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WSTĘP 
 

Temat mojej pracy związany jest bezpośrednio z moimi osobistymi odczuciami i 

przemyśleniami jakie pozostały mi po doświadczeniach z polsko – niemieckiej wymiany młodzieŜy. 

Wybrałam go między innymi  dlatego, aby samej sobie odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się we 

mnie po wyjeździe naszych niemieckich kolegów z Polski w czerwcu 2008 roku.  

Jestem przekonana, Ŝe nie ma lepszego sposobu na budowanie trwałego porozumienia między 

narodami niŜ bezpośrednie, szczere kontakty między ludźmi. Zwłaszcza w przypadku narodów, które 

mają tak trudną i bolesną wspólną przeszłość jak Polska i Niemcy. 

Moja praca jest więc próbą odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby polsko – niemieckie wymiany 

młodzieŜy były czymś więcej niŜ radosną zabawą nastolatków. 

  

MOJE DOŚWIADCZENIA Z WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ 

 

Wszystko zaczęło się jesienią 2007 roku. 

Wiadomość o moŜliwości wyjazdu na wymianę młodzieŜy  z Niemcami wzbudziła we mnie mieszane 

uczucia. Z jednej strony była to dla mnie moŜliwość poznania młodych ludzi z innego kraju, a takŜe do 

sprawdzenia mojej znajomości języka angielskiego. Szansa zobaczenia z bliska, jak Ŝyją nasi 

zachodni sąsiedzi jawiła mi się jako ciekawe doświadczenie, tym bardziej, Ŝe - nie licząc szybkich 

przejazdów autostradami na południe Europy– nigdy nie byłam w ich kraju. 

Jednocześnie pojawił się we mnie opór...Niemcy? Nie, nie chcę tam jechać! 

Wtedy rodzice powiedzieli: właśnie dlatego powinnaś pojechać! 

 

Miło ść ci wszystko wybaczy 

 

Urodziłam się i wychowałam się w Warszawie, mieście, które przeŜyło II wojnę światową i tak 

naprawdę nigdy się po niej nie otrząsnęło. Zagłada dotyczyła równieŜ świata, który jest mi wyjątkowo 

bliski – przedwojennej Polski. Od dziecka interesuję się tym okresem naszej historii, głównie sztuką i 

ludźmi, którzy ją tworzyli.  

Uwielbiam oglądać filmy z Eugeniuszem Bodo, czytać wiersze Skamandrytów i słuchać piosenek 

Henryka Warsa. Fascynuje mnie ten świat, pełen błyskotliwego dowcipu, elegancji i szalonych zabaw. 

Świat  ludzi, którzy kończąc listy pisali „całuję Twój talent”.  

Jednak ta pasja pociąga za sobą bolesne konsekwencje. Trudno mi oglądać beztroskie, „salonowe” 

komedie z lat 30-tych bez Ŝalu, Ŝe salony zostały zburzone, a ci wspaniali, utalentowani ludzie  ginęli 

na Pawiaku, w Oświęcimiu, pod gruzami Warszawy lub jeśli udało im się przeŜyć – nie umieli później 

poradzić sobie z traumą wojny. Wielu z nich umierało w zapomnieniu jako anonimowi imigranci daleko 

od swojego kraju, a jedyne pamiątki jakie po nich pozostały to kilka wyblakłych fotografii i podarte 

taśmy filmowe.  
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Przykro mi, Ŝe cały ten świat, który tak kocham i podziwiam, został bezpowrotnie zgładzony i 

upokorzony w najokrutniejszy sposób. Być moŜe właśnie dlatego perspektywa wyjazdu do rodziny 

niemieckiej wzbudzała we mnie tak ambiwalentne uczucia. 

 

Było miło 
 

Myśląc o wspólnym spotkaniu zastanawiałam się takŜe, kim są współcześni młodzi Niemcy. W czym 

są podobni do mnie i moich przyjaciół? Jak spędzają czas, co ich interesuje? Czy mają świadomość 

naszej wspólnej historii?  

Wkrótce okazało obawy, z którymi wyjeŜdŜałam były zupełnie nieuzasadnione. 

Rodzina, u której zamieszkałam, przywitała mnie bardzo serdecznie, więc w obcym dla mnie domu od 

razu poczułam się tak, jakbym była częstym w nim, mile widzianym  gościem. TakŜe niemieccy 

organizatorzy świetnie przygotowali się do naszego przyjazdu. 

Mieliśmy duŜo zajęć, które szybko zintegrowały naszą polsko-niemiecką grupę, np. wspólne 

gotowanie czy zajęcia plastyczne w pracowni ceramicznej, wycieczki. 

Mała  miejscowość, w której mieszkaliśmy (Olpe pod Kolonią), sprzyjała z kolei częstym spotkaniom 

towarzyskim, bo wszyscy blisko siebie mieszkali i z łatwością mogliśmy przemieszczać się z domu do 

domu na piechotę.  

Spędzaliśmy więc ze sobą duŜo czas i bawiliśmy się tak, Ŝe z czasem bariera językowa przestała 

mieć jakiekolwiek  znaczenie. Po tygodniowym pobycie w Olpe wróciliśmy bardzo zadowoleni i z 

radością myśleliśmy o wiośnie, kiedy przyjadą do nas nasi przyjaciele.  

 

W co si ę bawi ć 

 

Pobyt Niemców w Polsce okazał się jednak chyba dla większości z nas duŜym rozczarowaniem, a z 

pewnością dla mnie.  

Przede wszystkim ujawniły się między nami róŜne  aspekty braku wspólnych zainteresowań, tak 

dobrze ukryte w dobrej organizacji naszego pobytu w Olpe. Warto w tym miejscu dodać, Ŝe polscy 

uczestnicy wymiany to najlepsze uczennice warszawskiego gimnazjum z klas dwujęzycznych, dobrze 

mówiące po angielsku, typy tzw. kujonów. Tymczasem nasi partnerzy niemieccy uczą się w 

Hauptschule, rodzaju szkoły zawodowej, o dość niskim poziomie nauczania przedmiotów ogólnych, 

takŜe języka angielskiego. 

Szybko się okazało, Ŝe ich zainteresowania ograniczają się do sportu, dyskotek i filmów dla 

nastolatków, gier komputerowych spotkań towarzyskich, a przede wszystkim zakupów. Kiedy jedna z 

koleŜanek niemieckich zobaczyła w moim telefonie zdjęcie Marleny Dietrich, zapytała...czy to moja 

mama. I niewiele pomogło jej wyjaśnienie, Ŝe to niemiecka aktorka – nigdy o takiej nie słyszała. 

Z kolei podczas spaceru w Łazienkach okazało się, Ŝe takŜe Szopen jest dla Niemców zupełnie 

nieznaną postacią. 

Zwiedzanie Warszawy zresztą bardzo męczyło naszych przyjaciół, za to ekscytowali się naszymi 

centrami handlowymi i głównie tam chcieli spędzać czas. 
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Trochę im się nie dziwię, poniewaŜ program  wizyty w Polsce nie był specjalnie atrakcyjny i trzeba 

przyznać, Ŝe dyrekcja szkoły w Olpe w duŜo lepszym stopniu zadbała o jakość naszego pobytu w 

Niemczech.  

Z mojego punktu widzenia - nie rozumiem z kolei , dlaczego nie mieliśmy wspólnej lekcji historii ani 

wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat naszej wspólnych doświadczeń historycznych  

okazał się tematem tabu. 

Powrót demonów 

Podczas pobytu Niemców doszło takŜe do przykrego incydentu, które chyba zawaŜyło na mojej 

ocenie naszego wspólnego spotkania. 

Zdarzyło się to podczas oglądania meczu Polska-Niemcy (mistrzostwa Europy). 

Mimo Ŝe większość grupy to dziewczynki, zupełnie niezainteresowane piłką noŜną, zgodziłyśmy się na 

wspólne oglądanie zmagań naszych narodowych druŜyn, licząc na fajną zabawę. Miłą atmosferę 

sportowej rywalizacji zakłóciło jednak prowokacyjne zachowanie jednego z niemieckich chłopców. 

Jego ciągłe docinki pod adresem gry Polaków zgodnie lekcewaŜyłyśmy, co na jakiś czas go 

uspokajało. Wynik 2:0 przy dwóch golach strzelonych przez Podolskiego przyjęłyśmy z ulgą, Ŝe 

wreszcie moŜemy iśc do domu. Ale nagle pojawił się młodszy brat dziewczynki u której oglądaliśmy 

mecz, bardzo przybity przegraną Polaków. Wtedy Lukas (niemiecki chłopiec), któremu najwyraźniej 

nie wystarczyła satysfakcja z wygranej Niemców i triumf nad mało zaangaŜowanymi w rywalizację 

koleŜankami, przywitał go słowami „Polacy to nieudacznicy i lenie, nawet Niemcy nad wami płaczą”. 

(chodziło mu o zachowanie Podolskiego po strzelonych bramkach). Wkrótce posypały się jeszcze 

gorsze inwektywy, wszystkie rzucane łamanym angielskim, co sprawiało raczej Ŝałosne wraŜenie, ale 

celnie trafiało w nadszarpniętą godność młodszego chłopca.  

Dawid wykazał się jednak wielką klasą i  zaproponował „dogrywkę”, tym razem na Play Station. Ten 

mecz Polacy wygrali 10:0, na co Lukas zareagował wyjściem bez poŜegnania. 

Do domów rozeszliśmy się w złych nastrojach. Bardzo rozczarowało mnie zachowanie Lukasa, 

którego uwaŜałam za miłego chłopca, a takŜe postawa niemieckich koleŜanek, które sprawiały 

wraŜenie jakby dobrze bawiły się, gdy ten nas obraŜał.  

Po tym incydencie w zasadzie nie mieliśmy juŜ ochoty na wspólne spędzanie czasu. Zarówno Niemcy 

jak i my, stawaliśmy się coraz bardziej zmęczeni wzajemnym kontaktem, znudzeni i wrogo do siebie 

nastawieni. PoŜegnaliśmy się w gorzkich nastrojach i chyba obustronnym poczuciu, Ŝe nie tak to miało 

wyglądać.  

Moja ocena tego doświadczenia nie jest jednoznaczna. Z pewnością dała mi moŜliwość poznania, jak 

Ŝyją Niemcy w małym miasteczku pod Kolonią. Przekonałam się, Ŝe są to bardzo mili ludzie i  

przyjaźnie do Polaków nastawieni. Jestem im bardzo wdzięczna, Ŝe okazali mi tyle serdeczności 

podczas mojego pobytu w Olpe, zwłaszcza mamie Sabriny, u której mieszkałam. 

Kontakty jakie nawiązałam z Niemcami okazały się jednak bardzo powierzchowne, nie przerodziły się 

w trwałe przyjaźnie. Podobne odczucia mają takŜe moje koleŜanki i najprawdopodobniej takŜe nasi 

niemieccy koledzy. Świadczy o tym fakt, Ŝe nikt z naszej polsko-niemieckiej grupy nie zgłosił się do 

organizowanej w tym roku kolejnej wymiany młodzieŜy. 
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Największą poraŜką tego polsko – niemieckiego spotkania było moim zdaniem opisane przeze mnie 

zdarzenie podczas wspólnego oglądania meczu Polska-Niemcy. UwaŜam, Ŝe jeśli tak błaha sytuacja 

wyzwoliła w nas tyle negatywnych emocji – to znaczy, Ŝe one juŜ wcześniej w nas były. Bo gdyby w 

ten sam sposób zachował się Włoch, Hiszpan czy Amerykanin, pomyślałabym, Ŝe zachował się „kibol” 

jakich wszędzie na świecie pełno, a nie jak „typowy przedstawiciel swojego narodu”- a tak właśnie o 

Lukasie pomyślałam. 

 

Od tego czasu zastanawiam się nad głębszym sensem takich spotkań. I choć widzę ich potrzebę, na 

kolejną wymianę polsko – niemieckiej młodzieŜy zgodziłabym się tylko pod pewnymi warunkami.  

Jak budować porozumienie miedzy młodymi Polakami i młodymi Niemcami? Jak przełamywać polsko-

niemieckie stereotypy? Jak przygotowywać polsko- niemieckie wymiany młodzieŜy tak, by nie 

kończyły się pogłębianiem wzajemnych uprzedzeń? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania w dalszej 

części swojej pracy. 

 

OD STEREOTYPU DO UPRZEDZENIA 

 

Doświadczenie ludzkie dowodzi, Ŝe w pierwszym momencie, w pierwszym odruchu człowiek reaguje 

na Innego z rezerwą, powściągliwie, nieufnie, czy wręcz niechętnie, a nawet wrogo. My wszyscy, 

ludzie, na przestrzeni dziejów zadaliśmy sobie zbyt wiele ciosów, zbyt wiele bólu, Ŝeby było inaczej.  

Ryszard Kapuściński, ( „Ten Inny”) 

 

Elliot Aronson, amerykański psycholog społeczny, dla zilustrowania natury uprzedzeń, przytacza w 

swojej ksiąŜce „Człowiek istota społeczna” następującą rozmowę dwóch Amerykanów: 

Pan X: Kłopot z śydami polega na tym, Ŝe troszczą się oni tylko o członków własnej grupy 

Pan Y: JednakŜe akta kampanii na rzecz Funduszu Społecznego wykazują, Ŝe w stosunku do swej 

liczebności ofiarowali oni więcej pieniędzy na ogólne cele dobroczynne niŜ nie-śydzi. 

Pan Y: To wskazuje, Ŝe oni zawsze starają się kupić sobie Ŝyczliwość chrześcijan i wtrącać się w ich 

sprawy. śydzi nie myślą o niczym innym, jak tylko o pieniądzach; to dlatego jest tylu Ŝydowskich 

bankierów. 

Pan X: Ale przecieŜ ostatnie badania wykazują, Ŝe procent śydów w przedsiębiorstwach bankowych 

jest nieznaczny, o wiele mniejszy niŜ procent nie-śydów 

Pan Y: OtóŜ to- oni nie pracują w uczciwych zawodach, siedzą tylko w przemyśle filmowym albo 

prowadzą kluby nocne. 

 

PowyŜszy dialog pochodzi z lat 50.,jednak zdaniem Aronsona  sposób myślenia pana Y jest 

„ponadczasowy” i dobrze oddaje odporny na racjonalne argumenty świat ludzi, którzy posługują się 

stereotypami dla uzasadnienia swoich negatywnych postaw wobec innych. 

Termin „stereotyp” wywodzi się z języka greckiego, (stereos – twardy, stęŜały, typos – wzorzec, 

odcisk). W psychologii społecznej określa się nim  „>>obraz umysłowy<< który pomaga człowiekowi 

poradzić sobie ze złoŜonością otoczenia poprzez upraszczanie informacji, które do niego docierają..  
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Stereotypy są i były czymś powszednim. Są łatwo dostępnymi w uŜyciu schematami, umoŜliwiającymi 

szybką, choć powierzchowną ocenę w róŜnych sytuacjach (zwłaszcza przy kontaktach z nieznanymi 

wcześniej osobami). To właśnie stereotypy przy niedoborze informacji umoŜliwiają wypełnienie luk w 

wiedzy o innych. Dostarczają wskazówek rozpowszechnionych w danym społeczeństwie środowisku, 

z góry podsuwając sposób widzenia określonych faktów i zjawisk społecznych. Dobrze obrazuje to 

funkcjonujący od lat dowcip na temat mieszkańców „starej” Europy:   

Raj jest tam - gdzie jest brytyjska policja, włoscy kucharze, francuscy kochankowie, niemieccy 

mechanicy a  wszystkim rządzą Szwajcarzy. Piekło natomiast tam, gdzie kucharze to Brytyjczycy, 

mechanicy to Francuzi, kochankowie - Szwajcarzy, policjanci - Niemcy a wszystko organizowane jest 

przez Włochów. 

Być moŜe zawarte w powyŜszych stereotypach „ziarnko prawdy” moŜe ułatwiać komuś podróŜe po 

naszym kontynencie. Niebezpieczeństwo  posługiwania się tego typu uproszczeniami  polega jednak 

na tym, Ŝe prowadzą do fałszowania rzeczywistości i w efekcie kształtowania się uprzedzeń.  Tym 

bardziej, Ŝe stereotypy,  przyswajane juŜ w dzieciństwie, związane z przynaleŜnością do określonej 

grupy,  są bardzo odporne na zmianę. 

Wracając  do przedstawionych powyŜej poglądów pana Y na temat śydów moŜna by powiedzieć, Ŝe 

juŜ tylko krok dzieli go od zgody na wszystkim nam znane z historii hasła, nawołujące do  

„ostatecznego  rozwiązania kwestii Ŝydowskiej”.  

 

Co sprawia, Ŝe ludzie staj ą się uprzedzeni? 

 

Uprzedzenie określa się w psychologii społecznej jako nieracjonalną i negatywną postawę osób 

naleŜących do konkretnej grupy. Nieracjonalność tej postawy polega na tym, Ŝe własne negatywne 

wyobraŜenia o grupie przenosi się na konkretne jednostki. W ten sposób osoba uprzedzona kaŜdego 

przedstawiciela znienawidzonych „czarnych”, „Rusków”, „Polaczków” czy „śydków” traktuje jak 

nosiciela wszystkich negatywnych cech grupy, którą „zna na wylot”, wiec nie widzi powodu, aby 

zmieniać o niej zdanie. 

Zdaniem Elliota Aronsona,  istnieją trzy podstawowe przyczyny powstawania uprzedzeń.  

 

Rywalizacja ekonomiczna i polityczna 

1. Z doświadczeń historycznych wynika, Ŝe postawy nacechowane uprzedzeniami nasilają się 

zwykle wtedy, gdy  miedzy członkami róŜnych społeczności istnieje konflikt celów – 

ekonomicznych, politycznych lub ideowych. Na przykład w czasie kryzysu, gdy występuje 

duŜe bezrobocie.  

2. Czynniki psychologiczne 

Ludzie wiedzą, Ŝe nie moŜna krzywdzić innych. Więc  kiedy z jakichś powodów - politycznych 

czy ekonomicznych -  robią to, szukają „racjonalnego” uzasadnienia dla własnego złego 

zachowania, by zagłuszyć poczucie winy i zachować dobre mniemanie o sobie.  

Dla wyjaśnienia mechanizmów nasilających się zjawisk rasizmu w róŜnych okresach 

historycznych często przywołuje się koncepcję „kozła ofiarnego”, zaczerpnięta z rytuałów 
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staroŜytnych Izraelitów. „Kozłem ofiarnym” w faszystowskich Niemczech byli śydzi, których 

uczyniono odpowiedzialnymi za kryzys ekonomiczny w Niemczech. Z kolei na rolniczym 

południu w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i w lach 30-tych XX w. liczba linczów na 

ludności murzyńskiej  wzrastała wraz ze spadkiem cen bawełny. 

3. Konformizm w stosunku do istniejących norm społecznych 

ZauwaŜono, Ŝe tam, gdzie normy społeczne czy grupowe podtrzymują utrwalanie się 

uprzedzeń – więcej jest zjawisk segregacji czy dyskryminacji róŜnych grup. I odwrotnie, 

polityka otwartości i tolerancji sprzyja rozwijaniu się postaw przychylności wobec "innych”.  

 

W ten sposób moŜna by wyjaśnić zjawiska obojętności na dyskryminację czy wręcz poniŜanie róŜnych 

grup społecznych przez tych, którzy identyfikują się z grupami uprzywilejowanymi, mającymi więcej 

praw obywatelskich. Historia pokazuje Ŝe prześladowania na podłoŜu rasowym, religijnym, 

ekonomicznym, politycznym czy akty dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej dla wielu 

tzw. przyzwoitych obywateli były czymś „normalnym”. Łatwiej im było zaakceptować to co się wokół 

nich działo, kiedy o ofiarach przemocy myśleli jak o „brudasach”, „lichwiarzach”, czy „zboczeńcach”. 

 

MY I ONI – CZYLI JAK POLACY I NIEMCY WIDZ Ą SIEBIE NAWZAJEM 

 

Pijany jak Polak 

Z grubsza wiadomo, jak rysuje się stereotyp Polaka w Niemczech. 

Dla Niemców, przeciętna polska rodzina utrzymuje się głównie z kradzieŜy niemieckich aut czy  – jak 

w reklamie Media Markt - spodni ochroniarzy popularnego supermarketu.. 

Polski triatlon - według niemieckiego dowcipu - wygląda następująco: na piechotę na basen, z basenu 

rowerem. Jadącego na rowerze Polaka Niemiec nie powinien potrącać - moŜliwe, Ŝe ten siedzi na 

jego właśnie rowerze.  

Ostatnio w niemieckiej telewizji wielką popularnością cieszy się „Der Popolski Show”. W programie 

grupa niemieckich satyryków udaje polską rodzinę z zabrzańskiego bloku. Śląska familia to wąsaci 

męŜczyźni, którzy stłoczeni w obskurnym pokoju piją wódkę a najczęściej powtarzanym przez nich 

zwrotem jest „na zdrówko”. 

Najwyraźniej na sprzedaŜy stereotypów o Polakach moŜna w Niemczech zarobić. Popolski Show 

doczekał się własnej płyty pt. „Live in Zabrze”.Na okładce – a jakŜe – polska flaga i kiszony ogórek. 

 

Taki obraz Polaka w świadomości naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje zresztą od dawna. Do 

wizerunku "brudnego, leniwego i niezaradnego Polaka" odwoływano się w Niemczech juŜ za czasów 

hakatowskiego Kulturkampfu, uzasadniając tym niemiecką kolonizację i germanizację znajdujących 

się pod pruskim zaborem polskich ziem. 

MoŜna się zastanawiać, z czego ten niemiły dla naszego wyobraŜenia o sobie stereotyp wynika i czy 

mamy szansę na jego zmianę. Myślę, Ŝe wiele zaleŜy od nas, Polaków – bo policyjne statystyki 

niemieckiej policji i obyczajowość części naszych rodaków  są jednak faktem. Z drugiej strony – 

waŜne jest takŜe to, co my sami o sobie mamy do powiedzenia innym. Czy na przykład serial „Świat 
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według Kiepskich”, tak popularny wśród widzów Polsatu,  nie potwierdza wizerunku „kiepskiego 

Polaka”? A nasze tzw. ambitne kino, które aspiruje do międzynarodowych nagród filmowych? Ile jest 

prawdy o nas w filmach, które pokazują światu, Ŝe moŜe jesteśmy biedni, ale za to wraŜliwi i choć nie 

radzimy sobie w Ŝyciu, to jednak zasługujemy na litość?  

 

Zły jak Krzy Ŝak 

Wielu Polaków uwaŜa, Ŝe rozpowszechnianie negatywnych stereotypów na nasz temat przez 

niemieckie media wynika z „wrodzonej” potrzeby Niemców, aby nas poniŜyć, bo przecieŜ takie mieli 

intencje od zawsze. Pogląd taki nieobcy jest zresztą przedstawicielom elit politycznych naszego kraju, 

co dało się zauwaŜyć np. w słynnej „aferze kartoflanej”, przy okazji ostatnich problemów państwa 

Rokitów w Lufthansie czy w dyskusjach na temat sytuacji rozwiedzionych polsko-niemieckich 

małŜeństw. Z czego to moŜe wynikać?  

Zdaniem prof. Anny Wolf Powęskiej,  na wizerunku Niemców wśród Polaków w ogromnym stopniu 

zawaŜyła propaganda PRL, która wykorzystała bolesne doświadczenia Polaków z czasów II wojny 

światowej dla prowadzenia własnej wojny ideologicznej z Niemcami Zachodnimi.  

(...)„Słowo "Niemcy" często zastępowano zbitką pojęciową: hitlerowcy, faszyści, okupanci, agresor, 

wróg, odwetowcy, rewizjoniści. W pierwszych powojennych latach terminy: naród zbrodniarzy, 

bandytów, kat, siepacz, polakoŜerca, wystarczały za obiegowe określenia zachodniego sąsiada.”(..) 

(...) „W podręcznikach i szkolnych czytankach Niemcy rzadko występowali jako jednostkowe postaci. 

Pojawiali się zaś jako abstrakcyjna masa, odraŜająca zbiorowość, której łatwo moŜna było przypisać 

zbrodniczy charakter: esesmani, gestapowcy, okupanci. Wplatane w wypisy szkolne wybrane 

niemieckie zwroty: Alle raus, Hande hoch, halt, miały brzmieć jak krzyk i budzić jednoznaczne 

skojarzenia z wojną (...) 

(Polityka, 18/2005 „Co Niemiec, to odmieniec”) 

 

Utrwalaniu wizerunku Niemca jako naszego odwiecznego wroga słuŜyć teŜ miały zamienne określenia 

„niemiecki”. „germański” i „pruski” uŜywane w PRL-owskiej propagandzie.  Zdaniem prof. Wolf 

Powęskiej, miało to słuŜyć podkreśleniu kontynuacji ekspansji niemieckiej i niezmienności natury 

Niemca.  

Wielkim sukcesem propagandy PRL okazała się ekranizacja „KrzyŜaków” zrealizowana w 1960 r. z 

okazji 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Zdaniem prof. Anny Wolf Powęskiej, film Aleksandra 

Forda na lata utrwalił w  świadomości Polaków obraz KrzyŜaków jako urodzonych sadystów. 

Film ten – o dziwo – pokazywany na lekcjach języka polskiego jako arcydzieło jeszcze dziś kształtuje 

świadomość polskich gimnazjalistów. 
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STOSUNEK POLAKÓW DO NIEMCÓW – WYNIKI BADANIA OPINII  

SPOŁECZEŃSTWA 

 

W czasach PRL Polacy, karmieni komunistyczną propagandą,  niewiele wiedzieli, co tak naprawdę 

dzieje się w społeczeństwie niemieckim, nie mieli teŜ szansy na weryfikacje swoich o nim wyobraŜeń. 

Sytuacja zmieniła się po 89 roku. Od 15 lat CBOS śledzi zmiany jakie zachodzą w stosunku Polaków 

do Niemców. Zmiany poziomu sympatii do Niemców warto pokazać na tle zmian wobec kilku innych 

narodowości. Dla porównania wybrałam z jednej strony Amerykanów i Francuzów jako przedstawicieli 

krajów zachodnich cieszących się tradycyjną sympatią Polaków, a z drugiej strony Rosjan z którymi 

tak jak w przypadku Niemiec łączy nas bolesna przeszłość. Dodatkowo w porównaniu znaleźli się 

jeszcze Węgrzy jako naród z którym łączy nas wspólna historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosunek do Niemców od początków lat dziewięćdziesiątych zmieniał się na lepsze – zapewne 

sprzyjały temu częste kontakty, wychodzenie Polski z izolacji okresu PRL. Po wstąpieniu Polski do UE 

poziom sympatii dla Niemców waha się w granicach 30%-40%. Amerykanie, Francuzi i Węgrzy są 

obecnie darzeni wyraźnie większą sympatią w granicach 50%. Ciekawe, Ŝe w przypadku Amerykanów 

i Francuzów poziom sympatii regularnie się zmniejsza – być moŜe na skutek większej ilości 

doświadczeń obraz tych dwóch nacji staje się bardziej realistyczny. Rosjanie budzą najmniej sympatii, 

mniej niŜ Niemcy.  

 

 

Zmiany sympatii do Niemców na tle zmian sympatii do
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OPINIA EKSPERTA   
 
ROZMOWA Z SANDRĄ EWERS , KOORDYNATOREM W POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPR ACY 

MŁODZIEśY. 

 

Co jest celem organizacji Polsko- Niemiecka Współpr aca Młodzie Ŝy? Kiedy powstała?  

 Organizacja powstała juŜ w 1991r., ale właściwą działalność rozpoczęła w 1993r.  Jest dwunarodowa, 

posiada polskie biuro  w Warszawie i niemieckie w Poczdamie. Biuro warszawskie odpowiada za 

wymianę szkolną i sportową, zespół w Poczdamie zajmuje się wymianą pozaszkolną.  

Głównym celem PNWM jest wzmocnienie dialogu między młodymi ludźmi z Niemiec i Polski poprzez 

dofinansowywanie i pomoc w organizacji wymian między tymi narodami. 

 

Ile osób wzi ęło dotychczas udział w programach wymiany młodzie Ŝy? 

Liczba osób biorących udział w wymianach zwiększa się z kaŜdym rokiem, w zeszłym roku była 

prawie 3 razy większa niŜ w 94’ kiedy to  zaczynaliśmy naszą działalność. Ze statystyk wynika, Ŝe 

łącznie w naszych wymianach wzięło udział prawie 1.800 000 młodych ludzi (1.737.373). 

 

Czy są dowody na to, Ŝe takie inicjatywy pomagaj ą budowa ć dialog mi ędzy Polsk ą a 

Niemcami?   

PNWM wypracowała metodę ewaluacji spotkań międzynarodowych. Pomaga ona oceniać wymiany za 

pomocą badań ankietowych . Dzięki temu moŜemy dowiedzieć się, jak uczestnicy oceniają spotkania, 

a takŜe co moŜemy zrobić dla jeszcze lepszej organizacji. 

Z przeprowadzonych za pomocą tej metody badań wynika, Ŝe organizowane przez nas wymiany są 

odbierane pozytywnie i wielu uczestników wyraŜa chęć ponownych spotkań. 

Co nale Ŝy robi ć – aby dobrze przygotowa ć takie spotkania? O czym nale Ŝy pami ętać? 

Przede wszystkim naleŜy pamiętać, aby młodzieŜ, która bierze udział w takim spotkaniu pochodziła z 

podobnych środowisk. Dzięki temu łatwiej będzie nawiązać kontakt. Po drugie naleŜy pamiętać, Ŝe w 

niemieckich szkołach język polski jest rzadkością, dlatego waŜne jest aby polska młodzieŜ umiała 

posługiwać się niemieckim, lub aby obie strony biegle znały angielski. Bardzo waŜny jest teŜ sam 

program spotkania. Powinien być plastyczny, aby łatwo dostosowywać się do potrzeb uczestników. 

Nie moŜe być zbyt aktywny, ale duŜa ilość wolnego czasu równieŜ nie słuŜy nawiązywaniu dialogu. 

Czy Niemcy prowadz ą takie programy tak Ŝe we współpracy z innymi pa ństwami? 

W Niemczech najpopularniejsze są wymiany z Francją i Wielką Brytanią, gdyŜ języki tych krajów są 

nauczane w naszych szkołach.  PNWM współpracuje z Niemiecko – Francuską  Wymianą 

MłodzieŜową, która istnieje juŜ od 1963r. Coraz popularniejsze są jednak wymiany z krajami Europy 

Środkowo –Wschodniej, głównie Czechami, istnieje Centrum Koordynacji Niemiecko– Czeskiej 

Wymiany MłodzieŜowej z siedzibami w Ratyzbonie i Pilznie. Coraz częściej organizowane są teŜ 

wymiany z Białorusią i Ukrainą.  
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BADANIE WŁASNE 
 
Opis badania 
 

Celem badania było stwierdzenie czy uczestnictwo moich kolegów w polsko – niemieckiej wymianie 

szkolnej moŜe wpływać na kształtowanie się obrazu Niemców.  W wymianie szkolnej (jesienią 2007 r. 

i  wiosną 2008 r.)brali udział uczniowie mojego gimnazjum i  szkoły niemieckiej 

Osobami badanymi byli uczniowie klas IIa i IIIa mojego gimnazjum. W sumie w badaniu wzięło udział 

36 uczniów w tym: 

• 14 osób uczestniczyło w wymianie szkolnej  

• 22 osoby nie uczestniczyły w wymianie  

 

Badanie odbyło się 20 i 23 lutego 2009 w szkole, podczas lekcji. Uczniowie odpowiadali samodzielnie 

na pytania zawarte w ankiecie. 

Kwestionariusz składał się z 10 pytań ( w załączeniu). Ankietowani mieli za zadanie: 

• ocenić na czterostopniowej skali (przyjaźni) stosunek pięciu narodowości do Polaków  

• ocenić na czterostopniowej skali (sympatii) własny stosunek do pięciu narodowości 

• ocenić na skali szkolnej wymianę szkolną z uczniami z Niemiec 

• Ponadto było pytanie o częstotliwości bezpośrednich kontaktów i róŜnych formach wyjazdów 

za granicę. Tło dla oceny obrazu Niemców stanowiły oceny Amerykanów, Francuzów, 

Węgrów i Rosjan.  
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Wyniki badania 

Wyrazisty wizerunek narodowo ści 

 

• Badani uczniowie mają w większości wyrazisty obraz róŜnych narodowości – tylko nieliczni 

udzielali odpowiedzi trudno powiedzieć. Im więcej kontaktów, róŜnych wyjazdów tym wizerunek 

jest bardziej wyrazisty. 

• Amerykanie budzą powszechną sympatię oraz zgodnie postrzegani są jako przyjaźni Polakom.  

• Francuzi – równieŜ przez zdecydowaną większość uwaŜani za sympatycznych – nie są w tym 

samym stopniu postrzegani jako nam przyjaźni. RóŜnica odpowiednio 81% do 67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wobec Węgrów przewaŜają pozytywne oceny. Ich wizerunek jest relatywnie najmniej wyrazisty  – 

33% i 28% wybrało tu odpowiedź trudno powiedzieć. 

• W stosunku zarówno do Niemców jak i do Rosjan przewaŜają oceny negatywne. 

• Połowa badanych uczniów uwaŜa Niemców za nieprzyjaznych Polakom. RóŜnica w deklaracjach  

stopnia sympatii wobec Niemców nie jest duŜa, choć nieco więcej jest tu równieŜ ocen 

negatywnych (47% do 42%) 

• Ogólnie rzecz biorąc moi koledzy nie róŜnią się znacząco pod względem wielkości sympatii wobec 

Niemców od reszty społeczeństwa. Jak pisałem wcześniej -  według badań CBOS - sympatię 

wobec Niemców wyraŜa niespełna 40% Polaków. Moi koledzy zdecydowanie większą sympatią 

darzą Amerykanów i Francuzów, podobną Węgrów i Rosjan w porównaniu z resztą 

społeczeństwa.  

Jacy s ą wobec Polaków:  
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Udział w wymianie szkolnej z Niemcami, a wizerunek Niemców 

 

• Uczniowie, którzy uczestniczyli w wymianie szkolnej postrzegają Niemców  jako bardziej 

przyjaznych Polakom (57%) niŜ nie -uczestniczący w wymianie (23%). 

• Podobnie osobom uczestniczącym w wymianie Niemcy jawią się jako sympatyczni (57%) 

wyraźnie częściej niŜ uczniom, nie biorących udziału w wymianie (32%) 

• Ciekawe, Ŝe ten sam odsetek wśród uczestników wymiany postrzega Niemców jako przyjaznych i 

jednocześnie darzy ich sympatią. MoŜe to świadczyć o mocnym ugruntowaniu obrazu Niemców. 

 

 

 

• Interesujące jest stwierdzenie czy rzeczywiście sam fakt wymiany szkolnej z Niemcami wpływa na 

stosunek do nich czy teŜ moŜe osoby biorące udział w wymianie mają generalnie bardziej 

pozytywny stosunek do innych narodowości. Bo moŜe osoby, które wzięły udział w wymianie w 

większym stopniu lubią innych? 

 

 

• Obraz Amerykanów jest niemal identyczny w obu grupach uczniów.  
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• Francuzi wydają się obu grupom w podobny sposób sympatyczni i przyjaźni.   

 

 

• Wizerunek Węgrów jest bardziej pozytywny wśród osób nie biorących udziału w wymianie 

szkolnej z Niemcami. MoŜe to oznaczać, Ŝe ta grupa osób nie jest generalnie bardziej negatywna 

nastawiona do obcych .  

 

• Ciekawe obserwacje płyną z analizy ocen stosunku do Rosjan – generalnie w podobnym stopniu 

obdarzanych negatywnymi ocenami jak to ma miejsce w przypadku Niemców. Tutaj grupa osób  

uczestniczących w wymianie szkolnej z Niemcami ujawnia niŜszy niŜ grupa nieuczestnicząca.  

poziom postrzeganej przyjaźni i sympatii wobec Rosjan. Generalnie przewaŜa w tej grupie  

negatywny obraz Rosjan.  
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W oparciu o powyŜsze wyniki moŜna powiedzieć: 

 

• Obie grupy uczniów – zarówno uczestniczący w wymianie szkolnej z Niemcami jak i 

nieuczestniczący, ujawniają zróŜnicowane negatywne jak i pozytywne emocje wobec badanych 

narodowości. Z pewnością nie moŜna powiedzieć, Ŝe ci, którzy uczestniczyli w wymianie są 

:bardziej otwarci na innych” i dlatego wyŜej oceniają Niemców niŜ ci, którzy w wymianie udziału 

nie wzięli. Oznacza to, Ŝe doświadczenie bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami ze szkoły 

niemieckiej wpłynęło pozytywnie na kształtowanie się wizerunku Niemców.  

• Wymiana szkolna okazała się więc mieć pozytywny efekt. Warto jednak pamiętać, Ŝe wśród osób 

uczestniczących w wymianie znaczącą część stanowią jednak osoby nie podzielające 

pozytywnego obrazu Niemców. Być moŜe wpływ miał na to sposób organizacji i przebieg 

wymiany. Generalnie wymiana nie została oceniona wysoko: 

 

 

• W ocenie wymiany dominują „trójki” i „czwórki” – a średnia ocena jest poniŜej cztery. W badaniu 

nie było miejsca na szczegółowe pytania dotyczące organizacji i przebiegu wymiany. Uczestnicy 

wymiany podzielili się jedynie w pytaniu otwartym uzasadnieniami swojej oceny.  W 

wypowiedziach pojawiały się wątki - z jednej strony dobrej organizacji pobytu w Niemczech a z 

drugiej strony  niewystarczającego  zaangaŜowania naszego gimnazjum w przebieg wizyty 

uczniów niemieckich w Polsce. PoniŜej kilka wypowiedzi uczestników wymiany:  

 

„Za mało zwiedzania i średnie osoby. Fajne były niektóre zajęcia, no i parę osób. 

„Wymianę oceniam na 4, poniewaŜ cieszę się, Ŝe mogłam poznać nowych ludzi z innego 

kraju, ale nie podobał mi się program – było nudno i męcząco.” 

„Bardziej mi się podobała nasza wizyta w Niemczech. Było sympatycznie i ciekawie. W Polsce 

była gorsza organizacja i trochę się nudziliśmy ze sobą.” 

„Nieprzyjemni ludzie” 

Ocen wymiany szkolnej z Niemcami

Średnia ocen - 3,70%
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Odsetek w skazań stopnia na skali szkolnej



 17 

„Słaby kontakt językowy z osobą z wymiany. Kiepska organizacja wycieczek przez naszą 

szkołę” 

„Nie pasowało mi środowisko ludzi, u których byłam, aczkolwiek byli mili” 

„Wymiana była zorganizowana bardziej pod Niemców niŜ Polaków. Było nudno.” 

 
 
Wnioski  
 

• Wśród moich kolegów szkolnych obecne są wyraźne ślady myślenia stereotypami narodowymi – 

pozytywnymi w odniesieniu do Amerykanów i Francuzów oraz dodatkowo negatywnymi wobec 

Niemców i Rosjan. 

• Doświadczenie bezpośredniego kontaktu z osobami innych narodowości wpływa na zmianę 

wizerunku w kierunku pozytywnym. 

• Wymiana szkolna uczniów mojego gimnazjum z uczniami ze szkoły niemieckiej pozytywnie 

wpłynęła na wizerunek Niemców. Nie wykorzystano jednak wszystkich moŜliwości jakie stwarza 

tego rodzaju kontakt dla budowania dobrych relacji z Niemcami.  

 

BUDOWANIE DIALOGU-  WŁASNE PROPOZYCJE ROZWI ĄZAŃ 

- 
Własne  doświadczenia  z wymiany szkolnej, rozmowy z koleŜankami, wyniki przeprowadzonego 

badania, przeczytane lektury oraz konsultacje z ekspertem, skłaniają mnie do sformułowania 

następujących warunków niezbędnych dla  udanej wymiany szkolnej. 

1. Odpowiedni dobór grup .  

WaŜne, aby nauczyciele i organizatorzy  zapoznali się z profilem i wymaganiami szkoły partnerskiej, 

aby później nie doszło do rozczarowania. Nie zawsze musi dojść do katastrofy, gdy z uczniami z 

warszawskiego gimnazjum dwujęzycznego spotkają się uczniowie z niemieckiej Hauptschule( 

odpowiednik polskiego technikum), ale na pewno łatwiej jest, gdy szkoły są porównywalne.  

Dobrze, gdy dzieci będą pochodziły z podobnych środowisk. Z pewnością łatwiej im będzie wtedy 

nawiązać dobry kontakt. 

. WaŜne jest teŜ, aby obie grupy miały co najmniej jeden wspólny język. W przypadku mojej wymiany, 

grupy były bardzo źle dobrane pod tym względem. Dzieci niemieckie w większości bardzo słabo 

posługiwały się językiem angielskim, co  utrudniało nam to komunikacje a szczególnie dokuczliwe 

okazało się podczas rewizyty w Polsce.  

2. Przygotowanie uczestników do wymiany .  

WaŜne, aby uczestnicy przed wyjazdem do drugiego kraju dowiedzieli się najwaŜniejszych rzeczy o 

historii, kulturze i obyczajowości mieszkańców kraju, do którego jadą.  

W moim przypadku tego zabrakło i z tego powodu doszło do róŜnych trudnych sytuacji. Dla nas 

dziwne było na przykład to, Ŝe w czasie naszego pobytu w Olpe na imprezach podawany był alkohol a 

młodzieŜ niemiecka bez skrępowania paliła papierosy. Z kolei Niemcom trudno było zrozumieć, Ŝe w 

Polsce picie alkoholu i papierosy dozwolone są od 18 lat, a całkowity zakaz palenia w naszych 

domach odbierali jako przejaw braku gościnności. 
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3. Dobrze przemy ślany, łatwy w realizacji program pobytu .  

NaleŜy zadbać, aby spotkanie nie było „wyścigiem z czasem”, w którym odlicza się tylko liczbę 

zwiedzanych zabytków. WaŜna jest duŜa ilość wspólnych projektów i zajęć integracyjnych i tak to 

właśnie odbywało się w Niemczech. 

Podobało mi się to, Ŝe oferowane nam zajęcia sprzyjają współpracy, co bardzo nas zintegrowało. 

Warunki tego nie spełniały wspólne zajęcia lekcyjne w naszej szkole: szybko się bowiem okazało, Ŝe 

dla młodzieŜy niemieckiej są po prostu za trudne i od razu pojawiły się między nami rywalizacyjne 

klimaty. 

TakŜe w czasie tzw. czasu wolnego  młodzieŜ nie powinna być pozostawiona samej sobie, a z 

pewnością powinna móc liczyć na wsparcie opiekunów, jeśli  potrzebuje pomocy w organizacji 

wolnego czasu. Dobrze jeśli do programu pobytu gości włącza się młodzieŜ i nauczyciele 

nieuczestniczący bezpośrednio w wymianie. Tak właśnie było w Niemczech, czuliśmy się tam gośćmi 

całej szkoły czy wręcz – miasta. 

4. Wątek przewodni.  

Niejeden program składa się z dobrych pomysłów, zabaw w mieście, gier itd. Często jednak brakuje 

tego najistotniejszego, który  sprawia, Ŝe wszystko łączy się w unikatową całość. MoŜe to być 

oryginalny punkt kulminacyjny kończący spotkanie, np. wspólny film, przedstawienie czy koncert. 

Wspólne tworzenie albumu (ze zdjęć robionych podczas całego pobytu)na koniec spotkania w Olpe 

było jedną  z najbardziej integrujących  sytuacji w czasie naszego tam pobytu.  

Pokazał nam teŜ wymierną, namacalną wartość  naszego tam pobytu.  

 

5. Przepracowanie wzajemnych stereotypów i uprzedze ń 

 Z pewnością jest wiele innych warunków, które powinna spełniać dobrze zorganizowana wymiana 

młodzieŜy. Przedstawiłam te, których spełnienie bądź nie, zawaŜyło moim zdaniem na róŜnej ocenie 

naszej wizyty w Niemczech i rewizyty młodzieŜy niemieckiej w Warszawie.  

Spełnienie ostatniego warunku – wspólnej pracy nad tym, co od dawna nas dzieli – wydaje mi się 

niezbędne dla nawiązania bliŜszego,  bardziej autentycznego kontaktu. Mogłoby teŜ ochronić nas 

przed ujawnianiem wzajemnych stereotypów i uprzedzeń w sytuacjach, nad którymi trudno nam 

zapanować – tak jak w opisanym przeze mnie zdarzeniu podczas wspólnego oglądania meczu 

Polska-Niemcy. 

Wydaje mi się, Ŝe jeśli między ludźmi istnieją tematy tabu dotyczące naprawdę waŜnych spraw dla 

obojga lub którejś ze stron, to trudno między nimi o prawdziwe porozumienie, a często jest im po 

prostu nudno ze sobą. 

 

Jak wyobraŜam sobie realizację tych celów? Z pewnością jest to trudne wyzwanie dla organizatorów, 

ale moim zdaniem warto je podjąć. 

Na pewno waŜna jest potrzeba i zgoda obu stron. A dalej – na przykład wspólne obejrzenie jakiegoś 

wcześniej uzgodnionego tytułu  filmu i  dyskusja na ten temat. Albo wspólne przygotowanie lekcji 

historii o tym,  co dotyczy  obojga naszych narodów. Chętnie wzięłabym udział takŜe w zajęciach, na 
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których Niemcy mogliby opowiedzieć, jak oni widzą to, co zdarzyło się w czasie II – takŜe ich 

narodowi.  

I mam nadzieję, Ŝe kiedyś będę miała taką okazję. 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

W swojej pracy oparłam się przede wszystkim na własnych doświadczeniach z wymiany szkolnej – 

polsko niemieckiej. Wymiana ta nie spełniła wszystkich moich oczekiwań. Skłoniła mnie natomiast do 

refleksji i poszukiwań głębszych powodów tego się zdarzyło oraz warunków jakie powinny być 

spełnione, aby polsko-niemieckie spotkania młodzieŜy przyczyniały się do trwałych zmian w naszym 

wzajemnym postrzeganiu siebie.  

Za najwaŜniejsze z tych warunków  uwaŜam włączenie do programu dwustronnych spotkań tematów, 

które mają związek z naszymi trudnymi doświadczeniami historycznymi. W nich bowiem tkwi źródło 

wzajemnych stereotypów i uprzedzeń, które utrwalane przez lata nie pozwalają nam w pełni 

porozumieć się ze sobą.  
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Bardzo proszę Cię o udział w badaniu, którego celem jest  zebranie wiedzy o innych narodach i naszych 
doświadczeniach kontaktu z nimi. Badanie jest anonimowe – wyniki będą ujmowane w postaci zbiorczych zestawień 
procentowych. Proszę Cię o zaznaczenie swoich odpowiedzi na pytania w ankiecie poprzez wstawienie krzyŜyka w 
odpowiednim miejscu tabelki.  
Na przykład Twoim zadaniem jest odpowiedz na pytanie o to jaki kolor lubisz spośród kilku wymienionych.  ZałóŜmy, 
Ŝe: 

• róŜowy -  raczej lubisz,  
• niebieski  - bardzo lubisz 
• zielony - raczej nie lubisz 
• a o białym - trudno ci powiedzieć, trudno się zdecydować.  

W takiej sytuacji postawisz krzyŜyki w takich miejscach tabelki jak w poniŜszym przykładzie: 
Pyt Przykładowe. Jak oceniasz 
róŜne kolory: 

Bardzo 
lubię 

Raczej  
lubię 

Raczej 
 nie lubię 

Bardzo  
nie lubię 

Trudno 
powiedzieć 

RóŜowy  X    
Niebieski X     
Zielony   X   
Biały     X 
Proszę pamiętaj, Ŝeby na dany podpunkt pytania wybrać tyko jedną odpowiedź – czyli  postawić tylko jeden krzyŜyk w 
jednym wierszu/rzędzie tabelki.  

Tak więc, proszę Cię jeszcze raz o zaznaczenie swoich odpowiedzi. Nie zastanawiaj się długo – to nie jest test 
na ocenę, tu nie ma złych odpowiedzi, tu  kaŜda odpowiedź jest dobra , bo wyraŜa to co uwaŜasz. 
Pyt.1 Jak oceniasz ogólnie rzecz biorąc 
stosunek innych narodów wobec  
Polaków: 

Zdecydowanie 
przyjaźni 

Raczej 
przyjaźni 

Raczej 
nieprzyjaźni 

Zdecydowanie 
nieprzyjaźni 

Trudno 
powiedzieć 

Czy  Amerykanie są wobec Polaków:      
 Czy Francuzi są wobec Polaków:      
 Czy Niemcy są wobec Polaków:      
Czy Węgrzy są wobec Polaków:      
Czy Rosjanie są wobec Polaków:      
 
Pyt 2. Czy kiedykolwiek bezpośrednio kontaktowałe(a)ś 
się z obywatelami następujących  państw:  

Wielokrotnie Sporadycznie Nigdy 

USA    
Francja    
Niemcy    
Węgry    
Rosja    
 
Pyt. 3 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat byłe(a)ś z prywatną wizytą u rodziny lub przyjaciół w następujących 
państwach? Proszę wstaw krzyŜyk w kolumnie TAK jeśli byłe(a)ś w tym kraju, Jeśli nie byłe(a)ś zostaw puste 
miejsce 

TAK 

USA  
Francja  
Niemcy  
Węgry  
Rosja  
 
P.4 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat byłe(a)ś  na wyjeździe turystycznym z rodzicami  w następujących 
państwach? Proszę wstaw krzyŜyk w kolumnie TAK jeśli byłe(a)ś w tym kraju, Jeśli nie byłe(a)ś zostaw puste 
miejsce 

TAK 

USA  
Francja  
Niemcy  
Węgry  
Rosja  
 
Pyt. 5 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat byłe(a)ś na koloniach w następujących państwach? Proszę wstaw 
krzyŜyk w kolumnie TAK jeśli byłe(a)ś w tym kraju, Jeśli nie byłe(a)ś zostaw puste miejsce 

TAK 

USA  
Francja  
Niemcy  
Węgry  
Rosja  
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Pyt. 6 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat byłe(a)ś na wymianie szkolnej w następujących państwach? Proszę 
wstaw krzyŜyk w kolumnie TAK jeśli byłe(a)ś w tym kraju, Jeśli nie byłe(a)ś zostaw puste miejsce 

TAK 

USA  
Francja  
Niemcy  
Węgry  
Rosja  
   
Pyt. 7 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat byłe(a)ś na obozie językowym  w następujących państwach? Proszę 
wstaw krzyŜyk w kolumnie TAK jeśli byłe(a)ś w tym kraju, Jeśli nie byłe(a)ś zostaw puste miejsce 

TAK 

USA  
Francja  
Niemcy  
Węgry  
Rosja  
 
 
Pyt.8 Jaki jest  ogólnie rzecz biorąc 
Twój stosunek do róŜnych 
narodów: 

Bardzo 
sympatyczni 

Raczej 
sympatyczni 

Raczej 
niesympatyczni 

Bardzo 
niesympatyczni 

Trudno 
powiedzieć 

Czy  Amerykanie wydają Ci się:      
 Czy Francuzi wydają Ci się:      
 Czy Niemcy wydają Ci się:      
Czy Węgrzy wydają Ci się:      
Czy Rosjanie wydają Ci się:      
 
I  jeszcze pytania o wymianę szkolną. Jeśli brałe(a)ś udział w wymianie szkolnej z młodzieŜą z innego kraju w ciągu 
ostatnich dwóch lat , to proszę odpowiedz na następujące pytanie; 
 
Pyt 9  Jak oceniasz  wymianę szkolną, w której brałe(a)ś udział? Oceniając proszę zaznacz krzyŜykiem punkt na skali 
szkolnej od 1 do 6. Oceniam wymianę szkolną na: 

1 2 3 4 5 6 
 
Bardzo proszę Cię o napisanie kilku zdań o powodach takiej oceny. Jakie były pozytywne strony (jeśli były) wymiany a 
jakie negatywne (jeśli były): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I na zakończenie zaznacz kółeczkiem swoją płeć : Kobieta  MęŜczyzna 
 
i podaj rok swojego urodzenia: ............................ 

Serdecznie Dziękuję Ci udział w badaniu. 
 


