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KONTAKTY U C Z ~ ~ OSLUBICKICH
W
ZM I E S Z ~ ~ C A M I
I INSTYTUCJAMI FRANKFURTU NAD ODRq

Przed trzema laty zapocqtkowana zostala wspwraca miqdzy socjologarni i
pedagogarni z Freie Universitiit z Berlina i Wyiszej Szkoly Pedagogicmej z
Zielonej Gory. Wspolnym przedsiqwziqciem obu zespdow sq badania panelowe
nad usytuowaniem spolecznym, nad postawami i systemami wartosci mlodzieiy
szkolnej w wieku od 13 do 17 lat, mieszkajqcej w miastach przygranicznych Shbicach i we FraMrcie. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostanq
wyllllu badah przeprowadzonych w lutyrn 1992 roku dotycqce:
- kontaktow interpersonalnych z mieszkahmi miast najbliiszych sqsiadow,
- kontaktow z instytucjami w sqsiedajqcych miastach,
- sposobow postrzegania obcokrajowcow.
Na sposob funkcjonowania jednostki, jej osiqpiecia i plany iyciowe, postawy
i oceny w p m wiele czymkow, M r e zgodnie z ekologicmq teoriq Uwe
Bronfenbreneral m o h a uporzqdkouiac hierarchcznie. Najbliiszym otoczeniem
jednostki jest jej rodzina, a ogbl cech, ktore dotycq rodziny, stanowi
mikrosystem jednostki. Grupy i instytucje otaczajqce rodzinq, z ktoryrni jej
czlonkowie majq codaenne kontakty, np. grupa rowieinicza. szkda: zaklad
pracy, stanowiq mezosystem. Szersze uklady instytucjonalne. takie jak system
gospodarczy, polwcmy tworzq natomiast egzosystem. Dopiero te trzy systemy
mikro-, mezo- i egzo- tworq kompleks czynmkow majqcych wpwv zarowno na
zachowania jak i opinie jednostki, zwany makrosystemem.
S p e c y f i pogranicza polega miedzy innymi na tym, ii stykajq sie tam dwa
sqsiadujqce ze sobq makrosystemy, inne systerny gospodarcze, polityczne i
kulturalne. Socjalizacja jednostlu majqcej naturalne niejako kontakty zarowno ze
"swozmi" i "obcymr" przebiega inaczej, niz osob, dla kt~rychkrqg osob i
instytucji jest bardziej jednorodny. Wzajemne w p m i powiqzama wystepujqce
na terenach pogranicza sq interesujqcym polem obserwacji i badah zarowno dla
historykow, etnologow i socjologowtak z jednej jak i drugiej strony granicyz.
1 U B r o n f e n b r e n e r, The Ecology of Human Development, Cambrige, Mass., Hanard University
Press. 1979.
2 2. Kurcz, Wstep w: Problemy spotecno-gospodarczemiast pogranicza polsko-niemieckiego, red.
Z.K u r c z, Wrociaw 1992, s.5.

Zakres kontaktow migdzy mieszkancami terenow przygranicmych moie byc
bardzo zro2nicow-any, od mijania siq z "abcyml" w sklepie, na ulicy, do
odtviedzln towarzyskich, w-spohe prowadzonych interesow lub mieszanych
malzenstw. Jednym z aspektow relacjonoua.nych tu badari skbicko-frankfurckich
byly kontakty, jakie utrzymujq ze sobq mlodzi mieszkaricy obu tych miast.
Tabela 1 prezentuje z kim a7jakim stopniu majq kontakty we FrankfUrcie
ucniowie ze Shbic.
Tabela nr 1
Brzegowy rozklad odpowiedzi nu pytanie:

Okolo 20-30% badanej mlodzleiy informuje o rodzinnych i przyjacielskich
powiqzaniach z mieszkaricami FrankfUrtu. Okdo 14% o kontaktach poprzez
organizacje mlodziezowe i niecale 9% o kontaktach za posrednictwem szkoly.
Najczpstsiq plaszczyq kontaktow sq spotkania ze znajomymi j przyjaciolmi
rodzicow. 14% mlodzieq informuje o silnych i bardzo silnych powiqmmach z
zaprzyjainionymi mieszkaricami FrankfUrtu i 15,8% o kontaktach luiniejszych,.
Dla 21,9% plaszczyq powiqzari z miastem najblizszych sqsiadow sq kontakty z
r o d z q mieszkajqcq w Frankfurcie. Utrzymujqcych kontakty z r o w jest
wiecej wsrod ucniow szkg podstwowych (23,5% w kl.VII i 26,6% w kl.VIII,
niz uczniow szkol srednich (18,8% w kl.1 i 11,7% w kl.11). Zaobsemowana
roinica q m k a c moze z dwoch nastgpujqcych powodo~v.Po pierwsze, ucniowie
szkol podstawowych sq mieszkaricami Slubic i jesli majq rodzine we Frankfbrcie,
to bliskoSc poloienia obu miast sprzyja utrzymaniu kontakt.6~.Natomiast c q i c
uczniow slubickich s z k 3 srednich mieszka poza Slbicami i albo dojeidia do
szkdy, albo mieszka w internacie. Rodzice ich natomiast mieszkajq poza
Slubicami i wiqksza odleglosc od Frankfurtu nie sprzyja kontaktom z rodzlnq w
Niemczech. Drugi powod r o h c y wyIllka stap, iz mlodziez w wieku 16-17 lat
zyskuje wiqksiq samodzielnoSC w kreowaniu swoich kontaktow towarzyskich niz
14-15-latkocvie, ktorzy obowiqzani sq do udzlalu w spotkaniach inicjowanych
przez rodzlcow.

Podobnie jak intensywnosc kontaktow z rodzinq w sqsiednim miescie,
wyglqdajq kontakty z przyjacibi rodzicow. Cqsciej inforrnujq o nich
ucniowie z Mas VII i VIII, 38,9% i 35,2%), rzadziej uczniowie z klasy I i I1
szkoly Sredniej (22,9% i 24,7%).
Podstawowa ro2nica dotycqca kontakt6w z wlasnymi przyjaciolmi polega na
tym, ii o powiqzaniach takich cqsciej informuja chlopcy niz dziewczyny (o
czqstych icontaktach z przyjacismi 5,6% chlopcow i 2% dziewcqt. 0
kontakatch luhiejszych odpowiednio 2 1,1% i 19,6%).
Dla porownania chcidabym pokazac z kim w Slubicach utrzyrnujq kontakty
mlodzi mieszkaricy Fr-3.
Ucznbm we Frankfurcie zadano natomiast
pytame z kim majq kontakty w Slubicach. Tabela 2 prezentuje aane procentowe
o kontaktach w stopniu silnym i bardzo silnym (Iqcznie) mlodzieiy niemieckiej i
dla porownania polskiej.
Tabela nr 2
Dane procentowe o silnych i bardzo silnych kontaktach
miedzy mieszhncami Franfirtu i Stubic

Kontakty silne
i bardzo silne

1

Uczniowie

z krewnymi

3%

12%

z przyjacidmi rodz.
z przyjacidmi

4%

3%

14%
9%

704

4%
644

z organizacjq mlodz.

Na podstawie danych tabeli 2 moina wnosic o wiqkszej ekspansymosci
ucniow ze Shbic. 0 czqstszych zarowno interpersonalnych jak i
instytucjonalnych kontaktach realizowanych w miescie sqsiadow zza Odry.
Do podobnych wnioskow dojsc moina analizujqc w jjaluch instytucjach
przebiegajq kontakty Slubiczan z mieszkaricami Frankfiutu i odwrotnie. Co
prezentuje tabela 3.

Dane z bad& we Fra.nkfurcie pochodq z raportu Fr-rtiOder-Lebensbedmgen
Verhalten von Schuljugendlichen Berlin 1933, s.28.

und soziales

'

Tabela nr 3
lnstytucje Franfirtu i Stubic odwiedzane przez uczniow
sqsiadujqcych miast

Uczniowie Fraddurtu

Ucmiomie Shbic

Instytucje
odwiedzane:

biblioteka

2

3

teatr

1

4

95
95

1

1

2

2
3

96
97

Najczqsciej odwiedzanymi instytucjami w sqsiadujqcych przez Odrq miastach
sa instytucje handlowe; we Frankfkrcie odwiedzilo je przynajmniej jeden raz 76%
uczniow ze Slubic, a w Shbicach 57% uczniow z Frankhrtu. Drugirn miejscem
najczqsciej odwedzanyn byly boiska i obiekty sportowe. We FrrvlkfUrcie bylo w
nich 28% shbickich uczniow, a w Shbicach 9% uczniow frankfurckich. Z
instytucjami, upowszechniajqcymi takie dziedziny kultury symbolicznej jak
muzyka i film, w miastach swoich sqsiadow mialo kontakt okdo 10% badanej
mlodzieiy ze Slubic i nie wiecej niz 5% mlodaeiy z Frankfiutu. Bibliotekq i
teatr, a wiqc instytucje upowszechniajqce dziela kultury operujqce slowem po obu
stronach granicy odwiedzilo okolo 5% mlodych Polakow i Niemcow,
mieszkajqcych w sqsiadujqcych ze sobq miastach. Widac, iz czqsciej uczniowie
Slubic nii FrankfUrtu odwiedzajq miasto zza rzeki. Wylqcajqc sklepy i
targowiska w Slubicach, do bytnosci w ktorych przyznala siq przesdo polowa
mlodych mieszkaricow FrankfUrtu, inne instytucje po stronie poiskiej odwiedzilo
mniej niz 10% badanych uczni6w niemieckich. Natomiast we Frankfurcie 314
uczniow ze Shbic bylo w sklepach, 113 w obiektach sportowych i przesdo 1/I0
na dyskotece. Podstawowej przyczyny tej dysproporcji upatqwaC moina w
. charaberze obu osrodkow miejskich po obu stronach Odq~.Slubice liciqce 16
tysiecy mieszkaricow, dysponujqce skromnq b q instytucji kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych, nawet w ofertach (poza bazarem) nie mogq
konkurowak z licqcym przeszlo 85 tysiqcy mieszkaricow, dysponujacym wiqksq
b a q o i w i a t o ~kulturalnq i sportowq, Fr&rtem.

Problem wzajemnego uczestnidwa (lub raczej jego braku) mlodzieiy polskiej
i niemieckiej w imprezach organizowanych specjalnie z myslq o zblizeniu polskoniernieckim, byly przedmiotem refleksji Thomasa Handricha. W 1992 roku autor
ten napisal: 'IGdyby zawierzyc licznym doniesieniom prasowym w regionie ,
graniczqcym z Polskq, moina by odnieSC wraienie, i e w ciqgu ostatnich dwu lat
nowego sqsiedzfwa migdzy Polskq a Niemcami dzieje siq wiele dobrego. Nie ma
niemalie miesiqca, w ktoiym zabrakl~byniemiecko-polskregofesqiiii przyjatizi,
wystepow mieszanych chordw i orkrestr mIodzieiowych albo rockowych
koncertdw, z udzialem grup z Polsb i Niemiec. Tq listg imprez, ktore majq
stwarzaC okazje do spotkan mlodych ludzi, moina by ~eszczeprzedJuzyC. (...) A
jednak pozory mylq. W przeciwleglych miastach z przejkciami granicznymi
mlodziei woli oklaskiwaC swoich niemieckich czy polskich idoli rockowych we
wlasnym gronie. (..) W imprezie z okazji "Dnia spotkania niemiecko-polshego "
9 czerwca 1991 roku we Frankjbrcie nad Odrq wzielo udzial mniej publicznoSci
niz artystow. Forum dyskusyjne z udzialem licznej grupy prominentow
politycznych zorganizowane dla mieszhncow Fran@rtu i Slubic, trzeba bylo
odwolai.. Naliczono zaledwie garstkg widzow, chociai w tygodniu
poprzedzajqcym tg imprezg zadbano o jej odpowiedniq reklamqf14.
Przyczyn takiego stanu rzeczy cytowany autor upatruje w braku
zainteresowania i to glownie - jego zdamem - ze strony mlodziezy niemieckiejs,
nieufhosci, braku wzajernnej akceptacji, obojqtnosci Polakow i Niemcow, w
dzialalnosci niernieckich prawicowych band mlodziezowych, ktore ujawinily sie
w ostatnich latach6 oraz w braku organizatorow wspapracy i wyrniany
mlodzieiowej, ktora istniala za czasow NRD i RFN. Ten sam autor podaje
jednak przyldady pozytywych inicjatyw w dzledzinie wsp6lpracy polskoniemieckiej. Sq nimi: jedna klasa Iqczona w Liceurn im. Karla Liebknechta, w
ktorej uczy siq po dzlesiqciu uczniow z Polski i Niemiec, utworzona w 1992 roku,
nauka jqzyka polskiego w tymie liceum, jako drugiego jezyka obcego. Jednak
zasiqg tych przedsiqwziqc jest niewielki, obejmujq one nikomy procent
mlodzieiy z granicqcych ze sobq miast.
Czy i czym owocuja, scislejsze kontakty miqdzy Polakami a Niemcami? W
relacjonowanych tu badaniach interesowalo nas rowniei jak wi@ najbliiszych
sqsiadow ucmiowie po obu stronach granicy. Byc moze jest tak, ze mlodzlei
majqca rodzinne lub przyjacielskie kontakty z osobarni po drugiej stronie granicy
przypisuje irn cqsciej cechy pozytywne i nie 2ywi uprzedzen. Prosilihny
ucmiow, aby wyrazili swoje zdanie jacy sq w przewakqjqcej mierze Polacy i
Niemcy. W tabeli 4 przedstawiony zostal rozklad odpowiedzi uzyskanych po
jednej i drugiej stronie Odry.
4 T. H a n d r i c h, Pienvsze zbliien~ai nowe rozdiwiqki w: Mit den Augen der Nachbam. Menschen Landschaften- Verh;iltnissean Oder und NeiDe, red. Ch. Brandt, E. Czemiakowski, 1992, s.8 1-82.
5 Tamte,s.89
6 Tamie,s.85

Tabela nr 4
Opinie uczniou~z Fran@rtu

I

SEubic o swoich najbliisqch sqsiadach

1

[~olacy(Niemcy)
chqtnie udzielajq pomocy
sq malo uczym
sq otwarci i uprzejmi
sq pyskaci
sq beztroscy i "nu luzie"
i
wykazujq dui;o inicjatywy
sa, ludimi jak wszyscy inni

37,O
46,9
36,9
54,8
34,O

Niemcach
37,7
47,O
34,7
56,9
59;9

47,3

1

62,5

69,l

I

85,9

Zwraca uwagq duia zgodnosc poglqdow mlodzlezy z Frankfurtu i Slubic
dotycqcych dostrzegania u swoich najblizszych sqsiadow takich cech jak:
gotowosc do udzlelania pomocy, uczynnosc, otwartosc i uprzejmosc, z dr~glej
strony bycie pyskatym. Inaczej jui natomiast wi@ u siebie nawzajem przejaay
bestroski, bycia "na luzle" i przejawiania inicjatyuy. Cechy te czqsciej przypisujq
Niemcom polscy ucniowie, niz Polakom niemieccy. Rowniez wkcej slubickich
ucniow (85,9%) myraiilo opink, i i Niemcy sq ludimi jak wszyscy inni.
Czy fakt utrzymywama kontaktow z rodmq lub przyjaciolmi we Frankfbrcie
w p m na postrzeganie Niemcow? W przypadku niektorych cech talc, innych
nie. Ci, ktorzy majq bardzo czqste kontakty z krewnymi i wlasnymi przyjaciolmi
we Frankfurcie, cqsciej z pelnyrn przekonaniem unajq, iz Niemcy sq sklollni do
udzielania pomocy (10,7%; 5,5%; 4,9% - odpowiedzi "zdecydowanie fak"
kolejno wirod majqcych cqste kontakty z krewnymi, rzadkie i nie majqcych
rodziny w Niemczech: 10,3%; 8,4; 4 3 % odpowiednio wsrod majqcych i nie
majqcych przyjaciM w5rd Niemcow). Utrqmujqcy rodzime i przyjacielskie
kontaw we Frankfurcie czqsciej umajq, 2.e Niemcy sa, otwarci i przyjainie
nastawieni (10,7; 53%; 6,1%) oraz, ie vrykazujq wiele inicjatywy (20,0%;
12,7%; 9,7%). Jeszcze wyrainiej widac tq rohicq wsrod majqcych i nie
majqcych przy~aci6lwsrod Niemcow (17,2%; 5,3%; 5,6%). Czqste kontakty z
krewnymi i wlasnymi przyjacidmi sprzyjajq postrzeganiu Niemcow jako ludzi z
iricjatywq (20,0%; 12,7%; 9,7% - odpovriedzi "zdecydowanie tak" wirod
majqcych sihie, slabe i nie majqcych zwi@ow z krew-nymi w Niemczech oraz
27,6%; 14,7%; 8,5 % w zaleknosci od nasilenia kontalctow z przyjaciki). Wiqzi
rodzinne miqdzy mieszkaricami sviadujqcych ze sobq miast sprzyjajq postawom
charakteryzujqcym siq brakiem uprzedzen. Jesli w calej probie ucniow

slubickich zdecydowanie zgadzajqcych sig z opini% iz Niemcy sa, ludimi jak
wszyscy inni byio 55,1%, to wsrod utrzymujqcych czqste kontakty z rodzinq we
FrankfUrcie osob takich bylo prawie 63%. Dodac jednak nalej, iz wsrod
utrzymujqcych scisle kontakty z krewnymi bylo rowniez najwiqcej, bo 10,7%
osob, unajqcych, i e Niemcy nie sq ludhni jak wszyscy inni. Przy
dychotomicmyrn rozpatqwamu opinii o odmiennoSci Niemcow nie ma iadnych
roinic w nastawieniu uczniow utrzymujqcych i nie utrzymujqcych kontaktow z
krewnymi w Niemczech. Nie ma takze wplywu na stosunek do Nierncow
cz~stotliwoscpobytu w centrach handlowych I niemieckich sklepach).
Jak widaC z zaprezentowanego materiah kontakty z mieszkaricami FrankfUrtu
utrzymuje niecde 15% uczniow shbickich szka, a ze Shbicanami nawet nie 5%
mlodziej z Frankfhtu. Blislue sqsiedztwo stanowi raczej potencjalnq niz
rzeczywistq plaszczymq kontaktow mlodych ludzi z obu stron Odry. Istmejqce
kontakty interpersonalne owocujq bardziej otwartymi postawarni wobec
najblizszych przestrzennie "obcych". Nie majq natomiast roinicujqcego wplywu
na takie postawy kontakty z instytucjami w sqsiadujqcych miastach, zwlaszcza ie
najcqsciej odwiedzanymi sq mstytucje handlowe.
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KOhTAKTE DER SCHULERNi-INNEN AUS SEUBICE MIT DER
EINWOHNERSCHAFT W D DER EIArRCHTUNG IN FRANKFURT

Der Berichtprasentiert die Forschungen, die im Februar 1992 von Soziologen und
Padagogen au.s Berlin und Zielorra G6ra mil den Schulern aus Frankfurt und Slubice
durchgefuhrt worden sind. In der Erhebung wurden erfapt: Lebens-bedingungen,
Aktivitaten und Orientierungen der Schuljugend und Kontakte mit der
Eiilwohnerschaft und den Einrichtungen in Frankfurt. Theoretische Per.spektive der
Forschungsarbeit bildet der sozialokologische Ansatz von UBronfenbrener.
Was ergibt sich aus der L$7tersuchung? Die Schuler aus SIubice geben hauJiger an,
sehr starke und starke Verbindungen zu den Venvandten (12%), zu den Freunden der
Eltern (14%), zu eigenen Freunden (9%) nus Frankfurt zu haben. Sosiale Beziehungen
haben mit Venvandten und Freunden aus Slubice nur 3-4% der Schuler aus Frankfurt.
Die Haufigkeit von Kontakten, die iiber Institutionen (Schulen, Jugendorganisationen)
vermittelt worden sind, bleibt auf niedrzgem Niveau. Dariiber sprachen nur 1% der
Schiiler/-innen aus Frankfurt und 2-4% aus Slubice.
Auch Veranstaltungen und Einrichtungen besuchen Schiiler/-innen aus Slubice
ctwas haujger in Frankfurt als umgekehrt - die Frankfurter dies fun. Am haujigsten
besuchen die Schiiler aus Slubice in Frankfurt Geschajie und Einkaufshallen (76%)
und Sportstaten (28%). In den polnischen Laden waren 57% der Schuler/-innen aus
Frankfurt. Tqelnrehr seltener als Einkaufs- und sportliche Einrichtungen wurden von
den Schiilern aus SIubice kulturelle hstifutionen besucht (4-9% der Schiiler).
Man kunn schlu$"olgern, daJ3 die enge Nachbarschaft eher eine potentielle als
reale Ebene fur Kontaktaufnahme zwischen den Jugendlichen nus Slubice und
Frankfiurt darstellt. Die Einkaufskontakte, wenn sie auch am hau$gsten aufpeten, sind
eher oberfldchlich und, aller Wahrscheinlichkeit nach, bilden sie keine Gmndlage fur
das Erkenntnis der KuItur der nahesten Nachbaren.

