach granicy, „aby o dotacje unijne na rozwój turystyki oraz rewitalizacjê zabytków
– wspólnie walczyæ”106. Ostatecznie 21 listopada 2002 roku przyjêto projekt utworzenia Euromiasta Gubin i Guben107. Z innej relacji prasowej lubuscy czytelnicy dowiedzieli siê, co o „zszywaniu miast” s¹dzili jego mieszkañcy. Jeden z nich przekonywa³,
¿e „mieszkañców niemieckiej czêœci miasta denerwuje mówienie o tworzeniu jednego
miasta [...] przecie¿ to ju¿ jest jedno miasto”. Dziennikarz reasumowa³: „Mieszkañcy
s¹ zdecydowani do poparcia powstania wspólnego miasta. ¯ywi¹ nadziejê, ¿e stanie siê
ono lekiem na ca³e kryzysowe z³o”108.
Teksty prasowe, poœwiêcone polsko-niemieckiej tematyce w okresie przedakcesyjnym, mia³y przedstawiæ lubuskim czytelnikom praktyczne korzyœci p³yn¹ce z pog³êbiania s¹siedzkich stosunków z Niemcami. „Gazeta Lubuska” raz w tygodniu jedn¹
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z kolumn, zatytu³owan¹ „Unia z bliska”, poœwiêca³a tematyce integracji europejskiej,
jednak i tak wiêkszoœæ publikacji by³a poœwiêcona polsko-niemieckim relacjom.
W pierwszym wydaniu „unijnej kolumny” ukaza³ siê wywiad z niemieckim dyplomat¹
Norbertem Baasem, który polsko-niemieckie relacje postrzega³ jako „coœ wiêcej ni¿
gospodarka, to zrozumienie i porozumienie, wspólna prezentacja na zewn¹trz, rozwój
i turystyka”. Na pytanie, dlaczego a¿ 39 proc. ankietowanych Niemców [nie znamy
Ÿród³a przywo³ywanych wyników badañ – P.O.] sprzeciwia siê rozszerzeniu UE o Polskê, odpowiedzia³, i¿ „zjednoczenie Niemiec przynios³o du¿e obci¹¿enie gospodarki,
nic dziwnego, ¿e rozszerzenie Unii rodzi pewne obawy”109. Autork¹ tekstu by³a Regina
Dachówna, przez wiele lat specjalizuj¹ca siê w tematach polsko-niemieckich. Pisa³a
ona m.in. o niemieckich przedszkolach i szko³ach podstawowych, do których uczêszczali Polacy110, innym razem przedstawi³a czytelnikom postaæ Petera Wiesnera, berliñczyka, który w latach osiemdziesi¹tych XX wieku osiedli³ siê w P³oñsku. Z lektury
reporta¿u wynika³o, ¿e Peter Wiesner jest przyk³adem „szczêœliwego Niemca” mieszkaj¹cego w Polsce. W jednej ze swojej wypowiedzi tak opisa³ Polaków: „[...] s¹
m¹drzy. Nikt w œwiecie nie sieje mieszanki na paszê, robi¹ to tylko oni. Niemiec oddzielenie rozsieje ¿yto, owies, pszenicê, jêczmieñ, i dopiero po zbiorze to zmiesza”, by
zaraz dodaæ: „Nie mam polskich przyjació³, przychodz¹ do mnie tylko po proœbie, bo
tylko ja mam kosiarkê i prasê”111.
Na ³amach regionalnych dzienników mo¿na by³o przeczytaæ wypowiedzi przedstawicieli edukacji. Pojawia³y siê równie¿ i sceptyczne, wobec rozszerzenia UE, opinie
i komentarze. Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Witnicy uwa¿a³, ¿e Lubuszanie, którzy zdecydowali siê studiowaæ w Niemczech, „przestan¹ byæ Polakami”. Inni nauczyciele twierdzili, i¿
Niemcy „zabieraj¹ nam najlepsz¹ m³odzie¿”112. Jednak ju¿ w kolejnym materiale prasowym mo¿na by³o przeczytaæ, i¿ Fundacja Konrada Adeanuera przyzna³a dwunastu
uczniom z Sulêcina i Nowego Tomyœla stypendia, aby mogli siê kszta³ciæ w niemieckiej Gesamtschule w Starkow113. Nastêpnym przyk³adem s¹siedzkiej wspó³pracy by³a
gmina Torzym, w której „czuje siê bliskoœæ UE, osiedlaj¹ siê tu polscy Niemcy, czêœæ
z nich znajduje pracê [...] w Garbaczu, pod lasem powsta³o osiedle nazywane przez
miejscowych niemieckim, dzia³ki wykupili polscy Niemcy z Berlina”114. O swoistego
rodzaju niemieckim pragmatyzmie, œwiadczy kolejny reporta¿ Reginy Dachówny. Dowiadujemy siê z niego, i¿ w brandenburskim Forst kilkanaœcie osób uczy siê mówiæ po
polsku, gdy¿: „mieszkañcy pogranicza niemieckiego wszechstronnie i solidnie przygotowuj¹ siê do momentu wejœcia Polski do UE”. Zdaniem starosty niemieckiego miasteczka Forst „rozwój gospodarczy jest mo¿liwy tylko dziêki trwa³ym kontaktom,
a tutaj trzeba znaæ ludzi”115.
Autorka nie odnotowa³a wielu publikacji prasowych, które informowa³yby o polskich przygotowaniach do rozszerzenia UE w kontekœcie stosunków polsko-niemiec109
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kich. Natomiast w tym samym czasie, równie¿ na ³amach lubuskich gazet, wielokrotnie
publikowano artyku³y podejmuj¹ce temat polskich obaw wobec poakcesyjnego statusu
Ziem Odzyskanych.
„Gazeta Lubuska” wielokrotnie publikowa³a wypowiedzi mieszkañców regionu na
ten temat. Cytowany w prasie zielonogórzanin wyra¿a³ obawê, i¿ „polski rz¹d pójdzie
z niemieckim na jak¹œ ugodê w tej sprawie i nie bêdzie broni³ swoich interesów”,
a wed³ug bezrobotnego z Nowej Soli „Niemcy mogliby zmusiæ nas gospodarczo do respektowania roszczeñ wypêdzonych. Widaæ to na przyk³adzie negocjacji w sprawie
ustaleñ z Nicei. W polityce warunki dyktuj¹ silniejsi i na to nie ma mocnych”116. Temat
komentowali publicyœci: „Rz¹d polski zapewnia mieszkañców tzw. ziem odzyskanych,
¿e mog¹ spaæ spokojnie, a tymczasem zza Odry i Nysy £u¿yckiej docieraj¹ wypowiedzi liderów ziomkostw o niecierpliwym oczekiwaniu rozmaitych pokrzywdzonych na
wejœcie Polski do UE [...] Rz¹d karmi nas prounijn¹ promocj¹, gdzie ogl¹damy go³ych
Finów wyskakuj¹cych z sauny i londyñskie puby z wielowiekow¹ tradycj¹, a tymczasem pró¿no szukaæ informacji na temat odzyskanych ziem czy perspektyw emerytów
i rencistów we wspólnej Europie”117. Innym razem redaktorzy „Gazety Lubuskiej”
uspokajali swoich czytelników: „polskie ksiêgi wieczyste bêd¹ wa¿ne w Unii”118.
W podobnym tonie wypowiadali siê dziennikarze gorzowskiego wydania „Gazety Wyborczej”: „Mimo i¿ ziemie lubuskie s¹ najtañsze w Polsce, nie powinniœmy siê obawiaæ
szybkiego wykupu przez cudzoziemców”. W maju 2002 roku cytowano ówczesnego
dyrektora Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa mówi³: „niewielu obcokrajowców teraz kupuje lubuskie ziemie, niewiele siê zmieni po wejœciu Polski do UE”119.
Sprawê komentowa³ równie¿ Roland Freundenstain, wicedyrektor berliñskiej Fundacji
Konrada Adenauera: „¿aden Polak nie straci nieruchomoœci”120.
Z analizy materia³ów prasowych wynika, i¿ przedstawiciele lubuskich samorz¹dów
czêœciej wypowiadali siê w zdecydowanie bardziej „proeuropejskim tonie”, ni¿ ich koledzy z Niemiec. Samorz¹dowcy widzieli w zachodnim s¹siedzie adwokata integracji
Polski z UE. W tym samym czasie strona niemiecka wyraŸnie werbalizowa³a swoje interesy narodowe. Im bli¿ej akcesji Polski do UE, tym czêœciej Niemcy akcentowali
swoje obawy. Martin Patzelt przekonywa³, i¿ okresy przejœciowe121 zaszkodz¹ rozwojowi regionu przygranicznego. W wywiadzie, udzielonym regionalnej gazety „Märkische
Oderzeitung” og³osi³ deklaracjê otwarcia frankfurckiego rynku pracy dla Polaków.
W dalszej czêœci wywiadu nadburmistrz przyzna³, i¿ tego typu pomys³y budz¹ wœród
Niemców skrajne emocje: „dzia³ania zmierzaj¹ce w stronê integracji ci¹gle napotykaj¹
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na opór, równie¿ w [czyli Martina Patzelta – P.O.] administracji opór”122. Lubuska prasa informowa³a te¿ o polsko-niemieckim seminarium, które odby³o siê lutym 2004
roku w Gorzowie Wielkopolskim, na którym wspomniany ju¿ Roland Freudenstein
mówi³ na tym spotkaniu: „Bêdziemy mieli wiele wspólnych interesów, ale na pewno
bêdziemy siê k³óciæ o pieni¹dze, bo Niemcy bêd¹ najwiêkszym p³atnikiem, a Polska
najwiêkszym beneficjentem unijnych funduszy”123. Na pytanie, na jakie korzyœci mog¹
liczyæ polscy przedsiêbiorcy po rozszerzeniu UE Danuta Thiel-Jankiewicz (ówczesna
kierownik berliñskiego przedstawicielstwa Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wielkopolskim) odpowiedzia³a: „Nic siê nie zmieni, nie
otworzy siê przed nami niemieckie niebo [...] Mo¿e bêdzie ³atwiej o pracê? [...] to te¿
nic siê nie zmieni, okres przejœciowy bêdzie trwa³ 7 lat”. Thiel-Jankiewicz wyjaœnia³a,
i¿ w Niemczech jest dziœ „fatalna koniunktura, spadaj¹ obroty w handlu detalicznym,
prognozy s¹ fatalne”124.
Z kolejnej relacji czytelnicy lubuskich dzienników dowiadywali siê, ¿e cz³onkowie
s³ubickiej „Solidarnoœci” przekonywali zwi¹zkowców z Niemiec, by ci poparli Polskê
w staraniach o skrócenie okresów przejœciowych po wejœciu Polski do UE. Niemieccy
zwi¹zkowcy nie ukrywali niechêci wobec poparcia tej idei. W komentarzu mo¿na by³o
przeczytaæ, ¿e „w kuluarach przypomniano, i¿ to w³aœnie na wniosek niemieckich
zwi¹zków zawodowych ustanowiono okresy przejœciowe”125. „Gazeta Lubuska” opublikowa³a wyniki badañ opinii Niemców na temat rozszerzenia UE i wejœcia w jej
struktury Polski. Ponad 68 proc. ankietowanych obawia³o siê wzrostu przestêpczoœci
i bezrobocia, 84 proc. – odp³ywu inwestycji i firm do Europy Œrodkowo-Wschodniej,
82 proc. – wzrostu liczby tanich robotników, a tylko 51 proc. oczekiwa³o polepszenia
koniunktury w Niemczech. Wyniki tych badañ uzupe³niono komentarzami mieszkañców wschodnich landów Niemiec. Dla przyk³adu ma³¿eñstwo Gehrke obawia³o siê
nap³ywu polskich przestêpców, a pewien niemiecki pracownik piekarni mówi³: „bêdzie
ciê¿ko”. Z drugiej strony, od dwóch lat bezrobotny niemiecki murarz zapewnia³, i¿ „nie
boi siê konkurencji Polaków, ju¿ dziœ wielu pracuje u nas”. Jednym z dowodów stereotypowego postrzegania Polaków przez zachodniego s¹siada mia³a byæ relacja prasowa
z wizyty polskich dziennikarzy w magistracie brandenburskiego miasta powiatowego
Forst. „Dzieñ dobry i charaszo”, przywita³ dziennikarzy starszy pracownik urzêdu, „jesteœcie tak podobni i macie podobne jêzyki”126.
Opisane powy¿ej relacje miêdzy regionami po obu stronach Odry tak skomentowa³
lubuski redaktor w sprawozdaniu z jednego z polsko-niemieckich spotkañ: „Niemcy s¹
konkretni, my czêsto okazywaliœmy siê marzycielami”. A jeden z pracowników gubiñskiego magistratu doda³: „Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e na wspó³pracê jesteœmy
skazani, ¿e nie ma innego wyjœcia. Jednak o ile lepiej brzmi [...] jeœli stwierdzimy, ¿e
tego chcemy?”127.
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Dolnoœl¹skie
Na przestrzeni dwóch lat poprzedzaj¹cych polsk¹ akcesjê do Unii Europejskiej
o polsko-niemieckich stosunkach najrzadziej pisano na ³amach dolnoœl¹skich dzienników regionalnych.
W jednym ze swoich wydañ „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” opublikowa³a
wywiad z pracownikiem Uniwersytetu Wroc³awskiego, profesor Beat¹ Ociepk¹, która
wyra¿a³a nadziejê, i¿ po akcesji Polski do UE polska dyplomacja bêdzie umia³a
odwo³aæ siê do dobrych polsko-niemieckich stosunków z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku128. Pomimo takich opinii w publikacjach dolnoœl¹skich
dzienników wielokrotnie powracano do zagadnieñ historycznych. Na przyk³ad jeden
z mieszkañców Wroc³awia mówi³: „Nie wiem, czy jesteœmy do tego przygotowani [...]
obawiam siê, co dalej bêdzie po wejœciu Polski do Unii. Niemcy s¹ silniejsi i lepiej zorganizowani”, zaœ mieszkanka Kassel przekonywa³a: „je¿eli Polska i Niemcy maj¹ siê
znaleŸæ razem w Unii, musz¹ sobie wzajemnie wybaczyæ”129.
Przyczynkiem do dyskusji na temat niemieckich praw do maj¹tków zostawionych
na ziemiach zachodnich by³a zorganizowana w paŸdzierniku 2003 roku we Wroc³awiu
wizyta szefa Ziomkostwa Œl¹skiego, Rudiego Pawelki. Podkreœla³ on, i¿ osoby „wypêdzone” powinny mieæ prawo roszczeñ wobec maj¹tków pozostawionych nie tylko na
ziemiach polskich, ale równie¿ czeskich i rosyjskich. „Szczególnie dotyczy to osób,
które przeprowadzi³y siê do RFN po 1956 roku i zostawi³y swoje nieruchomoœci”130,
stwierdzi³ Pawelka. Temat kontynuowa³a „Gazeta Wyborcza Wroc³aw”, która opublikowa³a wywiad z prawnikiem Uniwersytetu Wroc³awskiego Aleksandrem Cieœliñskim, który powo³uj¹c siê na art. 295 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej stwierdzi³, ¿e
„Niemcy nie maj¹ prawa odbieraæ wroc³awianom domów” i przypomnia³ o traktacie
granicznym miêdzy Polsk¹ a Niemcami z 1990 roku, który potwierdza nienaruszalnoœæ
s¹siedzkich granic131. Do tematu w³¹czy³ siê dolnoœl¹ski wojewoda Stanis³aw £opatowski, który na zwo³anej konferencji prasowej przyzna³, ¿e „od 1990 roku do Urzêdu
Wojewódzkiego wp³ynê³o kilkanaœcie wniosków o zwrot maj¹tków”, po czym, uspokajaj¹c czytelników dziennika, potwierdzi³ w omawianej kwestii opiniê doktora Cieœliñskiego132.
Tematyka niemiecka wraca³a na ³amy dzienników podczas spotkañ poœwiêconych
tematyce unijnej. W jednym z nich uczestniczy³ przewodnicz¹cy Niemiecko-Polskiej
Grupy Parlamentarnej w Bundestagu, Markus Meckel, który przekonywa³, i¿ integracja
europejska jest gwarantem wolnoœci, demokracji i niezale¿noœci wszystkich pañstw.
Na pytanie, czy gdyby wiedzia³, ¿e pomys³ utworzenia we Wroc³awiu Centrum przeciw Wypêdzeniom wywo³a tak burzliw¹ dyskusjê w Polsce i Niemczech, zdecydowa³by siê na jego forsowanie, Meckel odpowiedzia³: „Polska i Niemcy nie s¹ jeszcze
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Nie zamiataæ uprzedzeñ pod dywan, „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” z dn. 14–15.02.2004,

s. 2.
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I. Czarnecka, Pojednanie trudne i potrzebne, „S³owo Polskie” z dn. 7.10.2002, s. 3.
Sprawiedliwoœæ wed³ug Pewelki, „Gazeta Wyborcza Wroc³aw” z dn. 3.10.2003, s. 6.
D. Flunt, Czy Niemcy zabior¹ nam domy?, „Gazeta Wyborcza Wroc³aw” z dn. 24.10.2003, s. 7.
Spokojnie, to tylko ¿¹dania, „Gazeta Wyborcza Wroc³aw” z dn. 7.11.2003, s. 5.
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gotowe na to, aby zacz¹æ myœleæ o powstaniu Centrum [...] musimy siê jeszcze raz zastanowiæ nad nasz¹ histori¹ i wyci¹gn¹æ wnioski”. Wed³ug Meckela mia³o to nast¹piæ
dwa, trzy lata po akcesji Polski do UE133.
Dolnoœl¹skie dzienniki informowa³y o nastrojach wobec rozszerzenia UE, panuj¹cych wœród zachodnich s¹siadów134. Czytelnicy „S³owa Polskiego Gazety Wroc³awskiej” dowiedzieli siê, i¿ 81 proc. ankietowanych Niemców obawia³o siê, ¿e po wst¹pieniu
Polski do UE ich firmy bêd¹ przenosi³y produkcjê do krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej, a w Niemczech wzroœnie bezrobocie i spadn¹ zarobki135. Innym razem mo¿na by³o
przeczytaæ, ¿e „wœród Niemców zamieszkuj¹cych przy granicy [panuje – P.O.] niepokój
o zwiêkszenie przestêpczoœci. Spotkali siê polscy i niemieccy celnicy, stra¿y granicznej,
policji i psychologów oraz mieszkañców Dolnego Œl¹ska. Nie tylko Polacy, ale równie¿
Niemcy mieli straciæ pracê. W Görlitz z 850 celników mia³o zostaæ 600”136.
Pomimo tych obaw, dolnoœl¹skie dzienniki wielokrotnie wskazywa³y na korzyœci
p³yn¹ce z s¹siedzkich stosunków po³udniowo-zachodniej Polski i Dolnej Saksonii.
Z prasy dowiadujemy siê, i¿ w Görlitz dzia³a³o 57 polskich firm, gdy¿ op³ata za zarejestrowanie dzia³alnoœci gospodarczej w Niemczech wynosi³a jedynie 40 euro, i by³a
znacznie ni¿sza ni¿ w Polsce137. Dzienniki przypomnia³y, i¿ Dolna Saksonia wspó³pracuje z województwem dolnoœl¹skim ju¿ od 1993 roku. W ramach przygotowañ polskich urzêdników do akcesji Polski do UE ówczesny premier tego landu Gabriel
Sigmar, przyj¹³ polskich urzêdników na sta¿ w swoim urzêdzie. Ich zadaniem by³o zdobycie doœwiadczenia w opracowywaniu wniosków o unijne dotacje, gdy¿, jak mówi³
marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Emilian Stañczyszyn: „brakuje nam wykwalifikowanych urzêdników”138. Zgorzelec i Görlitz ubiega³y siê wspólnie o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury w 2010 roku (w 2000 r. by³ ni¹ Kraków). Decyzjê o przyznaniu
polskiemu i niemieckiemu miastu tego miana mia³ podj¹æ Parlament Europejski139, co
uczyniono w 2006 roku.
Regionalne dzienniki Dolnego Œl¹ska na bie¿¹co informowa³y o organizowanych
spotkaniach, na których poruszano tematykê polsko-niemieckiego pogranicza. Na
przyk³ad informowano o planowanych uroczystoœciach „Dni jednocz¹cej siê Europy”,
które zorganizowa³y w³adze Zittau (Niemcy), Hrádka nad Nisou (Czechy) oraz Bogatyni (Polska). Goœciem specjalnym uroczystoœci mia³ byæ by³y kanclerz Niemiec Helmut Kohl. G³ównym tematem jednego z czerwcowych wydañ „S³owa Polskiego”
w 2002 roku sta³a siê wizyta kanclerza Gerharda Schrödera we Wroc³awiu. Przekonywa³ on, i¿ obawy o wykupywanie ziem polskich przez Niemców s¹ nieuzasadnione.
Podczas wizyty niemiecki kanclerz otworzy³ Centrum Willy’ego Brandta. Samorz¹dowcy
Dolnego Œl¹ska i Dolnej Saksonii rozmawiali o obchodach wejœcia Polski do UE, œwiê133

W. Floryan, F. Mecner, Europa w pigu³ce, „Gazeta Wyborcza Wroc³aw” z dn. 9.01.2004, s. 3
oraz F. Mecner, Dziœ jest za wczeœnie, „Gazeta Wyborcza Wroc³aw” z dn. 9.01.2004, s. 3.
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Wiêcej: C. Obracht-Prondzyñski, Ziemie Zachodnie i Pó³nocne – spojrzenie z pomorskiego podwórka, „Przegl¹d Zachodni” 2005, nr 3, s. 165.
135
Wiadomoœæ w minutkê, „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” z dn. 29.03.2004, s. 2.
136
J. Grzeszczuk, Uspokoiæ s¹siadów, „S³owo Polskie” z dn. 16–17.11.2002, s. 6.
137
Legalne euro, „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” z dn. 10.03.2004, s. 10.
138
Pomog¹ napisaæ projekt dla Unii o euro, „S³owo Polskie” z dn. 10.09.2002, s. 7.
139
K. Wi¹zowska, W samym sercu Europy, „Gazeta Wroc³awska” z dn. 11.09.2003, s. IV.
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conych na styku trzech granic. Na tê okolicznoœæ planowano zorganizowanie polsko-niemiecko-czeskiego przedstawienia teatralnego i pokazu sztucznych ogni.
Równie szerokim echem w dolnoœl¹skich mediach odbi³a siê wizyty Gerharda
Schrödera i Güntera Verheugena140. 8 maja 2003 roku spotkali siê we Wroc³awiu przywódcy trzech pañstw: Francji – Jacques Chirac, Niemiec – Gerhard Schröder i Polski
– Aleksander Kwaœniewski141. Data organizacji tego szczytu weimarskiego nie by³a
przypadkowa – spotkanie odby³o siê na miesi¹c przed polskim referendum akcesyjnym. Na pierwszej stronie SP ukaza³o zdjêcie trzech przywódców na tle napisu:
„Wroc³aw mówi TAK”142.
Czytelnicy byli informowani o ró¿nych planach dolnoœl¹skich samorz¹dowców,
np. i¿ cztery doby trwa³y Dni Dolnego Œl¹ska w Saksonii (Drezno). Strona niemiecka
przekonywa³a polsk¹ o koniecznoœci utworzenia wspólnego obszaru gospodarczego
jeszcze przed akcesj¹ Polski do UE. W ramach wspó³pracy oba regiony, Dolny Œl¹sk
i Dolna Saksonia, wymienia³y pracowników administracyjnych, utworzy³y wspóln¹
klasê w gimnazjum w Görlitz, planowa³y utworzyæ strefê aktywnoœci gospodarczej
polsko-niemiecko-czeskiego regionu (Bogatynia-Zittau-Hrádek)143.

Wnioski
W przededniu akcesji Polski do UE Niemcy w mediach by³y reklamowane jako
rzecznik czy nawet adwokat polskich interesów w sprawie przyst¹pienia do Unii Europejskiej144. Na wzajemne relacje, mia³y wp³yw istotne wydarzenia poprzedzaj¹ce
rozszerzenie UE w 2004 roku. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ: rozbie¿ne polsko-niemieckie stanowisko wobec interwencji w Iraku oraz podpisanie przez premiera
RP Leszka Millera „Apelu Oœmiu”, fiasko „szczytu Trójk¹ta Weimarskiego” z 9 maja
2003 r., projekt przygotowañ pozwów o zwrot maj¹tków niemieckich wyw³aszczonych
w Polsce, poprzedzony pomys³em utworzenia przez Zwi¹zek Wypêdzonych w Berlinie
Centrum przeciw Wypêdzeniom.
Prasa stanowi³a jeden z kilku instrumentów kszta³tuj¹cych polsko – niemiecki dialog. Jednak dziêki swojej specyfice (np. stosunkowo du¿y obszar oddzia³ywania), stanowi ona istotne medium kszta³towania opinii publicznej. W okresie od maja 2002 do
maja 2004 roku na ³amach trzynastu analizowanych dzienników regionalnych Ziem
140

A. K³ykow, Do Unii bez piratów, „Gazeta Wroc³awska” z dn. 19.06.2002, s. 3 oraz K. Górowicz, S. Leosz, Bez brzydkich pytañ, z dn. 13–14.07.2002, s. 3 oraz W. Szymañski, Rozczarowany
komisarz, „S³owo Polskie” z dn. 13–14.07.2002, s. 3.
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£. Medeksza, Trójk¹t wroc³awski, „S³owo Polskie” z dn. 9.05.2003, s. 1.
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£. Medeksza, W. Szymañski, Optymizm na trzy g³owy, „S³owo Polskie” z dn. 10–11.05.2003,
s. 1 oraz J. Har³ukowicz, Jak w rodzinie, „Wieczór Wroc³awia” z dn. 12.05.2003, s. 5.
143
W. Szymañski, Œwiêtowanie z Uni¹, „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” z dn. 19.04.2004,
s. 7; J. Kuciel, W. Szymañski, Kanclerz, TAK dla Polski, „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” s. 1;
Wroc³aw to kwiat Europy, „S³owo Polskie Gazeta Wroc³awska” s. 3; Jestem zaœlubiony Unii, „S³owo
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z dn. 25.11.03, s. 3 oraz T. Janoœ, Zielony Trójk¹t, „Gazeta Wroc³awska” z dn. 9.07.2002, s. 11.
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Zachodnich ukaza³o siê 687 publikacji poœwiêconych tematyce polsko-niemieckiej
w kontekœcie akcesji Polski do UE. Oznacza to, ¿e publikacje poœwiêcone relacjom
polsko-niemieckim stanowi³y wa¿ny element przedakcesyjnej debaty na ³amach prasy
regionalnej trzech województw zachodniej Polski. Najwiêcej tekstów poœwiêconych
polsko-niemieckich stosunkom ukaza³o siê na ³amach zachodniopomorskich dzienników (427 publikacji), nastêpnie dzienniki lubuskie (146 publikacji), najrzadziej tê tematykê porusza³y dzienniki dolnoœl¹skie (114 publikacji). Dla 258 artyku³ów, spoœród
wyodrêbnionych 687 publikacji poruszaj¹cych omawiane kwestie, mo¿na by³o okreœliæ kryterium formy wypowiedzi. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ, bo a¿ 71,70 proc. mia³o
charakter pozytywny, czyli taki, w których stosunki polsko-niemieckie by³y omawiane
w kontekœcie korzyœci rozszerzenia UE, w których najczêœciej Niemcy odgrywa³y rolê
„adwokata” polskich starañ o cz³onkostwo w UE. W jedynie co pi¹tej publikacji pojawia³y siê wypowiedzi lub komentarze, które mo¿na by³oby okreœliæ jako niesprzyjaj¹ce
polskim staraniom o wejœcie do UE. Ponad po³owa analizowanych tekstów (58,95 proc.)
by³o autorstwa regionalnych dziennikarzy, pozosta³¹ czêœæ stanowi³y teksty agencyjne
lub korespondencyjne, przedruki czy wypowiedzi czytelników. Takie proporcje Ÿród³a
pochodzenia tekstu oznaczaj¹, ¿e poruszana tematyka by³a dla redakcji analizowanych
dzienników wa¿na. Warto dodaæ, i¿ co pi¹t¹ publikacjê stanowi³y depesze PAP, co
œwiadczy o tym, ¿e czytelnicy prasy regionalnej byli na bie¿¹co informowani o aktualnych wydarzeniach w relacjach polsko-niemieckich.
Omówione w artykule publikacje odzwierciedla³y stopieñ zaanga¿owania przede
wszystkim przedstawicieli niemieckich i polskich w³adz samorz¹dowych, naukowców,
kó³ gospodarczych, dziennikarzy oraz czêœci mieszkañców szeœciu polsko-niemieckich regionów w dzie³o akcesji Pomorza Zachodniego do Unii Europejskiej, a tak¿e ich
stanowisko w tej sprawie. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ wypowiedzi przytaczane w tej
pracy nie zawsze s¹ autoryzowane, a czytelnik nie wie, kto jest ich autorem. Podczas
analizy natrafiono równie¿ na przedruki artyku³ów lub komentarzy. Bior¹c pod uwagê
fakt, i¿ przedstawione w wielu artyku³ach analizowanych dzienników stanowiska strony niemieckiej w zdecydowanej wiêkszoœci s¹ autorstwa polskich dziennikarzy, trzeba
jednak przyj¹æ, ¿e maj¹ wiêc charakter poœrednich komentarzy i interpretacji. Równie¿
nale¿y za³o¿yæ, i¿ ze wzglêdu na pewne wymagania polskich wydawców (np. objêtoœæ
gazety) – niniejsza analiza owocuje pewnymi dysproporcjami w ukazywaniu stanowiska polskiego i niemieckiego. Owa „nierównowaga” iloœciowa nie zawsze przek³ada
siê na jakoœæ i precyzjê wypowiedzi, poniewa¿ niejednokrotnie stanowisko niemieckie
cechuje silniejsze pod³o¿e emocjonalne i stanowczoœæ wypowiedzi.
Na podstawie zaprezentowanego w¹skiego wycinka badañ mo¿na wnioskowaæ, i¿
regiony przygraniczne odgrywaj¹ specyficzn¹ rolê w prze³amywaniu stereotypów
i uprzedzeñ – bêd¹cych czêœci¹ polsko-niemieckiego dialogu. Na obszarze przygranicznym, gdzie polsko-niemieckie kontakty s¹ codziennoœci¹, prawid³owoœæ tê widaæ
jeszcze bardziej.
Niniejsza analiza wskazuje, i¿ wœród g³ównych obszarów zainteresowañ mediów nale¿y zaliczyæ zagadnienia szeroko rozumianej wspó³pracy ekonomicznej, spo³ecznej i kulturalnej. Obszary wzajemnych polsko-niemieckich relacji koncentruj¹ siê przede wszystkim
na koniecznoœci wspó³pracy, wynikaj¹cej z akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz mo¿liwoœci wspólnego pozyskiwania œrodków z unijnych funduszy akcesyjnych.

RIE 5’11

Ziemie Zachodnie a proces akcesji Polski do Unii Europejskiej...

287

Mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ w okresie przedakcesyjnym dziennikarzy prasy regionalnej Ziem Zachodnich przepaja³o przekonanie, ¿e po 1 maja 2004 roku rozpocznie
siê nowy etap wspólnych, polsko-niemieckich dziejów. Wielokrotnie powtarzano has³o
polsko-niemieckiej „wspólnoty interesów”. Œwiadczy o tym choæby doœæ swobodny
przebieg procesów komunikacyjnych pomiêdzy niemieckimi i polskimi przedstawicielami w³adzy samorz¹dowej, a Ziemie Zachodnie nie s¹ ju¿ „odwrócone plecami” do
granicy145. Z przeprowadzonej analizy wynika, i¿ szczególnie strona niemiecka nie
mia³a obaw w wyraŸnym werbalizowa³a swoich obaw, wynikaj¹cych z akcesji Polski
do UE. Zarówno Niemcy, jak i przede wszystkim Polacy, oczekiwali poprawy sytuacji
gospodarczej na swoich regionach po rozszerzeniu UE.
Polska prasa regionalna w polsko-niemieckim dialogu spe³ni³a nie tylko funkcjê
informacyjn¹146, ale i opiniotwórcz¹. Na uwagê zas³uguje ró¿norodnoœæ opinii dziennikarzy na temat polsko-niemieckich stosunków po 1 maja 2004 roku. By³a ona szczególnie widoczna w „Kurierze Szczeciñskim”, na ³amach którego prezentowano
zarówno pogl¹dy skoncentrowane wokó³ koniecznoœci budowania polsko-niemieckiej
przyjaŸni (m.in. publicystyka Bogdana Twardochleba), jak i te krytykuj¹ce ideê zjednoczenia Europy (treœci w publikacjach np. Janusza £awrynowicza). Na tle ró¿norodnoœci opinii nt. stosunków polsko-niemieckich „Kuriera Szczeciñskiego” znacznie
bardziej neutralnie brzmia³y pogl¹dy i opinie formu³owane w innych analizowanych
tytu³ach prasowych.
O chêci inicjowania spo³ecznej debaty na temat relacji polsko-niemieckich przez
redakcje analizowanych dzienników mo¿e œwiadczyæ mo¿e m.in. cykl publikacji
„Gdy zniknie granica” publikowanych na ³amach „Gazety Wyborczej Szczecin” we
wspó³pracy z niemieckim dziennikiem „Märkische Oderzeitung” czy sta³e formy
wspó³pracy polskich dzienników z ich niemieckimi odpowiednikami147.
Z analizy treœci regionalnych dzienników zachodniej Polski wynika, ¿e w okresie
przedakcesyjnej debaty, historia by³a powa¿nym balastem w polsko-niemieckim dialogu. Szczególnie wypowiedzi czytelników czy przedstawicieli w³adzy samorz¹dowej
charakteryzowa³o swoistego rodzaju „obci¹¿enie przesz³oœci¹ i stereotypami”, relacje
prasowe czêsto dotyczy³y m.in. obaw o status granicy zagwarantowanej traktatem
z 1990 roku. Z analizy prasy wyraŸnie widaæ, i¿ niemiecka elita polityczna nie potrafi³a
przekonuj¹co wyjaœniæ braku akceptacji spo³eczeñstwa niemieckiego dla rozszerzenia
145

C. Obracht-Prondzyñski, Ziemie Zachodnie i Pó³nocne – spojrzenie z pomorskiego podwórka,
„Przegl¹d Zachodni” 2005, nr 3, s. 165.
146
Wiêcej: R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, Poznañ 2003,
s. 34.
147
„Kurier Szczeciñski” od 1999 roku wspó³pracuje z niemieckim „Nordkurierem”. W zachodniopomorskim dzienniku publikowane s¹ wiadomoœci z Meklemburgii-Pomorza, zaœ w „Nordkurierze” aktualne informacje z Pomorza Zachodniego, zatytu³owane „List od s¹siadów” („Brieg von
Nachbarn”). Przez wiele lat „Gazeta Lubuska” wspó³pracowa³a z regionalnym dziennikiem „Lausitzer Rundschau”. Autorkami wiêkszoœci transgranicznych publikacji, poœwiêconych historii i aktualnym problemom pogranicza, by³y Sandra Dassler i Regina Dachówna. W uznaniu za otwarte
i rzetelne informowanie o kraju s¹siada w 1999 roku otrzyma³y Polsko-Niemieck¹ Nagrodê Dziennikarsk¹. ród³o: A. £apkiewicz, „Kurier Szczeciñski” – dziennik Szczecina i województwa, „Kronika
Szczecina 2007”, Szczecin 2008, s. 260 oraz www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl z dn.
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UE o Polskê. Na ³amach analizowanych dzienników autorka nie stwierdzi³a jednak dychotomicznego podzia³u polskiego spo³eczeñstwa na „swoich” i „obcych”. Redakcje
nie prezentowa³y postaw, które mo¿na by³oby nazwaæ „narodowymi”, zaœ Unia Europejska nie by³a postrzegana jako zagro¿enie dla polskiej racji stanu, zw³aszcza w kontekœcie gospodarczym. Bliskoœæ silnego gospodarczo zachodniego s¹siada by³a oceniana
jako atut, a s¹siedztwo kraju cz³onkowskiego UE motywowa³o do lepszego przygotowania siê do absorpcji funduszy unijnych oraz zwiêkszenia nak³adu pracy na rzecz
sprostania wymogom konkurencyjnoœci po rozszerzeniu Unii.
Konstatacj¹ analizy treœci analizowanych dzienników by³a nadzieja, ¿e przyjêcie
Polski do Unii bêdzie tym symbolem, który przyczyni siê do zanikania wzajemnych
uprzedzeñ i pokonywania stereotypów. Odpowiedzi na pytanie czy tak siê sta³o (przynajmniej w jej medialnym wymiarze), mo¿e udzieliæ analiza treœci mediów polsko-niemieckiego pogranicza po akcesji Polski do UE.

Summary
Western Lands and the accession of Poland to the European Union.
The analysis of regional press in 2002–2004
The article is an effect of interest in research interests across the image of Polish accession to
the EU which was created by press texts of regional newspapers of the Western Land of Poland.
The press texts was selected broadcast content on the appropriate form, and clearly carved eventually reflect the problems that have become important and have been discussed issues relating to
the Polish accession to the EU. Polish-German relations was important point of pre-accession
discussions in the regional analyzed newspapers.
Based on analysis, can be concluded that the motive for combining texts, newspapers surveyed had hoped that the adoption of Polish EU will speak to a symbol that will contribute to the
disappearance of overcoming mutual prejudices and stereotypes still functioning. Although the
mutual relations of both countries still had a significant impact historical and social events, it
seems that the regional press journalists of the Western Lands really belief that after 1 May 2004
will begin a new stage of history. In press texts was repeated several times the idea of Polish-German ‘community of interests’. Analysis of the texts shows that in the pre proceeded quite
freely communication processes between German and Polish representatives of local authorities,
particularly where the German side clearly says about concerns stemming from EU enlargement,
Poles and Germans expecting to improve the better economic situation. The analysis of the press
shows clearly that the German political elite was unable to convincingly explain the lack of acceptance of the German society for EU enlargement to include Poland.

