
Granice i ich 
skutki.

Die Grenze und ihre 
Folgen

Polnische Präsentation beim Jugendprojekt 2016 in 
Litauen (23.-31.07.16)



Historia granic w Europie
Die Geschichte von der Grenze in Europa

Od II wojny światowej do 1989 roku – „żelazna kurtyna”- izolacja obszarów 
pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata.
Ab dem 2.Weltkrieg bis 1989 bestand der „Eiserne Vorhang“ – Isolation der Gebiete unter russischer 
Dominanz – ZSSR – gegenüber der nichtkommunistischen Welt.



Skutki:
-wielka różnica cywilizacyjna między Europą Wschodnią i Środkową a 
Zachodnią.

Effekte:
Große Unterschiede der Zivilisation zwischen Osteuropa, Mitte- und Westeuropa

W państwach satelickich ZSRR:
- niedemokratyczne rządy: fałszowane wybory, więzienie za inne 
poglądy, nawet zabójstwa polityczne

In Satellitenländern von der ZSRR (Rußland) gab es keine demokratische Regierung, 
falsche Wahlen, Gefängnis für andere Meinung, auch politische Morde.

(Polska tylko lata 1945 – 1956 ok.60 tysięcy zamordowanych, do roku 
1989 jeszcze kilkaset osób).

(In Polen wurden in der Zeit von 1945 bis 1956 ungefähr 60.000 ermordet und bis 1989 
noch einige Tausend Personen mehr)



Poznań 1956



Gdańsk – Gdynia 1970



Warszawa 1981



Gdańsk 1981



Warszawa 1981



- zła polityka gospodarcza, decyzje podejmowane w 
Moskwie,
- bardzo duże trudności z zaopatrzeniem (braki 
wszystkich towarów!, np. w sklepie spożywczym tylko 
ocet),
- bardzo duże trudności z uzyskaniem paszportu, 
silnie strzeżone granice,
- praktycznie niemożliwa niepaństwowa wymiana 
handlowa,
- izolacja!
-Das polnische Volk war nicht einverstanden, wie es behandelt wurde:
-Falsche Wirtschaftspolitik, die von Moskau bestimmt wurde.
-Sehr starke Probleme mit der Belieferung von Geschäften (in den 
Lebensmittelläden gab es nur Essig).
-Es war sehr problematisch, einen Pass zu bekommen. Die Grenze 
wurde ganz stark bewacht.
-Es war fast unmöglich, einen Handel ohne staatliche Kontrolle zu 
betreiben.
-Totale Isolation.











Strefa Schengen 
obszar bez granic

wewnętrznych

Schengen-Zone



Układ z Schengen - zawarty w Schengen

w Luksemburgu, 14 czerwca 1985 roku:

 znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami Unii

 wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej

 rozwija współpracę policji i organów sądowych

Schengen: Zone ohne innere Grenze
• Der Pakt der Schengen-Zone wurde am 14.Juni 1985 in Schengen in 

Luxemburg beschlossen.

• Befreiung von der Personenkontrolle an der Grenze zwischen den 

Unionsländern.

• Stärkere Zusammenarbeit bezüglich der Sicherheit in der Asylpolitik.

• Weitere Entwicklung in der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gerichten.





Członkowie
Pierwsi członkowie układu z Schengen

Belgia - 26 marca 1995r.

Francja - 26 marca 1995r.

Holandia - 26 marca 1995r.

Niemcy - 26 marca 1995r.

Luksemburg - 26 marca 1995r.

Hiszpania - 26 marca 1995r.

Portugalia - 26 marca 1995r.



Państwa przystępujące do strefy Schengen w roku 1997

Włochy - 26 października 1997 r.

Austria - 1 grudnia 1997r.

Państwa, w strefie Schengen od roku 2000

Grecja - 26 marca 2000r.

•Państwa, w strefie Schengen od roku 2001 

Dania - 25 marca 2001r. 

Finlandia - 25 marca 2001r. 

Szwecja - 25 marca 2001r.



Państwa, przystępujące do strefy Schengen w roku 
2001, ale pozostające poza Unią Europejską

Islandia - 25 marca 2001r.

Norwegia - 25 marca 2001r.



Państwa, przystępujące 31 grudnia 2007r. (przejścia 
lądowe i morskie) i 29 marca 2008r. (lotniska, wraz 

z nowym rozkładem lotów):

Czechy

Estonia 

Litwa

Łotwa

Malta

Polska 

Słowacja

Słowenia

Węgry



 Państwa, w strefie Schengen od 2008r.:

Szwajcaria 

 Państwa kandydujące:

Bułgaria

Cypr

Rumunia

Otwarta granica z Włochami:

Liechtenstein

Watykan

San Marino



Pozytywne skutki:
1. Ułatwienia w ruchu osobowym.

2. Wzrost gospodarczy na wspólnym rynku.

3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w całej Unii

Europejskiej.

Positive Effekte:
1. Personen können sich einfacher und freier bewegen.

2. Wirtschaftswachstum am gemeinsamen Markt.

3. Größere Sicherheit in der ganzen Europäischen Union



Negatywne skutki:

1. Zagrożenia związane
z terroryzmem i przestępczością międzynarodową.

2. Zamarcie handlu przygranicznego.

3. Utrudnienia dla sąsiadów z wschodniej granicy.

4. Utrata podmiotowości politycznej przez  władze lokalną.

Negative Effekte:
1. Große internationale Gefahr durch Terroristen und Verbrecher.

2. Sterben von Handel auf Grenzgebieten.

3. Erschwerte Bedingungen für die Nachbarn an der Ostgrenze.

4. Die Regionalverwaltungen haben subjektiv politisch nicht mehr so viel 

zu sagen.



Wschodnia granica UE
Ostgrenze der Europäischen Union.



Dziękujemy za 
uwagę

Literatura: 
www.europe-direct.katowice.pl,
eur-lex.europa.eu,
naukawpolsce.pap.pl


