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l Ka den cja pie r wsze go rz¹du ko a li cji Pla t fo r my Oby wa te l skiej i Pol skie -
go Stron ni c twa Lu do we go przy nios³a zde cy do wan¹ po pra wê w sto sun -
kach pol sko- nie miec kich. Na dal jed nak bra ku je im sze r szej wi zji na
przysz³oœæ, wype³nie nia de kla ra cji kon kre t ny mi czy na mi i wspó l nych
ini cja tyw na are nie eu ro pe j skiej. Pol ska nie wy ko rzy stu je po ten cja³u
li cz nych in sty tu cji pol sko- nie miec kich, zbyt ma³e zna cze nie przy pi su je
ta k ¿e pro mo cji Pol ski w Nie mczech za po moc¹ do stê p nych in stru men -
tów. Poza ki l ko ma jed no stka mi w ad mi ni stra cji re la cje z Nie mca mi nie
s¹ tra kto wa ne prio ry te to wo i bra ku je im ko or dy na cji. To po dej œcie wy -
ma ga zmian.

l W na szym in te re sie jest wzma c nia nie zain tere so wa nia Nie miec Polsk¹
i po ka zy wa nie, ¿e je ste œmy wa ¿ nym i in te re suj¹cym pa r t ne rem.

l Obecn ie ist niej¹ bar dzo do bre wa runki, aby sto sunki pol sko -nie mieckie
wesz³y w now¹ fazê: do skona³e wy niki wspó³pra cy go spod arcz ej,
po zyt ywne opin ie obu spo³ecze ñstw o kra ju s¹sia da i sze roki zas iêg
pol sko-nie mieck ich sieci wspó³pracy.

l Na le ¿y an ga ¿o waæ siê na rzecz spra w nej re a li za cji pol sko- nie miec kich
pro je któw wy mie nio nych w „Pro gra mie wspó³pra cy”, przy jê tym przez
oba rz¹dy w cze r w cu 2011 roku pod czas wspó l ne go po sie dze nia
z oka zji dwu dzie sto le cia pod pi sa nia Tra kta tu o do brym s¹sie dztwie
i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi.

l Koo rdynacjê sto sunków pol sko-nie mieck ich po winno pr owad ziæ
Mi nis terst wo Spraw Za gran iczny ch. Na le¿y jed nak zad baæ, aby rów -
nie¿ w in nych re sort ach prio ryt eto wo trak tow ano relacje z Niemcami.

l Ist niej¹ce in styt ucje i or gan iza cje pol sko-nie mieck ie mog¹ byæ
sku teczn ym nar zêdzi em wzmac nian ia wza jemn ych sto sunk ów i pro -
mo  w ania Pol ski w Niem czech. Za pob iegn¹ ta k¿e ewent ual nym
trudn o œc iom, które mog¹ siê w przysz³oœci pojawiæ w wy niku nie -
pewn ej sy tua cji ekon omi cznej w Eu rop ie. Aby wy kor zystaæ po ten -
cja³ ist niej¹cych struk tur, nale¿y zmien iæ pol skie pod ejœcie,
zak³adaj¹ce, ¿e to Niem cy bêd¹ zaw sze na nie ³o¿yæ, stro na polska
jest wiêc z tego obowi¹zku zwolniona.

l Zmia ny w mi nis terst wach, ja kie za chodz¹ w wy niku zmian w rz¹dzie,
nie mog¹ wstrzymywaæ pra cy nad pol sko-nie mieck imi pro jekt ami.
Jed nocz eœn ie nal e¿y kor zyst aæ z wpro wad zonej ju¿ wy miany pol skich
i nie mieck ich urz êdnik ów, a tak¿e j¹ rozszerzaæ.
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K
aden cja pie r wsze go rz¹du ko a li cji Pla t fo r my Oby wa te l skiej i Pol skie go Stron ni c -
twa Lu do we go przy nios³a zde cy do wan¹ po pra wê w sto sun kach pol sko- nie miec -
kich. Och³od ze nie z lat 2005–2007 zo sta³o zast¹pio ne ciep³ymi re la cja mi na wie lu

p³asz czy z nach. Osta t nie mie si¹ce, ob fi tuj¹ce w li cz ne ob cho dy dwu dzie sto le cia pod pi sa nia
Tra kta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi, by³y
swo i stym kon ce r tem mi³ych ge stów, ra do s nych uro czy sto œci i wie lu za pe w nieñ o wza je m -
nym wspa r ciu. Gdy jed nak spo j rzeæ g³êbiej, trze ba przy znaæ, ¿e na dal obe cnym sto sun kom
pol sko- nie miec kim bra ku je sze r szej wi zji na przysz³oœæ, wype³nie nia de kla ra cji kon kre t ny -
mi czy na mi i wspó l nych ini cja tyw na are nie eu ro pe j skiej. Pol ska nie wy ko rzy stu je po ten -
cja³u li cz nych in sty tu cji pol sko- nie miec kich, za ma³e zna cze nie przy pi su je pro mo wa niu
Pol ski w Nie mczech za po moc¹ do stê p nych in stru men tów. Poza ki l ko ma jed no stka mi w ad -
mi ni stra cji re la cje z Nie mca mi nie s¹ tra kto wa ne prio ry te to wo i bra ku je im ko or dy na cji. Nie
za pe w nia jej obe c nie do ko ñ ca oso ba pe³no mo c ni ka do spraw sto sun ków pol sko- nie miec -
kich. Tym cza sem w in te re sie obu kra jów le¿¹ nie ty l ko bar dzo do bre, ale ta k ¿e akty w ne re la -
cje Pol ski z Nie mca mi. W do bie kry zy su go spo dar cze go, kie dy Unia Eu ro pe j ska dys ku tu je
o s wo jej przysz³oœci, na le ¿y po ka zy waæ Nie mcom, ¿e Pol ska mo¿e byæ dla nich po wa ¿ nym
pa r t ne rem. Po wstaj¹cy w³aœ nie rz¹d po wi nien ju¿ na eta pie two rze nia za dbaæ o od po wied nie 
pod kre œle nie zna cze nia tych kon ta któw. Ko nie cz ne jest hory zon ta l ne po dej œcie do po li ty ki
wo bec Nie miec.

W ni niejs zym oprac owa niu opis ano pod stawy, na ja kich nowy pol ski rz¹d bêd zie mu sia³
obecn ie budow aæ polit ykê wo bec Nie miec. Sfor mu³owane re kom enda cje maj¹ cha rakt er ho -
ryz onta lny, kon cent ruj¹c siê na wy zwan iach prze kroj owy ch w po lit yce za gran icznej wo bec
Nie miec. Ce lowo po min iêto wspó³pr acê re sort ow¹ w licz nych ob szar ach st osun ków pol -
sko-nie mieck ich, li sta ta kich za dañ zo sta³a bo wiem stwo rzona w czerw cu 2011 roku z okaz ji 
obch odów rocz nicy pod pis ania trak tatu i wy maga osobn ych anal iz. Nowo sfor mu³owany
rz¹d powinien przyst¹piæ bezzw³ocznie do jej realizacji.

Sy tua cja wy jœc iowa

M
i jaj¹ca ka den cja przy wró ci³a re la cje z Nie mca mi na w³aœci we tory, spra wiaj¹c, ¿e
s¹ one obe c nie bar dziej ni¿ po pra w ne. Wspó³pra ca roz wi ja siê na ró ¿ nych po zio -
mach – od naj wy ¿sze go, poli ty cz ne go, przez go spo dar kê, po kon ta kty obu

spo³eczeñstw. Jed no cze œ nie na sto sun ki pol sko- nie miec kie wp³ywa wie le czyn ni ków, o któ -
rych nie na le ¿y za po mi naæ, pla nuj¹c dzia³ania w sfe rze obu stron nych re la cji.



Rok mi³ych ges tów

Do sko na le uk³ada siê ko mu ni ka cja miê dzy naj wy ¿szy mi oso ba mi w obu pa ñ stwach.
Sprzy ja temu z pe w no œci¹ po cho dze nie pa r tii rz¹dz¹cych z tych sa mych ro dzin po li ty cz nych,
zrze szonych w Eu ro pe j skiej Pa r tii Lu do wej. Ponad to An ge la Mer kel i Do nald Tusk s¹
polity ka mi, któ rych cha ra kte ryzu je po do b ny spo sób my œle nia. Obo je kon kre t nie, pra gma -
tycznie pod chodz¹ do wy zwañ, ja kie staj¹ na dro dze bila te ra l nych kon ta któw. To zaœ, jak
twierdz¹ oso by z ich oto cze nia, po ma ga w kon ta ktach. G³owy obu pañstw – Bro nis³aw
Ko mo ro wski i Chri stian Wulff – dbaj¹ z ko lei o sym bo li cz ny wy miar sto sun ków, tak isto t ny
zw³asz cza w 2011 roku, na któ ry przy pa da³y li cz ne ro cz ni ce we wza je mnych re la cjach. Pre -
zy den ci od cza su ob jê cia sta no wisk (obaj w po do bnym cza sie – la tem 2010 roku) zd¹¿yli siê
ju¿ wi dzieæ w fo r ma cie dwu stron nym, nie licz¹c spo t kañ w wiê kszym gro nie, dzie siêæ razy.
Mi ni stro wie spraw za gra ni cz nych wspó l nie je¿d¿¹ do kra jów Par t ne r stwa Wschod nie go1

i od wie dzaj¹ siê pry wa t nie2. Wspó³pra cuj¹ ta k ¿e Po lak Je rzy Bu zek i Nie miec Han s - Gert
Pöterring – obe c ny i by³y Prze wod nicz¹cy Pa r la men tu Euro pe j skie go, obaj wy ró ¿ nie ni
w 2011 roku Na grod¹ Pol sko - Nie mieck¹.

Uro czystoœæ z tej okaz ji nie by³a zreszt¹ je dyn¹ zor gan izo wan¹ w 2011 roku. Œwiê tuj¹c
dwu dziest¹ roc znicê pod pis ania Trak tatu o do brym s¹siedz twie i przy jazn ej wspó³pra cy
miê dzy Polsk¹ a Niem cami, rz¹dy obu kraj ów odby³y w czerw cu wspól ne po sied zenie
w Wa r sza wie i pod pisa³y dek lar acjê z tej okaz ji, pre zyd enci spo tkali siê w Ber lin ie (tak ¿e
w dwu dziest¹ roc znicê za inic jowa nia Pol sko-Nie mieck iej Wspó³pra cy M³odz ie¿y), mi nis -
trowie spraw za gran iczny ch œw iêto wali w pa Ÿdzi erniku po dobn¹ ur oczystoœæ Fun dac ji
Wspó³pra cy Pol sko-Nie mieck iej. Poza tym w Ber lin ie otwarto wystawê przed staw iaj¹c¹
wie le wie ków wsp ólnego s¹siedz twa. Od wied za³y siê ta k¿e, w celu wy miany pogl¹dów, de -
leg acje obu pa rla men tów na rod owy ch. W spo tkan iach nie mieck ich pos³ów do Par lam entu
Eu rop ejsk iego uczestn iczy przed staw ici el Pol ski (pos³anka Ró¿a Thun), z ko lei w pol skich
– przed sta wi ciel Nie miec (pose³ Jo achim Ze ll er). Pod czas tych wszyst kich wydarz eñ pa -
nowa³a szcze rze ra dos na, praw dziw ie ciep³a at mosf era, po kaz uj¹ca, ¿e elity obu kraj ów
œwie tnie siê znaj¹ i s¹ w sta³ym kon takc ie. Stro na nie miecka za ka¿ dym ra zem wspo mina³a
nie mieck¹ odp owiedzialnoœæ wo bec na rodu pol skiego i wk³ad „Sol idarn oœci” w pro ces prze -
mian 1989 roku. Na szcz êœcie nie koñc zy³o siê je dyn ie na uznaw aniu hi stor ii. Po lit ycy nie -
mieccy za pewn iali ta k¿e o swo im po parc iu dla pr iory tetów trwaj¹cej w dru giej po³owie
2011 roku pol skiej pre zyd encji w Radzie Unii Europejskiej. Dobr¹ atmosferê wzmacnia
tak¿e osoba ministra W³adys³awa Bartoszewskiego, niezwykle szanowanego i cenionego
w Nie m czech.

Kor owód piê kny ch ges tów i mi³ych de klar acji wygl¹da im pon uj¹co. Przez wie le lat cze -
kaliœmy na ta kie sym bole i na tak do skona³¹ ko muni kacjê. W tych wie lu ge stach z ostatn ich
miesiê cy (czy na wet czte rech lat) bra kowa³o jed nak tre œci i kon kretn ych inic jatyw,
przek³adaj¹cych siê na wspólne dzia³ania na aren ie eu rop ejsk iej i bi lat era lnej. Tym czas em
ju¿ naj wy¿s zy czas wyjœæ poza sferê uœmiechów.
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1  Rados³aw Sikorski i Guido Westerwelle byli w Miñsku jesieni¹ 2010 roku. Z Frankiem Steinmeierem Rados³aw
Sikorski odwiedzi³ Kijów w czerwcu 2009 roku. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e planowana jest kolejna podró¿.
2  Prywatn¹ wizytê prezydentowi Bronis³awowi Komorowskiemu z³o¿y³a tak¿e w lipcu 2011 roku Angela Merkel,
wczeœniej bywa³a równie¿ u Lecha Kaczyñskiego.



Pol sko-nie miecka sieæ kon taktów

Nie za le ¿ nie od do sko na³ej ko mu ni ka cji na p³asz czy Ÿ nie po li ty cz nej, in nym wa ¿ nym
aspektem sto sun ków pol sko- nie miec kich osta t nich lat – i bar dzo kon kre t nym – jest ich in ten -
sy w ny roz wój na po zio mie spo³ecz nym, go spo da r czym i kul tu ra l nym. Na przyk³ad Pol sko -
-Niemiecka Wspó³pra ca M³od zie ¿y umo ¿ li wi³a spo t ka nie ju¿ dwóm mi lio nom m³odych lu -
dzi z obu kra jów, Fun da cja Wspó³pra cy Pol sko- Nie miec kiej wspar³a od 1991 roku, kie dy
po wsta³a, 10 ty siê cy pro je któw na kwo tê 300 mi lio nów euro, a mia sta pol skie i nie mie c kie
maj¹ nawi¹za nych oko³o 550 pa r t nerstw. Nie za le ¿ nie od tego na nie mie c kich ucze l niach stu -
diu je bli sko 11 300 Po la ków (dane z prze³omu 2009 i 2010 roku), w Pol sce zaœ prze by wa
oko³o 550 nie mie c kich stu den tów. Na uka jê zy ka nie mie c kie go od by wa siê w 2 tysi¹cach
szkó³ pod sta wo wych, gi mna zjów i li ce ów (dla po rów na nia: jê zy ka an gie l skie go w 5 ty -
si¹ cach szkó³, jê zy ka fran cu skie go w 380 szko³ach). Co raz czê œciej Nie mcy de cy duj¹ siê ta k -
¿e pode jmo waæ pra cê w Pol sce. Be r lin z Wa r szaw¹ ³¹cz¹ dzien nie czte ry po³¹cze nia ko le -
jowe (jed no wiê cej ni¿ to by³o do 2010 roku), co œwia d czy o co raz inten syw nie j szych kon -
ta ktach. Od 20 maja do 21 cze r w ca 2011 roku zrea li zo wa no ponad 205 pro je któw info rma -
cy j nych, pod jê tych g³ów nie przez pol skie szko³y i inne in sty tu cje pra cuj¹ce z m³od zie¿¹: po -
ka zy mody, przed sta wie nia te a tra l ne, de gu sta cje, qu i zy, kon ku r sy, kon ce r ty i wy sta wy.
Mia³y one przy bli ¿yæ dzie ciom i m³od zie ¿y, a ta k ¿e spo³ecz no œciom lo ka l nym, wie dzê
o s¹sied nim kra ju po dru giej stro nie Odry. Akcje te odby³y siê pod jed nym wspó l nym has³em
„dzieñ.de | de r-tag.pl”, z ini cja ty wy Pol sko- Nie miec kiej Wspó³pra cy M³od zie ¿y, z oka zji
dwu dzie sto le cia po wsta nia or ga ni za cji. A to je dy nie wy bra ne przyk³ady pol sko- nie miec kiego
sie cio wa nia. Wszy stkie te kon ta kty na tak ró ¿ nych szcze b lach s¹ zja wi skiem œwiadcz¹cym
o pra wdzi wej za¿y³oœci obu pañstw i ich spo³eczeñstw. Rol¹ w³adz w ta kim wy pa d ku jest wiêc 
po dej mo wa nie dzia³añ, któ re wspar³yby te wie lo p³asz czy z no we kon ta kty.

Jedno czeœnie licz by te po kaz uj¹ ol brzym ie dys prop orcje. Wy starc zy ch oæby ze stawiæ na -
stêpuj¹ce wa rtoœci: kil kus et nie mieck ich stu dentów w Pol sce – kil kanaœcie tys iêcy pol skich
stu dentów w Niem czech, spoœ ród 205 proj ektów Dnia Pol sko-Nie mieck iego 184 odby³y siê
w Pol sce, a tyl ko 21 odby³o siê w Niem czech, tysi¹ce Pola ków ucz¹ siê jêzy ka nie mieck iego, 
z ko lei w Niem czech s¹ to po jed yncze gru py, a w gra nicz¹cej z Polsk¹ Bran denb urgii licz ba
ta ostatn io spa da, nie tyl ko z pow odów de mog rafi cznych. Za int ere sow anie Polsk¹ w Niem -
czech jest nadal ma³e. I nie wy nika to z ty pow ej ten denc ji, ¿e kraj s³ab szy go spod arczo
i mnie j szy pa trzy ch êtniej na sil nego s¹sia da ni¿ od wrotn ie. Bra kuje stra teg ii dzia³añ ze
strony polskiej polityki, które mog³yby zmieniæ tê sytuacjê.

Prze kon uj¹ce czyn niki go spod arcze

Czyn ni kiem, któ ry mo¿e zde cy do wa nie po móc w roz wo ju sto sun ków pol sko- nie miec -
kich, ale na dal ma³o wyko rzy sty wa nym pro mo cy j nie, jest rosn¹ca wy mia na han d lo wa miê -
dzy obu kra ja mi. Ar gu men ty eko no mi cz ne za wsze prze ma wiaj¹ do Nie mców. Naj istot nie j -
szym nie jest jed nak ten, ¿e Nie mcy s¹ dla Pol ski naj wa¿ nie j szym pa r t ne rem go spo da r czym,
ale ten, ¿e nie mie cki eks port do Pol ski prze wy ¿sza eks port do Ro sji i ci¹gle ro œ nie. W pie r w -
szym pó³ro czu 2011 roku wzrós³ on w sto sun ku do tego sa me go okre su w 2010 roku o 21%.
Niemie cki im port z Pol ski zwiê kszy³ siê o 17%. Przy czym bi lans han d lo wy wy pa da ko rzyst -
nie dla Pol ski. Wed³ug da nych pol skie go Mi ni ste r stwa Go spo dar ki, ob ro ty han d lo we miê -
dzy Polsk¹ a Nie mca mi w 2010 roku wy nios³y oko³o 60,8 mi liar da euro.
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Per spekt ywy roz woju re lac ji han dlow ych s¹ tak ¿e bar dzo do bre – 95% ba dan ych nie -
mieck ich prz edsiê biorców po nown ie za inw est owa³oby w Pol sce, któ ra zreszt¹ jest przez
nich wska zyw ana jako na jat rakcy jnie jszy in wes tycy jnie kraj re gionu. Wy niki anal iz Pol -
sko-Nie mieck iej Izby Han dlowo-Prze mys³owej do tycz¹ce po pularnoœci kr ajów Eu ropy
Œrod kow ej i Wschod niej jako miej sca lo kow ania in wes tycji po kaz uj¹, ¿e Pol ska po nown ie
usyt uowa³a siê na pierwszym miejscu, wyprzedzaj¹c S³owacjê i Czechy.

Nie miec cy przed siê bio r cy bar dzo do brze lub do brze oce niaj¹ obecn¹ sy tu a cjê eko no micz -
n¹ Pol ski. Nie wie le ponad po³owa re spon den tów ocze ku je jej po pra wy w 2011 roku, po zo -
sta li licz¹ na jej sta bi li za cjê na dzi sie j szym po zio mie. Po win ny rów nie¿ cie szyæ pro gno zy
do tycz¹ce dzia³al no œci przed siê biorstw: 70% re spon den tów pla nu je zwiê kszyæ swo je ob ro ty 
w 2011 roku, pra wie 45% prze wi du je wzrost eks po rtu, a nie mal 43% – im po r tu do Nie miec.
Oce na per spe ktyw jest cen nie j sza ze wzglê du na swoj¹ spra w dza l noœæ – 60% przed siê -
biorstw zwiê kszy³o w 2010 roku ob ro ty, co jest zgod ne z prze widy wa nia mi in wes to rów
z zesz³oro cz ne go ba da nia. Je œli wy stê po wa³y ró ¿ ni ce w pro gno zach i re a l nych wy ni kach, to
ty l ko na ko rzyœæ Pol ski3.

Na dal jed nak w Nie mczech wie lu przed sta wi cie li elit nie zda je so bie spra wy z tych
wszy stkich zja wisk, oby wa te le zaœ wci¹¿ s¹ prze ko na ni, ¿e to Pol ska ko rzy sta z roz sze rze nia 
Unii Eu ro pe j skiej, po zy skuj¹c fun du sze miê dzy in ny mi z uni j ne go bu d¿e tu, do któ re go
wp³acaj¹ Nie mcy. Tym cza sem dziê ki wej œciu Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej ta k ¿e Nie mcy
uzy skuj¹ kon kre t ne pro fi ty go spo da r cze. Na le ¿y wiêc za dbaæ o to, aby in fo r ma cja ta prze bi³a 
siê do sze r szych krê gów.

6 Czas wyjœæ poza sferê uœmiechów. Re kom enda cje dla pol skiej po lit yki za gran icznej wo bec Niemiec

Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 124

Ry sun ek 1. Niem cy jako part ner han dlowy Pol ski – udzia³ Nie miec w ca³ym pol skim

eks porc ie i imporcie

Źród³o: http://www.ber lin.po lemb.net/fi les/go spod arka/Pu blik acje/PL_DE_Wir ts chaft sbez iehu ngen_2010_2011.pdf
[dos têp: 20 li stop ada 2011 roku].

3  Por. http://www.ihk.pl/img_upload/files/2011_05_05_PPT_1.pdf [dostêp: 20 listopada 2011 roku].



Po zyt ywny wi zer unek Pol ski w Niem czech
Za da nie to nie zwy kle sku te cz nie wype³niaj¹ osta t nio nie mie c kie me dia, któ re bar dzo

po zy ty w nie przed sta wiaj¹ Pol skê. Cza sy, gdy zw³asz cza po li ty ka eu ro pe j ska Wa r sza wy
by³a kry ty ko wa na4, bez po wro t nie odesz³y, a Pol ska jest przed sta wia na jako co raz powa ¿ -
nie j szy gracz na sce nie uni j nej5. Dzien ni ka rze prze de wszy stkim za chwy caj¹ siê do sko na -
le – w ich opi nii – roz wi jaj¹c¹ siê i prê¿n¹ polsk¹ go spo dark¹. Wspo mi naj¹, ¿e Pol ska by³a
je dy nym kra jem, któ ry od no to wa³ wzrost go spo da r czy w 2009 roku i spra w nie wy ko rzy -
stu je fun du sze uni j ne. W ob li czu dzia³añ anty kry zy so wych do ce niaj¹ rów nie¿ to, ¿e w pol -
skiej kon sty tu cji jest za pi sa ny bu d¿e to wy ha mu lec bez pie cze ñ stwa. Ponad to me dia do -
nosz¹, ¿e – wbrew oba wom nie któ rych – nie mie cki ry nek pra cy wca le nie zo sta³ za la ny
przez pol skich pra co w ni ków po jego ca³ko wi tym otwa r ciu 1 maja 2011 roku. Jed nym z po -
wo dów, ja kie po daj¹, jest wy so koœæ za ro b ków w Pol sce wœród wy so ko wykwa lifi ko wa -
nych spe cja li stów, któ rzy by li by po trze b ni za Odr¹, i za rad noœæ Po la ków, któ rzy w cza sie,
gdy nie mo gli podj¹æ za trud nie nia w Nie mczech, zna le Ÿ li je w in nych kra jach Eu ro py.

Czê ste go te ma tu w nie mie c kiej pra sie nie sta nowi jed nak pol ska pre zy den cja w Ra dzie
Unii Eu ro pe j skiej. Jest to spo wo do wa ne ki l ko ma czyn ni ka mi. Nie miec cy ko men ta to rzy s¹ 
obe c nie za jê ci g³ów nie kwe sti¹ kry zy su go spo dar cze go i tocz¹ wewn¹trznie mieck¹ de ba tê
wokó³ nie go. Brak od nie sieñ do Pol ski wy ni ka z tego, ¿e nie na le ¿y ona do stre fy euro, jej
po zy cja nie jest w zwi¹zku z tym bra na pod uwa gê. Po ka zu je to, ¿e Pol ska na dal nie za -
wsze jest tra kto wa na po par t ne r sku. In nym po wo dem jest ogólnie ma³e zain tere so wa nie
za gad nie niem pre zy den cji i po li ty ki eu ro pe j skiej (poza kry zy sem) w me diach, co po wo du -
je, ¿e w sy tu a cji bra ku k³opo tów czy skan da li po pro stu nie pi sze siê o prze wod ni c twie in -
nych pañstw cz³on ko wskich. Pol ska nie jest tu taj wyj¹tkiem. Cie szyæ mo¿e jed nak to, ¿e
nie wy stê puj¹ w³aœ nie ¿ad ne ne ga ty w ne zda rze nia, któ re – co mo ¿ na by³o zaob se r wo waæ
pod czas pre zy den cji Wê gier – ne ga ty w nie wp³ynê³yby na wi ze ru nek Pol ski w Nie mczech.

Patrz¹ce w przysz³oœæ spo³eczeñstwo
Co dzien ne kon ta kty z Nie mca mi po ka zuj¹, ¿e Pol ska sta je siê dla nich co raz cie ka wszym

i bar dziej po wa ¿a nym kra jem. Obo jê t noœæ na to, co siê dzie je w Pol sce, tra kto wa nie tego
jako swo ist¹ „eg zo ty kê” w ne ga ty w nym zna cze niu, jest za stê po wa ne przez szcze re zain tere -
so wa nie. Mo ¿ na to od czuæ w re la cjach na ró ¿ nym po zio mie. Po pra wê tego wi ze run ku w nie -
mie c kiej opi nii pu b li cz nej wy ka zuj¹ rów nie¿ osta t nie ba da nia son da ¿o we. Ta k ¿e Po la cy co -
raz le piej post rze gaj¹ Nie mcy i Nie mców. W obu wy pa d kach an kie to wa ni po zy ty w nie
wy po wia daj¹ siê ponad to o sto sun kach pol sko- nie miec kich. Z ba dañ, re gu la r nie pro wa dzo -
nych przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych w ra mach pro je ktu „Ba ro metr Pol ska- Nie m cy”, wy -
ni ka, ¿e do brze lub bar dzo do brze re la cje te oce nia trzy czwa r te re spon den tów6. Ana li zy te
po ka zuj¹ ta k ¿e, ¿e Po la cy jed noz na cz nie opo wia daj¹ siê za kon cen tro wa niem siê w sto sun -
kach pol sko- nie miec kich na kwe stiach do ty cz¹cych tera Ÿnie j szo œci i przysz³oœci. Opi niê
tak¹ po dzie la rów nie¿ bli sko trzy czwa r te ba da nych (73%)7.
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4  B. Ociepka, J. Æwiek-Karpowicz, A. £ada, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
5  Co nie zaprzecza tezie, ¿e nadal jednak gorzej od Francji i nie na równi z tym pañstwem.
6  A. £ada, Dwadzieœcia lat minê³o. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziest¹
rocznicê zjednoczenia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
7  Eadem, Patrzymy w przysz³oœæ. Polacy o polsko-niemieckiej wspó³pracy i historii we wzajemnych relacjach,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
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Ry su nek 2. Ob sza ry, na któ rych na le ¿y kon cen tro waæ siê obe c nie w re la cjach z Nie mca mi,

w opi nii Po la ków (w %)

Źród³o: In styt ut Spraw Pu bliczn ych, 2011 rok.

Ry su nek 3. Naj wa¿ nie j sze ob sza ry wspó³pra cy Pol ski i Nie miec w opi nii Po la ków (w %)

Źród³o: In styt ut Spraw Pu bliczn ych, 2011 rok.



Wœród dzie dzin, w któ rych Po la cy ¿y czy li by so bie œcis³ej wspó³pra cy z za chod nim s¹sia -
dem, prze wa ¿a, choæ nie zna cz nie, ob szar we wnê trz nej po li ty ki eu ro pe j skiej (go spo dar ka,
roz wój, ro l ni c two). Re la ty w nie mnie j sze (ale na dal wy so kie!) zna cze nie przy pi su je siê ko o -
pe ra cji w po li ty ce za gra ni cz nej, do strze gaj¹c jed no cze œ nie po trze bê wspó l ne go bu do wa nia
si l nej po zy cji Unii Eu ro pe j skiej na œwie cie. Opi nie re spon den tów wska zuj¹, ¿e s¹ oni œwia -
do mi wy zwañ, przed któ ry mi stoi Unia Eu ro pe j ska, zdaj¹ so bie rów nie¿ spra wê, ¿e aby sta -
wiæ im czo³o, nie zbêd na jest wspó³pra ca z Nie mca mi8.

Wy niki te po twierd zaj¹, ¿e pol scy oby wat ele ¿ycz¹ so bie ak tywn ej, na staw ionej na
wspó³pr acê i przysz³oœæ wspó³pra cy z za chodn im s¹sia dem w ra mach Unii Eu rop ejsk iej,
a w sto sun kach pol sko-nie mieck ich nie chc¹ kon centr owaæ siê ju¿ tyl ko na hi stor ii. Jed no -
cze œ nie rosn¹ce za int ere sow anie Ni emc ów Polsk¹ nale¿y kon kretn ie wsp ieraæ. Po trzebna
jest od pow iednio za kroj ona po lit yka pro moc yjna i kul tur alna, re aliz owa na nie tylko przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Licz¹ siê osoby, ale tak¿e ich mo¿l iwoœci

Za da nie rea li zo wa nia wspó³pra cy na sta wio nej na przysz³oœæ i obe j muj¹cej ta k ¿e pro -
mo wa nie Pol ski w Nie mczech le¿y w ge stii wszy stkich re so r tów. Co oczy wi ste, prze wod -
ni¹ rolê musz¹ jed nak od gry waæ Mi ni ste r stwo Spraw Za gra ni cz nych i Kan ce la ria Pre ze sa
Rady Mi ni strów. Pod zia³ ko m pe ten cji w spra wach nie mie c kich miê dzy obie te jed no stki,
czy li re fe rat nie mie cki w Depa r ta men cie Po li ty ki Eu ro pe j skiej Mi ni ste r stwa Spraw Za gra -
ni cz nych, pod le gaj¹cy obe c nie pod se kre ta rzowi sta nu do spraw po li ty ki eu ro pe j skiej
i praw cz³owie ka, i Biu ro Pe³no mo c ni ka Pre ze sa Rady Mi ni strów do spraw Dia lo gu Miê dzy -
narodowego z W³adys³awem Ba r to sze wskim na cze le, nie wy cho dzi³ jed nak na do bre.
W pra kty ce wiê kszoœæ spraw w kwe stiach nie mie c kich le¿a³a w za kre sie tej dru giej stru k -
tu ry, co oz na cza³o ich pe w ne odse pa ro wa nie od re szty pol skiej po li ty ki za gra ni cz nej i eu -
ro pe j skiej. Taki po dzia³ nie po ma ga³ re a li zo waæ pol skich in te re sów w spra wach eu ro pe j -
skich, dla któ rych klu czo we s¹ re la cje z Be r li nem. Pa no wa³a do da t ko wo nie ja s noœæ co do
fun kcji mi ni stra W³adys³awa Bar to sze wskie go. W pra kty ce by³ on uz na wa ny za koor dy na -
to ra do spraw sto sun ków pol sko- nie miec kich9. Sta no wi sko to utwo rzo no jed nak pod
nazw¹ „Przed sta wi ciel Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych Rze czypo spo li tej Pol skiej do
spraw Wspó³pra cy Pol sko- Nie miec kiej”. W do ku men tach, któ re wy zna cza³y jego ramy
pra w ne, stwier dza no, ¿e przed sta wi ciel pod le ga mi ni stro wi w³aœci we mu do spraw za gra -
ni cz nych, któ ry kie ru je, nad zo ru je i kon tro lu je jego dzia³al noœæ. Przed sta wi ciel mia³ byæ
ta k ¿e za tru d nio ny w Ga bi ne cie Po li ty cz nym Mi ni stra. By³y to wiêc regu³y wpro wa dzaj¹ce 
pe wien porz¹dek w ho ry zon taln¹ ko or dy na cjê sto sun ków pol sko- nie miec kich10. Usy tu o -
wa nie mi ni stra W³adys³awa Bar to sze wskie go nie spe³nia³o tych za sad, ale trud no do trzeæ
do de cy zji je zmie niaj¹cych.
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8  Ibidem.
9  Decyzjê o ustanowieniu specjalnych przedstawicieli do spraw stosunków dwustronnych podjêli polski premier
Marek Belka i niemiecki kanclerz Gerhard Schröder w 2004 roku. Polski przedstawiciel zosta³ powo³any na mocy
zarz¹dzenia Ministra Spraw Zagranicznych w listopadzie 2004 roku na podstawie ustawy o Radzie Ministrów.
10  Dodatkowo uregulowania precyzowa³y, ¿e przedstawiciel dzia³a w porozumieniu z podsekretarzem stanu
odpowiedzialnym za stosunki polsko-niemieckie i wspó³pracuje szczególnie œciœle z Departamentem Europy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.



Po nie mie c kiej stro nie za sto sun ki pol sko- nie miec kie od po wia da Co r ne lia Pie per, mi ni -
ster sta nu w re so r cie spraw za gra ni cz nych11. Na zwa jej sta no wi ska brzmi jed nak ina czej ni¿
pol skie go od po wied ni ka: „Ko or dy na tor Nie miec ko-Po l skiej Wspó³pra cy Spo³ecz nej i Przy -
gra ni cz nej”, co wska zu je, ¿e za kres dzia³añ oso by na tym sta no wi sku ogra ni cza siê je dy nie
do czê œci ob sza rów, w ja kich roz wi jaj¹ siê i po win ny byæ in ten syfi kowa ne re la cje z Polsk¹.
Ponad to wy ra Ÿ nie wi daæ brak po rów nywa lno œci sa mych osób, jak i ich umo co wa nia insty -
tucjo nal ne go12, co utrud nia wspó³pra cê. Do da t ko wo mówi¹ca po pol sku i znaj¹ca Pol skê je -
sz cze z cza sów stu diów nie mie cka mi ni ster po sia da wpra w dzie ko nieczn¹ wie dzê na te ma ty
pol skie, ale w jej po rtfo lio w mi ni ste r stwie zna j du je siê g³ów nie za gra ni cz na po li ty ka kul tu -
ra l na. Nie za pe w nia to Co r ne lii Pie per sze ro kich mo ¿ li wo œci dzia³ania w spra wach pol sko-
 nie miec kich. S³ab¹ po zy cjê pod kre œla ta k ¿e okre œle nie jej sta no wi ska mia nem koor dy na to ra, 
gdy tym cza sem pe³ni¹cy fun kcjê koor dy na to ra w re la cjach Nie miec z Francj¹ dru gi wi ce mi -
ni ster w tym re so r cie Wer ner Ho y er na zy wa siê, w pe³nym brzmie niu, pe³no mo c ni kiem do
spraw wspó³pra cy niemie cko- fran cu skiej i jest powo³ywa ny przez kan c le rza. W opi sie sta -
no wi ska wid nie je za pis, ¿e ko or dy nu je kon ta kty na po zio mie rz¹dów i spo³eczeñstw. Sku t -
kiem ta kiej sy tu a cji jest niewy ko rzy sta nie po ten cja³u, jaki nie sie ze sob¹ ist nie nie oso b nych
sta no wisk dla koordynatorów polsko-niemieckiej wspó³pracy bilateralnej w obu krajach.

Pro blem ten wys têpowa³ jed nak jesz cze przed powo³aniem rz¹du Plat formy Oby wa te l -
skiej i Pol skiego Stron nict wa Lu dow ego. Ko ord yna tor zy zo stali ustan owi eni de cyzj¹ obu
rz¹dów z 2004 roku, st¹d dzia³ania pro wadz¹ce do zmia ny sy tua cji mu sia³yby byæ obu -
stronne. Nie do koñ ca traf ne usyt uow anie ko ord yna tora, po zbaw iaj¹ce go cz êœci owo
wp³ywu na po lity kê, po wod uje, ¿e na wet naj leps ze jed nostki, do skon ale do brane w pol -
sko-nie mieck¹ parê, nie s¹ w sta nie dzia³aæ sku teczn ie. Tak by³o ju¿ w okres ie tan demu Irena 
Li pow icz – Ge sine Schwan, kie dy to na sku tek osad zenia przy mi nis trach spraw za gra ni cz -
nych, ale poza struk tur ami sa mych mi nis terstw, i ogran icz eniem port fol io, ich wiedza,
energia i zaanga¿owanie nie owocowa³y, jak nale¿y.

Nie miecka po lit yka za gran iczna

Na mo ¿ li wo œci dzia³ania nie mie c kiej ko or dy na tor wp³ywa ta k ¿e sy tu a cja w – bêd¹cym
w rê kach FDP – nie mie c kim resorcie spraw za gra ni cz nych i wokó³  niego. Pa r tia ta ma
w Nie m czech obe c nie bar dzo s³abe po pa r cie, a sam mi ni ster stra ci³ fun kcjê jej prze wod -
nicz¹cego. Œro do wi ska eks per ckie oce niaj¹, ¿e nie mie c kiej po li ty ce za gra ni cz nej bra ku je
aktu a l nie wi zji i jest nie prze widy wal na. Do da t ko wo wi ce mi ni ster spraw za gra ni cz nych,
Wer ner Ho y er, ubie ga siê o sta no wi sko pre ze sa Euro pe j skie go Ban ku In wes tycy jne go. Je œli
zo sta nie wy bra ny, co by³oby wie l kim su kce sem nie mie c kiej dy p lo ma cji i obe c nie wygl¹da
na pra wie przes¹dzo ne, zmia ny w mi ni ste r stwie bêd¹ nie uni k nio ne. Taka nie pe w na sy tu a cja
za Odr¹ po wo du je, ¿e pol ski rz¹d, pla nuj¹c roz wój sto sun ków pol sko- nie miec kich, musi
zak³adaæ mo ¿ li we zmia ny ka dro we w Be r li nie.
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11  W wypadku niemieckiego ministerstwa struktura tak¿e jest skomplikowana, gdy¿ poza ministrami stanu,
maj¹cymi powo³anie partyjne, wystêpuj¹ sekretarze stanu – bêd¹cy urzêdnikami. Jednym z nich jest Emily Haber,
zajmuj¹ca stanowisko od lipca 2011 roku. To jej podlega wydzia³ zajmuj¹cy siê miêdzy innymi Polsk¹, który z kolei
przygotowuje w razie potrzeby materia³y dotycz¹ce Polski równie¿ dla Cornelii Pieper.
12  Mimo ¿e w dokumentach powo³uj¹cych przedstawiciela po stronie polskiej i opisuj¹cych jego stanowisko jest
mowa o tym, ¿e „zakres zadañ Przedstawiciela jest zgodny z zakresem zadañ jego niemieckiego odpowiednika”.



Bu duj¹c kon takty w nie mieck iej sto licy, nal e¿y jed noc zeœnie pam iêt aæ, ¿e po lit yka za -
gran iczna nie za le¿y je dyn ie od tam tejs zego Mi nis terst wa Spraw Za gran iczny ch. Tak jak
w po zo sta³ych po lit yka ch w Niem czech, to urz¹d kanc lers ki ma ostat eczne zda nie. St¹d na -
le ¿y re gul arnie dbaæ o nawi¹za nie od pow iedni ch re lac ji wœ ród urzêdników w otoczeniu pani
kanclerz.

Je dno czeœnie obecna ko alic ja tra ci po parc ie i mo ¿na siê sp odzi ewaæ, ¿e w ko lejn ych wy -
bor ach suk ces od nies ie so cjald emo kra cja i Zie loni. Ju¿ dziœ trze ba wiêc piel êgnowaæ kon -
takty z czo³owymi po lit yka mi obecnej opozycji.

Re kom enda cje

K
on kre t ne ini cja ty wy, któ re cze kaj¹ na re a li za cjê w re la cjach pol sko- nie miec kich,
zosta³y wy mie nio ne w „Pro gra mie wspó³pra cy”, przy jê tym przez oba rz¹dy w czerw -
cu 2011 roku pod czas wspó l ne go po sie dze nia z oka zji dwu dzie sto le cia pod pi sa nia

Tra k ta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi. Li sta
obe j mu je ki l ka dzie si¹t pro je któw, po czy naj¹c od dzia³añ po li ty cz nych w re la cjach bila te ra l -
nych i na are nie eu ro pe j skiej, przez re so r to we pla ny roz wo ju ko o pe ra cji w dzie dzi nach ene r -
ge ty ki, trans po rtu, ku l tu ry, edu ka cji, na uki czy ochro ny œro do wi ska, a na spra wach re gio na l -
nych koñcz¹c. Na le ¿y za dbaæ o to, aby by³y one rea li zo wa ne bez zw³oki. Poza tym
ko nie cz ne jest jed nak wpro wa dze nie pe w nych zmian insty tucjo na l nych, któ re po pra wi¹ to,
co je sz cze szwan ku je w wy mia rze hory zon ta l nym, i pod jê cie de cy zji po zwa laj¹cych wzmo -
c niæ do brze fun kcjo nuj¹ce me cha ni z my wspó³pra cy.

Ni ezb êdna jest po nadto zmia na pode jœcia do ist niej¹cych struk tur pol sko-nie mieck ich.
Pol sce po winno za le¿eæ na bu dow aniu trwa³ego, po zyt ywne go wi zer unku w Niem czech,
wzmac nian iu ist niej¹cych sie ci kon taktów i zwi êkszeniu za int ere sow ania Ni emc ów Polsk¹.
W tym celu na wszyst kich po ziom ach ad min ist racji na le¿y tr akt owaæ sto sunki z Niem cami
jako prio ryt eto we i rozu mieæ zna czen ie pos zcze gólnych ich in styt ucji. Od sa mych Ni emców 
mo ¿na siê uc zyæ, jak sku teczn ie pro wadziæ politykê promowania swojego kraju za pomoc¹
tych narzêdzi.

In styt ucj onal iza cja na na jwy¿ szym szcze blu

Na etap ie two rzen ia rz¹du war to ust aliæ poz ycjê pe³no mocn ika (ko ord yna tora) do spraw
stosunków pol sko-nie mieck ich. Jed nocze œnie nal e¿y kor zystaæ z wpro wad zonej ju¿ wy -
miany pol skich i nie mieck ich urzêdników.

Ko ord yna tor w ran dze zas têpcy mi nis tra

W celu za pe w nie nia pol skiej po li ty ce wo bec Nie miec spra w nej ko or dy na cji na le ¿y zre -
zy g no waæ z doty ch cza sowe go po dzia³u ko m pe ten cji i odpo wie dzia l noœæ za po li ty kê wo bec
Nie miec ca³ko wi cie prze nieœæ do Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych. Trze ba wiêc po wró -
ciæ do usta lo nych wcze œ niej za sad, wed³ug któ rych ko or dy na tor o na zwie „Przed sta wi ciel
Mi ni stra Spraw Za gra ni cz nych” rze czy wi œcie pod le ga mi ni stro wi. Zgod nie z tymi regu³ami, 
osoba taka by³aby pod leg³a jed ne mu z pod se kre ta rzy sta nu. Wa r to jed nak do da t ko wo
wzmo c niæ po zy cjê przed sta wi cie la, aby w ten spo sób na daæ sto sun kom pol sko- nie miec kim
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na le¿n¹ im wagê w pol skiej po li ty ce za gra ni cz nej. Do brym roz wi¹za niem by³oby in sty tu cjo -
nal ne, trwa³e zwi¹za nie tego sta no wi ska z funkcj¹ jed ne go z za stê pców mi ni stra spraw za -
gra ni cz nych. Do da t ko wo na le ¿y wy ko rzy staæ to, ¿e w Nie mczech fun kcjê koor dy na to ra
pe³ni obe c nie za stê pca mi ni stra, aby po obu stro nach gra ni cy sta³o siê to tra dycj¹ za pi san¹
pra w nie. Przy oka zji wa r to prze ko ny waæ Be r lin do ujed no li ce nia na zwy obu sta no wisk, tak
aby jas no wska zy wa³y, ¿e za j muj¹ce je oso by s¹ pe³no moc ni ka mi (przed stawi cie la mi) mi nis -
trów do spraw sto sun ków pol sko- nie miec kich w naj sze r szym ich po jê ciu i ko or dy nuj¹ kon -
ta kty na po zio mie rz¹dów oraz spo³eczeñstw. Trze ba w tym wy pa d ku powo³ywaæ siê na taki
za pis w sto sun kach niemie cko- fran cu skich.

Po³¹cze nie sta no wisk przed sta wi cie la do spraw sto sun ków pol sko- nie miec kich i wi ce mi -
ni stra przy nie sie jed nak za mie rzo ny sku tek ty l ko wów czas, gdy fun kcjê tê obe j mie oso ba
odpo wie d nio umo co wa na w sto sun kach pol sko- nie miec kich. By³by to dla Nie miec wy -
raŸny sy g na³, ¿e Po la kom za le ¿y na roz wo ju tych re la cji wiê cej ni¿ ty l ko na po zio mie de kla -
raty w nym. To mo bi li zu je do po dej mo wa nia dzia³añ rów nie¿ przez Berlin.

Ni eza le¿ nie od tego, czy ta kie sta now isko po wstan ie i kto je obejm ie, nale¿y zadbaæ o ob -
sad zenie zwal niaj¹cego siê sta now iska am bas ado ra Pol ski w Niem czech. Obecny szef
placó wki koñczy bo wiem ka dencjê. Osoba od del ego wana na pl acó wkê w Niem czech musi
nie tyl ko byæ eks pert em w sto sunk ach dwu stron nych, ale tak ¿e do skon ale or ient owaæ siê
w spra wach eu rop ejsk ich i ci esz yæ siê dobr¹ opini¹ w krêgach polsko-niemieckich. 

Po ob jê ciu sta no wisk mi ni ster spraw za gra ni cz nych oraz jego za stê pcy po win ni ponad to
mo ¿ li wie szy b ko za tro sz czyæ siê o re a li za cjê pla nu za pi sa ne go w „Pro gra mie wspó³pra cy”, 
w tym mówi¹cego o orga ni zo wa niu co naj mniej dwóch spo t kañ sze fów dy p lo ma cji obu
kra jów w ci¹gu roku i do ko ny wa niu œcis³ych uz god nieñ miê dzy se kre ta rza mi sta nu do spraw 
euro pe j skich. Obe c nie wszy stko wska zu je na to, ¿e s¹ ta kie pla ny, któ re jed nak za le¿¹
prze de wszy stkim od ewen tu a l nych zmian ka dro wych w nie mie c kim mi ni ste r stwie. Na le ¿y
jed nak po ka zy waæ nie mie c kim pa r t ne rom go to woœæ do roz mów.

Wy miana ur zêdn ików

Tworz¹c ramy in sty tu cjo nal ne, czy li pró buj¹c od po wie d nio umo co waæ koor dy na to rów
do spraw pol sko- nie miec kich w obu mi ni ste r stwach, nie na le ¿y za po mi naæ o obe c nie ist -
niej¹cej i do brze fun kcjo nuj¹cej wy mia nie urzêd ni ków. Zo sta³a ona pod jê ta ki l ka lat temu na 
wzór niemie cko- fran cu skiej. Po le ga na de le go wa niu urzêd ni ków z Mi ni ste r stwa Spraw
Za gra ni cz nych do re so r tu dru gie go kra ju. Odde le go wa ny pra co w nik na czas po by tu w dru -
gim pa ñ stwie pra cu je dla nie go, maj¹c za za da nie dbaæ o le p sze wza je m ne zro zu mie nie po -
zy cji obu kra jów, bêd¹c jed no cze œ nie zob li go wa ny do s³u¿e nia dy p lo ma cji pa ñ stwa po by tu.
Taka wy mia na jest wiêc zna kiem naj wy ¿sze go za ufa nia, ja kim mog¹ siê da rzyæ kra je. Wza -
je m na obe cnoœæ urzêd ni ków w ad mi ni stra cji dru gie go pa ñ stwa – poza mo ¿ li wo œci¹ le p sze go 
zro zu mie nia sta no wi ska pa r t ne ra – przy czy nia siê ta k ¿e do re a li za cji za³o¿eñ dyplomacji
publicznej i prze³amywania stereotypów.

Obecn ie dy plom ata nie miecki pra cuje w ga bin ecie se kret arza sta nu Miko³aja Dowgie -
lew icza, a pol ski – w ga bin ecie mi nis ter sta nu Cor nel ii Pie per. W obu wy padk ach re zult aty
ich ob ecno œci na tak wy sok ich sta now isk ach, wraz z bez poœ red nimi mo¿ liw oœc iami do ra -
dza nia mi nis trom, s¹ na mac alne i przek³adaj¹ siê na lepsze kontakty bilateralne.
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W 2012 roku nast¹pi na obu po sa dach zmia na per so na l na, wy ni kaj¹ca z ro ta cji. Po zwa la
siê to zasta no wiæ, dok¹d naj le piej od de le go waæ pol skie go dy p lo ma tê w ko le j nej tu rze. Po -
nowne po ja wie nie siê oso by z Nie miec wœród naj bli ¿ szych wspó³pra co w ni ków Miko³aja
Do wgie le wi cza zo sta³o ju¿ bo wiem przes¹dzo ne i jest de cyzj¹ s³uszn¹, na wet je œli to inny
se kre tarz (lub pod se kre tarz) sta nu mia³by w swo im po rtfo lio re la cje bi la te ral ne z Nie mca mi.
To w³aœ nie w kwe stiach zwi¹za nych z Uni¹ Eu ro pejsk¹, ja ki mi w Mi ni ste r stwie Spraw
Za granicz nych za j mu je siê Miko³aj Do wgie le wicz, szcze gó l nie wa ¿ ne s¹ bli skie kon ta kty
z Nie mca mi.

Istotna jest jed nak de cyz ja, dok¹d wys³aæ os obê z Pol ski. Wiel kie zna czen ie ma bo wiem
za równo py tan ie o to, kto i na ja kim po ziom ie in styt ucj onal iza cji bê dzie pe³ni³ fu nkcjê ko -
ord yna tora do spraw stosunków pol sko-nie mieck ich, jak i struk tura w nie mieck im re sorc ie
spraw za gran iczny ch. Z punk tu wi dzen ia pol skich int eresów w Unii Eu rop ejsk iej le piej by
by³o, gdy by pol ski dy plom ata zna laz³ siê w ga bin ecie odpowiednika ministra Miko³aja
Dowgielewicza. 

Dru gim roz wi¹za niem, rów nie¿ maj¹cym swo je za le ty, jest po zo sta wie nie Po la ka przy
Cornelii Pie per, któ ra za ini cjo wa³a przy j mo wa nie pol skich urzêd ni ków do nie mie c kie go
mi ni ste r stwa i któ ra, jak wspo mnia no, pe³ni fun kcjê koor dy na to ra do spraw sto sun ków
pol sko -niemieckich. Oba roz wi¹za nia maj¹ swo je za le ty i wady. 

Wy mia na urzêd ników nie po win na ko ñ czyæ siê jed nak na mi ni ste r stwach spraw za gra nicz -
nych. Wœród pro je któw za pla no wa nych w cze r w cu 2011 roku jest mowa o jej po sze rze niu
na Kan ce la riê Pre ze sa Rady Mi ni strów i Urz¹d Kan c le r ski oraz inne re so r ty, co ma siê
przy czy niæ do stwo rze nia je sz cze œci œle j szej sie ci kon ta któw na p³asz czy Ÿ nie eks per ckiej.
Mo ment two rze nia no we go pol skie go rz¹du sprzy ja wpi sa niu ta kiej wy mia ny w zmie nia ne
stru ktu ry.

Kon krety w dzia³aniach

Kon kretn¹ wska zówk¹, w któr¹ stro nê po win ny iœæ dzia³ania na ró ¿ nych p³asz czy z nach
stosun ków pol sko- nie miec kich, jest li sta pro je któw do³¹czo na do de kla ra cji obu rz¹dów,
przy jê tej w dwu dziest¹ ro cz ni cê pod pi sa nia Tra kta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej
wspó³pra cy miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi. Obe j mu je ona dzia³ania z za kre su miê dzy in ny mi
gospodar ki, in fra stru ktu ry, trans po rtu, edu ka cji na po zio mie za rów no eu ro pe j skim i bi la te ral -
nym, jak i re gio na l nym. Re a li za cjê tych za dañ maj¹ spra w dzaæ koor dy na to rzy do spraw sto -
sun ków pol sko- nie miec kich. Tym bar dziej wa r to wzmo c niæ ich sta tus, aby ich rze czy wi ste
dzia³ania mog³y za pe w niaæ ko or dy na cjê w nad zo ro wa niu, a na wet wdra ¿a niu tych pro je k -
tów. Im po nuj¹co wygl¹daj¹ca li sta po zo sta nie jed nak ty l ko ³ad nym ge stem, je œli nie za pe w -
ni siê mo ¿ li wie szy b kiej re a li za cji jej pun któw. Za rów no stro na nie mie cka, jak i pol ska
zor ga ni zo wa³y je sie ni¹ miê dzy reso rto we spo t ka nia, na któ rych usta la no po stê py prac przy
po szcze gó l nych pro je ktach. Z do stê p nych in fo r ma cji wy ni ka, ¿e ki l ka zo sta³o zrea li zo wa -
nych13, w sto sun ku do in nych uk³ada siê pla ny. Wa r to, aby wnio ski z po sie dze nia w pol skim
Mi ni ste r stwie Spraw Za gra ni cz nych po wa ¿ nie prze ana li zo waæ pod k¹tem przy czyn ewen tu -
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a l nych opó Ÿ nieñ w re a li za cji dzia³añ. Pra wdo podo b nie fi na li za cja nie któ rych pro je któw
mo¿e byæ wstrzy ma na przez zmia ny w pol skim rz¹dzie po wy bo rach. Tym cza sem s¹ to
przed siê w ziê cia na tu ry te ch ni cz nej, co do któ rych po li ty cz nie pa nu je zgo da, ja kiej nikt nie
po wi nien kwe stio no waæ, zw³asz cza w mo men cie po zo sta wa nia doty ch cza so wej ko a li cji
u w³adzy. Wstrzy my wa nie siê z pod pi sem wysy³a wiêc bar dzo z³y sy g na³ i jest nie zro zu -
mia³e przez stro nê nie mieck¹. Nie ste ty, ta kie po dej œcie po no w ne go otwie ra nia za mkniê tych
ju¿ kwe stii przez nowe eki py urzêd ni cze jest ty po we dla pol skiej ad mi ni stra cji, nie ty l ko
w kon ta ktach z Nie mca mi. Po trze ba wiêc pod sta wo wych zmian w sfe rze ku l tu ry polity czno -
- ad mini stracyj nej. Roz po czê cie ich od ana li zo wa nej dzie dzi ny sto sun ków pol sko - nie miec -
kich by³oby cen nym sy g na³em.

Nie wol no rów nie¿ zap ominaæ, ¿e sku teczn ej po lit yki za gran icznej nie mo ¿na pr owad ziæ
bez od pow iedni ego za plec za lo kal owe go, st¹d ko nieczne jest na tychm iast owe po wstan ie
no wej pl acówki w Ber lin ie. Do tychc zaso we pla ny zaw sze roz bija³y siê o kwe stie fi nans owe. 
De cyz ja o wy dan iu znacz nych sum na placó wkê nie by³a ³atwa dla ko lejn ych mi nist rów.
Tym czas em pol scy dy plom aci gn ie¿d¿¹ siê w nie wielk im bu dynku (co praw da w bar dzo ³ad -
nej, ale od dal onej od cen trum dziel nicy wil low ej), nie wys tarcz aj¹cym do pro wad zenia ak -
tywn ej dzia³al noœci w sto licy klu czow ej dla pol skiej po lit yki za gran icznej. Strasz¹ca przy
g³ównej ulicy Ber lina ru ina po przedn iej sie dziby, za miast zm ieniæ siê w do skona³¹ polsk¹
reprezentacjê o œwietnej lo kal iza cji, s³u¿y je dyn ie do wy wies zania pl akat ów pro pag uj¹cych
ber liñ skie wy dar zenia do tycz¹ce Pol ski. Wpraw dzie ta kie miej sce re klam owe ma pewn¹
nie zap rzecz aln¹ war toœæ, czas jed nak w pe³ni je wyk orzystaæ. Podanie konkretnego
harmonogramu prac w tej dziedzinie jest konieczne na samym pocz¹tku kadencji nowego
rz¹du.

Uma cniaæ pod stawy

Po dwu dzies tu la tach, ja kie up³ynê³y od ureg ulo wan ia wza jemn ych re lac ji za po moc¹ po -
stanowieñ trak tat owy ch, re form czy wzmoc nien ia wy mag aj¹ ta k¿e struk tury powo³ane
przez trak tat (lub po wsta³e w pew nym sen sie jako jego sku tek). W okres ie do brob ytu i bra ku
wiê kszych pro blemów w sto sunk ach pol sko-nie mieck ich za pom ina siê o ich du ¿ym zna -
czen iu. Co raz trud niejs za sy tua cja go spod arcza w Eu rop ie, kt óra mo¿e sp owo dowaæ pew ne
nap iêcia na li nii Pol ska – Niem cy, spra wia, ¿e o so lidne pod stawy nal e¿y szc zegó lnie dbaæ.
Na przyk³ad war to siê zas tanowiæ, jak wsp omóc Pol sko-Nie mieck¹ Wspó³pra cê M³odz ie¿y
(zwan¹, tak ¿e w Pol sce, „Ju gend werki em”). Or gan iza cja, ob chodz¹ca w³aœ nie ju bil eusz
dwu dzies tole cia po wstan ia, funk cjon uje spraw nie, ale war to prz ygotowaæ j¹ na nowe wy z -
wa nia. Wspar cie nale¿y siê równi e¿ pol sko-nie mieck iemu miej scu spot kañ w Krzy ¿owej.
Re formy wy maga dzia³anie Fo rum Pol sko-Nie mieck iego. S¹ to je dyn ie przyk³ady, wska -
zuj¹ce jed nak spo sób myœlenia, jako powinien towarzyszyæ ogólnemu podejœciu do
podmiotów polsko-niemieckich.

Prze de wszy stkim jed nak naj wa¿ nie j sza jest zmia na po dej œcia w spo so bie my œle nia
w Pol sce. Pol sko- Nie mie cka Wspó³pra ca M³od zie ¿y, Fun da cja Wspó³pra cy Pol sko - Nie -
miec kiej czy Pol sko- Nie mie cka Fun da cja na rzecz Na uki s¹ stru ktu ra mi pol sko- nie miec -
kimi, nie zaœ nie mie c ki mi, jak czê sto siê uwa ¿a, rów nie¿ wœród pol skich elit. Mog¹ wiêc sta -
no wiæ do sko na³y me cha nizm pol skiej dy p lo ma cji pu b li cz nej i na rzê dzie od dzia³ywa nia
na  roz wój sto sun ków dwu stron nych. Trze ba z tego ko rzy staæ. W ten spo sób s¹ one w³aœ nie
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tra kto wa ne, i s³usz nie, przez stro nê nie mieck¹. Na le ¿y braæ z tego po dej œcia przyk³ad. Za -
miast wiêc na rze kaæ, ¿e wp³ywy nie mie c kie w tych or ga ni za cjach s¹ zbyt du¿e, trze ba tak
samo jak nie miec cy pa r t ne rzy par ty cy po waæ w ich fi nan so wa niu, pod kre œlaæ ich wagê i ofe -
ro waæ wparcie na poziomie dyplomatycznym.

In west owaæ w m³od zie¿

Pol sko-Nie miecka Wspó³pra ca M³odz ie¿y, maj¹ca sta tus or gan iza cji mi êdz yna rod owej,
sta je obecn ie przed no wymi wy zwan iami. Dwa mi liony uc zest ników wy mian m³od zie¿y
z Po l ski i Nie miec to ka pita³, na kt órym na le¿y bu dow aæ przysz³oœæ. Ju¿ ba dan ia prze pro wa -
dzo ne w dzie siêc iol ecie po wstan ia or gan iza cji po kaza³y, ¿e osoby bior¹ce udzia³ w jej pro -
gram ach dys pon uj¹ wiê ksz¹ wiedz¹ o kra ju s¹sia da i wy kaz uj¹ mniej ste reot ypo wy ob raz
dru giego pañ stwa i jego mie szka ñców. Tysi¹ce wy mian re aln ie przyczyniaj¹ siê wiêc do
pojednania polsko-niemieckiego.

Tym sa mym Pol sko- Nie mie cka Wspó³pra ca M³od zie ¿y jest do sko na³ym przyk³adem
tego, jak mo ¿ na bu do waæ przy ja cie l skie sto sun ki miê dzy dwo ma nie gdyœ tak mo c no po -
ró¿nionymi spo³ecze ñ stwa mi. Wzo rem tym zain tere so wa ni s¹ w zwi¹zku z tym Ja po ñ czy cy
w za kre sie ich re la cji z Kore¹, po wstaj¹ce Cen trum Pol sko- Rosyj skie go Dia lo gu czy
Egi pcja nie. W ten spo sób mo del wy pra co wa ny przez Po la ków i Nie mców14 po wi nien byæ
wyko rzy sty wa ny przez rz¹dy w dy p lo ma cji pu b li cz nej. Kr¹¿¹ce, na ra zie ¿ar to b li wie, w pol sko -
-niemieckich krê gach pro po zy cje, ¿e oba rz¹dy po win ny wspó l nie za pro po no waæ or ga ni za -
cjê do Po ko jo wej Na gro dy No b la, maj¹ ju¿ za sob¹ po wa ¿ ne ar gu men ty.

Nie ste ty, po stro nie pol skiej po ten cja³ Pol sko- Nie miec kiej Wspó³pra cy M³od zie ¿y nie
za wsze jest wyko rzy sty wa ny, a jej sta tus – od po wie d nio uz na wa ny. Mimo od mie nia nia
przez wszy stkie przy pa d ki su kce sów tej or ga ni za cji przez czo³owych po li ty ków obu kra jów, 
wy stê pu je asy me tria w jej post rze ga niu po obu stro nach Odry. Szcze gó l nie do ty czy to obu
re so r tów spraw za gra ni cz nych. Na przyk³ad gdy Nie mcy uz naj¹ ran gê or ga ni za cji, od de le -
go wuj¹c do jej rady wy so kiej ran gi dy p lo ma tê, Pol ska wysy³a tam ni skie go szcze b lem
przed sta wi cie la. W Pol sce miê dzy naro do wa in sty tu cja, jak¹ jest Pol sko- Nie mie cka
Wspó³pra ca M³od zie ¿y, nie fi gu ru je w re so r to wym wy ka zie am ba sad i or ga ni za cji miê dzy -
na ro do wych ani nie pos³ugu je siê oz na cze nia mi po ja z dów czy pa sz por ta mi przys³uguj¹cymi 
dy p lo ma tom. Te z po zo ru b³ahe atry bu ty ze w nê trz ne œwiadcz¹ o po wa ¿ nym po dej œciu stro -
ny nie mie c kiej do wspo mnia nej or ga ni za cji, któ re go na le ¿a³oby so bie ¿y czyæ rów nie¿
w Pol sce. Pol ski re sort spraw za gra ni cz nych ja k by nie uz na wa³ oso bo wo œci pra wnej
Polsko - Nie mie c kiej Wspó³pra cy M³od zie ¿y jako or ga ni za cji miê dzy naro do wej. Ponad to
na dal po ku tu je opi nia, ¿e or ga ni za cje za j muj¹ce siê m³odzie¿¹ nie s¹ wa¿nymi podmiotami.
Takie podejœcie równie¿ nale¿y zmieniæ.

Poza sfe rê sym bo li wy cho dzi zaœ kwe stia fi nan so wa nia or ga ni za cji. Sk³adki ze stro ny
rz¹du pol skie go nie s¹ obe c nie rów ne wp³atom z Be r li na. Pa ry tet wy ni kaj¹cy z bila tera l ne go
pod zia³u sk³adka osi¹gnê³a po raz pie r wszy w 2006 roku, gdy po zwo li³ na to kurs z³ote go do
euro. Sk³adka pol skie go rz¹du w 2009 roku zo sta³a zre du ko wa na i od tej pory jest wy da t nie
ni ¿ sza od sk³adki nie mie c kiej. Czê œcio wo wy ni ka to z ró ¿ nic ku r su wa lut. Rz¹d nie mie cki
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de kla ro wa³ wolê pod wy ¿sze nia swo je go do ro cz ne go wk³adu do bu d¿e tu Pol sko- Nie miec -
kiej Wspó³pra cy M³od zie ¿y o ko le j ne 400 ty siê cy euro, ale ze wzglê dów po li ty cz nych (nie -
wy pe³nia nie przez pol ski rz¹d pa ry te tu za pi sa ne go w umo wie z 1991 roku) za nie cha³ tego
po su niê cia. Ró ¿ ni cê tê stro na pol ska musi niezw³ocz nie zre du ko waæ. Z nie ofi cja l nych in fo r -
ma cji wy ni ka, ¿e ist nie je wola po li ty cz na, bra ku je jed nak jej prze³o¿e nia na po ziom ope ra -
cyjny. Po wo du je to, ¿e gdy przy cho dzi do p³ace nia sk³adki, jest ona no mi na l nie bez zmian.
Sta no wi to ko le j ny do wód, ¿e ad mi ni stra cji na dal bra ku je priorytetowego podejœcia do
spraw polsko-niemieckich.

Spra wa jest tym bar dziej pil na, ¿e or gan iza cja otwiera siê na nowe kie runki, istotne dla
pol skiej po lit yki za gran icznej. Obecn ie Pol sko-Nie miecka Wspó³pra cy M³odz ie¿y umo -
¿liwia do³¹cze nie do wy mian pol sko-nie mieck ich par tnerów z in nych kr ajów, w tym ze
Wscho du. Kosz ty s¹ jed nak po kryw ane je dyn ie wte dy, gdy pro gram jest re aliz owa ny w Pol -
sce lub Niem czech, a podr ó¿ – od gra nicy obu kra jów do miej sca jego re aliz acji. Nie wielk ie
œro dki na ta kie pro jekty nie po zwal aj¹ ws pier aæ wie lu cen nych inic jatyw. To sku teczn ie
ogran icza udzia³ wie lu po tenc jalnie za int ere sow any ch pa rtn erów ze Wscho du. Dla tego na le -
¿a³oby zmi eniæ tê zas adê, zwi êks zaj¹c jed noc zeœnie bud ¿et or gan iza cji (co wy maga wiê k -
szych wp³at z bu d¿e tów obu pa ñstw), wska zuj¹c kraje Partnerstwa Wschodniego jako jeden
z preferowanych kierunków wymiany m³odzie¿owej.

Nie zapo minaæ o sym bol ach

Inne wy zwan ia stoj¹ przed Fun dacj¹ „Krz y¿o wa” dla Po roz umi enia Eu rop ejsk iego oraz
pro wad zonym przez ni¹ Miêdzynarodowym Do mem Sp otkañ M³od zie¿y. Fun dac ja – po -
wsta³a w 1990 roku – sta³a siê sym bol icznym miej scem po jedn ania pol sko-nie mieck iego.
Obiekt w Krzy¿owej zo sta³ od res tauro wany ze œr odk ów, ja kie Pol ska po winna sp³aciæ
Niem com w ra mach kre dytu „Jum bo”15, i od lat s³u¿y jako miê dzynarodowe miej sce spot -
kañ, g³ównie m³odzi e¿y. Poza fun dus zami na re mont fun dac ja nie otrzyma³a i nadal nie
otrzym uje wspar cia z bud¿e tu z ¿adne go z krajów16. Jest ona ty pow¹ or gan iza cj¹ po ¿yt ku
pu bliczn ego, czy li pro wadz¹c¹ dzia³aln oœæ bez na staw ienia na osi¹ga nie zy sku. Jej przy -
chody s³u¿¹ fi nans owa niu pra cy me ryt ory cznej lub s¹ wy kor zyst ywane na utrzym ywa nie
oœrodka. Dzia³alnoœæ fun dac ji jest finansowana z dotacji przyznawanych na realizacjê
konkretnych projektów.

Fun da cja – naj bar dziej zna ny oœro dek spo t kañ Po la ków i Nie mców – na le ¿y do naj wa¿ -
nie j szych pod mio tów kszta³tuj¹cych sto sun ki pol sko- nie miec kie w ob sza rze zbli ¿a nia obu
spo³eczeñstw. Jej obe c na dzia³al noœæ siê ga jed nak ponad wspó³pra cê tych dwóch pañstw. Od 
lat „Krzy ¿o wa” roz sze rza do œwia d cze nia pol sko- nie miec kie na ska lê spo t kañ eu ro pej skich,
ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem wschod nich s¹sia dów Pol ski. Po Nie mcach i Po la kach to
Ukra i ñ cy s¹ naj wiêksz¹ grup¹ ucze st ni ków rea li zo wa nych pro je któw. Bêd¹c or ga ni zacj¹
po zarz¹dow¹, utrzy muj¹c¹ jed no cze œ nie ol brzy mi oœro dek eduka cyjno -hote lo wy, zna j -
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15  Por. wymianê not dyplomatycznych 27 lipca i 20 sierpnia 1990 roku miêdzy ministrem spraw zagranicznych
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duj¹cy siê do da t ko wo pod opiek¹ s³u¿b ochro ny za by t ków17, sta je przed wie lo ma pro ble ma -
mi fi nan so wy mi, któ re nie po zwa laj¹ w pe³ni sku piaæ siê na roz sze rza niu ofe r ty mery to ry cz -
nej i wy ko rzy sty waæ olbrzymiego potencja³u tego miejsca.

Od 2009 roku tocz¹ siê roz mowy miê dzy rz¹dami Pol ski i Nie miec na te mat fi nans owa nia 
ko nieczn ych re montów i dzia³añ mo dern iza cyj nych oœ rodka. Ist nieje wola po lit yczna, aby
ws pom óc fu nda cjê, do tychc zaso we dzia³ania nie przy nios³y jed nak rez ultatów. S³usznie zre -
zyg no wa no z po mys³u po³¹cze nia „Krz y¿owej” z Pol sko-Nie mieck¹ Wspó³prac¹ M³od zie -
¿y, taki zwi¹zek ogran iczy³by bo wiem sa modzielnoœæ fun dac ji. £¹cze nie nie zale¿nego pod -
miotu, ja kim jest „Kr zy¿owa”, z or gan iza cj¹ mi êdz yna rod ow¹ nie jest pro stym i oczyw ist ym 
przed siê wziêciem. Obecn ie roz mowy tocz¹ siê wiêc wokó³ pro poz ycji w³adz fun dac ji
za³o¿e nia „Fun dus zu Przysz³oœci”, który po zwoli³by g³ów nie na utrzym anie i za chow anie
za bytk owy ch bu dynk ów oraz ich wy kor zyst anie od pow iednio do po trzeb Miê dzy na rodo we -
go Domu Sp otkañ M³od zie¿y. Wk³ad fi nans owy rz¹dów mia³by za siliæ ten fun dusz na
pocz¹tek i pom agaæ w zac hêcaniu ko lejn ych gr anto dawców, darczyñców i podmiotów,
które uczestniczy³yby w zabezpieczeniu „Krzy¿owej” na przysz³oœæ.

Wed³ug in fo r ma cji Mi ni ste r stwa Spraw Za gra ni cz nych, de cy zja, czy pro po zy cja ta zo -
sta nie za akce pto wa na i w bu d¿e tach obu kra jów znajd¹ siê od po wied nie œro d ki, ma za paœæ
„wkró t ce”18. Wa r to, aby na eta pie nad chodz¹cych zmian w bu d¿e cie na 2012 rok
i kszta³to wa niu siê mi ni sterstw po zmia nach rz¹du niezw³ocz nie zaj¹æ siê t¹ spraw¹. Pod jê -
cie tej de cy zji je sz cze w 2011 roku by³oby bar dzo kon kre t nym, wy chodz¹cym poza sym -
bo le, za ko ñ cze niem roku ob cho dów dwu dzie stej ro cz ni cy pod pi sa nia Tra kta tu o do brym
s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi.

Spo tkan ia elit, czy li re forma Fo rum Pol sko-Nie mieck iego

W „Pro gra mie wspó³pra cy” obie stro ny zo bo wi¹za³y siê do zmo der nizo wa nia Fo rum Pol -
sko- Nie miec kiego. Ta pla t fo r ma spo t kañ, ist niej¹ca od kil ku dzie siê ciu lat, ale do da t ko wo
w 1991 roku za pi sa na w Tra kta cie o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy
Polsk¹ a Nie mca mi, uros³a do ran gi isto t nej p³asz czy z ny spo t kañ oraz wy mia ny my œli pol -
skich i nie mie c kich elit. S³u¿y³a bu do wa niu wza je mne go zro zu mie nia i kszta³to wa niu
wspó³pra cy miê dzy obu pa ñ stwa mi na po zio mie rz¹do wym i po zarz¹do wym. Dwa dzie œcia
lat po pod pi sa niu Tra kta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy Polsk¹
a Nie mca mi na desz³a jed nak pora re fle ksji nad kon dycj¹ fo rum i jego przysz³oœci¹. Obe c na
jego fo r mu³a – co ro cz nych spo t kañ ple num, na któ rych po ru sza siê bar dzo ogó l ne i nie kon -
trower sy j ne te ma ty – nie od po wia da no wym wy zwa niom, ja kie nie sie ze sob¹ prze de wszyst -
kim in te gra cja eu ro pe j ska19. Do mo c nych stron fo rum na le¿¹: zgro ma dze nie w jed nym mie j -
s cu i cza sie po li ty ków, urzêd ni ków, dy p lo ma tów i eks per tów wp³ywaj¹cych na de ba tê
pu b liczn¹ w obu kra jach, obe cnoœæ na nim mi ni strów spraw za gra ni cz nych (zwiê kszaj¹ca
zain tere so wa nie fo rum), wie lo le t nia tra dy cja wpi sa na w sto sun ki pol sko- nie miec kie oraz
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17  Od lat fundacja nie by³a w stanie wygospodarowaæ œrodków na fundusz remontowy obiektu, który jest w jej
u¿ytkowaniu od 1994 roku (w ca³oœci od 1997 roku).
18  Por. odpowiedŸ Ministerstwa Spraw Zagranicznych na interpelacjê pos³a Ryszarda Kalisza w sprawie wsparcia
dzia³alnoœci Fundacji „Krzy¿owa” dla Porozumienia Europejskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku.
19  Poni¿ej opisane wnioski i rekomendacje dotycz¹ce funkcjonowania forum zosta³y sformu³owane przez tak zwan¹
Grupê Young Professionals, która wziê³a udzia³ w spotkaniu forum w kwietniu 2011 roku w Berlinie.



po wo l na œwia do moœæ ko nie cz no œci zmian, wy ra ¿aj¹ca siê w za pro sze niu na osta t nie spo t ka -
nie – w kwietniu 2011 roku w Berlinie – m³odszej generacji ekspertów.

Do s³abych stron fo rum, obe c nie prze wa ¿aj¹cych, mo ¿ na jed nak za li czyæ: ogra ni cze nie
spo t kañ do jed no ra zo wych zja z dów w ci¹gu roku, co nie przy no si wy mie r nych re zu l ta tów,
brak fo r mu³owa nia re ko men da cji i kon kre t nych wnio sków, nie wy sta r czaj¹ca ro ta cja ucze st -
ni ków, w tym nie do sta tecz ne w³¹cza nie m³odych eks per tów, ucze st ni c two w fo rum prze de
wszy stkim spe cja li stów za j muj¹cych siê ogó l nym wy mia rem sto sun ków pol sko- nie miec kich
(co nie od po wia da obe cnym po trze bom roz wo ju tych re la cji w dzie dzi nach se kto ro wych,
wy ma gaj¹cych szcze gó³owej wie dzy), po ru sza nie ogó l nych, nie kon trowe rsyj nych, wie lo -
kro t nie ju¿ dys ku to wa nych te ma tów (co spra wia, ¿e de ba ty nie wnosz¹ nic no we go), brak
od po wied nie go rozpropagowania w obu krajach.

Dla tego ist nieje kon iecz noœæ prze kszta³ce nia for mu³y fo rum z p³asz czyz ny s³u¿¹cej je -
dyn ie wy mian ie my œli i nawi¹za niu ko ntaktów na in strum ent wy prac owy wan ia ko m pro mi -
sów i re kom enda cji, kt óre by³yby wy kor zyst ywane przez decydentów w obu kra jach. Wska -
zane by³oby skon cent rowa nie spot kañ ple narn ych fo rum wokó³ no wych te matów,
do tycz¹cych kwe stii re lac ji pol sko-nie mieck ich i pro blem aty ki unijn ej, bêd¹cych pod staw¹
wy prac owa nia przez gru py eks perck ie od pow iedni ch re kom enda cji, kt óre na stê pnie po -
winny byæ za prez ento wane mi nis trom spraw za gran iczny ch obu kr ajów i upow szechni one
w me diach. Mo nit ori ng ich re aliz acji i od powi edz ialnoœæ za wd ra¿a nie po winni po nosiæ
pe³no mocn icy (koordynatorzy) do spraw stosunków polsko-niemieckich – co roku roz li cza -
ni przez kolejne forum.

Ponad to gru pê ucze st ni ków Fo rum Pol sko- Nie miec kiego, do ty ch czas ogra ni czo nej
g³ównie do ogó l nie po jê tych spe cja li stów z dzie dzi ny sto sun ków pol sko- nie miec kich, na -
le¿y roz sze rzyæ o: eks per tów, któ rych zain tere so wa nia od po wia da³yby te ma ty ce po ru sza nej
w tra kcie ob rad, eli ty po li ty cz ne spo za krê gów rz¹do wych (ko nie cz na obe cnoœæ przed sta wi -
cie li wszy stkich pa r tii za sia daj¹cych w Se j mie Rze czypo spo li tej Pol skiej i Bun de sta gu),
przed sta wi cie li w³adz sa morz¹do wych i bi z ne su oraz or ga ni za cji i in sty tu cji po zarz¹do -
wych, re pre zen tuj¹cych ta k ¿e po szcze gó l ne re gio ny obu kra jów, m³odych eks per tów, któ -
rym na le ¿y za gwa ran to waæ mo ¿ li woœæ pe³noprawnego uczestnictwa w forum.

Trze ba tak¿e rozw a¿yæ powo³anie w ra mach fo rum grup eks perck ich, dzia³aj¹cych
w ci¹gu ca³ego roku. Roz wi¹za nie to sprzyja³oby wy prac owa niu i przed staw ieniu kon cepc ji, 
któ re mog³yby s³u¿yæ dy nam iza cji wza jemn ych kon takt ów i two rzen iu no wych ob szarów
wspó³dzia³ania, a przede wszyst kim po bud zeniu dyskusji podczas forum.

Na przyk³ad zie osta t nie go spo t ka nia fo rum uja w ni³a siê ta k ¿e ko le j na s³aboœæ pol skiej dy -
p lo ma cji pu b li cz nej. Na za pro sze nie lan du Nad re nii Pó³nocne j-We st fa lii w fo rum ucze st ni -
czy³a gru pa m³odych eks per tów z Pol ski i Nie miec. Widz¹c ko nie cz noœæ two rze nia pla t form
dys ku sy j nych wœród elit, ich spo t ka nia wspie raj¹ ju¿ od da w na nie mie c kie fun da cje. Przy
wa r sza wskim biu rze Fun da cji Kon ra da Ade na u e ra dzia³a od 2008 roku „Gru pa Kwi ry tów”,
przy Fun da cji Frie dri cha Ebe r ta w Wa r sza wie ist nie je od 2011 roku Pro gre sy w na Sieæ (obie
skupiaj¹ m³odych lu dzi), a od 2000 roku Fun da cja Ro be r ta Bo s cha fi nan su je spo t ka nia Gru py
Ko pe r ni ka20. W Pol sce nie ma or ga ni za cji mog¹cej wy³o¿yæ fun du sze na po do b ne spo t ka nia, 
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20  Por. http://www.deutsches-polen-institut.de/HomepagePolnisch/KopernikusPolnisch.php [dostêp: 20 listopada
2011 roku].



któ re s³u¿¹ wza je mnej wy mia nie opi nii, bu do wa niu za ufa nia i opra co wy wa niu pro je któw na
przysz³oœæ przez Po la ków i Nie mców. W ten spo sób stro na pol ska sama mar gina li zu je swój
wp³yw na agen dê pol sko- nie miec kich dys ku sji. Od po wied nie me cha ni z my mog³yby wy pra -
co waæ pol skie fun da cje po li ty cz ne, któ re jed nak do pie ro za czy naj¹ siê roz wi jaæ.

„Dwa razy moc niej, dwa razy szyb ciej”

K
o men tuj¹c wy ni ki wy bo rów par la men tar nych w Pol sce w paŸ dzie r ni ku 2011 roku,
nie mie cka pra sa z za do wo le niem przy jê³a in fo r ma cjê, ¿e po no w nie wy gra³ je sza no -
wa ny i uz na wa ny w Nie mczech za spra w ne go po li ty ka Do nald Tusk. Ar ty ku³y by³y

jed noz na cz nie po zy ty w ne, ale nie przy po mi na³y ju¿ pro stej eu fo rii z 2007 roku, kie dy Nie m -
cy cie szy li siê z za ko ñ cze nia okre su ch³odu zwi¹za ne go z rz¹dami Ja ros³awa Ka czy ñ skie go.
Obe c nie, po czte rech la tach od zmia ny w³adzy w Pol sce i po dwu dzie stu la tach od pod pi sa -
nia Tra kta tu o do brym s¹sie dztwie i przy ja z nej wspó³pra cy miê dzy Polsk¹ a Nie mca mi,
min¹³ ju¿ ta k ¿e czas, gdy w re la cjach pol sko- nie miec kich wy sta r czy³y uœmie chy i mi³e ge sty.
Wy pra co wa ne i wy czu wa l ne obe c nie w Nie mczech za ufa nie i re spekt trze ba nie ustan nie
uma c niaæ. A ocze ki wa nia s¹ wy so kie i bu do wa ne na kon kre t nie roz bu dzo nych nad zie jach.
Wy po wie dzia ne przez pre mie ra Do na lda Tu ska w wie czór wy bo r czy 9 paŸ dzie r ni ka s³owa,
¿e ko le j ne czte ry lata „bê dzie my mu sie li prze pra co waæ dwa razy mo c niej, dwa razy szy b -
ciej”, jak naj bar dziej do tycz¹ rów nie¿ sto sun ków pol sko- nie miec kich.
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Dr Ag nie sz ka £ada – po li to log, kie ro w nik Pro gra mu Euro pe j skie go i ana li tyk In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych (ISP).
Do ktor nauk huma ni sty cz nych w za kre sie nauk o po li ty ce, nie mcoz na w ca. Spe cja li zu je siê w na stê puj¹cych
za gad nie niach: in sty tu cje Unii Eu ro pe j skiej, zw³asz cza Pa r la ment Eu ro pe j ski i pre zy den cja w Ra dzie Unii
Eu ro pe j skiej, Nie mcy i sto sun ki pol sko- nie miec kie, Par t ne r stwo Wschod nie, pol ska po li ty ka za gra ni cz na,
eu ro pe j skie spo³ecze ñ stwo oby wa te l skie, post rze ga nie Po la ków za gra nic¹ i obco kra jo w ców w Pol sce.
Opu b li ko wa³a miê dzy in ny mi: Po la cy nad chodz¹!... Wre sz cie! Pol ska mi gra cja za ro b ko wa do Nie miec – ana li za
w prze de dniu otwa r cia nie mie c kie go ryn ku pra cy dla pol skich oby wa te li (ISP, Wa r sza wa 2011), Pa trzy my
w przysz³oœæ. Po la cy o pol sko- nie miec kiej wspó³pra cy i hi sto rii we wza je mnych re la cjach (ISP, Wa r sza wa 2011), 
Dwa dzie œcia lat minê³o. Po la cy o zjed no cze niu Nie miec i sto sun kach pol sko- nie miec kich w dwu dziest¹ ro cz ni cê
zjed no cze nia (ISP, Wa r sza wa 2010), Ro sja dziœ i ju tro. Opi nie pol skich i nie mie c kich eks per tów (ISP, Wa r sza wa 2010),
W stro nê euro pe j skie go de mos? Pol skie wy bo ry do Pa r la men tu Euro pe j skie go w per spe kty wie po rów na w czej
(ISP, Wa r sza wa 2010), Pol ska mi gra cja za ro b ko wa do Nie miec – fa kty i mity (ISP, Wa r sza wa 2009), Pol ska
– Nie mcy. Wza je m ny wizerunek i wizja Europy (ISP, Warszawa 2009).

Ana li zy i Opi nie
nr 124, listopad 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane miê dzy innymi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹,

ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.
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