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Wstęp

W całym okresie pozimnowojennym w relacjach dwustronnych Polski 
z państwami europejskimi najważniejsze dla naszego kraju były i są sto-
sunki z państwami sąsiedzkimi, w tym przede wszystkim z Republiką 
Federalną Niemiec oraz z Federacją Rosyjską. Wynikało to zarówno z tra-
dycyjnego, geopolitycznego usytuowania Polski, jak i z roli międzynaro-
dowej (mocarstwowej), odgrywanej przez Niemcy i Rosję w omawianym 
okresie. Wzajemne relacje Niemiec, Polski i Rosji stanowiły jedną z naj-
ważniejszych determinant bezpieczeństwa tych państw, a także bezpieczeń-
stwa międzynarodowego w Europie. Z państw pozaeuropejskich główną 
rolę w polskiej polityce zagranicznej po rozpadzie układu bipolarnego 
odgrywały Stany Zjednoczone. W relacjach wielostronnych najważniejsze 
z punktu widzenia realizacji interesów i celów polskiej polityki zagranicz-
nej były stosunki Polski z Unią Europejską i z NATO. Istotnym wyzwa-
niem dla polskiej polityki integracyjnej i euroatlantyckiej było wypraco-
wanie stanowiska Polski wobec podstawowych dylematów integracyjnych 
Unii Europejskiej oraz wobec najważniejszych problemów występujących 
w relacjach transatlantyckich.

Przedmiotem prezentowanych w zbiorze szkiców jest przede wszystkim 
analiza stanu politycznych stosunków Polski z sąsiadami w pierwszej deka-
dzie XXI wieku. Zdecydowanie mniej miejsca zajmują zagadnienia zwią-
zane z relacjami w płaszczyźnie ekonomicznej czy kulturalnej. Książka 
jest w znacznym stopniu kontynuacją pracy zbiorowej Polska i jej sąsiedzi 
w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy 
i integracji, wydanej w 1998 roku1. Dlatego też cezurą początkową rozwa-

1 Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty 
współpracy i integracji. Red. B. Łomi ńsk i, M. Stola rcz yk. Katowice 1998, s. 416.
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żań większości autorów artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie jest 
rok 1998.

Prezentowana publikacja nie jest całościową analizą stosunków Polski 
z sąsiadami w omawianym okresie. Zawiera opracowania, których autorzy 
podejmują jedynie wybrane kwestie, występujące w relacjach Polski 
z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. Poszczególni badacze 
w stopniu zróżnicowanym akcentują zbieżność i różnice interesów w sto-
sunkach bilateralnych Polski z sąsiadami, obszary współpracy i rywali-
zacji, czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę. Siedem artykułów 
poświęconych jest głównym aspektom stosunków dwustronnych Polski 
z sąsiadami w omawianym okresie. Trzy szkice prezentują problematykę 
regionalną oraz nasze stosunki z sąsiadami w kontekście szerszych pro-
blemów bezpieczeństwa europejskiego. Analizy prowadzone są przede 
wszystkim z punktu widzenia interesów naszego kraju i rodzimej per-
cepcji przedstawianych zjawisk i procesów. Sposób opracowania podję-
tego tematu wynika z zainteresowań badawczych autorów, z przekonania 
o dużym znaczeniu omawianych kwestii dla praktyki stosunków Polski 
z sąsiadami oraz z przyjętej metodologii. Opracowania zawierają indy-
widualne przemyślenia autorów w omawianych kwestiach, w co redaktor 
tomu starał się zbytnio nie ingerować.

Mieczysław Stolarczyk



Mieczysław Stolarczyk

Stosunki polsko-niemieckie
w latach 1998—2009
(wybrane aspekty
polsko-niemieckiej współpracy)*

Współpraca polsko-niemiecka w płaszczyźnie politycznej

Analizując charakter stosunków polsko-niemieckich w latach 1989—
2009, można wyodrębnić trzy podstawowe ich fazy:
1) lata 1989—1991, czyli okres formowania nowych podstaw polityczno- 

-prawnych;
2) lata 1991—1998, które charakteryzował rozwój współpracy dwustron-

nej we wszystkich niemal dziedzinach, a występujące wówczas kwestie 
sporne nie stanowiły poważniejszego obciążenia dla polsko-niemieckich 
stosunków międzypaństwowych, co znajdowało wyraz w eksponowaniu 
formuły „polsko-niemieckiej wspólnoty interesów”1;

* Opracowanie jest kontynuacją rozważań autora na temat stosunków polsko-niemiec-
kich w okresie pozimnowojennym. Zob. M. Stola rcz yk: Istota nowego etapu w rozwoju 
stosunków polsko-niemieckich po roku 1989. W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięć-
dziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji. Red. B. Łomi ńsk i, 
M. Stola rcz yk. Katowice 1998. Niniejszy artykuł jest zmodyfikowaną wersją fragmentu 
monografii autora  Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 
1989—2009. Katowice 2010.

1 Zob. M. Stola rcz yk: Wokół formuły: „polsko-niemiecka wspólnota interesów”. 
„Przegląd Zachodni” 1998, nr 1.
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3) lata 1998—2009, czyli okres, w którym oprócz kontynuacji współpracy 
występowały istotne różnice stanowisk między rządami obu państw na tle 
tzw. zaszłości historycznych oraz w aspekcie międzynarodowym (np. na 
tle sposobów rozwiązania problemu irackiego czy kolejnych modyfikacji 
funkcjonowania struktur integracyjnych Unii Europejskiej); w tym czasie 
do największego „schłodzenia” relacji polsko-niemieckich doszło w latach 
2002—2003, co wiązało się z odmiennym stanowiskiem rządu polskiego 
i niemieckiego w sprawie rozwiązania problemu irackiego, a także ze 
sporem wokół niemieckich projektów budowy Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom i roszczeniami odszkodowawczymi pod adresem Polski ze strony 
Powiernictwa Pruskiego, oraz w latach 2005—2007 wskutek ponow-
nego nasilenia polsko-niemieckich sporów na tle historycznym i nowych 
akcentów w polskiej polityce historycznej w okresie sprawowania rządów 
w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość i koalicjantów tej partii2.
Celem opracowania nie jest pogłębiona analiza całokształtu współpracy pol-

sko-niemieckiej po roku 1998 w płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i spo-
łecznej, lecz jedynie wyeksponowanie najważniejszych jej przejawów3. Chodziło 
głównie o ukazanie najważniejszych elementów współpracy w relacjach polsko- 
-niemieckich. W mniejszym stopniu przedmiotem analizy były kwestie sporne, 
które szerzej zostały już omówione w kilku ostatnich  publikacjach autora4.

Stosunki polsko-niemieckie w omawianym okresie wskazywały naj- 
ważniejsze determinanty (wyznaczniki) kształtujące politykę zagraniczną 

2  Więcej na temat najważniejszych problemów spornych w stosunkach polsko-niemiec-
kich na przełomie XX i XXI wieku zob. Ch.-B. Schef fel: Problemy i sprzeczności interesów 
w stosunkach niemiecko-polskich na przełomie stuleci. „Stosunki Międzynarodowe” 2002, 
nr 3—4; M. Tomala: Wspólnota interesów polsko-niemieckich czy tylko własne interesy 
Polski i Niemiec? W: „Rocznik Polsko-Niemiecki 2004”. Warszawa 2004; J. K ran z: Polsko-
-niemieckie cienie przeszłości. „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 1; E. Cz iomer: Prze-
słanki i następstwa politycznych kontrowersji polsko-niemieckich na początku XXI wieku. 
W: Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Red. G. Mat uszek. Kraków 2006; 
P. Bu ras: Stosunki polsko-niemieckie: w poszukiwaniu nowego paradygmatu. „Stosunki 
Międzynarodowe” 2007, nr 1—2; K.-O. Lang: Eine Beziehung mit Hindernissen — Deutsch-
-Polnische Beziehungen zwischen Konfrontation und Zusammenarbeit. „Krakowskie Studia 
Międzynarodowe” 2006, nr 4 (III). 

3  Najszerzej temat poszczególnych aspektów stosunków polsko-niemieckich w latach 
1998—2004 traktuje praca zbiorowa: Polacy — Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Red. 
A. Wol f f-Powęska, D. Bi ngen. Poznań 2004.

4 Zob. M. Stola rcz yk: Rola Niemiec w polityce zagranicznej Polski na początku XXI w. 
„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 4 (III); Idem: Polska i Niemcy wobec głów-
nych kontrowersji w relacjach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa na początku 
XXI wieku. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2007, nr 4(IV); Idem: Główne problemy 
w stosunkach polsko-niemieckich na początku XXI wieku. W: Problemy polityki zagranicz-
nej i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. M. Sto -
la rcz yk. Katowice 2008.
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Niemiec i Polski, a tym samym także charakter stosunków polsko-niemiec-
kich (wewnątrzpolskie, wewnątrzniemieckie oraz zjawiska i procesy wystę-
pujące w bliższym i dalszym środowisku międzynarodowym)5.

Zwycięstwo SPD i Sojuszu 90/Zieloni w wyborach parlamentarnych do 
niemieckiego Bundestagu jesienią 1998 roku oraz utworzenie przez te ugrupo-
wania rządu z kanclerzem Gerhardem Schröderem spotkało się z dosyć chłod-
nym przyjęciem ze strony rządzącej w Polsce od 1997 roku koalicji ugrupowań 
centroprawicowych z premierem Jerzym Buzkiem. Między rządem kanclerza  
Schrödera a rządem Buzka nie było wspólnoty ideowej, która występowała 
w relacjach z rządem kanclerza Helmuta Kohla. Rząd z Jerzym Buzkiem jako 
premierem tworzyli w większości przedstawiciele Akcji Wyborczej Solidar-
ność (AWS), ugrupowania o wyraźnie chrześcijańskim profilu, natomiast rząd 
niemiecki tworzyli zlaicyzowani socjaldemokraci i Sojusz 90/Zieloni. Wybor-
cze zwycięstwo SPD i Sojuszu 90/Zielonych wywoływało niepokój przedsta-
wicieli polskiego centroprawicowego rządu i elit politycznych wywodzących 
się z „Solidarności”. Tylko w części wynikał on z przedwyborczych wypowie-
dzi polityków SPD (np. z postulatu większego realizmu w kwestii poszerze-
nia UE na wschód i niechęci do określenia daty spodziewanego członkostwa 
Polski w UE)6. W znacznym stopniu wyrastał on z przesłanek ideologicznych, 
w tym z nieufności do ugrupowań lewicowych. Do tego dochodziła pamięć 
o tym, że SPD nie doceniała w latach osiemdziesiątych znaczenia „Solidarno-
ści” i końcowego sukcesu tego ruchu. Jednocześnie przedstawiciele polskiego 
rządu mniejsze znaczenie nadawali temu, że to właśnie niemieccy socjalde-
mokraci ponad 20 lat wcześniej niż ugrupowania chadeckie (CDU/CSU) opo-
wiedzieli się za granicą na Odrze i Nysie Łużyckiej, tworząc podwaliny pod 
normalizację międzypaństwowych stosunków Polska — RFN. 

Stronę polską nurtowały pytania, co będzie istotą polityki „nowego 
środka” (die neue Mitte) i „nowego realizmu” rządu kanclerza Schrödera 
wobec Polski. W jakim stopniu nowy rząd niemiecki odejdzie od polityki 
Kohla wobec Polski, w której Niemcy starały się odgrywać rolę „polskiego 
adwokata w Europie”, motywując to w znacznym stopniu szczególną histo-
ryczną odpowiedzialnością Niemiec za Polskę7. Odpowiedź na tak posta-

5 Szerzej na temat uwarunkowań i celów polityki zagranicznej Niemiec i Polski w oma-
wianym okresie zob. E. Cz iomer: Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po 
zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej. War-
szawa 2005; R. Ku ź n ia r: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. 
Warszawa 2008.

6 Zob. Ch. Hacke: Die Aussenpolitik der Regierung Schröder/Fischer. “Aus Politik und 
Zeitgeschichte” 2005, nr 32—33.

7 M. Mi ldenberger: Czy „wspólnota interesów” funkcjonuje? Stosunki polsko-nie-
mieckie w latach 1989—2005. W: Stosunki polsko-niemieckie 1949—2005. Wspólnota warto-
ści i interesów? Red. B. Kersk i, W.D. Eber wei n. Olsztyn 2005, s. 174.
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wione pytanie była szczególnie istotna w kontekście pogorszenia w połowie 
1998 roku relacji polsko-niemieckich, związanego z „wojną na oświadcze-
nia” między Bundestagiem (28 maja 1998) a Sejmem (4 lipca 1998)8 , inten-
syfikacją dyskusji nad stanowiskiem rządu polskiego i niemieckiego wobec 
mienia niemieckiego przejętego przez Polskę po II wojnie światowej, kwe-
stiami dotyczącymi odszkodowań dla polskich ofiar nazizmu, zwłaszcza dla 
byłych robotników przymusowych oraz wzrostem obaw społeczeństwa nie-
mieckiego przed rozszerzeniem Unii po rozpoczęciu w roku 1998 rozmów 
akcesyjnych Polski i pozostałych pięciu państw z Unią Europejską. Z tych 
m.in. względów niektórzy polscy analitycy spraw niemieckich prognozo-
wali w owym czasie, że w stosunkach polsko-niemieckich w najbliższych 
latach będzie się mówić mniej o polsko-niemieckiej wspólnocie interesów, 
także w wymiarze europejskim, więcej zaś o rzeczywistych problemach, 
w tym o zbieżności i różnicach interesów. Jak to trafnie ujął Piotr Buras, 
w relacjach polsko-niemieckich „pełnym głosem zabrzmiał szorstki język 
konkretów, nie wygładzony lukrem formułek o pojednaniu i wspólnocie 
interesów”9.

W polityce zagranicznej koalicji socjaldemokratów i Sojuszu 90/Zielo-
nych Polska zajęła bardzo ważne miejsce. Warszawa stała się jedną z pierw-
szych stolic odwiedzanych zarówno przez nowego kanclerza RFN Ger- 
harda Schrödera, jak i przez ministra spraw zagranicznych Joschkę Fischera. 
W dniu 29 października 1998 roku, nazajutrz po objęciu urzędu federal- 
nego ministra spraw zagranicznych, J. Fischer przybył do Warszawy z robo- 
czą wizytą. Przeprowadził rozmowy z polskim ministrem spraw zagranicz- 
nych Bronisławem Geremkiem oraz został przyjęty przez prezydenta Alek-
sandra Kwaśniewskiego oraz premiera Jerzego Buzka. 5 listopada 1998 roku 
z roboczą wizytą do Polski przybył kanclerz Schröder. Spotkał się z prezy-
dentem Kwaśniewskim, premierem Buzkiem oraz szefami klubów parlamen-
tarnych AWS i SLD. Podczas wizyty Schröder zapewnił polskich rozmów- 
ców, że jego rząd nie popiera żądań formułowanych przez Związek Wypędzo- 
nych. Zapowiedział poszukiwanie rozwiązania problemu odszkodowań dla 
ofiar pracy przymusowej. W sprawie stanowiska RFN w kwestii rozszerzenia 
UE w kontekście niemieckiej prezydencji w UE sprawowanej w pierwszej 
połowie 1999 roku nowy kanclerz zapewnił, że jego rząd nie kieruje się wolą 

8 W rezolucji niemieckiego Bundestagu znalazło się m.in. stwierdzenie o nielegalnym 
charakterze wysiedleń ludności niemieckiej i konfiskaty jej majątku w wyniku decyzji pocz-
damskich oraz apel do rządu niemieckiego, by ten angażował się na rzecz „uprawnionych 
interesów niemieckich wypędzonych”. Zostało to zinterpretowane przez polski Sejm jako 
dążenie do naruszenia przez Niemcy integralności terytorialnej Polski. Zob. M. Tomala: 
Od porozumienia do współpracy. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991—2001. Wybrane 
zagadnienia. Warszawa 2004, s. 43 i nast.

9 P.  Bu ras: Niemiecka neuroza? „Gazeta Wyborcza” z 9 grudnia 1998.
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opóźniania rozszerzenia Unii, ale bez przeprowadzenia reformy finansowej 
i agrarnej oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania struktur unijnych 
niemożliwe będzie jej rozszerzenie10. Ważnym elementem „nowego pragma-
tyzmu” w polityce wschodniej Niemiec było dążenie do ochrony niemiec-
kiego rynku pracy i związane z tym działania, zmierzające do uszczelniania 
polskiej granicy wschodniej11.

Najdonioślejszym wydarzeniem pierwszego półrocza 1999 roku w pol-
sko-niemieckiej współpracy politycznej były drugie konsultacje między-
rządowe (z racji ich rangi nazywane „szczytem polsko-niemieckim”), które 
odbyły się 30 kwietnia w Gdańsku. Drugie tego rodzaju spotkanie szefów 
rządów i ministrów wielu resortów obu państw doszło do skutku po rocznej 
przerwie, spowodowanej wyborami do Bundestagu i w ich następstwie 
zmianą koalicji rządowej w Niemczech12. Znaczącym wydarzeniem w sto-
sunkach polsko-niemieckich w roku 1999 były wspólne — po raz pierwszy 
— obchody 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września prezydent 
RFN Johannes Rau wraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim uczest-
niczyli w głównych uroczystościach wybuchu wojny na Westerplatte. Z tej 
samej okazji w dniach 3—4 września przebywał z wizytą w Polsce kanclerz  
G. Schröder. Kilka tygodni później, z okazji 10. rocznicy upadku muru ber-
lińskiego premier J. Buzek i minister spraw zagranicznych B. Geremek 
złożyli wizytę w Berlinie. 

Istotnym problemem z przeszłości, który udało się rozwiązać w począt-
kowych latach funkcjonowania w Niemczech rządu G. Schrödera, była 
sprawa wypłacenia przynajmniej symbolicznych świadczeń finansowych dla 
byłych polskich robotników przymusowych w III Rzeszy13. Rząd kanclerza 
H. Kohla, w przeciwieństwie do rządu G. Schrödera, nie chciał podjąć 
działań zmierzających do uporania się z tym problemem. Po stronie polskiej 
stosunkowo częste były w latach dziewięćdziesiątych głosy, że suma 500 mln 
DM wypłacona w ramach pomocy humanitarnej dla polskich ofiar prześla-
dowań nazistowskich przez utworzoną w październiku 1991 roku Fundację 
„Polsko-Niemieckie Pojednanie” nie rozwiązywała tego problemu14. Skon-

10 U. Pa łasz: Stosunki z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999”. 
Warszawa 1999, s. 120.

11 Szerzej zob. B. Koszel: Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze wspólno-
tami Europejskimi/Unią Europejską (1989—2002). Poznań 2003.

12 M. Czech: Stosunki z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000”. 
Warszawa 2000, s. 118.

13 W umowie koalicyjnej między SPD i Zielonymi z 20 października 1998 roku znalazł 
się zapis, że koalicja zobowiązuje się utworzyć fundusze odszkodowawcze m.in. dla robotni-
ków przymusowych. Zob. http://koalitionsvertrag.spd.de (dostęp: 28 maja 2009).

14 W tym miejscu warto przypomnieć, że na mocy porozumienia polsko-niemieckiego 
rząd RFN zobowiązał się przekazać w trzech ratach 500 milionów marek na rzecz Funda-
cji „Pojednanie Niemiecko-Polskie” do podziału między ofiary prześladowań nazistowskich 
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centrowano się bowiem na pomocy ofiarom prześladowań nazistowskich, 
głównie więźniom nazistowskich obozów koncentracyjnych, więzień i gett, 
pomijając niemal zupełnie sprawę odszkodowań dla robotników przymuso-
wych15. Mimo wielu emocji (np. dotyczących wskazania, jakiej grupy mają 
dotyczyć, wysokości wypłat oraz tego, czy mają to być odszkodowania czy 
pomoc humanitarna)16 towarzyszących w latach 1999—2000 polsko-nie-
mieckim rozmowom na temat świadczeń finansowych dla byłych robotni-
ków przymusowych rządom obu państw udało się uporać z tym problemem 
w sposób satysfakcjonujący obie strony17. Pod koniec 1999 roku wynegocjo-
wana została wysokość kwoty (10 mld DM) przeznaczonej na wypłatę świad-
czeń niemieckich dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych  
III Rzeszy oraz innych ofiar nazizmu w wielu państwach świata, w tym także 
w Polsce18. Miały to być środki pochodzące w połowie z budżetu federal-
nego, a w połowie z niemieckiego przemysłu. Nie udało się jednak dotrzy-
mać deklarowanego przez kanclerza Schrödera terminu pierwszych wypłat 
odszkodowań w 60. rocznicę wybuchu wojny. Dla wielu Polaków sposób roz-
wiązania tego problemu był testem szczerości intencji niemieckich grup rzą-
dzących wobec pojednania z Polską. W dniu 2 sierpnia 2000 roku Bundestag 
przyjął ustawę o utworzeniu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przy-

(kryterium do wypłaty świadczeń miały być poważna utrata zdrowia i trudna sytuacja mate-
rialna osób poszkodowanych), jednocześnie rząd polski stwierdził, że uważa „sprawy będące 
przedmiotem niniejszego porozumienia za ostatecznie uregulowane, i że nie będzie docho-
dził dalszych roszczeń obywateli polskich, które mogłyby wynikać w związku z prześlado-
waniami nazistowskimi”. Oba rządy były zgodne co do tego, że nie powinno oznaczać to 
ograniczenia praw obywateli obu państw. M. Tomala: Od porozumienia do współpracy…, 
s. 146—148.

15 Zob. J. Su łek: Niemiecka pomoc humanitarna i finansowa w latach 1991—2004 dla 
poszkodowanych przez III Rzeszę w Polsce. Problemy polityczne i prawne. W: Problemy 
reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944—2004. T. 1: 
Studia. Red. W.M. Góra lsk i. Warszawa 2004.

16 Poszkodowani domagali się rekompensat, niemieckie firmy proponowały pomoc 
humanitarną. Dla rządu niemieckiego rekompensaty za pracę przymusową nie wynikały 
z zobowiązań prawnych, lecz traktowano je w kategoriach moralnych. Zob. wywiad doradcy 
urzędu kanclerskiego RFN ds. odszkodowań Lutza Niethammera. Marki dla niewolników. 
„Gazeta Wyborcza” z 17—18 lipca 1999.

17 Polska delegacja początkowo zgłaszała żądania 48 mld DM tylko dla robotników pol-
skich, przez co nadmiernie zwiększyła oczekiwania pokrzywdzonych. M. Mi ldenberger: 
Czy „wspólnota interesów” funkcjonuje?…, s. 180.

18 Podobne rokowania międzynarodowe zostały przeprowadzone z Republiką Austrii, 
również z udziałem Polski, a ich efektem była m.in. ustawa parlamentu austriackiego o utwo-
rzeniu Funduszu dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników nie-
wolniczych i przymusowych narodowosocjalistycznego reżimu. Zob. J. Su łek: Świadcze-
nia finansowe dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy oraz innych 
ofiar nazizmu. Bilans wypłat w Polsce z lat 1999—2004. W: Problemy reparacji, odszkodo-
wań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich…
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szłość”, która miała na celu oddanie do dyspozycji organizacji partnerskich 
odnośnych środków finansowych w celu wypłaty świadczeń na rzecz byłych 
ofiar pracy przymusowej oraz ofiar przemocy nazistowskiej. W efekcie fun-
dacji oddano do dyspozycji kwotę 10 mld DM. Na mocy porozumienia pod-
pisanego 17 lipca 2000 roku, na indywidualne wypłaty polskim ofiarom  
III Rzeszy przypadło 1 mld 812 mln DM (22,3% sumy przeznaczonej na 
odszkodowania). W dniu 16 lutego 2001 roku podpisana została przez polską 
Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i niemiecką Fundację „Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość” umowa, na mocy której fundacjom tym 
powierzono zorganizowanie i nadzorowanie wypłat. Mimo przyjętych ustaleń 
problemy z wypłatą świadczeń finansowych dla byłych robotników niewolni-
czych i przymusowych III Rzeszy, dla obywateli polskich będących ofiarami 
pracy przymusowej w III Rzeszy zakończyły się dopiero w roku 2002, co 
związane było m.in. z niekorzystnym systemem przeliczeń przyznanych kwot, 
a następnie ze zmianą tegoż systemu19. Mimo że kwoty przyznane poszcze-
gólnym poszkodowanym miały symboliczny charakter20 i nie objęły wszyst-
kich grup osób poszkodowanych przez III Rzeszę mieszkających w Polsce 
i zgłaszających się do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”21, pozo-
staje faktem, że to w dużym stopniu dopiero rządowi kanclerza Schrödera 
udało się doprowadzić do uregulowania kwestii świadczeń finansowych za 
pracę przymusową w III Rzeszy22. W ocenie Markusa Mildenbergera „bilans 

19 Na przełomie listopada i grudnia 2001 roku przedstawiciele polskiej Fundacji „Polsko-
-Niemieckie Pojednanie” i niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” 
uzgodnili, że odsetki od kapitału zgromadzonego na kontach fundacji na wypłaty odszkodo-
wań dla byłych robotników III Rzeszy będą wykorzystane do zrekompensowania strat ponie-
sionych przez uprawnionych do wypłat Polaków na skutek przyjęcia niekorzystnego kursu 
w rozliczeniach walutowych. Zob. J. Su łek: Świadczenia finansowe dla byłych robotników 
niewolniczych i przymusowych…; J. Deka: Niemieckie świadczenia dla robotników przymu-
sowych i niewolniczych. „Przegląd Zachodni” 2005, nr 2.

20 Byłym robotnikom przymusowym wypłacono odszkodowania do 5 tys. DM, a osobom 
wykonującym pracę niewolniczą do 15 tys. DM. Wypłata świadczeń miała być sfinalizo-
wana do końca 2005 roku. K. Ziemer: Polska i Niemcy — jaka przyszłość, jaka przeszłość? 
„Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 1, s. 53. 

21 Poza wynegocjowanym systemem odszkodowań za pracę niewolniczą i przymu-
sową znaleźli się m.in.: jeńcy wojenni, w tym powstańcy warszawscy, dorośli niedeporto-
wani robotnicy przymusowi, ofiary prześladowań hitlerowskich zmarłe przed 16 lutego 1999 
roku, spadkobiercy ofiar zmarłych przed 16 lutego 1999 roku, obywatele polscy wywłasz-
czeni i przymusowo przesiedleni przez władze hitlerowskie. J. Su łek: Świadczenia finan-
sowe dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych…, s. 390.

22 Jednym z głównych powodów, jeśli nie najważniejszym, chęci uregulowania tej 
kwestii przez rząd Gerharda Schrödera były pozwy amerykańskich obywateli żydowskiego 
pochodzenia przeciwko państwu niemieckiemu i niemieckim koncernom, które w czasie  
II wojny światowej korzystały z pracy robotników przymusowych. To właśnie lawina pozwów 
sprawiła, że kanclerz Schröder i niemieccy przemysłowcy zadeklarowali wolę utworze-
nia fundacji wypłacających świadczenia dla byłych robotników przymusowych. W zamian 
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wypłat odszkodowań dla robotników przymusowych wypada ambiwalentnie: 
politycznie nie pomogły one w budowaniu wzajemnego zaufania. Nie zna-
lazły się także w kanonie kamieni milowych polsko-niemieckiego pojedna-
nia. Na skutek publicznej debaty, toczonej częściowo w tonie polemicznym, 
doszło nawet do krótkotrwałego odczuwalnego pogorszenia stosunków pol-
sko-niemieckich. Jednak jako przedsięwzięcie humanitarne wypłata odszko-
dowań odniosła sukces i była pojednawczym gestem, przede wszystkim skie-
rowanym w stronę starszego pokolenia”23.

Rok 2000 w stosunkach polsko-niemieckich upłynął pod znakiem wspól-
nych obchodów tysiąclecia sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Główne uroczy-
stości milenijne miały miejsce w Gnieźnie. 12 marca odbyło się spotkanie 
prezydentów Polski, Niemiec, Węgier, Słowacji i Litwy pod hasłem „Gniezno 
2000”. Elementem obchodów milenijnych były także doroczne polsko-nie-
mieckie konsultacje międzyrządowe, przeprowadzone 27 kwietnia w Gnieź-
nie. Rozmowy, którym przewodniczyli premier Jerzy Buzek i kanclerz 
Gerhard Schröder, z udziałem ministrów wielu resortów, dotyczyły przede 
wszystkim problematyki rozszerzenia UE oraz negocjacji akcesyjnych Polski 
z UE. W listopadzie 2000 roku Polska i Niemcy obchodziły 10. rocznicę 
zawarcia traktatu granicznego, który został podpisany 14 listopada 1990 
roku. Z tej okazji spotkali się kanclerz Niemiec G. Schröder oraz premier 
Polski J. Buzek. Szefowie obu rządów deklarowali wolę współpracy polsko- 
-niemieckiej na rzecz pomyślnej realizacji jednoczenia Europy.

Ważnym wydarzeniem w polsko-niemieckich relacjach międzyrządowych 
w roku 2000 była okolicznościowa wizyta kanclerza Schrödera w Warsza-
wie (6 grudnia) z okazji 30. rocznicy historycznej wizyty Willy’ego Brandta 
oraz podpisania polsko-niemieckiego układu normalizacji stosunków wza-
jemnych (7 grudnia 1970 roku). Kanclerz RFN wystąpił na plenarnym posie-
dzeniu Sejmu RP na dzień przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej 
w Nicei. Zapewnił wówczas o woli Niemiec osiągnięcia w sprawie reform 
instytucjonalnych w UE takiego kompromisu, który umożliwi przyjęcie do 
niej nowych członków, z Polską w pierwszej grupie państw przyjmowanych 
do Unii Europejskiej. Kanclerz Schröder podkreślił też, że politykę pojed- 

Niemcy żądali gwarancji, że w USA zostaną zamknięte wszystkie postępowania przeciwko 
ich koncernom. Szerzej na temat negocjacji międzynarodowych z lat 1998—2000 w sprawie 
świadczeń finansowych dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy 
zob. J. Ba rcz, B. Ja łowieck i, J. K ran z: Między pamięcią a odpowiedzialnością. Roko-
wania w latach 1998—2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową. Warszawa 2004; 
M. Tomala: Kwestia odszkodowań niemieckich po 1990 roku. „Polski Przegląd Dyploma-
tyczny” 2002, T. 2, nr 3 (7).

23 M. Mi ldenberger: Czy „wspólnota interesów” funkcjonuje?…, s. 180. Zob. 
K. Bach man n: Krajobraz po odszkodowaniach. „Rzeczpospolita” z 28 kwietnia 2000; 
B. Ja łowieck i: Jak zamienić sukces w porażkę. „Rzeczpospolita” z 12 lutego 2002.
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nania i niemiecko-polskiej wspólnoty interesów popierają wszystkie liczące 
się siły polityczne w Niemczech oraz przytłaczająca większość społeczeń-
stwa niemieckiego24. 

W latach 2001—2002 polsko-niemiecki dialog polityczny również był 
skoncentrowany na procesie integracji europejskiej, a bilateralne rozmowy — 
zdominowane problemami związanymi z rokowaniami akcesyjnymi Polski 
oraz rozszerzeniem UE. Elementem polityki integracyjnej RFN mającym 
doniosłe skutki dla stosunków polsko-niemieckich był postulat sformuło-
wany przez kanclerza Schrödera na konferencji programowej SPD w Weiden 
(18 grudnia 2000 roku). Dotyczył on wprowadzenia 7-letniego okresu przej-
ściowego w dziedzinie przepływu siły roboczej z nowych państw członkow-
skich. W tym samym czasie Polska występowała przeciwko okresowi przej-
ściowemu w tym obszarze negocjacji akcesyjnych z Unią. Obawy znacznej 
części społeczeństwa niemieckiego przed rozszerzeniem UE o Polskę i inne 
państwa naszego subregionu, związane m.in. z przekonaniem, że doprowa-
dzi to do wzrostu przestępczości i bezrobocia w Niemczech, nie wpłynęły na 
zmianę stałego poparcia, jakiego rząd SPD/Sojusz90/Zieloni udzielał dąże- 
niom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Rząd Schrödera popie- 
rając polskie aspiracje do członkostwa w UE jednocześnie konsekwentnie 
podtrzymywał twarde stanowisko w kwestii polskiej siły roboczej. W tym 
samym czasie przedstawiciele polskiego rządu proponowali najpierw 18-letni, 
a następnie 12-letni okres przejściowy na swobodny obrót ziemią w Polsce25.

U progu nowego tysiąclecia grupy rządzące Polski i Niemiec podtrzymy-
wały poparcie dla procesu jednoczenia Europy. Politycy obu państw, podob-
nie jak w latach dziewięćdziesiątych, współpracę polsko-niemiecką postrze-
gali także jako ważny wkład obu państw w jednoczenie Europy i stabilizo-
wanie sytuacji europejskiej. We wspólnym opracowaniu z listopada 2000 
roku kanclerz RFN Gerhard Schröder i premier RP Jerzy Buzek pisali: „Poli-
tyczne zadanie, przed którym stoją dzisiaj razem Niemcy i Polacy, brzmi: 
dokończyć proces zjednoczenia Europy. Ogólnoeuropejska stabilizacja spo-
czywa w dużym stopniu na ścisłym i pełnym zaufania partnerstwie Niemiec 
i Polski. Wspólne członkostwo Polski i Niemiec w UE i NATO zapewni 
optymalną współpracę naszych narodów […]. Wobec polityki zjednoczo-
nej Europy nie ma alternatywy, jeśli chcemy jako Niemcy i Polacy prze-
trwać w świecie globalizacji”26. W innym artykule ministrowie spraw zagra-

24 Wystąpienie kanclerza Gerharda Schrödera w Sejmie. „Gazeta Wyborcza” z 7 grudnia 
2000; M. Czech: Republika Federalna Niemiec. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2001”. Warszawa 2001, s. 171.

25 B. Koszel: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny 
współpracy. Poznań 2008.

26 G. Sch röder, J. Bu zek: Wspólna przyszłość ma na imię Europa. „Rzeczpospolita” 
z 18—19 listopada 2000. 
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nicznych Polski i Niemiec, Bronisław Geremek i Joschka Fischer, pisali, że 
„zjednoczona Europa to może ostatnia nasza konkretna utopia i realna wizja, 
której warto podporządkować narodowe interesy, jeśli narodowe interesy nie 
mają sobie po raz kolejny podporządkować Europy, ściągając na stary konty-
nent nowe wojny domowe”27.

W dniu 18 czerwca 2001 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyły się  
IV polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe, niemal dokładnie  
w 10. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedz-
twie i przyjaznej współpracy. W konsultacjach wzięli udział premier RP, 
kanclerz federalny, ministrowie spraw zagranicznych, wewnętrznych i obrony 
oraz ministrowie i wiceministrowie innych resortów. Wśród najważniejszych 
wątków dyskusji znajdowały się tematy związane z przystąpieniem Polski do 
UE oraz kwestie związane z głównymi problemami występującymi w rela-
cjach bilateralnych oraz w stosunkach międzynarodowych. 

W kilka dni po zaprzysiężeniu nowego polskiego rządu SLD-UP-PSL,  
19 października 2001 roku, szef rządu Leszek Miller złożył swą pierw-
szą wizytę zagraniczną w Berlinie (21 października 2001 roku). W trakcie  
rozmów kanclerz Schröder potwierdził poparcie Niemiec dla przystąpienia  
Polski do UE w pierwszej turze rozszerzenia i podtrzymał dotychczasowe  
stanowisko swojego kraju w sprawie swobodnego przepływu osób. Kilka 
tygodni później, na zaproszenie nowego ministra spraw zagranicznych Polski 
Włodzimierza Cimoszewicza z roboczą wizytą w Polsce przebywał minister 
spraw zagranicznych RFN Joschka Fischer. W czasie rozmów dokonano prze-
glądu problematyki międzynarodowej, zagadnień związanych z negocjacjami 
akcesyjnymi Polski z UE oraz poruszono zagadnienia bilateralne, w szcze-
gólności kwestię Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz polsko-nie-
mieckich przejść granicznych28. Po roku 2001 zintensyfikowana została prak-
tyka osobistych konsultacji szefów rządów Polski i Niemiec podczas spotkań 
nieformalnych na płaszczyźnie quasi-prywatnej.

W polsko-niemieckim dialogu politycznym w roku 2002 dominowała pro-
blematyka europejska, zwłaszcza kwestie związane z zamknięciem ostatnich, 
najtrudniejszych rozdziałów w finalizowanych negocjacjach akcesyjnych 
Polski z UE (np. warunków integracji polskiego rolnictwa). Do najważniej-
szych wydarzeń w polsko-niemieckich stosunkach politycznych w roku 2002 
zaliczyć należy pierwszą oficjalną wizytę państwową prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego w Niemczech (6—8 marca 2002 roku) oraz doroczne, piąte 
już, konsultacje międzyrządowe. Konsultacje międzyrządowe we Wrocła-
wiu (18 czerwca 2002 roku) służyły ocenie i wytyczeniu dalszych kierunków 

27 B. Geremek, J. Fischer: U progu nowego tysiąclecia. „Rzeczpospolita” z 17 lutego 
2000.

28 J. St achu ra: Niemcy. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”. Warszawa 
2002, s. 233.



19Stosunki polsko-niemieckie… 

dwustronnej współpracy. W rozmowach szefów rządów i ministrów spraw 
zagranicznych dominowała tematyka Unii Europejskiej i polskich negocja-
cji akcesyjnych, kwestie przyszłości Unii, jej instytucji, polityki wschod-
niej, bezpieczeństwa i obrony. W obecności szefów obu rządów podpisano 
umowę o powołaniu Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Wil-
ly’ego Brandta. Warto też przynajmniej wspomnieć, że kilka miesięcy wcze-
śniej, w styczniu 2002 roku, zorganizowane zostało, po pięcioletniej prze-
rwie, X Forum Polsko-Niemieckie, w którym uczestniczyli m.in. ministrowie 
spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Włodzimierz Cimoszewicz i Joschka 
Fischer29.

W wyborach do Bundestagu w 2002 roku zwyciężyła rządząca po 1998 
roku koalicja partii SPD/Sojusz90/Zieloni. Na czele rządu niemieckiego 
ponownie stanął G. Schröder. Dla stosunków polsko-niemieckich oznaczało 
to kontynuację dotychczasowego kierunku w polityce RFN wobec Polski30.

W dniach 12—13 grudnia 2002 roku na szczycie UE w Kopenhadze 
Polska i dziewięć innych krajów kandydujących sfinalizowały negocjacje 
akcesyjne z Unią Europejską. Decydenci polskiej polityki zagranicznej doce-
niali to, że w procesie stowarzyszenia i członkostwa Polski z Unią do najważ-
niejszych promotorów tego przedsięwzięcia należały Niemcy. Z dużym uzna- 
niem rządu polskiego spotkała się także propozycja kanclerza Schrödera,  
który podczas szczytu UE w Kopenhadze zaproponował, aby dla zrówno-
ważenia polskiego budżetu przyspieszyć wypłatę Polsce miliarda euro, które 
mieliśmy otrzymać z funduszy strukturalnych dopiero po 2007 roku. 

W roku 2003, podobnie jak w latach minionych, w ramach międzypań-
stwowych stosunków polsko-niemieckich odbyły się liczne wizyty i spotkania 
na szczeblu prezydentów Polski i Niemiec, szefów rządów, ministrów spraw 
zagranicznych, ministrów obrony oraz szefów innych resortów i ich zastęp-
ców, a także marszałków Sejmu i Senatu RP z ich niemieckimi odpowied-
nikami. Do znaczących wydarzeń w stosunkach bilateralnych między obu 
państwami należy zaliczyć m.in. XI Forum Polska-Niemcy zorganizowane 
w maju 2003 roku w Berlinie oraz VI polsko-niemieckie konsultacje między-
rządowe, które miały miejsce 22 września 2003 roku w Gelsenkirchen. Kon-
sultacje międzyrządowe zdominowane były przez tematy związane z dąże-
niami Polski do utrzymania w przygotowywanym przez Konwent Europej-
ski projekcie Traktatu Konstytucyjnego dla Europy systemu ważenia głosów 
w Radzie Unii Europejskiej przyjętego w Traktacie z Nicei31 oraz przez roz-

29 Zob. Polska i Niemcy w zmieniającym się świecie. Z dyskusji X Forum Polsko-Nie-
mieckiego. Red. M. Maz u r-Rafa ł, J. Forbr iga. Warszawa 2002.

30 Zob. Ch. Hacke: Die Aussenpolitik der Regierung Schröder/Fischer: Zwischenbilanz 
und Perspektiven. “Aus Politik und Zeitgeschichte” 2002, Bd. 48. 

31 Jednym z najważniejszych po stronie polskiej motywów „obrony Nicei” i zdecydowa-
nej obrony korzystnych dla Polski zapisów Traktatu z Nicei podpisanego 26 lutego 2001 roku  
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bieżne stanowisko Polski i Niemiec w kwestii rozpoczętej 20 marca 2003 roku 
operacji militarnej w Iraku32. W tym miejscu należy wspomnieć, że w aspek-
cie międzynarodowym w stosunkach polsko-niemieckich, oprócz wymienio-
nych, występowały także inne problemy sporne. Dotyczyły one m.in. roz-
bieżności w stanowiskach Polski i Niemiec związanych z ocenami polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych i charakteru amerykańskiego przywódz-
twa, roli NATO i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz odmiennych wizji Polski i Niemiec 
w kwestii stosunków z Rosją i międzynarodowej roli Rosji33. 

W tym samym czasie w stosunkach polsko-niemieckich doszło do 
wzrostu sporów dotyczących tzw. zaszłości historycznych (obciążeń histo-
rycznych), w tym związanych z odmiennymi pamięciami historycznymi obu 
narodów. Związane to było m.in. z dążeniami Związku Wypędzonych (Bund 
der Vertriebenen-BdV) do moralnego i materialnego zadośćuczynienia nie-
mieckim „wypędzonym”, czego wyrazem były przede wszystkim dwie ini-
cjatywy: zgłoszony w roku 1999 projekt budowy Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom w Berlinie i kolejne jego mutacje34, wspierane w mniejszym bądź 
większym stopniu przez kolejne grupy rządzące w Berlinie oraz powołanie 

w kwestii podziału władzy pomiędzy państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej 
były obawy o nadmierny wzrost wpływów Niemiec i Francji w UE. Zob. R. Trzaskowsk i: 
Dlaczego bronimy Nicei? „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2003, nr 4.

32 Rozpoczęta w marcu 2003 roku interwencja militarna USA oraz Wielkiej Bry-
tanii, Australii i Polski w Iraku spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem m.in. rządu  
G. Schrödera. Szerzej na temat stanowiska Polski i Niemiec wobec wojny w Iraku zob.  
M. Stola rcz yk: Polska i Niemcy wobec głównych kontrowersji w relacjach transatlantyc-
kich w dziedzinie bezpieczeństwa na początku XXI wieku. „Krakowskie Studia Międzynaro-
dowe” 2007, nr 4 (IV), s. 95 i nast.; S. Hai n isch: Bound to Fail? — Germany’s Policy in the 
Iraq Crisis 2001—2003. „Stosunki Międzynarodowe” 2004, nr 1—2; U. Ste i nbach: Iraki-
sche fata Morgana. Projekt Demokratie in islamischen Ländern: zum Scheiteren verurteilt? 
“Internationale Politik” 2003, nr 8.

33 Szerzej na ten temat zob. M. Stola rcz yk: Główne problemy w stosunkach polsko-nie-
mieckich na początku XXI wieku…; K.-H. Kamp: Die Zukunft der deutsch-amerikanischer 
Sicherheitspartnerschaft. “Aus Politik und Zeitgeschichte” 2003, Bd. 46; S.F. Szabo: Na roz-
staju dróg. Kryzys w stosunkach niemiecko-amerykańskich. Warszawa 2006; S. Berl i ng: 
Auseinander Gelert. Das Ende der transatlantischen Sonderbeziehungen. “Internationale 
Politik” 2004, nr 10; P. Rudol f: Rückkeher des liberalen Hegemon. “Internationale Politik” 
2006, nr 1.

34 Głównym celem inicjatywy kierownictwa BdV zbudowania w Berlinie miejsca 
pamięci przeciwko wypędzeniom miało być upamiętnienie wyjątkowości losu niemieckich 
wypędzonych. Projekt Centrum przeciwko Wypędzeniom oceniany był w Polsce jako rewi-
zjonizm historyczny i selektywne postrzeganie przeszłości, jako kolejna próba uwolnienia 
się Niemców od win przez moralne potępienie innych. Podkreślano przy tym, że Polacy nie 
próbują negować prawa Niemców do pamięci, ale prawo do pamięci nie może być równo-
znaczne ze zmienianiem historii. Zob. Z. Maz u r: Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999—
2005). Poznań 2006.
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w styczniu 2003 roku Powiernictwa Pruskiego35. Obie inicjatywy działaczy 
BdV wpisywały się w oczekiwania znacznej części niemieckiej klasy poli-
tycznej i społeczeństwa niemieckiego oraz dążenia do przewartościowania 
świadomości społecznej (także historycznej) Niemców i niemieckiej pamięci 
od „narodu sprawców” odpowiedzialności zbiorowej jak i osobistej za zbrod-
nie III Rzeszy do „narodu ofiar”36 , w którego imieniu dążono do wykaza-
nia „bezprawia” i „krzywdy” przesiedlenia na mocy postanowień konferen-
cji w Poczdamie37.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 12—13 grudnia 2003 
roku zakończyło się fiaskiem. Odpowiedzialnością za to, że nie udało się 
przyjąć na tym spotkaniu Konstytucji dla Europy, politycy niemieccy obar-
czali przede wszystkim Polskę i Hiszpanię. Spór wokół projektu Traktatu 
Konstytucyjnego dla Europy, fiasko szczytu UE w Brukseli w kwestii podpi-
sania tego traktatu oraz rozbieżność stanowisk Polski i Niemiec wobec wojny 
w Iraku to sprawy, które bardzo poważnie zaciążyły na politycznych stosun-
kach polsko-niemieckich zarówno w roku 2003, jak i w roku następnym38. 
Bliskość ideowa rządzącej w Polsce i w Niemczech lewicy nie wpłynęła na 
zbliżenie stanowisk w wymienionych kwestiach. Wielce pozytywnym w rela-
cjach polsko-niemieckich wydarzeniem było przyjęcie przez prezydentów 
Polski i Niemiec w dniu 29 października 2003 roku tzw. Deklaracji Gdańskiej 
w sprawie osób wysiedlonych, zmuszonych do ucieczki i wypędzonych. Zna-
lazło się w niej m.in. stwierdzenie: „Jest naturalnym prawem każdego narodu 
czcić ich pamięć, lecz jest też naszym obowiązkiem zapewnienie, że pamięć 
i żałoba nie zostaną nadużyte, by ponownie podzielić Europę. Tak więc nie 
mogą mieć miejsca materialne roszczenia, wzajemne oskarżenia i przeciwsta-
wianie sobie doznanych strat i popełnionych przestępstw”39. 

35 Pruskie Powiernictwo zajęło się koordynacją roszczeń ponad 30 tys. Niemców, którzy 
ubiegali się o odzyskanie majątku pozostawionego przez wysiedlonych na terenach przyzna-
nych Polsce po 1945 roku, ale także majątków tzw. późnych przesiedleńców i przygotowa-
niem sądowych pozwów o odzyskanie tego mienia lub odszkodowania. Jeśli żądania wysie-
dleńców zostałyby odrzucone przez polskie i czeskie sądy, to kolejnym krokiem miało być 
wytoczenie procesów Polsce i Czechom przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości 
w Luksemburgu i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. 

36 J. Tren k ner: Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech. Poznań 2004, s. 9—15; 
T. Weg ner: Ucieczka i wypędzenie w polityce historycznej Niemiec po roku 1990. W: Naro-
dowe i europejskie aspekty polityki historycznej. Red. B. Korzen iowsk i. Poznań 2008.

37 Szerzej zob. Spór o niemiecką pamięć. Red. P. Bu ras, K. Wóycick i. Warszawa 
1999; W. P ięciak: Niemiecka pamięć. Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy 
w historii, polityce i tożsamości (1989—2001). Kraków 2002; Pamięć i polityka historyczna. 
Red. P. Kosiewsk i. Warszawa 2006. 

38 B. Kersk i: Zwischen Desinteresse und Misstrauen. Zur Krise der deutsch-polnischen 
Beziehungen. „Internationale Politik” 2004, nr 4.

39 Deklaracja Gdańska prezydenta RFN Johanesa Raua i prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaśniewskiego w sprawie osób wysiedlonych, zmuszonych do ucieczki i wypędzonych 
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W kontekście nasilających się roszczeń majątkowych obywateli nie-
mieckich w związku z przejęciem przez Polskę w wyniku II wojny świato-
wej ich nieruchomości na terenach byłej Rzeszy, szczególnie przez utwo-
rzone w tym celu w roku 2003 Pruskie Powiernictwo (Preussische Treu-
hand), a także w kontekście zbliżającego się terminu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, Sejm RP w uchwale z 11 marca 2004 roku stwier-
dził, że wszystkie kwestie związane z przejęciem przez Polskę majątków po 
byłych przesiedleńcach z Ziem Odzyskanych uważa za ostatecznie zakoń-
czone i niepodlegające jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich w Luksemburgu czy Europejskiemu Trybunałowi Praw Czło-
wieka w Strasburgu. Dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych. 
W uchwale znalazło się też stwierdzenie, że Polska nie będzie związana 
jakimkolwiek orzeczeniem w tych sprawach przyjętym przez instytucje 
Unii Europejskiej. Kolejną reakcją Sejmu RP na działania Związku Wypę-
dzonych i Powiernictwa Pruskiego była uchwała przyjęta 10 września 2004 
roku, w której izba niższa polskiego parlamentu zobowiązywała polski rząd 
do domagania się od Niemiec reparacji wojennych, przedstawienia opinii 
publicznej szacunku strat materialnych i niematerialnych poniesionych 
przez państwo polskie i jego obywateli w wyniku II wojny światowej oraz 
apelowała do rządu niemieckiego w sprawie definitywnego uznania przez 
RFN ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody ponie-
sione przez obywateli niemieckich wskutek przesiedleń i utraty majątku po 
II wojnie światowej, wynikających z postanowień umowy poczdamskiej 
oraz wskutek późniejszych procesów repatriacyjnych40. Rząd Marka Belki 
odmówił realizacji uchwały Sejmu RP z 10 września 2004 roku ze względu 
na brak podstaw prawnych uzyskania od rządu RFN dodatkowych repa-
racji wojennych41. W wyniku porozumienia rządów Polski i Niemiec, we 
wrześniu 2004 roku powołano szefów grupy ekspertów prawnych do spraw  

w Europie. W: Polska — Niemcy 1945—2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa 
w Europie. Studia i dokumenty. Red. W.M. Góra lsk i. Warszawa 2007, s. 380.

40 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie praw Polski do niemieckich 
reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli pol-
skich wysuwanych w Niemczech. W: Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosun-
kach polsko-niemieckich 1944—2004. T. 2: Dokumenty. Red. S. Dębsk i, W.M. Góra lsk i. 
Warszawa 2004, s. 621.

41 Ustosunkowując się do sejmowej uchwały, premier M. Belka stwierdził w jednym 
z wystąpień, że „kwestię niemieckich reparacji wojennych należy rozwiązać tak, by nie naru-
szyć dobrych stosunków z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem gospodarczym 
i politycznym. Rozumiem troskę Sejmu o możliwość wystąpienia odszkodowań ze strony 
Niemców. To nie myśmy wywołali spiralę różnych posunięć. Chcę podkreślić jednocześnie, 
że w dialogu między rządami Polski i Niemiec próbujemy znaleźć takie rozwiązania, które 
by raz na zawsze sprawy odszkodowań, również w sensie prawnym, odkładały na półkę”. 
„Rzeczpospolita” z 28 września 2004.
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roszczeń. Po stronie polskiej został nim profesor prawa międzynarodowego 
i europejskiego Jan Barcz, po stronie niemieckiej — znawca prawa między-
narodowego Jochen A. Frowein. Ekspertyza, w której potwierdzone zostało 
stanowisko wobec braku podstaw prawnych do roszczeń z Niemiec prze-
ciwko Polsce, opublikowana została 2 listopada 2004 roku42 . W dokumen-
cie tym znalazło się m.in. stwierdzenie, że „roszczenia indywidualne nie-
mieckich obywateli z tytułu wywłaszczeń na polskich ziemiach zachodnich 
i północnych nie istnieją ani na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, ani 
w myśl prawa niemieckiego albo polskiego”43, jak również że „skargi z tytułu 
omawianych wywłaszczeń nie mają szansy na powodzenie ani przed sąda- 
mi polskimi, niemieckimi i amerykańskimi, ani przed sądami międzyna-
rodowymi”44. Ekspertyza J. Barcza oraz J.A. Froweina wpłynęła nieco na 
obniżenie poziomu emocji w Polsce w kontekście działalności Pruskiego 
Powiernictwa.

Najbardziej znaczącym wydarzeniem w polskiej polityce zagranicznej 
w roku 2004 było przystąpienie Polski z dniem 1 maja do Unii Europejskiej. 
Wśród wielu implikacji członkostwa Polski w UE w płaszczyźnie politycznej, 
ekonomicznej i kulturalno-naukowej należy widzieć także te dotyczące bez-
pośrednio polsko-niemieckich relacji politycznych. Wraz z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej Polska i Niemcy stały się uczestnikami tej samej 
struktury integracyjnej. Wyrazem uznania ze strony Polski dla roli, jaką ode-
grała RFN w dążeniu naszego kraju do członkostwa w UE, było zaprosze-
nie prezydenta RFN Johannesa Raua jako jedynego zagranicznego mówcy 
na uroczyste posiedzenie obu izb polskiego parlamentu w dniu 30 kwietnia 
2004 roku. Prezydent Rau w swoim wystąpieniu wskazał m.in. na znaczenie 
stosunków polsko-niemieckich w jednoczącej się Europie. Tego samego dnia 
ministrowie spraw zagranicznych Polski i RFN spotkali się ze studentami 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Dnia 1 maja 2004 roku z okazji roz-
szerzenia UE szefowie rządów Polski, Niemiec i Czech spotkali się u zbiegu 
granic naszych państw.

Dla polsko-niemieckich stosunków politycznych w roku 2004 znaczącą 
wymowę polityczną miał fakt, że nowy prezydent RFN Horst Köhler ze 
swoją pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Polski (15—16 lipca 2004 
roku). Jeszcze bardziej istotny był udział kanclerza G. Schrödera w obcho-
dach 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 2004 roku. 
Kanclerz RFN w swym wystąpieniu stwierdził m.in., że nie może być dziś 
miejsca na roszczenia restytucyjne ze strony Niemiec. Podkreślił również, że 
rząd RFN jest przeciwny utworzeniu w Berlinie narodowego „Centrum prze-

42 J. Ba rcz, J.A. Frowei n: Ekspertyza w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce 
w związku z drugą wojną światową. „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 1.

43 Ibidem, s. 111.
44 Ibidem.
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ciwko Wypędzeniom”45, opowiada się natomiast za utworzeniem europejskiej 
sieci placówek naukowo-badawczych zajmujących się tą problematyką46. 

W ramach realizowanej od kilku już lat polsko-niemieckiej inicjatywy 
wspólnych obchodów trudnych rocznic 1 września 2004 roku w Krzyżo-
wej premier RP Marek Belka oraz premier Dolnej Saksonii Christian Wolff 
wspólnie upamiętnili 65. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W dniu  
27 września 2004 roku premier Belka złożył roboczą wizytę w Berlinie 
i odbył rozmowę z kanclerzem Schröderem. W ramach stałego, zinstytucjona-
lizowanego polsko-niemieckiego dialogu politycznego 4 listopada 2004 roku 
odbyły się VII polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Ich efektem 
było m.in. zobowiązanie się obu stron do zacieśnienia współpracy naukowo- 
-dydaktycznej na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Również 4 listopada 2004 roku ustanowione zostały funkcje Przedsta-
wiciela Ministra Spraw Zagranicznych ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej 
i Koordynatora Niemiecko-Polskiej Współpracy Społecznej i Przygranicz- 
nej. Do pełnienia tych funkcji powołano po stronie polskiej Irenę Lipowicz, 
a po stronie niemieckiej Gesine Schwal. Do głównych zadań przedstawicieli 
należało rozwijanie kontaktów z oboma społeczeństwami w celu wzmoc-
nienia zainteresowania i pogłębienia wiedzy o Polsce i Niemczech, dbanie 
o wizerunek obu krajów w środkach masowego przekazu w Polsce i w Niem-
czech, podejmowanie działania na rzecz rozbudowy zaufania w stosunkach 
polsko-niemieckich oraz na rzecz porozumienia, pojednania i zbliżenia obu 
społeczeństw47.

Istotnym wydarzeniem rzutującym na poprawę atmosfery w polsko-nie-
mieckich relacjach politycznych w roku 2004 było ostateczne wynegocjowa-
nie (18 czerwca 2004 roku) i podpisanie (29 października 2004 roku) Trak-
tatu Konstytucyjnego dla Europy. W imieniu Polski traktat podpisali premier 
Marek Belka i minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. 

Minister spraw zagranicznych Polski Adam Daniel Rotfeld w infor-
macji rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku znaczną 
część swojego wystąpienia poświęcił stosunkom polsko-niemieckim. Z pol-
skiego punktu widzenia — mówił minister Rotfeld — stosunki z Niemcami 
mogą i powinny być instrumentem, a zarazem ważną dźwignią naszej roli 
w Europie. „Zależy nam na zbudowaniu nowego modelu stosunków polsko- 

45 Propozycja utworzenia „Centrum przeciwko Wypędzeniom” została przedstawiona 
w roku 1999 w kierownictwie Związku Wypędzonych, na którego czele od 1998 roku stała 
Ericka Steinbach. Szerzej zob. Z. Maz u r: Centrum przeciwko Wypędzeniom…

46 Wystąpienie kanclerza RFN Gerharda Schrödera podczas koncertu zamykającego 
obchody 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W: Polska — Niemcy 1945—2007. 
Od konfrontacji do współpracy…, s. 381—383.

47 I. Lipowicz: Stosunki Polski z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2005”. Warszawa 2005, s. 90.
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-niemieckich, który byłby dobrze osadzony w kontekście europejskim i trans-
atlantyckim. Ścisłe współdziałanie Polski i Niemiec jest potrzebne zwłasz-
cza do zdynamizowania polityki instytucji zachodnich i euroatlantyckich 
wobec naszych sąsiadów na Wschodzie, czyli wobec Europy Wschodniej”48

49. 
W ocenie ministra A.D. Rotfelda taki przyszłościowy model nie stanie się 
podstawą polityki, jeśli nie zostaną raz na zawsze i jednoznacznie zamknięte 
sprawy przeszłości, które na nowo wprowadzają do stosunków polsko-nie-
mieckich elementy nieufności, niepewności i destabilizacji. Polski minister 
spraw zagranicznych zaznaczył, że o przyszłości stosunków między naszymi 
narodami nie mogą decydować „wiecznie wczorajsi”49. 

Nowym przejawem polsko-niemieckiej współpracy politycznej w pierw-
szych miesiącach 2005 roku było wsparcie rządów obu państw demokratycz-
nych przemian na Ukrainie, zapoczątkowanych przez „pomarańczową rewolu-
cję” pod koniec 2004 roku. Znaczącym tego przykładem była wspólna wizyta 
ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec: Adama D. Rotfelda i Joschki 
Fischera, w Kijowie (21 marca 2005 roku). Stroną inicjującą te działania była 
Polska, która starała się zaangażować Niemcy w polskie działania wobec Ukra- 
iny oraz w polsko-niemieckie współdziałanie w zakresie kształtowania polityki 
UE wobec tego państwa50. Warto jednak zaznaczyć, że stopień zaangażowania 
polskich polityków w poparcie liderów „pomarańczowej rewolucji” na Ukra-
inie był zdecydowanie większy niż zaangażowanie polityków niemieckich.

Dużą dynamiką w stosunkach polsko-niemieckich po roku 1998 cha-
rakteryzowały się wizyty prezydentów, głów państw, szefów rządów, mini-
strów spraw zagranicznych i innych resotów oraz współpraca parlamen-
tarna. Zazwyczaj kilkakrotnie w ciągu każdego roku spotykali się szefo-
wie obu państw i rządów. Jeszcze większą częstotliwością charakteryzowały 
się wzajemne wizyty ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. Jed-
nakże podobnie jak w okresie minionym znacznie częściej były to wizyty 
czołowych polityków polskich w RFN niż polityków niemieckich w Polsce. 
Przykładowo w roku 1998 prezydent A. Kwaśniewski przebywał w stolicy 
Niemiec pięciokrotnie. W tym samym roku prezydent RFN Roman Herzog 
przebywał w Polsce z nieoficjalną wizytą tylko raz w związku z wręcze-
niem mu 17 lutego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Po roku 1998 częściej niż w latach 1990—1998 dochodziło do wizyt kancle-
rza RFN w Polsce. Pomiędzy wrześniem 1999 roku a czerwcem 2002 roku 

48 Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku (przedstawiona 
przez ministra spraw zagranicznych Adama Daniela Rotfelda na posiedzeniu Sejmu w dniu  
21 stycznia 2005 roku). W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”. Warszawa 2006, 
s. 16.

49 Ibidem, s. 16—17.
50 Zob. S. Dębsk i: Polsko-niemiecki tandem w sprawie polityki UE wobec państw 

Europy Wschodniej. „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2004, T. 4.
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kanclerz Schröder odwiedził Polskę sześciokrotnie, co nie zdarzyło się za 
czasów kanclerza Kohla.

W stosunkach polsko-niemieckich w latach 1998—2005, pomimo wystę-
pujących problemów spornych zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i wie-
lostronnym, widoczna jest wola polityczna rządów obu państw do pojednania 
i wzajemnego zbliżenia. Wyraźne było dążenie grup rządzących obu państw, 
aby problemy sporne nie zdominowały wzajemnych relacji. Zarazem trafne 
było stwierdzenie, że proces pojednania — przy tak dramatycznych obciąże-
niach, zwłaszcza z okresu II wojny światowej — musi być długotrwały, stop-
niowy, związany z ewolucją pokoleniową. Po stronie polskiej podkreślano, że 
proces pojednania z Niemcami znacznie utrudnia „selektywna” pamięć histo-
ryczna Niemców, kwestie związane z projektem budowy Centrum przeciwko 
Wypędzeniom z siedzibą w Berlinie oraz sprawy związane z niemieckimi 
roszczeniami odszkodowawczymi zgłaszanymi wobec Polski przede wszyst-
kim przez Pruskie Powiernictwo — Preussische Treuhand, roszczeniami 
odszkodowań majątkowych za mienie pozostawione lub porzucone w koń-
cowej fazie II wojny światowej przez uciekających Niemców bądź wysie-
dlonych po roku 1945 z zachodnich terenów Polski. Należy jednak podkre-
ślić, że te słusznie niepokojące stronę polską działania po stronie niemieckiej 
były inicjowane przez osoby i organizacje pozarządowe, bez zaangażowania 
przedstawicieli kolejnych rządów zjednoczonych Niemiec. 

W latach 1998—2005 kontynuowana była współpraca w ramach Trójkąta 
Weimarskiego, mimo zróżnicowanej jej dynamiki. Najbardziej charaktery-
styczną cechą tej formy współpracy były oficjalne doroczne spotkania szefów 
państw, rządów, ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony51. Stop-
niowo współpraca ta obejmowała także inne resorty i obszary życia społecz-
nego (np. spotkania przedstawicieli regionów). Mimo wielowymiarowego cha-
rakteru współpracy weimarskiej miała ona przede wszystkim charakter dekla-
ratywny. Dlatego też wskazywano na stosunkowo małą jej efektywność. Badacz 
niemiecki Kai-Olaf Lang oceniał w roku 2004 dotychczasowy bilans działań 
Trójkąta Weimarskiego jako rozczarowujący, m.in. z tego względu, że struktura 
ta nie stanowiła źródła strategicznych impulsów, nie funkcjonowała też jako 
mechanizm rozjemczy, gdy rozbieżne stanowiska trzech krajów groziły spię-
ciem. W jego ocenie Trójkąt Weimarski był wysoce ceremonialną instytucją52.

51 Przykładowo, warto wskazać na następujące spotkania w omawianym czasie przedsta-
wicieli państw w ramach Trójkąta Weimarskiego: ministrów spraw zagranicznych 6 stycznia 
1999 roku w Paryżu; szefów rządów i państw 7 maja 1999 roku w Nancy; ministrów spraw za- 
granicznych 7 czerwca 2000 roku w Krakowie; ministrów spraw zagranicznych 23 kwietnia 
2002 roku w Paryżu; szefów państw i rządów 9 maja 2003 roku we Wrocławiu; ministrów 
spraw zagranicznych 15 stycznia 2004 roku w Berlinie; szefów państw i rządów 19 maja 
2005 roku w Nancy. Szerzej zob. B. Koszel: Trójkąt Weimarski…

52 K.-O. Lang: Pożegnanie z romantycznością. „Dialog” 2004, nr 66—67, s. 15—16.
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Z upływem czasu zarówno Francja, jak i Niemcy zaczęły wykazywać 
mniejsze zainteresowanie Trójkątem Weimarskim jako rzeczywistym forum 
współpracy53. W opracowaniach analitycznych wskazywano na stosun-
kowo skromne efekty w stosunku do nadziei i oczekiwań wiązanych z tą 
forma współpracy francusko-niemiecko-polskiej na początku lat dziewięć-
dziesiątych. W ocenie Dietera Bingena to, że bilans współpracy w trójkącie 
Francja—Niemcy—Polska nie był tak pozytywny, jak można by sobie tego 
życzyć, było wynikiem nie tylko faktycznego braku zainteresowania strony 
francuskiej, ale też braku podobnie ukierunkowanej silnej woli politycznej 
w tym względzie w Niemczech i w Polsce54. Tendencja ta została znacznie 
wzmocniona w latach 2002—2003 wraz z narastającymi sprzecznościami 
interesów w stosunkach transatlantyckich. Zarysowujący się na tle konfliktu 
irackiego podział na „starą” i „nową” Europę, w którym Niemcy i Francja 
znalazły się po przeciwnej stronie niż Polska, znacznie osłabił wolę decy-
dentów politycznych do tej formy współpracy55. W opracowaniach omawia-
jących to zagadnienie podkreślano, że zawiodła jedna z głównych funkcji, 
jaką Trójkąt Weimarski powinien wypełniać, tzn. funkcja zapobiegania tego 
rodzaju sytuacjom czy też nieporozumieniom56. Zacieśnieniu współpracy nie-
miecko-francuskiej i osłabieniu ich relacji z USA towarzyszyło zacieśnienie 
współpracy polsko-amerykańskiej. Spory wokół niektórych zapisów Traktatu 
Konstytucyjnego, w tym dążenia Niemiec i Francji do zmiany zapisów trak-
tatu z Nicei przy jednoczesnym dążeniu Polski do „obrony Nicei”, były prze-
jawem zróżnicowanych interesów tych państw w sprawach kluczowych dla 
prowadzonej przez nie polityki integracyjnej. Francusko-niemieckie współ-
działanie nad przygotowaniem i podpisaniem Traktatu Konstytucyjnego dla 
Europy odbierane było w Polsce jako zmowa silniejszych i próba wzmocnie-
nia przywództwa czy wręcz dominacji Francji i Niemiec w łonie Unii Euro-
pejskiej. Kolejnym czynnikiem osłabiającym trójstronne relacje w ramach 
Trójkąta Weimarskiego był rozwój współpracy pomiędzy Francją, Niemcami 
i Rosją (tzw. europejska trojka)57. Zacieśnianie tej współpracy przyjmowane 
było po stronie polskiej z dużym dystansem. Jednakże mimo występowania 
wymienionych problemów spornych w stosunkach Polski z RFN i z Francją 

53 Szerzej na temat stanowiska Francji wobec współpracy w ramach Trójkąta Weimar-
skiego i stosunków z Polską zob. K.J. Hel na r ska: Polityka Francji wobec Europy Środko-
wej po zimnej wojnie. Toruń 2008, s. 144 i nast.; K. Tomaszewsk i: Republika Francuska 
w Unii Europejskiej. Warszawa 2008, s. 127 i nast.

54 D. Bi ngen: Polityka europejska w nierównomiernym trójkącie Francja-Niemcy-Pol-
ska. W: „Zeszyty Niemcoznawcze PISM”. Warszawa 2002, nr 1, s. 55.

55 B. Koszel: Trójkąt Weimarski…, s. 101 i nast.
56 K. Miszczak: Przyszłość Trójkąta Weimarskiego po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej. „Przegląd Środkowoeuropejski” 2004, nr 1, s. 6. 
57 B. Koszel: Trójkąt Weimarski…, s. 121 i nast. 
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na spotkaniu we Wrocławiu 9 maja 2003 roku prezydenci Polski i Francji 
oraz kanclerz Niemiec deklarowali wolę utrzymania tej formy współpracy58. 
Sens kontynuowania spotkań w formule Trójkąta podkreślali także ministro-
wie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji na spotkaniu w dniu 16 
stycznia 2004 roku w Berlinie. W podobnym duchu wypowiadali się także 
prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski i Francji Jacques Chirac oraz 
kanclerz Niemiec Gerhard Schröder w czasie szczytu Trójkąta Weimarskiego 
19 maja 2005 roku w Nancy59. Zdawano sobie sprawę, że dalsza współpraca 
Francji, Niemiec i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego i jej efekty były 
ściśle uzależnione od poprawy stosunków euroatlantyckich.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej główne cele współ-
pracy w ramach powstałego w 1991 Trójkąta Weimarskiego zostały zreali-
zowane. Ten fakt jak i wspomniany wzrost kontrowersji w relacjach Polski 
z RFN i z Francją były podstawą do kwestionowania celu utrzymania tej 
formy współpracy60. Dominowało jednak stanowisko za utrzymaniem tej 
trójstronnej niesformalizowanej formy konsultacji61. Przedstawiciele pol-
skiego rządu deklarowali w latach 2004—2005 wolę nie tylko utrzyma-
nia, ale wręcz zdynamizowania współpracy w ramach Trójkąta Weimar-
skiego. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślał, że Trójkąt Weimar-
ski stanowi ważny element w architekturze polskiej polityki bezpieczeństwa. 
Ścisła partnerska współpraca z liderami Unii — Francją i Niemcami — ma 
bowiem dla Polski priorytetowe znaczenie. A. Kwaśniewski nie zgadzał się 
z głosami sceptyków, którzy twierdzili, że formuła Trójkąta Weimarskiego 
już się przeżyła62. Również w wielu opracowaniach specjalistycznych wska-
zywano, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie powinno oznaczać 
końca współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Przeciwnie, otwiera 
ono przed trzema państwami nowe perspektywy tej współpracy. Stwarza 
nowe możliwości współpracy, przede wszystkim jako ważne forum dysku-
sji przedstawicieli Niemiec, Francji i Polski na temat najważniejszych pro-
blemów integracyjnych Unii Europejskiej, w tym wypracowania koncepcji 
dotyczących „wschodniego wymiaru” polityki UE63. Wyrazem poparcia ze 
strony przedstawicieli polskich środowisk opiniotwórczych dla ożywienia 

58 „Rzeczpospolita” z 10—11 maja 2003.
59 Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Nancy. Red. J. Koz łowska, J. Marsza łek-Kawa. 

Toruń 2005.
60 J.M. Majcherek: Opcja anglosaska. Unia Europejska kształtowana na francusko-

-niemiecką modłę to dla Polski niebezpieczeństwo. „Rzeczpospolita” z 18 sierpnia 2004.
61 K. Miszczak: Przyszłość Trójkąta Weimarskiego…, s. 7—8; H. Wyl iga ła: Aktyw-

ność państw Trójkąta Weimarskiego w poszerzonej Unii Europejskiej. W: Niemcy w stosun-
kach międzynarodowych w XX i XXI wieku. Red. R. Gel les. Wrocław 2006.

62 Szczyt Trójkąta Weimarskiego w Nancy…, s. 6.
63 S. Pa rz y mies: Trójkąt Weimarski w poszerzonej Unii Europejskiej. „Sprawy Mię-

dzynarodowe” 2004, nr 2.
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współpracy weimarskiej było powstanie w Warszawie w lutym 2004 roku 
Klubu Weimarskiego. W dyskusji nad zmianą dotychczasowej formy współ-
pracy weimarskiej padały też propozycje dokooptowania do Trójkąta Wiel-
kiej Brytanii64. Cytowany już Kai-Olaf Lang pisał, że pomimo dotychczaso-
wych mizernych wyników Traktat Weimarski po roku 2004 powinien odgry-
wać rolę forum intensywnych konsultacji i przełamywania nieporozumień, 
stwarzającego możliwość wstępnego uzgadniania stanowisk i wyznaczania 
nowych kierunków działań w Europie65. Był to jeden z wielu głosów postrze-
gających Trójkąt Weimarski jako jeden z licznych mechanizmów harmoniza-
cji interesów w ramach poszerzonej Unii.

Wejście Polski do UE, wbrew wcześniej często wyrażanym oczekiwa-
niom, nie oznaczało podniesienia relacji polsko-niemieckich na wyższy 
poziom. Wręcz przeciwnie, dość szybko okazało się, że stosunkom polsko-
niemieckim zabrakło spoiwa i akceptowanego przez obie strony wspólnego 
zadania. Jak pisał Kai-Olaf Lang, trzy podstawowe zasady i linie rozwoju  
wytyczające współpracę bilateralną w latach dziewięćdziesiątych — od- 
historyzowanie, odpolitycznienie i europeizacja — mają swoje granice66. 
Wkrótce też miało się okazać, że zamiast wyraźnej poprawy relacji polsko- 
-niemieckich doszło do ich znacznego pogorszenia. W roku 2005, szczegól-
nie w jego drugiej połowie, nastąpiło ponowne „schłodzenie” relacji pol-
sko-niemieckich w płaszczyźnie politycznej. W stosunkach politycznych 
między obu państwami dominowały kwestie sporne, dotyczące zagadnień 
historycznych oraz bieżących spraw międzynarodowych. Oprócz już istnie-
jących, wyłaniały się nowe obszary rozbieżności. Jednym z nich było pod-
pisanie 8 września 2005 roku przez przedstawicieli niemieckich koncernów 
E.ON i BASF oraz rosyjskiego przedsiębiorstwa Gazprom umowy o powo-
łaniu spółki w celu wybudowania pod dnem Bałtyku rurociągu wiodącego 
z Rosji do Niemiec. Decyzja ta, niekonsultowana z państwami zaintereso-
wanymi tranzytem rosyjskiego gazu przez ich terytorium, została oceniona 
w Polsce jako naruszająca polskie interesy ekonomiczne. Radosław Sikor-
ski, minister obrony narodowej w rządzie premiera Kazimierza Marcinkie-
wicza, pod koniec kwietnia 2006 roku porównał budowę gazociągu bałtyc-
kiego do paktu Ribbentrop-Mołotow, co wywołało konsternację po stronie 
niemieckiej67. Coraz większym obciążeniem stosunków polsko-niemieckich 
na płaszczyźnie politycznej stawały się kontrowersje natury historycznej (spór 
o pamięć historyczną). Po stronie polskiej poważne obawy wzbudzała tenden-

64 J. Reit e r, M.A. Cichock i: Trójkąt Weimarski. Usuwanie przeszkód. „Rzeczpospo-
lita” z 29—30 maja 2004.

65 K.-O. Lang: Pożegnanie z romantycznością…, s. 17.
66 K.-O. Lang: Czas na nowy realizm. „Dialog” 2005, nr 69—70.
67 Nie żyjemy w 1939 roku. Rozmowa z Kai-Olafem Langiem. „Gazeta Wyborcza” z 4 maja 

2006.
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cja, występująca od dłuższego czasu w Niemczech, zmierzająca do relaty-
wizacji niemieckiej winy za II wojnę światową przez eksponowanie krzywd 
poniesionych przez Niemców w ostatnim etapie wojny i po jej zakończeniu. 
Nie do końca też stronę polską uspokajały deklaracje przedstawicieli nie-
mieckiego rządu, że majątkowe roszczenia prawne Niemców nie będą cieszyć 
się poparciem władz państwowych. Pogorszenie relacji polsko-niemieckich 
zbiegło się w czasie z kryzysem w Unii Europejskiej, który powstał po odrzu-
ceniu Traktatu Konstytucyjnego dla Europy w referendach przeprowadzonych 
na przełomie maja i czerwca 2005 roku we Francji i w Holandii. Te i inne 
kwestie sporne sprawiły, że w optyce polskich rządów, szczególnie w latach 
2005—2007, Niemcy były postrzegane bardziej jako rywal niż partner.

Jesienią 2005 roku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech doszło do zmiany 
grup rządzących. W wyniku przeprowadzonych przedterminowych wyborów 
do Bundestagu w Niemczech utworzony został rząd „wielkiej koalicji”, skła-
dający się z przedstawicieli partii CDU/CSU oraz SPD. Na czele gabinetu 
stanęła kanclerz Angela Merkel. Wśród nowych akcentów polityki RFN 
wobec Polski zapowiadanych przez szefa rządu niemieckiego było zapew-
nienie, że realizacja niemieckich interesów nie powinna być prowadzona bez 
uwzględniania racji państw sąsiednich. W dniu 2 grudnia 2005 roku kanc-
lerz Angela Merkel spotkała się w Warszawie z nowym premierem RP Kazi-
mierzem Marcinkiewiczem oraz prezydentem elektem Lechem Kaczyń-
skim. Merkel zapowiedziała, że w finalizowanych negocjacjach członków 
Unii Europejskiej nad nowym budżetem unijnym na lata 2007—2013 będzie 
uwzględniała interesy Polski. Stwierdziła również, że projekt gazociągu pod 
Bałtykiem jest sprawą otwartą dla wszystkich zainteresowanych68. Charak-
terystyczne było, że w okresie, kiedy rząd niemiecki zmierzał do ocieple-
nia relacji z Polską, doszło do utworzenia w Polsce rządu, który zaczął pro-
wadzić w relacjach z Niemcami politykę „twardej obrony polskich intere-
sów narodowych”. Jak już wspomniano, jeden z okresów największego niżu 
nastrojów w politycznych stosunkach polsko-niemieckich w okresie pozim-
nowojennym przypadł na lata 2002—2003, co wiązało się z odmiennym sta-
nowiskiem rządu polskiego i niemieckiego w sprawie rozwiązania problemu 
irackiego oraz sporami na tle projektu budowy Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom. Kolejny etap pogorszenia relacji wzajemnych wiązał się z okresem, 
kiedy to jesienią 2005 roku rządy w Polsce przejęli politycy partii Prawo 
i Sprawiedliwość (PiS). 

Zdaniem polityków PiS, polityka zagraniczna III RP była zbyt miękka 
wobec Niemiec i Rosji (polityka prowadzona „na kolanach”), a także wobec 

68 T. Ja sk u łowsk i: Stosunki Polski z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 2006”. Warszawa 2006, s. 93. Zob. Ch. Hacke: Deutsche Aussenpolitik unter Bunde-
skanzlerin Angela Merkel. „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2006, nr 43.
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Unii Europejskiej. Jedną z głównych zmian w polityce zagranicznej tzw. 
IV RP w pierwszym roku sprawowania rządów przez PiS i jego koalicjan-
tów była zmiana polityki wobec RFN na — jak podkreślali to przedstawi-
ciele nowej grupy rządzącej — bardziej zdecydowaną w obronie i realiza-
cji polskich interesów. Politykę polską wobec Niemiec prowadzoną w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, w tym formułę „polsko-niemieckiej wspól-
noty interesów”, uważali za nazbyt idealistyczną, opartą na uległości wobec 
Berlina i kierującą się fałszywą polityką historyczną69. Jedną z cech najbar-
dziej charakterystycznych polityki zagranicznej rządów PiS wobec Niemiec 
było przyjęcie i realizowanie nowej polityki historycznej. Jej istotą było nie-
kiedy ostentacyjne eksponowanie w polsko-niemieckich relacjach między-
państwowych polskiego stanowiska w kwestiach tzw. odmiennej pamięci 
historycznej Polaków i Niemców oraz uzależnianie poprawy klimatu poli- 
tycznego w relacjach dwustronnych od zaakceptowania przez stronę nie-
miecką polskiego punktu widzenia. Mariusz Muszyński, przedstawiciel mini- 
stra spraw zagranicznych Polski ds. współpracy polsko-niemieckiej, stwier-
dził, że polska polityka zagraniczna ze względu na przyjęte cele ograniczające 
pole manewru (dążenie do członkostwa w UE wymuszało dostosowanie się 
Polski do kryteriów i wymogów unijnych) była nacechowana klientyzmem. 
Natomiast od momentu wejścia do Unii Europejskiej Polska może wresz-
cie prowadzić politykę zagraniczną, którą właśnie na nowo definiuje70. Eks-
perci współpracujący z PiS podkreślali, że w polskiej polityce zagranicznej 
po 1989 roku Niemcy były najczęściej „elementem przeszacowanym”. Marek 
A. Cichocki pisał: „Polska przeszacowuje znaczenie Niemiec, Niemcy nie-
doszacowują znaczenia Polski”71. Przedstawiciele polskich ugrupowań pra-
wicowo-narodowych akcentowali zagrożenia dla Polski i Europy związane 
z potęgą ekonomiczną Niemiec, ich rosnącą rolą międzynarodową i domi-
nacją w ramach UE oraz domagali się od strony niemieckiej „rzeczywistego 
partnerstwa”. Janusz Styczek, naczelnik Wydziału ds. Krajów Niemieckoję-
zycznych w Departamencie Europy Polskiego MSZ, pisał, że rządy Kazimie-
rza Marcinkiewicza, a później Jarosława Kaczyńskiego podjęły próbę reali-
zacji polityki „nowego otwarcia” w stosunkach z Niemcami. „Jej istotą było 
mówienie wprost o problemach trudnych, prezentowanie własnych upraw-
nionych interesów, rozwiązywanie nagromadzonych w ubiegłych latach pro-
blemów oraz stworzenie autentycznego partnerstwa opartego na wzajemnym 

69 P. Bu ras: „Moment krytyczny” i nowe horyzonty. Stan i perspektywy relacji polsko-
-niemieckich. W: Stosunki polsko-niemieckie 1949—2005. Wspólnota wartości i interesów? 
Red. B. Ker sk i, W.D. Eber wei n. Olsztyn 2005, s. 283.

70 Odchodzimy od klientyzmu. Wywiad z Mariuszem Muszyńskim. „Newsweek Polska” 
z 22 kwietnia 2007.

71 M. Cichock i: Niemiecka polityka wobec Polski na nowych drogach? „Dialog” 
2005/2006, nr 72—73, s. 32—33.
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zrozumieniu interesów i obaw”72. Jednakże te zasługujące na pełne popar-
cie założenia i cele nie zwiększyły efektywności polskiej polityki zagranicz-
nej na kierunku niemieckim, m.in. ze względu na stosowane środki i nazbyt 
konfrontacyjny styl prowadzenia polskiej polityki zagranicznej przez polity-
ków PiS, w tym przez polskie MSZ kierowane przez Annę Fotygę.

W polskiej polityce zagranicznej doszło do powrotu „problemu niemiec-
kiego”. W dużym stopniu za sprawą powrotu historii do dyskursu politycz-
nego w obu krajach73. Jednakże w Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec, 
w dyskusję zdecydowanie bardziej zaangażowali się przedstawiciele grup rzą-
dzących. Polityka historyczna rządu PiS zdominowała relacje polsko-niemiec-
kie74. Intensywność, z jaką politycy PiS powrócili w stosunkach polsko-nie-
mieckich do kwestii historycznych, była dużym zaskoczeniem dla strony nie-
mieckiej. W tym samym czasie stopień nieufności Polaków do Niemców był 
znacznie mniejszy niż wynikało to z relacji międzypaństwowych. Z badań son-
dażowych przeprowadzonych w Polsce w listopadzie 2005 roku oraz w Niem-
czech w maju 2006 roku wynikało, że podczas gdy polskie i niemieckie elity 
polityczne się rozchodzą, społeczeństwa polskie i niemieckie w większym 
stopniu niż kilka lat temu deklarowały wzajemną akceptację, lepiej też się 
nawzajem oceniały (tylko 21% Polaków obawiało się Niemców)75. Polityka PiS 
„nowego definiowania stosunków Polski z Niemcami” spotykała się z krytyką 
nie tylko znacznej części środowisk opiniotwórczych w obu krajach76, ale także 
znacznej części społeczeństwa polskiego i niemieckiego. Z sondażu przepro-
wadzonego w listopadzie 2006 roku wynikało, że tylko 14% ankietowanych 
uważało, że rząd PiS lepiej niż poprzednie rządy dba o polskie interesy w sto-

72 J. St yczek: Stosunki Polski z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
2007”. Warszawa 2007, s. 98. 

73 R. Leu n i ng: Polen und Deutschland nach dem Regierungswechseln 2005. „Krakow-
skie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 4(III), s. 332 i nast.; T. Urban: Historische Belastun-
gen der Integration Polen in die EU. „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2005, B. 5—6.

74 Szerzej na temat koncepcji nowej polskiej polityki historycznej zob. R. Kost ro, 
T. Mer t a, M.A. Cichock i, D. Gawi n, Z. K rasnodębsk i: Pamięć i odpowiedzialność. 
Kraków 2005; M.A. Cichock i: Władza i pamięć. Kraków 2005.

75 D. Zag rod z ka: Polacy coraz życzliwszym okiem patrzą na Niemców. „Gazeta Wybor-
cza” z 7 kwietnia 2006; L. Kola r ska-Bobi ńska, M. Fa ł kowsk i: Polacy-Niemcy: Nieufni 
politycy, otwarte narody. „Gazeta Wyborcza” z 2 sierpnia 2006; M. Fa ł kowsk i: Koniec czy 
powrót historii? Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców po rozszerzeniu Unii Europej-
skiej. „Dialog” 2006, nr 76.

76 Michael Stürmer, historyk i publicysta niemiecki, wskazywał w jednym z artyku-
łów na niedojrzałość decydentów polskiej polityki zagranicznej do roli, jaką Polska powinna 
odgrywać w rozwiązywaniu głównych problemów w ramach NATO i w Unii Europejskiej, 
oraz niezdolność do kompromisu w polityce wobec Niemiec. Zob. M. St ü r mer: Spróbujmy 
sobie zaufać. „Dziennik” z 15 marca 2007; Nie kwestionujmy pojednania Polski i Niemiec. 
List otwarty podpisany m.in. przez A. Schwall-Düren, R. Süssmuth, G. Schwan. „Gazeta 
Wyborcza” z 6 grudnia 2006.
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sunkach z Niemcami, 37% nie widziało różnicy, 33% uważało, że dba gorzej, 
a 16% nie potrafiło tego ocenić77. Wyniki sondażu „Newsweeka” i „Die Welt” 
przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca 2007 roku wskazywały, że 
55% badanych Polaków i 34% Niemców uznało wpływ rządów PiS na stosunki 
polsko-niemieckie za negatywny78. W innym sondażu z tego samego roku na 
pytanie, czy polityka Niemiec zagraża czy nie zagraża bezpieczeństwu Polski, 
57% badanych odpowiedziało, że nie zagraża, 34% uznało, że zagraża, a 9% 
nie umiało tego ocenić79.

W początkowych miesiącach rządów polskich ugrupowań narodowo- 
-konserwatywnych nastąpiło znaczne pogorszenie relacji polsko-niemiec-
kich. W tym czasie po stronie polskiej elementy konfrontacyjne domino-
wały nad kooperacyjnymi. Zarzucona została koncepcja wspólnoty intere-
sów i zbliżenia z Niemcami, którą uznano za „naiwną doktrynę przyjaź-
ni”80. Zamiast tego dość wyraźnie lansowana była doktryna permanentnej 
rywalizacji polsko-niemieckiej81. W wypowiedziach liderów PiS w spra-
wach niemieckich dominowały pretensje, problemy sporne i brak woli kon-
struktywnego rozwiązywania problemów, występujących zarówno w rela-
cjach bilateralnych (np. w sprawie budowy w Berlinie Centrum przeciwko 
Wypędzeniom, roszczeń odszkodowawczych ze strony wypędzonych i dzia-
łalności Powiernictwa Pruskiego czy wydanego przez kilka sądów niemiec-
kich zakazu rozmów polskich rodziców z dziećmi po polsku po rozwodzie 
z ich niemieckimi partnerami), jak i w sprawach międzynarodowych (bez-
pieczeństwo energetyczne, priorytety w polityce wschodniej UE, modyfika-
cja podstaw traktatowych UE, relacji transatlantyckich i tarczy antyrakie-
towej, relacji z Rosją). Znacznie zmniejszyła się liczba wzajemnych wizyt 
przedstawicieli obu państw, szczególnie szefów rządów. Wizyty kanclerz 
Angeli Merkel w Warszawie (2 grudnia 2005 roku) oraz prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Berlinie (8 marca 2006 roku) nie oznaczały zmiany sto-
sunku nowych władz polskich do zachodniego sąsiada. Mimo że w roku 
2006 prezydenci Polski i Niemiec, Lech Kaczyński i Horst Köhler, spo-
tkali się czterokrotnie, spotkania te nie wpłynęły na znaczną poprawę 
relacji polsko-niemieckich. Zmniejszyło się też zainteresowanie strony pol-
skiej współpracą w ramach Trójkąta Weimarskiego. Najbardziej wymow-
nym tego przykładem było odwołanie przez prezydenta Lecha Kaczyń-

77 W. Szack i: Polacy boją się zbliżenia Niemiec z Rosją. „Gazeta Wyborcza” z 25—26 
listopada 2006.

78 P. Śmiałowicz, F. Gańczak: Burzliwie. Jak to w rodzinie. „Newsweek” z 15 lipca 2007.
79 J. Cieśla: Siła niepokoju. „Polityka” 2007, nr 40.
80 M. Muszy ńsk i, K. Rak: Dyplomacja niemocy. „Rzeczpospolita” z 29 sierpnia 2006.
81 K.-O. Lang: Niemcy i Polska w Unii Europejskiej: „od wspólnoty interesów” do „kon-

struktywnych rozbieżności”. W: Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie po rozsze-
rzeniu UE. Red. L. Kola r ska-Bobi ńska, M. Fa ł kowsk i. Warszawa 2008, s. 115.
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skiego szczytu weimarskiego zaplanowanego na czerwiec 2006 roku. 
Decyzja ta motywowana była problemami zdrowotnymi polskiego prezy-
denta. Jednak w wielu komentarzach prasowych podkreślano, że głównym 
motywem odwołania szczytu był ironiczny i w wielu miejscach obraźliwy 
artykuł, jaki ukazał się w niemieckim czasopiśmie „Das Tageszeitung”. Po 
stronie niemieckiej z dużym zdziwieniem czy wręcz irytacją przyjęto fakt, 
że za aroganckiego felietonistę jednej z wielu gazet odpowiada rząd RFN. 
Oprócz tego ważnym, jeśli nie najważniejszym, motywem odwołania spo-
tkania weimarskiego była krytyczna ocena przez nowych decydentów pol-
skiej polityki zagranicznej dotychczasowej współpracy w ramach Trój-
kąta Weimarskiego. Wskazywali oni na obawy, że funkcjonowanie trójkąta 
w rozszerzonej UE może utrwalić nierówną pozycję Polski wobec Francji 
i Niemiec (asymetria partnerów). W polskiej polityce integracyjnej akcent 
został położony na tworzenie przez Polskę doraźnych koalicji w dążeniu do 
realizacji konkretnych celów a nie na opieranie się na stałych, strategicz-
nych partnerach. 

Do kilkakrotnie przekładanego spotkania na szczycie w ramach Trój-
kąta Weimarskiego doszło 5 grudnia 2006 roku w Mettlach w RFN. Udział 
w nim wzięli prezydent Polski Lech Kaczyński, prezydent Francji Jacques 
Chirac i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Przedmiotem wymiany poglą-
dów przywódców trzech państw były m.in. sprawy dotyczące utrzymują-
cego się rosyjskiego embarga na import polskiego mięsa, współpracy UE 
z Rosją i Ukrainą, bezpieczeństwa energetycznego oraz europejskiej poli-
tyki zagranicznej i obronnej. Kanclerz Merkel w imieniu swoim oraz prezy-
dentów Kaczyńskiego i Chiraca potwierdziła wolę pogłębiania współpracy 
w ramach Trójkąta Weimarskiego82 . Politolog niemiecki Jörg Himmelreich 
pisał nawet, że efektem szczytu była zgoda jego uczestników co do wspól-
nej polityki wobec Rosji83. Wydaje się jednak, że było to zbyt daleko idące 
stwierdzenie.

Wielce wymowny był fakt, że premier Jarosław Kaczyński w swoim 
exposé wygłoszonym w Sejmie w połowie 2006 roku stosunkom polsko-nie-
mieckim nie poświęcił ani słowa. W tym samym czasie rząd niemiecki, dążąc 
do poprawy stosunków z Polską, akcentował, by w relacjach dwustronnych 
skupić się na teraźniejszości i przyszłości, a w mniejszym stopniu dyskuto-
wać o historii. Po stronie polskiej przeciwnie — eksponowano kwestie sporne 
i postawę nieufności wobec strony niemieckiej. Rządy premiera Kazimie-
rza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego z dużym dystansem pod-
chodziły do niemieckich propozycji rozwiązania najbardziej palących proble-

82 B.T. Wiel i ńsk i: Ocieplenie w Trójkącie. „Gazeta Wyborcza” z 6 grudnia 2006; 
R. Woś: Sukces w trójkącie. „Dziennik” z 6 grudnia 2006.

83 J. H im mel re ich: Zachód lepiej rozumie Polskę. „Dziennik” z 7 grudnia 2006.
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mów w stosunkach polsko-niemieckich: rozmów w sprawie projektu prezy-
dentów Johannesa Raua i Aleksandra Kwaśniewskiego z 2003 roku europej-
skiej sieci „Pamięć i Solidarność”, który miałby na celu obiektywnie przedsta-
wić dramaty wysiedlonych i wypędzonych z Europy Środkowej i Wschodniej; 
ożywienia Trójkąta Weimarskiego; włączenia Polski do gazociągu bałtyckiego 
(budowa polskiego łącznika gazowego). W relacjach polsko-niemieckich coraz 
wyraźniejsze były oznaki braku zaufania.

Pierwsze przejawy większego zainteresowania rządu premiera Jaro-
sława Kaczyńskiego poprawą stosunków polsko-niemieckich można było 
zaobserwować pod koniec 2006 roku. Wyrazem tego była wizyta premiera 
w RFN w ramach konsultacji międzyrządowych (30 października 2006 roku) 
i deklarowana gotowość szefów rządów obu państw do poprawy wzajemnych 
relacji. W komentarzach prasowych podkreślano, że konsultacje międzyrzą-
dowe z udziałem szefów rządów, wiceministrów, ministrów spraw zagranicz-
nych oraz innych resortów, które odbyły się po rocznej przerwie, spowodo-
wanej m.in. w roku 2005 wyborami parlamentarnymi i zmianami rządów 
w obu państwach, wskazują na wolę obu stron do podtrzymywania dotych-
czasowych form współpracy. Wizyta premiera Kaczyńskiego w Berlinie nie 
była przełomem, ale krokiem w kierunku dialogu polsko-niemieckiego na 
najwyższym szczeblu. Dla strony polskiej najważniejszym efektem wizyty 
polskiej delegacji rządowej w Niemczech była obietnica, jaką złożyła kanc-
lerz Merkel, że w sytuacji zagrożenia energetycznego Polska może dosta-
wać gaz z Zachodu. Dokonano wymiany poglądów na temat wielu spornych 
spraw, ale nie osiągnięto porozumienia. Kanclerz Niemiec nie zgodziła się na 
polską propozycję podpisania umowy międzynarodowej, w której obie strony 
wyrzekłyby się wzajemnych roszczeń za skutki II wojny światowej84. Angela 
Merkel powtórzyła, że niemiecki rząd nie zgłasza roszczeń wobec Polski 
i nie popiera indywidualnych pozwów swoich obywateli. Konsternację rządu 
niemieckiego wywołały wystąpienia czołowych polityków PiS pod koniec 
2006 roku, w których rozważali oni możliwość renegocjacji traktatu polsko- 
-niemieckiego z 1991 roku i uzupełnienia go o zapis, że roszczenia mająt-
kowe obywateli Niemiec wobec Polski, będące konsekwencją II wojny świa-
towej, stają się wewnętrzną sprawą RFN85.

84 W niektórych komentarzach prasowych wskazywano, że lansowana przez PiS koncep-
cja „wzajemnego zrzeczenia się roszczeń” jest posunięciem wielce niefortunnym w polskiej 
polityce zagranicznej, gdyż — wbrew pozorom — nadaje niemieckim roszczeniom jakieś 
prawne uznanie (nie zrzekamy się przecież czegoś, czego nie uznajemy). A. K rzemi ńsk i, 
M. Ost rowsk i: Nie siedź w kącie. „Polityka” 2007, 6 stycznia.

85 Przedstawiciele rządu niemieckiego argumentowali, że przesiedleńcy otrzymali już 
pomoc ze strony rządu RFN w latach pięćdziesiątych. Rządu niemieckiego nie stać na więcej 
i nie będzie ponownie ogłaszać zaspokajania roszczeń przesiedleńców. Należy utrzymywać 
stanowisko, że roszczeń popieranych przez rządy Polski i Niemiec nie ma po obu stronach.
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Warto wspomnieć, że w roku 2006 Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojed-
nanie” zakończyła wypłatę świadczeń ofiarom pracy przymusowej i niewol-
niczej. W latach 1992—2005 ze środków przekazanych przez RFN Funda-
cja wypłaciła poszkodowanym przez III Rzeszę świadczenia na łączną kwotę 
4,6 mld zł86.

Pod koniec 2006 i na początku 2007 roku polscy badacze spraw nie-
mieckich coraz częściej wyrażali opinie, że w polityce zagranicznej Polski 
wobec Niemiec logika walki będzie stopniowo zastępowana logiką kom-
promisu. Podstawą do prognozy, że po okresie znacznego schłodzenia mię-
dzypaństwowe stosunki polsko-niemieckie zaczną ulegać poprawie, było 
narastające wśród decydentów polskiej polityki zagranicznej przekonanie, 
że regres w stosunkach polsko-niemieckich źle wpływa na polskie możli-
wości międzynarodowe. W ocenie przewodniczącego Sejmowej Komisji 
Spraw Zagranicznych a zarazem czołowego wówczas polityka PiS Pawła 
Zalewskiego, poprawa stosunków polsko-niemieckich powinna pozwolić na 
wzrost roli Polski w UE i NATO oraz na lepszą realizację polskich intere-
sów w tych strukturach, w tym na zwiększenie polskiej atrakcyjności dla 
Stanów Zjednoczonych87. Oznaczało to próbę powrotu do tego nurtu w pol-
skiej polityce zagranicznej, w którym dobre stosunki polsko-niemieckie były 
postrzegane jako dźwignia zwiększenia polskiej roli w Europie88. Ponieważ 
Stany Zjednoczone pozostawały dla grup rządzących w Polsce w omawia-
nym okresie głównym punktem odniesienia, znaczna poprawa stosunków 
niemiecko-amerykańskich w pierwszym roku funkcjonowania rządu kanc-
lerz Merkel była istotnym czynnikiem wpływającym na większą skłonność 
rządu polskiego do poprawy stosunków z Niemcami. Tym samym rząd pre-
miera Kaczyńskiego wydawał się stopniowo uznawać stanowisko wyrażane 
m.in. przez Zbigniewa Brzezińskiego, że wartość Polski dla Stanów Zjedno-
czonych będzie rosła w miarę poprawy stosunków z Niemcami, a im słabsza 
jest pozycja Polski w Europie, tym mniej wartościowym partnerem staje się 
ona dla USA89.

Zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej dostrzegano 
potrzebę wyznaczenia nowych priorytetów w relacjach polsko-niemieckich, 

86 J. St yczek: Stosunki Polski z Niemcami…, s. 101.
87 P. Za lewsk i: Dyplomacja w imię wartości. „Rzeczpospolita” z 7—8 października 

2006.
88 Zob. Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku (przedsta-

wiona przez ministra spraw zagranicznych Adama Daniela Rotfelda na posiedzeniu Sejmu  
21 stycznia 2005 roku). „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”. Warszawa 2006, 
s. 16. 

89 Zbigniew Brzeziński w przemówieniu wygłoszonym w maju 2006 roku podkreślał, 
że pojednanie polsko-niemieckie jest znacznie bardziej potrzebne Polsce niż Niemcom.  
Z. Brzez i ńsk i: Najlepsze lata Polski. „Gazeta Wyborcza” z 19 maja 2006.
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dotyczących m.in. bezpieczeństwa w Europie Środkowej, polityki wschod-
niej UE, Kaliningradu, polityki energetycznej UE, problemów związa-
nych z nielegalną migracją90. W rozwiązywaniu problemów z tym związa-
nych możliwe było osiągnięcie przez Polskę i Niemcy znacznej zbieżności 
interesów, wzmacniających dialog i intensywność stosunków wzajemnych. 
Niemcy pozostawały państwem kluczowym dla Polski w realizacji wielu jej 
celów w polityce integracyjnej, w relacjach euroatlantyckich oraz w relacjach 
z Rosją i z innymi państwami Europy Wschodniej. Minister spraw zagranicz-
nych Polski Anna Fotyga w wystąpieniu sejmowym 25 stycznia 2007 roku 
zapowiedziała intensyfikację współpracy z RFN w zakresie polityki europej-
skiej i transatlantyckiej oraz w ramach Trójkąta Weimarskiego91.

Istotnym wydarzeniem w relacjach polsko-niemieckich w roku 2007 
stała się dwudniowa wizyta (16—17 marca) kanclerz Niemiec Angeli Merkel 
w Polsce. Mimo że nie przyniosła ona przełomu w stosunkach międzypań-
stwowych Polski i Niemiec, była okazją do lepszego zrozumienia się przez 
obie strony. Była ona też kolejnym przejawem dążenia rządu A. Merkel do 
poprawy stosunków z Polską i postrzegania naszego kraju jako ważnego 
partnera Niemiec. Po stronie polskich grup rządzących zaczęto dostrzegać 
te intencje i stopniowo je doceniać. Świadczyła o tym sama forma wizyty. 
Miała ona szczególny charakter, chociażby z tego względu, że kanclerz RFN 
przyjechała do Polski z mężem, z którym rzadko pokazywała się na oficjal-
nych spotkaniach. W czasie rozmów przeprowadzonych z kanclerz RFN 
w Warszawie oraz w Juracie prezydent RP zobowiązał się współpracować 
nad przygotowaniem na bazie odrzuconego przez Francuzów i Holendrów 
w połowie 2005 roku Traktatu Konstytucyjnego dla Europy nowego trak-
tatu Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wynegocjowanie takiego trak-
tatu stało się głównym celem sprawowanej przez Niemcy w pierwszym 
półroczu 2007 roku prezydencji w Unii Europejskiej92. Kanclerz Merkel 
zapewniła prezydenta Kaczyńskiego o dużych szansach na umieszczenie 
w przyszłym traktacie zapisu o solidarności energetycznej, na czym stronie 
polskiej bardzo zależało.

W czasie przemówienia wygłoszonego 16 marca 2007 roku na Uniwersy-
tecie Warszawskim kanclerz Merkel starała się łagodzić polskie obawy wobec 
Niemiec związane z wydarzeniami historycznymi. Stwierdziła m.in., że jej 
rząd nigdy nie poprze roszczeń Powiernictwa Pruskiego oraz że w dążeniu 
Niemców do upamiętnienia ich powojennych ucieczek i wypędzeń żadna 

90 R. Polen z, P. Za lewsk i: Europejskie marzenie. „Wprost” 2006, 5 listopada.
91 Informacja rządu nt. realizacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (źródło: http://orka.sejm.
gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/1328/$file/1328.pdf).

92 A. Mau re r: Die Verhandlungen zum Reformvertrag unter deutschen Vorsitz. “Aus 
Politik und Zeitgeschichte” 2007, nr 43.
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reinterpretacja historii przez Niemcy nie może mieć miejsca. Zarysowała też 
własną wizję rozwoju procesu integracji europejskiej i jednoczenia Europy 
oraz główne problemy pozostające do rozwiązania przez Unię Europejską93

94.
Minister spraw zagranicznych Polski Anna Fotyga w informacji rządu na 

temat polityki zagranicznej w 2007 roku przedstawionej 11 maja tegoż roku 
w Sejmie wskazała, że na stosunki polsko-niemieckie negatywnie rzutują 
przede wszystkim niektóre kwestie o charakterze bilateralnym. Do takich 
zaliczyła sprawy odnoszące się do historii i do pozycji polskiej mniejszo-
ści w Niemczech, projekt budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom, rosz-
czenia majątkowe obywateli niemieckich wobec państwa polskiego oraz 
projekt budowy gazociągu na dnie Bałtyku. Minister Fotyga skierowała pod 
adresem rządu niemieckiego propozycję przyjęcia wspólnej polsko-niemiec-
kiej deklaracji, w której zostałoby potwierdzone stanowisko obu rządów, że 
roszczenia majątkowe obywateli niemieckich wobec państwa polskiego nie 
mają podstaw prawnych zarówno w prawie polskim, niemieckim, jak i mię-
dzynarodowym94

95.
Na polsko-niemieckie relacje polityczne w owym czasie rzutowało także 

negatywne stanowisko kanclerz Merkel wobec polsko-niemieckich planów 
budowy elementów amerykańskiego systemu antyrakietowego w Polsce 
i w Czechach. Strona niemiecka opowiadała się za budową takiego systemu 
w ramach NATO i za otwartą dyskusją na ten temat z Rosją95. Jeszcze 
większe znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich w pierwszej połowie 
2007 roku miały spory polsko-niemieckie dotyczące stanowiska obu państw 
w sprawie nowego traktatu dla UE. Pod koniec marca rząd premiera Kaczyń-
skiego wystąpił z propozycją zupełnie nowego systemu głosowania w Radzie 
Unii Europejskiej, wedle którego podstawą do wyliczenia siły głosu państwa 
byłby pierwiastek kwadratowy z liczby jego ludności (tzw. pierwiastkowy 
sposób liczenia głosów). Natomiast sprawujące w tym czasie prezydencję 
unijną Niemcy, jak i zdecydowana większość państw członkowskich UE, 
opowiadały się za oparciem nowego traktatu unijnego na zrębach eurokon-
stytucji96. Spotkanie kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Lecha Kaczyń-

93 Przemówienie kanclerz federalnej Angeli Merkel na Uniwersytecie Warszawskim. 
W: Polska — Niemcy 1945—2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. 
Studia i dokumenty. Red. W.M. Góra lsk i. Warszawa 2007, s. 383—393. 

94 Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku przedstawiona 
przez minister spraw zagranicznych Annę Fotygę na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 maja 2007 
roku. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”. Warszawa 2008, s. 25—26.

95 Ł. Adamsk i: Niemiecka debata o systemie obrony przeciwrakietowej. „Biuletyn” 
(Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) 2007, nr 17; Z. Pa raf ianowicz, R. Woś: 
Tarcza powinna być w NATO. „Dziennik” z 14 marca 2007.

96
97 H. Wag ner: Die polnische und deutsche Debatte über den Vertrag vom Lissabon. 

Dissonanzen und Übereinstimmungen. W: „Krakowskie Studia Międzynarodowe”. Nr 4 (V) 
Kraków 2008.
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skiego w niemieckim Mesebergu (17 czerwca 2007 roku) nie doprowadziło 
do zbliżenia stanowisk w omawianej kwestii. Na szczycie UE w Brukseli 
w czerwcu 2007 roku polska delegacja odstąpiła od zabiegania o pierwiast-
kowy system głosowania. W zamian uzyskała zobowiązanie pozostałych 
państw do wprowadzenia odpowiednich zapisów do nowego traktatu refor-
mującego Unię Europejską, który miał zostać przyjęty przez konferencję 
międzyrządową do końca 2007 roku. Na mocy tych zapisów praktycznie do 
roku 2017 utrzymany zostanie tzw. nicejski sposób głosowania w Radzie UE 
oraz tzw. wzmocniony mechanizm z Joaniny97. Osiągnięte porozumienie 
w Brukseli nie wpłynęło na znaczną poprawę klimatu politycznego w rela-
cjach polsko-niemieckich. Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga kilka 
dni po ogłoszeniu przez premiera Jarosława Kaczyńskiego przedtermino-
wych wyborów parlamentarnych w Polsce w wywiadach prasowych prze-
strzegała przed zagrożeniem ze strony Niemiec. Mówiła o Niemcach jako 
o „historycznym wrogu”, państwie, które chce upokorzyć i zdominować 
Polskę w Unii Europejskiej oraz które wraz z Rosją konspiruje przeciwko 
naszemu krajowi98. 

Rząd Jarosława Kaczyńskiego nie rozwiązał żadnej kwestii spornej 
w stosunkach polsko-niemieckich. Jednak należy mieć na uwadze, nie-
zależnie od oceny polityki zagranicznej realizowanej przez PiS, że roz-
wiązanie wielu z tych problemów, szczególnie związanych z prowadzoną 
przez oba kraje polityką historyczną, zależało w dużo większym stopniu 
od Niemiec niż od Polski. Szczególnie w obszarze sporów związanych 
z odmienną pamięcią historyczną polski sprzeciw stanowił bardziej zdecy-
dowaną niż w okresie wcześniejszym reakcję na działalność w tym obsza-
rze władz RFN lub organizacji niemieckich. W ocenie niektórych anali-
tyków jednym z pozytywnych następstw polityki PiS realizowanej wobec 
Niemiec, w tym mówienia „bez ogródek” o problemach w stosunkach dwu-
stronnych, a także używania konfrontacyjnego języka, było to, że uświado-
miły one Niemcom, jak kruche są relacje polityczne z ich wschodnim sąsia-
dem i jak wielkiej wrażliwości wymaga ich rozwijanie99. Łukasz Adamski 
pisał: „Obecnie wydaje się, że strategia niemiecka Jarosława Kaczyńskiego 
przyniosła więcej szkód niż korzyści. Nie doprowadziła bowiem do rozwią-
zania istniejących problemów w stosunkach polsko-niemieckich, ale spo-
wodowała, że polskie władze, a także Polska jako kraj ponieśli ogromne 
szkody na wizerunku”100. Podzielić należy opinię tego samego autora, że 

 97 J. Ba rcz: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Warszawa 2008.
 98 J. Bieleck i: Anna Fotyga — Niemcy chcą upokorzyć Polskę. „Dziennik” z 16 sierp-

nia 2007.
 99 Ł. Adamsk i: Polityka Polski wobec Niemiec. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej 2008”. Warszawa 2008, s. 120.
100 Ibidem, s. 121.
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rozwiązanie tych sporów zależało w dużo większym stopniu od Niemiec 
niż od Polski. Problemy dotyczące sporów historycznych wynikały bowiem 
w większości z działań organizacji niemieckich i rządu RFN, polski sprze-
ciw stanowił zaś tylko reakcję na te działania101.

W listopadzie 2007 roku, w wyniku przedterminowych wyborów do 
Sejmu i Senatu utworzony został nowy polski rząd, oparty na koalicji Plat-
forma Obywatelska (PO) i Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Na czele 
rządu stanął Donald Tusk. Z zapowiedzi przedstawicieli tego rządu wyni-
kało, że w polityce zagranicznej RP nie zmienią się priorytety, ale zmianie 
ulegnie forma jej prowadzenia. Wśród nowych akcentów prowadzonej przez 
rząd premiera Tuska polityki zagranicznej było dążenie do wzmocnienia kie-
runku prounijnego i zręczniejsze godzenie opcji amerykańskiej z europejską. 
Polityka zagraniczna rządu PO/PSL miała być skuteczniejsza, spokojniejsza 
i bardziej kompetentna w porównaniu z prowadzoną w latach 2005—2007. 
Rząd Tuska zapowiadał także poprawę stosunków polsko-niemieckich i pol-
sko-rosyjskich, wycofanie oddziałów polskich z Iraku, poprawę pozycji Polski 
w Unii Europejskiej oraz większą stanowczość w relacjach ze Stanami Zjed-
noczonymi102 . Donald Tusk, przedstawiając 6 listopada 2007 roku dzienni-
karzom mediów zagranicznych swoją wizję polityki zagranicznej RP, w tym 
stosunków Polski z Niemcami, zapowiadał, że stosunki te będą lepsze, ale 
zarazem zastrzegał, że nie zamierza iść na duże ustępstwa w takich spra-
wach, jak budowa gazociągu po dnie Bałtyku, roszczenia za mienie pozo-
stawione przez Niemców w Polsce czy budowa Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom103. 

W wygłoszonym 23 listopada 2007 roku na forum Sejmu exposé 
premier Donald Tusk stwierdził m.in.: „[…] chcemy rozwijać strategiczne 
stosunki z Niemcami, nie unikając spraw trudnych. Relacje polsko-nie-
mieckie są kluczowe dla dobrej pozycji obu państw w Unii Europejskiej 
i równocześnie wymagają szczególnej pieczołowitości, braku komplek-
sów, jasnego, twardego, kiedy trzeba, i przyjaznego stawiania wzajem-
nych problemów, wzajemnych oczekiwań”104 . Nowy minister spraw zagra-
nicznych Polski, Radosław Sikorski, w swoim wystąpieniu w Sejmie  
(7 maja 2008 roku) stwierdził zaś m.in., że Polska ma nadzieję na dialog 
i możliwie najbliższą współpracę z Niemcami, które pozwolą przezwycię-

101 Ibidem, s. 119.
102 Kurs Fotygi do zmiany. Wywiad z Bronisławem Komorowskim, wiceprzewodniczącym 

PO. „Dziennik” z 24 października 2007; A. Ta laga: Nowa mapa polskiej polityki zagranicz-
nej. „Dziennik” z 25 października 2007.

103 J. Bieleck i: Warunki Tuska dla Niemiec. „Dziennik” z 7 listopada 2007; P. Wrońsk i: 
Z Niemcami się dogadamy, z tarczą zobaczymy. „Gazeta Wyborcza” z 7 listopada 2007.

104 Zaufanie polską racją stanu. Fragmenty exposé premiera Donalda Tuska. „Gazeta 
Wyborcza” z 24—25 listopada 2007.
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żyć historyczne uwikłania, oraz że „Polska oczekuje od Niemiec partner-
skiego dialogu o charakterze strategicznym, na wzór stosunków niemiec-
ko-francuskich”105. Minister Sikorski nie konkretyzował jednak tego, na 
czym ten partnerski dialog o charakterze strategicznym miałby polegać 
w praktyce.

Radosław Sikorski w czasie wizyty w Berlinie (6 grudnia 2007 
roku) zadeklarował gotowość do podjęcia rozmów z Niemcami na naj-
bardziej drażliwe kwestie, w tym niemiecko-rosyjskiego gazociągu na 
dnie Bałtyku. Podobne stanowisko prezentował premier Tusk w czasie 
swojej pierwszej wizyty w roli szefa polskiego rządu w Niemczech  
(11 grudnia 2007 roku). Po stronie niemieckiej w tym samym czasie 
dążenie do zmiany na lepsze w stosunkach polsko-niemieckich i do otwar-
cia nowego ich rozdziału deklarowali zarówno kanclerz Angela Merkel, 
jak i minister spraw zagranicznych Frank Walter Steinmeier106 . Oczywi-
ście, nikt rozsądny nie zakładał, że wraz z utworzeniem nowej koalicji 
rządzącej w Polsce w stosunkach polsko-niemieckich dojdzie do zasad-
niczego przełomu dzięki wyeliminowaniu spraw spornych i odmiennych 
interesów. Jednakże pomimo występowania nadal wielu kwestii spornych 
w relacjach międzyrządowych obu państw nastał nowy, lepszy klimat dla 
ich rozwiązywania. Sprzyjało temu również podpisanie na szczycie Unii 
Europejskiej w Lizbonie (13 grudnia 2007 roku) traktatu reformującego 
UE (Traktatu z Lizbony). Piotr Buras pisał w połowie grudnia 2007 roku, 
że „Polska polityka wobec Niemiec nie musi być ani prowadzona »na kola-
nach«, ani być maksymalistyczną »polityką godności«. Zasługą Donalda 
Tuska jest, że już dziś postawił na Realpolitik. Na razie stawką w tej grze 
jest tylko powrót do normalności”107. 

W roku 2008 stosunki polsko-niemieckie determinowane były w znacz-
nym stopniu, oprócz kwestii poruszanych w relacjach dwustronnych, pro-
blemami występującymi w stosunkach międzynarodowych, w tym przede 
wszystkim kwestiami związanymi z ratyfikacją Traktatu z Lizbony, kon-
fliktem osetyńsko-gruzińsko-rosyjskim, światowym kryzysem finansowym 
oraz wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. W czasie kolej-
nych spotkań premiera Tuska z kanclerz Merkel oraz ministrów spraw zagra-
nicznych obu państw wiele miejsca poświęcano na rozmowy dotyczące bez-
pieczeństwa energetycznego, w tym spornej kwestii rurociągu bałtyckiego 
oraz polityki wschodniej UE. 

105 Informacja ministra spraw zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 
roku. W: K. Łas t awsk i: Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa 
2009, s. 229—230.

106 Polsko-niemieckie lody przełamane. Rozmowa z Frankiem Walterem Steinmeierem, 
szefem MSZ Niemiec i wicekanclerzem. „Gazeta Wyborcza” z 10 grudnia 2007.

107 P. Bu ras: Realpolitik Tuska. „Gazeta Wyborcza” z 15—16 grudnia 2007.
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W roku 2008 zostały odmrożone po dwuletniej przerwie polsko-niemiec-
kie konsultacje międzyrządowe108. Głównym tematem konsultacji przeprowa-
dzonych w Warszawie w dniu 9 grudnia 2008 roku, w których uczestniczyła 
niemal połowa rządu niemieckiego i polskiego, był tzw. pakiet energetycz-
no-klimatyczny. Temu zagadnieniu miał być poświęcony także szczyt UE 
w Brukseli (11—12 grudnia 2008 roku). Zastrzeżenia do pakietu miały oba 
rządy, które chciały przyznania im ulg związanych z koniecznością kupo-
wania uprawnień do handlu emisjami. Polska, jak i kilka innych państw, 
w których prąd wytwarza się głównie z węgla, nie godziła się na wolny 
handel prawami do emisji CO2, bo to musiałoby doprowadzić do bardzo 
dużych podwyżek cen prądu w naszym kraju. Dlatego rząd D. Tuska zabie-
gał o to, by z wolnego handlu prawami emisji CO2 polskie elektrownie były 
wyłączone do 2019 roku109. Kanclerz Merkel zobowiązała się do poparcia na 
szczycie UE w Brukseli polskiego postulatu odłożenia o kilka lat terminu, 
w którym polskie elektrownie będą musiały płacić za emisję szkodliwych 
gazów. Niemcy nie chciały się jednak zgodzić, by Unia Europejska finan-
sowała modernizację elektrowni w krajach naszego regionu110. Polscy i nie-
mieccy komentatorzy zwracali uwagę, że rozmów polsko-niemieckich nie 
zdominowały sporne tematy dotyczące spraw historycznych. Mimo że one 
nie zniknęły, to nie były już tematami dominującymi w nowym dialogu 
pomiędzy Warszawą a Berlinem111. 

Trwający kilka lat wzrost napięcia w relacjach polsko-niemieckich na tle 
pozwów skierowanych przez Pruskie Powiernictwo do Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu został wyhamowany po wyroku 
tego trybunału wydanym 9 października 2008 roku. Trybunał odrzucił 
skargę na Polskę, złożoną przez Pruskie Powiernictwo. Domagano się w niej 
rekompensat lub zwrotu mienia wysiedlonych w następstwie II wojny świa-
towej Niemców. W uzasadnieniu ETPCz stwierdził, że skarga była bezpod-
stawna, gdyż Polska w pierwszej połowie 1945 roku nie sprawowała kontroli 
nad swoimi przyszłymi ziemiami zachodnimi (chodzi o tzw. dzikie wypę-
dzenia). Nadal wchodziły one w skład Niemiec. Wysiedleni w tym czasie 
Niemcy nie mogą więc niczego żądać od Polski, która nie jest adresatem 
ich roszczeń. ETPCz nie widział również możliwości zastosowania przepi-

108 Warto zaznaczyć, że tę formę kontaktów bilateralnych rząd RFN stosował tylko 
w relacjach z Francją i z Polską.

109 Pakiet klimatyczny zaproponowany przez Komisję Europejską zakładał, że już od 
2013 roku elektrownie, które zanieczyszczają środowisko, będą musiały płacić gigantyczne 
odszkodowania.

110 B.T. Wiel i ńsk i: Angela Merkel z Donaldem Tuskiem. Był klimat. „Gazeta Wyborcza” 
z 10 grudnia 2008; J. Bieleck i: Tańszy prąd dzięki Merkel? „Dziennik” z 10 grudnia 2008.

111 W. Loren z, P. Jend roszcz yk: Klimat różni Polskę i Niemcy. „Rzeczpospolita” 
z 10 grudnia 2008.
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sów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1953 roku, gdyż Polska raty-
fikowała ją dopiero w 1994 roku. 

Rząd Donalda Tuska podjął rozmowę z rządem RFN na temat lansowa-
nej przez gabinet kanclerz A. Merkel inicjatywy „widoczny znak”, wyzna-
czenia miejsca, które ma w Berlinie upamiętniać wypędzenia. Inicjatywa ta 
była odpowiedzią na propozycję Związku Wypędzonych budowy Centrum 
przeciwko Wypędzeniom. W 2005 roku chadecja i socjaldemokracja usta-
liły, że rząd „wielkiej koalicji” spowoduje, że w „widocznym znaku” akcja 
wypędzeń zostanie pokazana jako konsekwencja rozpoczętej przez Niemców 
wojny, a placówka powstanie we współpracy z Polską112 . Jednakże rząd PiS 
wykluczał rozmowy z Niemcami na ten temat. Rząd D. Tuska, mimo że 
podjął rozmowy na ten temat, zachowywał duży dystans wobec tej inicja-
tywy. Polityków polskich niepokoił też ewentualny udział Eriki Steinbach 
w tworzeniu tej instytucji. Wielokrotnie na ten temat wypowiadał się Wła-
dysław Bartoszewski, który pełnił funkcję pełnomocnika premiera do spraw 
stosunków polsko-niemieckich113. Rząd D. Tuska starał się zachować „życz-
liwą neutralność” wobec „widocznego znaku”, ale nie zamierzał go współ-
tworzyć.

W komentarzach politycznych dotyczących oceny charakteru stosun-
ków polsko-niemieckich w roku 2008 zarówno po stronie polskiej, jak 
i niemieckiej dominowały te, w których akcentowano, że w relacjach tych 
konfrontacja ponownie została zastąpiona kooperacją. Jednak w ocenach 
pierwszego roku rządu D. Tuska, w tym jego polityki niemieckiej, nie brak 
było także głosów, szczególnie publicystów popierających PiS, w których 
podkreślano, że „wygładzenie relacji z Niemcami Donald Tusk uzyskał 
przez zamiecenie pod dywan wszystkich konfliktowych kwestii. Za- 
pomniał o bałtyckiej rurze, zarzucił protesty przeciwko udziałowi Eriki 
Steinbach w Centrum przeciwko Wypędzeniom, nie informuje też o wyni-
kach rozmów na temat budzącej wiele kontrowersji działalności Jugendam-
tów. Stałą Radę Forum Polsko-Niemieckiego wyczyszczono z osób »utrud-
niających dialog«, a kwestie zmian w traktacie polsko-niemieckim zdjęto 
w agendy rozmów. W zamian uzyskaliśmy wiele kurtuazyjnych wizyt 
Angeli Merkel i pewną życzliwość Niemiec w rozmowach o pakiecie kli-
matycznym”114. 

112 W przeciwieństwie do koncepcji Centrum przeciwko Wypędzeniom pieczę nad pro-
jektem „widocznego znaku” miał sprawować rząd federalny, a nie Związek Wypędzonych.

113 Niemcy są gotowe pójść na ustępstwa. Rozmowa z Władysławem Bartoszewskim. 
„Dziennik” z 4 lutego 2008; Wywiad z Władysławem Bartoszewskim. „Rzeczpospolita” 
z 9—10 lutego 2008; Trzeba pamiętać kto podpalił świat. Wywiad z Władysławem Barto-
szewskim. „Gazeta Wyborcza” z 25 lutego 2008.

114 P. Sem ka: Zderzenie dwóch dyplomacji. „Rzeczpospolita” z 31 grudnia 2008—1 stycz-
nia 2009. 
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W grudniu 2008 roku odbyło się po trzyletniej przerwie XIII Forum 
Polsko-Niemieckie. W czasie obrad wystąpił polski minister spraw zagra-
nicznych Radosław Sikorski, który zaapelował do zebranych, by uczynić 
wszystko, aby już nigdy w stosunkach polsko-niemieckich nie zwycię-
żyła logika „konfliktu interesów”. Minister deklarował w imieniu pol-
skiego rządu wolę prowadzenia z Niemcami dialogu strategicznego w kwe-
stiach ważnych nie tylko dla obu państw i ich społeczeństw, ale też dla 
całej Europy i świata. „Nadszedł czas — mówił R. Sikorski — tworze-
nia nowej polsko-niemieckiej wspólnoty interesów w europejskich ra- 
mach”115. W przemówieniu wygłoszonym w sejmie 13 lutego 2009 roku 
minister Sikorski zaznaczył, że udało się przywrócić dobrosąsiedzki, part-
nerski dialog z Niemcami116 . 

Rząd premiera D. Tuska doprowadził do poprawy klimatu w polsko-nie-
mieckim dialogu politycznym. Stworzone zostały lepsze warunki do roz-
wiązywania najważniejszych problemów między obu państwami. Jednak 
samo podjęcie rozmów ani ich duża częstotliwość nie oznaczały automatycz-
nie przezwyciężenia wielu rozbieżności oraz rozwiązania spraw spornych 
między Polską i Niemcami. Premier Tusk pisał, że w stosunkach polsko-nie-
mieckich skończył się czas polityki gestów, a nadszedł czas polityki inte-
resów. „Można zmienić styl czy poziom skuteczności polityki zagranicznej, 
lecz problemy we wzajemnych relacjach nie znikają tylko dlatego, że zmienia 
się ekipa rządząca w Warszawie lub Berlinie”117. Nowy klimat polityczny 
w relacjach polsko-niemieckich po roku 2007 sprzyjał spokojniejszej dysku-
sji na sporne tematy dotyczące np. pamięci historycznej Polaków i Niemców 
czy gazociągu północnego.

Rok 2009 był okresem wielu uroczystości rocznicowych z udziałem czo-
łowych polityków Polski i Niemiec. Stwarzało to okazję do dalszej poprawy 
relacji polsko-niemieckich, ale mogło także sprzyjać nowym sporom, szcze-
gólnie na tle odmiennej pamięci Polaków i Niemców, dotyczącej zwłaszcza 
II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. To, która z tych tendencji 
przeważy w relacjach międzyrządowych, zależało przede wszystkim od woli 
politycznej grup rządzących w Polsce i w Niemczech. 

Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier uczest-
niczył w lutym 2009 roku w dyskusji z okazji 20. rocznicy polskiego Okrą-
głego Stołu. Kanclerz A. Merkel wzięła udział w zorganizowanych w Kra-
kowie obchodach z okazji 20. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 
(przeprowadzonych 4 czerwca 1989 roku), które były jednym z najważniej- 

115 Wystąpienie Pana Ministra Radosława Sikorskiego na XIII Forum Polsko-Niemiec-
kim (Berlin, 5 grudnia 2008 r.). Źródło: http://www.msz.gov.pl.

116 Zob. http://www.platforma.org/print/(gsK2k4a3vbzIjsHWkWvErJW6e969hFjdw5nBm8S.
117 D. Tusk: Jakiej Unii potrzebuje Polska, jakiej wspólnoty potrzebuje Europa? 

„Dialog” 2007/2008, nr 80—8, s. 17.
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szych etapów przyspieszonych zmian ustrojowych w Polsce w roku 1989, 
prowadzących jednocześnie do rozpadu bloku wschodniego i zjednoczenia 
Niemiec118. W zorganizowanych w Gdańsku uroczystościach upamiętniają-
cych 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczestniczyła, wraz z delega-
cjami z wielu państw, także delegacja niemiecka z kanclerz Merkel na czele. 
Podczas uroczystości w 20. rocznicę obalenia muru berlińskiego strona nie-
miecka podkreślała niedocenianą nieraz w Niemczech rolę Polski i Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zjednoczeniu 
Niemiec i przezwyciężeniu jałtańsko-poczdamskiego podziału Europy. 

Cornelia Pieper, minister stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Niemiec, pisała w kontekście wymienionych uroczystości, że w bogatym 
w rocznice 2009 roku zarówno w relacjach polsko-niemieckich, jak i w sto-
sunkach z innymi państwami uwidocznił się bardzo ważny aspekt. „Poło-
żony został fundament pod wspólną europejską kulturę pamięci, czytelny 
dla szerokiej opinii publicznej naszych krajów: owa kultura pamięci ma 
służyć porozumieniu europejskiemu i jednocześnie wyrażać szacunek dla 
pamięci narodowych”119.

Po utworzeniu w Niemczech jesienią 2009 roku rządu koalicji CDU/ 
/CSU-FDP z kanclerz Merkel na czele symbolicznym gestem pod adresem 
Polski wykonanym przez nowego ministra spraw zagranicznych Niemiec  
Guido Westerwelle było udanie się w pierwszą po objęciu tego stanowi-
ska podróż właśnie do Polski. Minister spraw zagranicznych Niemiec pod-
kreślał, że w interesie jego państwa leży utrzymanie jak najlepszych sto-
sunków z Polską, która obok Francji jest głównym partnerem Niemiec 
w Unii Europejskiej. Minister Westerwelle, dążąc do poprawy stosun-
ków z Polską, występował przeciwko udziałowi Eriki Steinbach w radzie 
Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”, utworzonej do zarządza-
nia powstającym w Berlinie muzeum wypędzonych (projekt „widocznego 
znaku”)120. 

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w exposé wygło-
szonym w Sejmie (8 kwietnia 2010 roku) na temat stosunków polsko-nie-
mieckich stwierdził m.in.: „[…] widzimy możliwość podniesienia stosunków 
między Polską a Niemcami do poziomu intensywnego partnerstwa strate-
gicznego. Dorobek minionych 20 lat pojednania i ścisłej współpracy, w tym 
aktywnego promowania przez Republikę Federalną Niemiec polskiego człon-
kostwa w Unii i w NATO, potwierdził w naszych oczach wiarygodność 
Niemiec. Dziś Polacy nie boją się Niemców. Niemcy są największym partne-

118 K. Schu l le r: Wem gehört der Sieg über den Kommunismus? “Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung”, 5 Juni 2009.

119 C. P ieper: Strategiczne partnerstwo. „Dialog” 2009—2010, nr 90, s. 71.
120 Ich habe deutschen Interessen wahrzunehmen. Gespräch mit Guido Westerwelle. 

“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 5 Dezember 2009. 
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rem gospodarczym Polski, krajem, z którym łączą nas bliskie stosunki poli-
tyczne i kulturalne. W ramach przeglądu realizacji Traktatu Polsko-Niemiec-
kiego szukać będziemy lepszych sposobów realizacji praw mniejszości pol-
skiej w Niemczech i nauczania języka polskiego”121.

Kooperacja wojskowa

Z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w NATO (12 marca 
1999 roku) Polska i Niemcy stały się sojusznikami. Z samej istoty sojuszu, 
zarówno dwu-, jak i wielostronnego, a szczególnie z podstawy formalnopraw-
nej każdego sojuszu, którą jest traktat sojuszniczy, wynika dla sojuszników 
obowiązek koordynacji współpracy politycznej i wojskowej. Uczestnictwo  
Polski i Niemiec w tym samym wielostronnym sojuszu polityczno-wojsko-
wym sprzyjało zacieśnieniu trwającej od początku lat dziewięćdziesiątych  
XX wieku122 wzajemnej współpracy w dziedzinie wojskowej oraz w sferze 
bezpieczeństwa. Najbardziej wyrazistym tego przykładem było utworzenie 
Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z siedzibą w Szczecinie.  
W jego skład weszły siły lądowe Polski, Danii i Niemiec, a liczebność usta-
lono na 50 tys. żołnierzy (po jednej dywizji z każdego kraju członkowskiego). 
Uroczystości inaugurujące działalność Korpusu z udziałem ministrów obrony 
narodowej trzech państw odbyły się 18 września 1999 roku w Szczecinie123. 
Liczący 150 osób sztab korpusu był w równym stopniu obsadzany żołnie-
rzami wszystkich trzech narodowości, a wymiana na stanowiskach dowód-
czych dokonywana była co trzy lata. Najważniejszym celem polsko-niemiec-
kiej współpracy wojskowej w omawianym okresie było zwiększenie kompa-
tybilności polskich sił zbrojnych w stosunku do NATO.

W 1999 roku minister obrony RFN Rudolf Scharping przebywał w Polsce 
czterokrotnie, zaś minister obrony Polski Janusz Onyszkiewicz sześciokrot-
nie odwiedzał Niemcy. W roku 1999 przeprowadzono około 380 wspólnych 
przedsięwzięć wojskowych (wizyt, ćwiczeń, seminariów i szkoleń), z czego 
68 w ramach trójstronnej współpracy polsko-niemiecko-francuskiej i polsko- 
-niemiecko-duńskiej124. W roku 2000 polsko-niemiecka współpraca wojskowa 

121 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicz-
nej w 2010 roku wygłoszona 8 kwietnia 2010 roku w Sejmie. Źródło: http://www.msz.gov.pl.

122 Zob. H. Hen ner  von Hopf fga r ten: Współpraca Bundeswehry z krajami Europy 
Środkowowschodniej. „Zeszyty Niemcoznawcze” 1998, nr 1.

123 M. St an k iewicz: Korpus ochrzczony. „Rzeczpospolita” z 20 września 1999.
124 M. Czech: Stosunki z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000”. 

Warszawa 2000, s. 120.
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objęła około 100 przedsięwzięć. Ukierunkowana była na przygotowanie żoł-
nierzy i jednostek Wojska Polskiego do współdziałania w ramach NATO126. 
Kontynuowana była przez RFN wojskowa pomoc szkoleniowa dla polskich 
sił zbrojnych. W jej ramach od roku 1991 do 2002 około 340 żołnierzy pia-
stujących wysokie stanowiska w polskich siłach zbrojnych zakończyło szko-
lenie w Bundeswehrze126.

29 stycznia 2002 roku w Berlinie podpisano porozumienie w sprawie 
współpracy wojskowej między RP i RFN, na mocy której Wojsko Polskie 
miało otrzymać m.in. 128 czołgów Leopard 2 oraz 23 samoloty MIG-29  
z arsenałów byłej NRD. W kwietniu 2002 roku ministrowie obrony Polski 
i Niemiec podpisali umowę w sprawie dostaw dla armii polskiej 128 czołgów 
Leopard 2. Pierwsze z nich już we wrześniu 2002 roku zostały przekazane 
10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Przedstawiciele pol-
skiego resortu obrony oceniali te porozumienia bardzo pozytywnie. Nie 
brak było jednak po stronie polskiej także głosów, że tymi decyzjami lekko-
myślnie otwarty został rynek uzbrojenia koncernom z Niemiec, co było nie-
korzystne dla polskich producentów broni127.

W roku 2003, w okresie wzrostu napięcia w relacjach transatlantyckich 
wokół problemu irackiego, polski rząd wystąpił z inicjatywą wysłania do 
Iraku polsko-niemiecko-duńskich oddziałów, których dowództwo znajdowało 
się w Szczecinie. Dla rządu niemieckiego była to jednak oferta nie do przyję-
cia, gdyż zaakceptowanie jej oznaczałoby legitymizację po fakcie wojny pro-
wadzonej przez USA i kilka innych państw bez mandatu ONZ128.

Nową formą współpracy stała się — utworzona w ramach Europejskiej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony — Grupa Bojowa z udziałem Polski, 
Niemiec, Litwy, Słowacji i Łotwy. Podczas spotkania ministrów obrony 
Polski, Niemiec i Francji w Wieliczce (25 lipca 2006 roku) przyjęto ustale-
nia dotyczące powstania do roku 2013 weimarskiej grupy bojowej, składają-
cej się z niemieckich, francuskich i polskich żołnierzy.

Zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej podkreślano, że 
w obliczu historycznego obciążenia w relacjach między Niemcami a Polską 
szczególnie wysoko należy cenić rozwój polsko-niemieckiej współpracy woj-
skowej129.

125 M. Czech: Republika Federalna Niemiec. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2001”. Warszawa 2001, s. 172.

126 S.B. Ga reis: Sprawdzone partnerstwo. „Dialog” 2001/2002, nr 58/59, s. 53. 
127 W. Łuczak: Migi migiem. Czy wojskowi zrobili dobry interes z Niemcami? „Poli-

tyka” 2002, nr 9.
128 B. Kersk i: Kopenhaga, wojna w Iraku i referendum. „Dialog” 2003, nr 64.
129 S.B. Ga reis: Sprawdzone partnerstwo…
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Współpraca w płaszczyźnie ekonomicznej

W prezentowanym tu zarysie polsko-niemieckich stosunków gospodar-
czych w latach 1999—2009 wyeksponowane zostaną jedynie dwa główne ich 
obszary: wymiana handlowa oraz zaangażowanie inwestorów. Po roku 1998, 
podobnie jak w latach 1990—1998, Niemcy pozostały największym partne-
rem gospodarczym Polski. Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec, pomimo 
utrzymującej się dużej asymetrii w potencjałach ekonomicznych Polski 
i Niemiec, szczególnie zaś wielkości wytwarzanego produktu krajowego, roli 
w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych, udziału w światowym eks-
porcie i imporcie, poziomu technologicznego, konkurencyjności i innowacyj-
ności gospodarek oraz rezerw finansowych, rozwijała się bardzo intensywnie. 
Charakterystyczne było to, że kontrowersje w stosunkach politycznych między 
rządami obu państw nie rzutowały na intensywność kontaktów gospodarczych.

W roku 1999 eksport z Polski do RFN stanowił 36,1% całego polskiego 
eksportu, czyli był większy niż łączny eksport do siedmiu kolejnych państw 
(Włochy — 6,5%; Holandia — 5,3%; Francja — 4,8%; Wielka Brytania — 
4%; Czechy — 3,8%; Dania — 2,8%; USA — 2,8%). W tym samym roku 
import z Niemiec wynosił 25,2% całego polskiego importu. Polska zajmowała 
10. miejsce w niemieckim eksporcie (2,4% udziału) i 13. miejsce w imporcie 
(2,1%). Szacowano, że ogólna wartość obrotów między Polską a Niemcami 
wynosiła 21,5 mld USD i była o 5,1% niższa niż w 1998 roku. Polski deficyt 
w handlu z Niemcami zmniejszył się do 1,68 mld USD130. 

W 1999 roku niemieckie firmy zainwestowały w Polsce miliard dolarów 
więcej niż w roku poprzednim, inwestycje niemieckie wynosiły pod koniec 
tego roku 6,1 mld USD. Pozwoliło to zachować Niemcom pozycję lidera 
wśród krajów-inwestorów w Polsce. Kapitał niemiecki lokowany był prze-
ważnie w sektorze bankowo-finasowym131, handlu detalicznym i hurtowym, 
przemyśle motoryzacyjnym, materiałach budowlanych, przemyśle spożyw-
czym i chemicznym. Do największych niemieckich inwestorów w Polsce 
należały: Bayerische Hylo- und Vereinsbank, Metro AG, Adam Opel AG, 
Commerzbank AG oraz Reemtsma132 . Głównym motorem napędzającym 
inwestycje zagraniczne w Polsce była prywatyzacja państwowych przedsię-
biorstw. Niemcy zajmowali też pierwsze miejsce wśród cudzoziemców kupu-
jących w Polsce grunty, budynki i lokale.

130 M. Czech: Stosunki z Niemcami…, s. 123.
131 Wiele dyskusji spowodowała sprzedaż w połowie 1999 roku 52% akcji Pekao SA 

włosko-niemieckiemu konsorcjum Unicredito Italiano-Alianz. W roku 1999 udział kapitału 
zagranicznego w kapitale akcyjnym banków w Polsce wynosił ok. 57%, a w Niemczech — 
4%. P. Ta r nowsk i: Bezbarwny kapitał. „Polityka”1999, 3 lipca.

132 Za: M. Czech: Stosunki z Niemcami…, s. 124.
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W roku 2000 polsko-niemieckie obroty handlowe wzrosły w stosunku 
do poprzedniego roku o 5,9% i wynosiły 22,74 mld USD. Eksport z Polski 
do Niemiec wynosił 11,04 mld USD, a import z Niemiec do Polski wyniósł 
11,7 mld USD. Polski deficyt w handlu z Niemcami wynosił 658 mln USD. 
Wartość niemieckich inwestycji w Polsce szacowano na około 7 mld USD133.

Pomimo osłabienia w roku 2001 tempa wzrostu gospodarczego zarówno 
w Niemczech, jak i w Polsce134 w obrotach handlowych między obu pań-
stwami nastąpiło zwiększenie wartości wymiany handlowej. Polsko-nie-
mieckie obroty handlowe osiągnęły w roku 2001 wartość 24,4 mld USD 
i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 1,7 mld USD. Wzrost 
nastąpił przede wszystkim po stronie polskiego eksportu, którego wartość 
wyniosła 12,41 mld USD, zaś import z Niemiec osiągnął wartość 12,04 mld 
USD. Po raz pierwszy od 1996 roku Polska miała dodatnie saldo w handlu 
z Niemcami, wynoszące 359 mln USD. Ten korzystny wynik był m.in. 
efektem rozwijającej się kooperacji, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyj-
nym, w którym Polska współpracowała z takimi partnerami, jak Volkswa-
gen i Opel. Najważniejszymi towarami w polskim eksporcie do Niemiec 
były: meble, silniki spalinowe, części i akcesoria samochodowe, samochody 
osobowe, kable i przewody elektryczne, samochody ciężarowe i dostawcze, 
odzież, węgiel i konstrukcje stalowe. Na te pozycje towarowe, które stano-
wiły towary nieprzetworzone, przypadało około 35% wartości eksportu do 
Niemiec. W polskim imporcie z RFN dominowały wyroby gotowe. Prawie 
45% wartości polskiego importu stanowiły środki transportu, głównie 
samochody oraz maszyny i urządzenia. W roku 2001 łączna dotychcza-
sowa wartość kapitału zainwestowanego przez firmy RFN wynosiła 7,1 mld 
USD, co stawiało ten kraj na trzecim miejscu na liście inwestorów zagra-
nicznych w Polsce135. Wśród 906 największych inwestorów zagranicznych 
w Polsce 270 firm pochodziło z Niemiec. Ponadto szacowano, że ponad 
6000 firm niemieckich, przeważnie małych i średnich, często rodzinnych, 
zainwestowało w Polsce około 2 mld USD, natomiast polskie zaangażowa-
nie kapitałowe w Niemczech, głównie w handlu i usługach, szacowano na 

133 M. Czech: Republika Federalna Niemiec. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2001”. Warszawa 2001, s. 174.

134 W roku 2001 PKB w Polsce wzrósł niewiele ponad 1% w stosunku do 2000 roku. 
Nastąpił też wzrost stopy bezrobocia z 15,1% w roku 2000 do 17,4%. Wystąpiły też symp-
tomy kryzysu finansów publicznych oraz zagrożenie stagnacją gospodarczą.

135 Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce przekraczających ponad 
1 mln USD pod koniec 2001 roku szacowana była na kwotę 53,1 mld USD, wartość zaś inwe-
stycji poniżej miliona USD, szacowano na 3,7 mld USD. Łącznie zatem kapitał zagraniczny 
w Polsce w latach 1990—2001 szacowano na ponad 56,8 mld USD. R. Jacoby: Stosunki 
gospodarcze Polski z zagranicą w 2001 r. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”. 
Warszawa 2002, s. 159.
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250 mln DM136 . Wkład inwestorów niemieckich w kapitale zakładowym 
polskich banków szacowany był na koniec 2001 roku na 1263 mln PLN, co 
plasowało Niemcy na pierwszym miejscu, przed USA, pod względem wiel-
kości kapitału zagranicznego zainwestowanego w polskich bankach137.

W roku 2002 utrzymywały się niekorzystne tendencje w światowej 
gospodarce, których skutkiem było nadal słabe tempo wzrostu gospo-
darczego. Dotyczyło to także gospodarki polskiej, a w jeszcze większym 
stopniu gospodarki niemieckiej, znajdującej się w stagnacji138 . W omawia-
nym okresie przyrost PKB w Polsce wynosił 1,3%, natomiast w RFN zaled-
wie 0,2%139. Niemcy nadal zajmowały zdecydowanie 1. miejsce wśród part-
nerów handlowych Polski z udziałem 32,3% w eksporcie i 24,4% w impor-
cie. W końcu 2002 roku blisko 1/3 polskiego eksportu kierowana była na 
rynek niemiecki, skąd też pochodziła 1/4 polskiego importu. Drugie miejsce 
wśród partnerów handlowych Polski zajmowała Francja, na kolejnych 
pozycjach sytuowały się Włochy i Wielka Brytania. W roku 2002 Polska 
wyeksportowała do Niemiec towary o wartości 13,2 mld USD, import zaś 
wynosił 13,4 mld USD. Deficyt we wzajemnych obrotach wynosił na nieko-
rzyść Polski 154 mln USD140. W rankingu eksporterów RFN Polska zajęła 
w 2002 roku 10. miejsce. Na liście największych importerów Polska zajęła 
13. miejsce141.

Inwestycje niemieckie w Polsce w roku 2002 wzrosły o 561 mln USD, 
co plasowało Niemcy na 5. miejscu pod tym względem po Wielkiej Brytanii 
(1,37 mld USD), Niderlandach (1,07 mld USD), Stanach Zjednoczonych (887 
mln USD) i Francji (742 mln USD)142 . Łączna wartość kapitału zainwestowa-
nego przez firmy RFN w Polsce wynosiła ponad 7,5 mld USD, co uplasowało 
inwestorów niemieckich na 3. miejscu po Francji i Stanach Zjednoczonych. 
W tym samym czasie polskie zaangażowanie kapitałowe w Niemczech osią-

136 J. St achu ra: Niemcy. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”. War-
szawa 2002, s. 234—235; R. Jacoby: Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w 2001 r. 
W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”. Warszawa 2002.

137 A.K. Wróblewsk i: Money, money, money. „Polityka” z 16 marca 2002.
138 W komentarzach prasowych pojawiały się opinie, że Niemcy stają się hamulcowym 

gospodarki Starego Kontynentu. M. Land le r: Japonia Europy. Niemcy stają się hamul-
cowym Starego Kontynentu. „Wprost” 2002, 9 grudnia; A. K rzemi ńsk i: Kryzys ponad 
wszystko. „Polityka” 2002, 14 grudnia.

139 R. Jacoby: Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w 2002 r. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2003”. Warszawa 2003, s. 179 i nast.

140 Ibidem, s. 186.
141 I. Romiszewska: Gospodarka — zyski i straty. W: Polacy — Niemcy. Sąsiedztwo 

z dystansu. Red. A. Wol f f-Powęska, D. Bi ngen. Poznań 2004, s. 147.
142 Łącznie napływ kapitału zagranicznego do Polski w latach 1990—2002 (zarówno 

inwestycje powyżej, jak i poniżej 1 mln USD) wynosił około 65 mld USD. Zob. R. Jacoby: 
Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w 2002 r…, s. 190.
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gnęło wartość 340 mln USD i dotyczyło głównie sektora paliwowego (inwe-
stycje ORLEN-u), handlu i usług143.

W roku 2003 w gospodarce niemieckiej utrzymały się niekorzystne ten-
dencje, które doprowadziły do niemal zerowego wzrostu gospodarczego. 
W ramach działań mających na celu zatrzymanie tego procesu rząd G. Schrö- 
dera przyjął do realizacji program „Agenda 2010”, który zakładał modyfi- 
kację niemieckiego państwa socjalnego w wyniku poważnych cięć socjalnych 
(np. zmniejszenie świadczeń dla bezrobotnych) i liberalizacji gospodarki nie-
mieckiej. Celem tego programu, realizowanego od 1 stycznia 2004 roku, było 
m.in. uzdrowienie finansów państwa i przeciążonego systemu opieki socjalnej 
oraz doprowadzenie do spadku bezrobocia. W tym czasie obroty handlowe 
Polski z Niemcami stanowiły 33,7% polskiego eksportu i 24,2% importu. 
Wartość eksportu z Polski do RFN wyniosła prawie 13,9 mld USD, a importu  
przekroczyła ponad 13,4 mld USD. Ponownie wystąpiło dodatnie dla naszego 
kraju saldo w obrotach handlowych, które wynosiło około 480 mln USD144.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku 
rozpoczął się także nowy etap polsko-niemieckich stosunków dwustronnych  
w płaszczyźnie ekonomicznej. Mimo że proces dostosowywania polskiej 
gospodarki do gospodarek unijnych trwał niemal od początku lat dziewięć- 
dziesiątych XX wieku, to z chwilą członkostwa Polski w UE polsko-niemiec- 
kie stosunki gospodarcze oparte zostały w większym niż dotychczas stopniu 
na standardach unijnych. Wymiana handlowa nabrała charakteru wymiany 
wewnętrznej na jednolitym rynku (wewnątrzwspólnotowej), a nie, jak dotych- 
czas, zagranicznej wymiany handlowej z państwami trzecimi. Jednolity rynek 
umożliwia bowiem swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób. 
Wyeliminowane zostały cła w obrocie towarami rolno-spożywczymi145. 
Pomimo obowiązywania zapisanych w traktacie akcesyjnym Polski z UE 
okresów przejściowych w zakresie przepływu pracowników i usług nastąpiła 
bardzo istotna zmiana warunków dla polsko-niemieckich stosunków gospo-
darczych. Wystąpiły ułatwienia organizacyjne i obniżka kosztów transak-
cyjnych. Zwiększyła się też atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów 
zagranicznych m.in. ze względu na jej większą przewidywalność i stabilność 
i związane z tym większe poczucie bezpieczeństwa angażowanych środków 
finansowych. Od 1 maja 2004 roku, w sferze traktatowo-instytucjonalnej sto-

143 W. Pomianowsk i: Niemcy. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”. War-
szawa 2003, s. 234.

144 I. Romiszewska: Gospodarka — zyski i straty…, s. 146.
145 W tym miejscu należy wspomnieć, że na podstawie uzgodnień zapisanych w Ukła-

dzie Stowarzyszeniowym podpisanym pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi  
16 grudnia 1991 roku już od 1 stycznia 1998 roku polski eksport towarów przemysłowych 
miał wolny dostęp do rynku unijnego. Natomiast dla unijnych towarów przemysłowych 
Polska zniosła ostatnie ograniczenia celne 1 stycznia 2002 roku.
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sunków gospodarczych Polski z Niemcami podstawowe znaczenie dla cało-
kształtu współpracy gospodarczej i wymiany handlowej miał traktat akce-
syjny Polski z państwami Unii Europejskiej z 16 kwietnia 2003 roku (wszedł 
w życie 1 maja 2004 roku) oraz bilateralne umowy międzyrządowe.

Warto zaznaczyć, że w chwili przystąpienia Polski do UE wskaźniki eko-
nomiczne Polski i Niemiec w ujęciu absolutnym wskazywały na dużą — choć 
stopniowo zmniejszającą się — asymetrię na niekorzyść Polski. Wartość glo-
balnego PKB Niemiec przewyższała polski PKB prawie 10-krotnie, PKB na 
1 mieszkańca było 5-krotnie wyższe, płace przeciętne były w RFN 4,5 raza 
wyższe niż w Polsce. Wartość globalnego eksportu i importu RFN w 2004 
roku przewyższała 38-krotnie wartości polskiego eksportu i importu146.

W roku 2004 napływ kapitału zagranicznego do Polski szacowano na 
niecałe 13 mld USD. W pierwszym roku członkostwa Polski w UE znacz-
nie wzrósł jej PKB (5,4%)147. Nastąpił też wzrost polskiego eksportu na rynek 
unijny, co potwierdziło, że polskie przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane 
do konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Tym samym potwierdzały się 
optymistyczne prognozy dotyczące tempa wzrostu PKB jak i innych wskaź-
ników makroekonomicznych dla Polski po przystąpieniu do Unii148. Należy 
jednak podkreślić, że próba wyodrębnienia samego „efektu unijnego” we 
wzroście gospodarczym jest bardzo trudna149. 

Pomimo tego, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech występowały 
obawy dotyczące ekonomicznych następstw członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej (z obawy przed dużym napływem siły roboczej z Polski rząd RFN 
wynegocjował 7-letni okres przejściowy na otwarcie niemieckiego rynku 
zatrudnienia dla pracowników z Polski)150, rozszerzenie Unii Europejskiej 
w roku 2004 dało nowy, pozytywny impuls polsko-niemieckim stosunkom 
gospodarczym151. Intensyfikację współpracy gospodarczej uznano w obu pań-

146 J. Olsz y ńsk i: Aktualny stan polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. 
W: Polska — Niemcy w zjednoczonej Europie i ich ekonomiczna odpowiedzialność. Red. 
W. Małachowsk i. Warszawa 2006, s. 41.

147 W roku 2004 PKB Niemiec wzrósł o 1,4%.
148 Należy mieć jednak na uwadze, że obok wielu pozytywnych następstw członko-

stwa Polski w UE w płaszczyźnie ekonomicznej wystąpiły także następstwa negatywne. Do 
takich zaliczano m.in. wzrost cen towarów konsumpcyjnych, przyspieszenie tempa inflacji 
czy ogromny import używanych samochodów.

149 W. Micha łowsk i: Sytuacja ekonomiczna w Polsce rok po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej. W: Polska — Niemcy w zjednoczonej Europie…

150 W trwającej w RFN debacie na ten temat wiele obaw pojawiało się także w kontek-
ście prognozy o przenoszeniu miejsc niemieckich przedsiębiorstw do nowych krajów człon-
kowskich ze względu na wysokie koszty pracy w RFN i tańszą siłę roboczą w Polsce, jak 
i w pozostałych państwach, które przystąpiły do UE w roku 2004. 

151 R. K roker: Sytuacja gospodarcza Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej. 
W: Polska — Niemcy w zjednoczonej Europie…
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stwach za pozytywny efekt rozszerzenia UE. W roku 2004 znacznie zwięk-
szyły się obroty w polsko-niemieckiej wymianie handlowej. Ich wartość sza-
cowano na około 34,8 mld USD (przyrost o 8% w stosunku do roku 2003). 
W polskim eksporcie do Niemiec wzrósł udział m.in. towarów pochodzenia 
rolno-spożywczego (mięsa, wyrobów mleczarskich i zbożowych) z 7,1% do 
8,8%. Nastąpił wzrost niemieckich inwestycji bezpośrednich o 1,2 mld USD 
(do poziomu 10,15 mld USD). Do końca 2004 roku około 260 firm niemiec-
kich zainwestowało w Polsce środki finansowe powyżej 1 mln USD. W tym 
samym czasie wartość polskich inwestycji w Niemczech wynosiła około 500 
mln EUR152 .

Po upływie prawie półtora roku od wstąpienia Polski do UE polska 
gospodarka stosunkowo dobrze radziła sobie w warunkach silnej konku-
rencji na rynku UE. Większość wskaźników makroekonomicznych uległa 
poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku 2005 zmniejszył 
się deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego Polski oraz poziom 
inflacji (0,7%). Nastąpił wzrost PKB w stosunku do roku poprzedniego 
o 3,2%, a produkcji przemysłowej o 9,7%. Wskaźnik inflacji wynosił 0,7%. 
Niekorzystna była dynamika kształtowania się stopy bezrobocia, która 
w grudniu 2005 roku wynosiła 17,6% aktywnych zawodowo153. Rosło 
też zadłużenie zewnętrzne Polski, które na koniec 2005 roku wynosiło 
105,6 mld EUR, przy czym prawie połowa tego zadłużenia przypadała na 
sektory rządowy i samorządowy154. Korzystne wyniki makroekonomiczne 
polskiej gospodarki były najbardziej wymownym zaprzeczeniem pesymi-
stycznych prognoz dotyczących ekonomicznych implikacji członkostwa 
Polski w UE.

Wartość polskiego eksportu do Niemiec w roku 2005 wynosiła 25,22 
mld USD, a wartość importu — 25,05 mld USD. Udział Niemiec w polskim 
eksporcie w 2005 roku wyniósł 28,2% (spadek o 1,9%), a udział w impor-
cie 24,7% (wzrost o 0,3%). RFN w 2005 roku pozostawała na 4. miejscu 
wśród zagranicznych inwestorów w Polsce. W naszym kraju zarejestro- 
wanych było 6 tys. niemieckich firm, a wysokość niemieckich inwestycji 
oceniano na 10,1 mld USD. Od momentu przystąpienia Polski do UE zare-
jestrowano w Niemczech ponad 20 tys. polskich firm, z czego 80% sta-
nowiły przedsiębiorstwa jednoosobowe, które w 2005 roku zainwestowały 
tam 500 mln EUR155. 

152 J. Olsz y ńsk i: Aktualny stan polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. W: Pol-
ska — Niemcy w zjednoczonej Europie…; szerzej na temat polsko-niemieckich stosunków 
gospodarczych w latach 1998—2004 zob. I. Romiszewska: Gospodarka — zyski i straty…

153 K. Żu k rowska: Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2006”. Warszawa 2006, s. 218—219.

154 Ibidem, s. 230.
155 T. Ja sk u łowsk i: Stosunki Polski z Niemcami…, s. 93—94.
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Wyniki gospodarcze Polski w 2006 roku oceniane były jako bardzo 
dobre, przede wszystkim ze względu na najniższy w Europie poziom infla-
cji (1,02%), wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego (6,3%), duży wzrost 
wartości eksportu (o 22,5% w stosunku do poprzedniego roku) oraz rekor-
dowy napływ inwestycji zagranicznych (15,2 mld USD). Wyraźnie zmieniała 
się struktura wymiany handlowej. W polskim eksporcie zwiększył się znacz-
nie udział towarów wysoko przetworzonych, osiągając w 2006 roku 52,8%, 
podczas gdy w roku 2000 stanowił 45%156. Poprawie uległa także kondycja 
gospodarki niemieckiej. Jej głównym wskaźnikiem był wzrost o 2,9% PKB 
w roku 2006. Należy mieć jednak na uwadze, że również w okresie minio-
nym, kiedy gospodarka niemiecka znajdowała się w stagnacji, Niemcy nadal 
należały do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata. Gospo-
darka niemiecka utrzymywała trzecią pozycję wśród największych potęg 
gospodarczych świata (po USA i Japonii). RFN utrzymała też pozycję czoło-
wego mocarstwa eksportowego świata. 

Rok 2006 był kolejnym rokiem wysokiej dynamiki polsko-niemieckich 
obrotów handlowych. Polski eksport do RFN wzrósł o 18% w porówna-
niu z rokiem 2005 i wyniósł 23,8 mld EUR. Import z RFN zwiększył się 
o 19,1% i wyniósł 24,2 mld EUR. W polskim eksporcie do Niemiec domino-
wały maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (udział 41%) oraz towary 
przemysłowe, chemikalia i produkty pokrewne. W imporcie z Niemiec naj-
ważniejszą pozycję stanowiły również maszyny, urządzenia i sprzęt trans-
portowy (31%), towary przemysłowe oraz wyroby przemysłowe157.

Łączna wartość zainwestowanego przez firmy niemieckie kapitału wyno- 
siła pod koniec 2006 roku około 15 mld EUR. Tym samym Niemcy umoc-
niły swą pozycję drugiego co do wielkości zagranicznego inwestora w Pol-
sce158 . Polskie inwestycje w Niemczech według danych NBP wynosiły na 
koniec 2006 roku 322 mln EUR, a według Ambasady RP w Berlinie około 
650 mln EUR. Wśród największych inwestorów znajdowały się m.in. PKN 
Orlen S.A. oraz Grupa Chemiczna Ciech (przejęcie w 2007 roku za 75 mln 
EUR fabryki sody kalcynowanej w Stassfurcie w Dolnej Saksonii). Więk- 
szość inwestorów stanowiły jednak firmy jednoosobowe. Obywatele polscy 
rejestrowali samodzielną działalność gospodarczą głównie w zakresie usług 
budowlanych i rzemieślniczych. Brak było pełnego przeglądu ilościowego 

156 K. Żu k rowska: Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2007”. Warszawa 2007, s. 211 i nast.

157 E. Cza r ny, A. Ku ź n ia r, K. Śled z iewska: Przepływy kapitałowe a dwustronny 
handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W: Polska — Niemcy 
po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. Red. W. Małachowsk i. Warszawa 
2009.

158 J. St yczek: Stosunki Polski z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
2007”. Warszawa 2007, s. 101—102.
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tego zjawiska. W różnych źródłach odnotowano liczbę firm w granicach 
20—50 tys.159

W roku 2007 Polska osiągnęła bardzo dobre wyniki makroekonomiczne. 
Nastąpił poważny wzrost produktu krajowego brutto (6,6%), spadek stopy bez- 
robocia z 15,1% w styczniu do 11,4% w grudniu 2007 roku, umocnienie nomi-
nalnego kursu złotego wobec euro i dolara, wysoki wzrost zarówno eks-
portu, jak i importu160. Utrzymana została występująca od wielu lat pozycja 
Niemiec jako najważniejszego partnera handlowego Polski. Natomiast mimo  
tego, że Polska była najważniejszym partnerem Niemiec w Europie Środkowej 
i Wschodniej, zajmowała wśród partnerów handlowych Niemiec dopiero 12. 
miejsce jako importer (2,81%) oraz 10. miejsce jako kraj, do którego Niemcy eks-
portują swoje towary (3,22%). Udział Polski w obrotach handlowych Niemiec 
w roku 2007 stanowił około 3%, a udział Niemiec w obrotach handlowych 
Polski około 25% (25,8% w eksporcie i 23,9% w imporcie). W 2007 roku bila-
teralna wymiana handlowa pomiędzy obu państwami osiągnęła wartość około 
54,5 mld EUR. Wartość eksportu z Polski do Niemiec wynosiła 26,1 mld EUR, 
a importu 28,4 mld EUR, co stanowiło odpowiednio 25,8% całego polskiego 
eksportu i 23,4% importu. Deficyt Polski w wymianie z Niemcami wyniósł 
około 2,2 mld EUR161. Polska eksportowała głównie maszyny, pojazdy, sprzęt 
gospodarstwa domowego, artykuły żywnościowe oraz meble. Firmy niemiec-
kie eksportowały do naszego kraju przede wszystkim maszyny, urządzenia, 
pojazdy, produkty chemiczne i z tworzyw sztucznych. W 2007 roku inwestorzy 
niemieccy zainwestowali w Polsce około 1,5 mld EUR. Szacowano, że łączna 
wartość zainwestowanego przez firmy RFN kapitału wynosiła na koniec 2007 
roku 19 mld EUR, co plasowało Niemcy na 2. miejscu, po Holandii, wśród naj-
większych inwestorów zagranicznych w Polsce. Głównymi dziedzinami zain-
teresowania niemieckich inwestorów w Polsce były: przemysł motoryzacyjny 
i budowy maszyn, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, banki i ubezpiecze-
nia, handel hurtowy i detaliczny oraz energetyka. Do tego dochodziły nieujęte 
w statystykach inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw o wartości poniżej 
1 mln EUR, zwłaszcza w regionach przygranicznych. W tym samym czasie 
wartość inwestycji polskich w RFN szacowano na około 750 mln EUR162.

159 Odpowiedź ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację nr 3301 
w sprawie stanu i perspektyw polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej udzielona w dniu 
23 czerwca 2008, s. 3—4. Źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1E30BD40; zob. J. Ol-
sz y ńsk i: Polska obecność gospodarcza w Niemczech. Zmiany po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. W: Polska — Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej…

160 A. G rad z iu k: Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą. W: „Rocznik Polskiej Poli-
tyki Zagranicznej 2008”. Warszawa 2008.

161 Odpowiedź ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację nr 3301…, 
s. 3.

162 Ambasada Niemiec w Warszawie. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze (stan na 
12.01.2009). Źródło: http://www.warschau.diplo.de/Vertrag/warschau/pl/05/Bilatorale_Wi_Bez_
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W roku 2008 wartość polskiego eksportu do Niemiec wynosiła 29 mld 
124 mln EUR, a wartość importu z Niemiec wynosiła 32 mld 755 mln EUR. 
Saldo ujemne na niekorzyść Polski wynosiło 3 mld 631 mln EUR. W tym 
samym roku udział Niemiec w polskim eksporcie zmniejszył się o 0,8% 
w stosunku do 2007 roku i wynosił 25,1%163.

Efektem trwającego w roku 2009 światowego kryzysu finansowo-gospo-
darczego był znaczny spadek niemieckiego PKB (o 5%) i spadek dynamiki 
wzrostu polskiego PKB (do poziomu 1,8%). Implikacje tego stanu rzeczy dały 
znać o sobie w polsko-niemieckiej wymianie handlowej. Doszło do znacznego 
zmniejszenia wartości obrotów. Polsko-niemieckie obroty handlowe w roku 
2009 szacowano na 48 mld 649 mln EUR. Wartość polskiego eksportu do 
Niemiec wynosiła 25 mld 117 mln EUR, a wartość importu szacowano na  
23 mld 532 mln EUR. Tym samym Polska uzyskała dodatnie saldo w wymia-
nie handlowej z Niemcami, wynoszące 1 mld 585 mln EUR. Niemcy zacho-
wały pozycję głównego partnera handlowego Polski. W 2009 roku udział 
Niemiec w polskim eksporcie wynosił 26,1%, a w imporcie 22,4%. Kolejne 
miejsca w polskim eksporcie zajmowała Francja 6,8% (6 mld 536 mln EUR) 
i Wielka Brytania 6,4% (6 mld 138 mln EUR). Dwa kolejne miejsca po RFN 
w polskim imporcie zajmowały: Rosja 8,7% (9 mld 191 mln EUR) i Włochy 
6,7% (7 mld 40 mln EUR)164.

Przystąpienie Polski do Układu z Schengen wraz ze zniesieniem kon-
troli na polsko-niemieckiej granicy w dniu 21 grudnia 2007 roku uspraw-
niło wymianę handlową oraz współpracę transgraniczną. Do najbar-
dziej znaczących efektów polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej 
w dziedzinie gospodarczej zaliczano najczęściej: tworzenie polsko-niemiec-
kich podmiotów gospodarczych, wspólnych izb przemysłowo-handlowych, 
pośrednictwo między podmiotami gospodarczymi, współpracę w dziedzi-
nie energetyki, zagospodarowywanie przejść granicznych, rolnictwo eko-
logiczne, turystykę, powstawanie nowych instytucji otoczenia biznesu. 
Warto wspomnieć, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej znacznie 
zmniejszyły się obroty tzw. handlu bazarowego przy zachodniej granicy. 
Do głównych przyczyn zmniejszenia zakupów przez niemieckich klientów 
na polskich bazarach zaliczano wzmocnienie złotego w stosunku do euro, 
wyrównywanie cen oraz promocje stosowane przez markety, które odcią-

PL/Wirtschaftbeziehungen_PL.html. Według innych danych, wartość bezpośrednich inwesty-
cji z Niemiec na koniec 2007 roku osiągnęła wysokość 17 mld EUR, co dawało 16% udziału 
w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych ogółem. Zob. Odpowiedź ministra gospodarki 
Waldemara Pawlaka na interpelację nr 3301…

163 Polska 2009. Raport o stanie handlu zagranicznego. Ministerstwo Gospodarki. 
Departament Analiz i Prognoz, s. 35—36. Źródło: www.mg.gov.pl. 

164 Informacja o handlu zagranicznym Polski pod koniec stycznia 2010 r. Ministerstwo 
Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz. Źródło: http://www.mg.gov.pl.



57Stosunki polsko-niemieckie… 

gały Niemców od targowisk165. W latach 2007—2013 na rozwój współpracy 
terytorialnej w budżecie Unii Europejskiej przeznaczono łącznie 7,75 mld  
EUR. Polska otrzymała na realizację programów w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej kwotę 557,8 mln EUR, w tym 363 mln EUR na 
polsko-niemiecką współpracę przygraniczną. Program Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej zastąpił przedsięwzięcia realizowane w latach minio-
nych na polsko-niemieckim pograniczu w ramach Inicjatywy Wspólnoto-
wej Interreg. 

Niemieccy przedsiębiorcy uważali Polskę za interesujący rynek o wyso-
kiej stopie wzrostu, gdzie są duże szanse na zysk. Istotnymi atutami 
Polski jako lokalizacji inwestycji było członkostwo w Unii Europejskiej 
z jej obszernym pakietem uregulowań prawnych oraz dużym wsparciem 
finansowym, wielkość polskiego rynku wewnętrznego liczącego 38,2 mln 
mieszkańców, bliskie położenie geograficzne Polski w stosunku do Niemiec 
oraz innych ważnych rynków eksportowych, konkurencyjne podatki dla 
przedsiębiorstw oraz dostępność dobrze wykształconych absolwentów 
szkół wyższych i wykwalifikowanej kadry fachowej166 . Ważnym czynni-
kiem zachęcającym niemieckich przedsiębiorców do lokowania kapitału 
w Polsce był proces prywatyzacji. Do czynników utrudniających inwe-
stowanie w naszym kraju niemieccy przedsiębiorcy najczęściej zaliczali  
następujące: brak stabilnych zasad prawnych, częste zmiany prawa podat-
kowego, celnego i bankowego, słabość instytucji rynku kapitałowego, ban-
kowego, sieci komunikacyjnej i drogowej, bariery biurokratyczne. Nato-
miast polscy przedsiębiorcy do głównych utrudnień swojej działalności na 
rynku niemieckim zaliczali m.in.: utrudnienie w uzyskaniu pozwolenia na 
pracę, kontyngenty obowiązujące polskie firmy budowlane. Zamknięty dla 
Polaków niemiecki rynek pracy sprzyjał dumpingowi płacowemu i wyko-
rzystywaniu wielu Polaków pracujących w Niemczech przez ich niemiec-
kich pracodawców. Polacy zatrudnieni w niektórych niemieckich rzeźniach, 
budowach i uprawach szparagów, pracując niekiedy po 12 godzin na dobę, 
zarabiali kilkakrotnie mniej niż rodzimi pracownicy167. Od 1 listopada 2007 
roku Niemcy otwarli rynek pracy dla specjalistów z Polski w trzech dzie-
dzinach: budowy maszyn narzędziowych i technologicznych oraz urzą-
dzeń mechanicznych, budowy pojazdów i przemysłu motoryzacyjnego 
oraz ekspertów w dziedzinie elektroniki. Świadczenie usług budowlanych 
w RFN przez polskie przedsiębiorstwa odgrywało stopniowo coraz mniej-
sze znaczenie. Nabierała natomiast znaczenia praca w sektorze wolnych 
usług. Część przedsiębiorstw budowlanych przenosiła bowiem swoją dzia-

165 L. Kost r zewsk i: Złoty dobił bazary. „Gazeta Wyborcza” z 10 marca 2005.
166 Ambasada Niemiec w Warszawie. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze…
167 B.T. Wiel i ńsk i: Niemcy, otwórzcie rynek pracy! „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 2007.
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łalność właśnie do tego sektora, ze względu na mniejsze wymogi for-
malne. Zgodnie z postanowieniem umowy z 31 stycznia 1990 roku doty-
czącej dostępu do niemieckiego rynku pracy w zakresie usług budowla-
nych i gałęzi pokrewnych wysokość limitu na okres obliczeniowy od  
1 października 2007 roku do 30 września 2008 roku wynosiła 13 980 osób.  
Limit ten nie został wykorzystany ze względu na restrykcyjne postępowa-
nie administracji niemieckiej w zakresie realizacji postanowień wspomnia-
nej umowy168 .

Konkludując, należy podkreślić, że w okresie od 1990 do 2008 roku 
Niemcy były najważniejszym partnerem handlowym Polski. Polsko-niemiec-
kie obroty handlowe wzrosły w tym czasie ponad 7-krotnie, przekraczając 
w roku 2007 wartość 54 mld EUR. Udział Niemiec w wymianie handlowej 
Polski wynosił w 2007 roku 25,8%, a udział Polski w obrotach handlowych 
RFN około 3%. Polska była dla RFN dopiero 13. partnerem handlowym jako 
ich importer (2,8%) i 10. jako kraj, do którego Niemcy eksportują swoje towary 
(3,22%). Mimo wzrostu udziału Polski w handlu zagranicznym Niemiec, utrzy-
mywała się wyraźna asymetria w wymianie handlowej na korzyść Niemiec. 
Wynikała ona przede wszystkim z asymetrii potencjału gospodarczego obu 
państw (ponad 5-krotna dysproporcja w wielkości PKB między Polską a RFN 
— odpowiednio prawie 350 mld USD i 1 bilion 648 mld USD w 2006 roku; 
produkt krajowy brutto na głowę był w Niemczech w roku 2006 ponad dwa 
razy wyższy niż w Polsce)169. Należy jednak zaznaczyć, że po roku 1989 Polska 
stopniowo skracała dystans do Niemiec (np. pod względem PKB per capita). 

Udział Niemiec w wymianie handlowej z Polską stopniowo się zmniej-
szał. W 1995 roku ich udział w polskim eksporcie wynosił 38%, a w 2007 
roku 25,8%. W imporcie spadek był znacznie mniejszy. Spowodowane to było 
m.in. rosnącą wymianą Polski z innymi krajami (głównie nowymi członkami 
UE, ale także z Chinami czy Rosją) oraz silną reorientacją niemieckiego 
importu na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Ukraina)170. Od 
początku lat dziewięćdziesiątych stopniowej zmianie ulegała struktura towa-
rowa obrotów handlowych, co przejawiało się w postaci coraz wyższego 
udziału towarów wysoko przetworzonych. W połowie 2008 roku 61% pol-
skiego eksportu na rynek niemiecki i 66% naszego importu z Niemiec stano-
wiły: maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny, metale nieszlachetne, pojazdy 
i statki powietrzne oraz tworzywa sztuczne i kauczuk171. Coraz mniejsze zna-
czenie w eksporcie Polski do Niemiec odgrywały surowce. Za najbardziej 

168 Odpowiedź ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację nr 3301…
169 K. Wóycick i, W. Czachu r: Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu 

polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu. Wrocław 2009, s. 32—33.
170 Odpowiedź ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację nr 3301…, s. 4.
171 M. On iszcz u k: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Żródło: http://www. eks-

porterzy.org/file.php.?id=114.
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perspektywiczne rozwojowe branże polskiego eksportu na rynek niemiecki 
uznano przede wszystkim wyroby dla branży motoryzacyjnej, artykuły rol-
no-spożywcze, akcesoria meblowe, artykuły dekoracyjne i wyposażenia 
wnętrz. W handlu Polski z Niemcami coraz ważniejszą pozycję zajmowały 
usługi. Wartość ich eksportu z Polski do Niemiec w roku 2006 wynosiła 5,8 
mld USD, a w imporcie 3,3 mld USD. W strukturze eksportu i importu usług 
dominowały podróże172.

Drugim, oprócz wymiany handlowej, obszarem polsko-niemieckiej współ-
pracy gospodarczej były inwestycje. W całym omawianym okresie Niemcy 
znajdowały się wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce. 
Łączna, skumulowana wartość niemieckich inwestycji w naszym kraju osią-
gnęła wartość około 19 mld EUR173. W tym samym roku polskie inwesty-
cje na terenie Niemiec szacowano na 650—700 mln EUR. Kapitał niemiecki 
lokowany był przede wszystkim w sektorze bankowo-finansowym, w handlu 
detalicznym i hurtowym, w przemyśle spożywczym, chemicznym, motory-
zacyjnym oraz materiałów budowlanych. Najwięcej firm z udziałem kapitału 
niemieckiego działało w takich miastach i regionach, jak: Warszawa, Kato-
wice, Gdańsk, Wrocław, Poznań i Szczecin. 

Podobnie jak w latach dziewięćdziesiątych, również w pierwszej deka-
dzie XXI wieku po stronie polskiej nasiliły się obawy dotyczące zaanga- 
żowania niemieckiego kapitału174. Związane one były przede wszystkim 
z następstwami ekonomicznymi i politycznymi dużego zaangażowania  
kapitału niemieckiego w polskim systemie bankowym oraz zajęcia przez 
koncerny niemieckie monopolistycznej pozycji w prasie regionalnej 
(Passuer Neue Presse) oraz na rynku kolorowych magazynów (Axel Sprin-
ger Verlag). Według raportu Europejskiej Federacji Dziennikarzy (Euro-
pean Federation of Journalists) na początku XXI wieku 85% rynku medial-
nego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej znajdowało 
się pod kontrolą zagranicznego kapitału, który w 3/4 stanowiły aktywa nie-
mieckich firm medialnych175. W tym kontekście zasadne były pytania, czy 

172 E. Cza r ny, A. Ku ź n ia r, K. Śled z iewska: Przepływy kapitałowe…, s. 246—248. 
173 W poszczególnych opracowaniach na ten temat występowały znaczne rozbieżności co 

do wartości inwestycji niemieckich na koniec 2007 roku (od 17 mld EUR do 19 mld EUR). Zob. 
Ambasada Niemiec w Warszawie. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze…; M. On isz-
cz u k: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze…

174 Z badań sondażowych przeprowadzonych w roku 2002 na pytanie, „czy niemieckie 
inwestycje w Polsce są dla nas korzystne?”, „tak” — odpowiedziało 35,5%, „nie” — 39,5%, 
„nie mam zdania” — 21,2%, „ani korzystne, ani niekorzystne” — 3,8% respondentów,  
J.M. Nowakowsk i: Drang nach Osten. Niemcy kolonizują Wschód, uciekając przed Zacho-
dem. „Wprost” 2002, 10 listopada, s. 19.

175 Z. On iszcz u k: Niemieckie koncerny medialne w postkomunistycznej Europie. Inter-
nacjonalizacja czy kolonizacja? W: Polska — Niemcy — Europa. Pamięci Profesora Piotra 
Dobrowolskiego. Red. J. Iwanek. Katowice 2008, s. 234.
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tego rodzaju praktyki monopolistyczne w części mediów nie prowadzą do 
zagrożenia polskiego interesu narodowego176. W opinii wielu ekspertów 
ekspansja niemieckiego kapitału na polskim rynku mediów może dopro-
wadzić nie tylko do narzucenia obcych kulturowo treści i wzorców komu-
nikowania, ale także do ograniczenia pluralizmu poglądów, opinii czy war-
tości177. Zbigniew Oniszczuk zwracał uwagę, że niepokoić może również 
przybierająca na sile tendencja zwana „tabloidyzacją” dzienników wyda-
wanych przez niemieckich właścicieli, w tym próby przekształcenia presti-
żowych dzienników w pisma karmiące odbiorcę tanią sensacją i powierz-
chownością opinii178.

Nie ustępowały też obawy przed niemieckimi zakusami na własność 
na terenach zachodniej i północnej Polski. W sondażu przeprowadzonym  
pod koniec 2006 roku 43% ankietowanych uznało, że polska własność nie  
jest wystarczająco chroniona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony  
dawnych niemieckich właścicieli179. Bardzo ważnym czynnikiem wzmac-
niającym te obawy była działalność Powiernictwa Pruskiego. Wielu 
mieszkańców obszarów przygranicznych wyrażało obawy, że po 1 maja 
2009 roku, kiedy Niemcy, jak i inni obywatele krajów członkowskich UE, 
będą mogli bez przeszkód kupować działki rekreacyjne w Polsce, nasi 
zachodni sąsiedzi wykupią najbardziej atrakcyjne tereny w zachodniej 
Polsce180 .

Uzyskanie przez Polskę członkostwa w UE nie spowodowało większych 
ułatwień w dostępie polskich pracowników na rynek niemiecki. Wyjątek 
stanowiły osoby wysoko wykwalifikowane (np. informatycy). Znaczącym 
problemem dla Polski w stosunkach gospodarczych z Niemcami, ale także 
politycznych i społecznych, były ograniczenia dotyczące migracji polskich 
pracowników do RFN, co wynikało z zapisów traktatu akcesyjnego Polski 
z UE. Na wniosek Niemiec wprowadzony został 7-letni okres przejściowy 
w zakresie dostępu obywateli polskich do niemieckiego rynku pracy, czyli 
w praktyce do 2011 roku. W tym czasie obowiązywała zasada, że podjęcie 
przez obywatela polskiego pracy w Niemczech musiało być poprzedzone 
uzyskaniem formalnego pozwolenia. Pozwolenie na pracę w okresie przej-
ściowym wydawane było stosownie do rozwoju sytuacji na niemieckim 

176 J.M. Nowakowsk i: Drang nach Osten…
177 Z. On iszcz u k: Ekspansja niemieckich koncernów medialnych w Europie Środko-

wej a problematyka bezpieczeństwa narodowego. W: Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeń-
stwo europejskie na początku XXI wieku. Red. M. Stola rcz yk . Katowice 2004; S. Sie -
r ad z k i: Niemiecka prasa. Polska stała się już niemiecką kolonią medialną. „Wprost” 2003, 
26 października; M. Rybi ńsk i: Niemiec w koloniach. „Wprost” 2004, 29 lutego.

178 Z. On iszcz u k: Niemieckie koncerny medialne…, s. 235—236.
179 „Gazeta Wyborcza” z 25—26 listopada 2006.
180 J. Bieleck i: Boją się bogatych Niemców. „Dziennik” z 8 sierpnia 2007.
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rynku pracy z uwzględnieniem okoliczności w konkretnym przypadku.  
Najczęściej występującą formą zatrudnienia legalnego w Niemczech dla 
polskich obywateli była praca sezonowa (np. w rolnictwie, ogrodnictwie, 
uprawie winorośli, hotelarstwie i gastronomii, w organizowaniu opieki nad 
dziećmi i osobami w podeszłym wieku), praca na kontraktach w oparciu 
o dwustronne umowy między Polską a Niemcami (głównie w budow-
nictwie) oraz zatrudnianie w celu dokształcenia zawodowego i języko-
wego (tzw. pracownicy-goście). W roku 2007 liczbę polskich pracowni-
ków sezonowych w Niemczech szacowano na około 224 tys.181. Zdaniem 
ekspertów Deutsches Institut für Wirtschaftforschung, po wprowadzeniu 
pełnej swobody wymiany pracowników migracja pracowników z Polski 
i z innych państw przyjętych do UE w roku 2004 przyniesie więcej korzy-
ści niż kosztów dla niemieckiej gospodarki, finansów i systemu socjal-
nego182 .

Współpraca kulturalna, naukowo-oświatowa
oraz transgraniczna 

Republika Federalna Niemiec była jednym z największych partne-
rów Polski w dziedzinie kultury. Polsko-niemiecka współpraca kulturalna 
była realizowana m.in. w oparciu o umowę zawartą między rządami obu 
państw z dnia 14 sierpnia 1997 roku. Największym przedsięwzięciem pro-
mocyjno-kulturalnym obu krajów w omawianym okresie był Rok Pol-
sko-Niemiecki 2005/2006. Od kwietnia 2005 roku do 30 maja 2006 roku 
odbyło się zarówno w Niemczech, jak i w Polsce wiele imprez kultural-
nych. Jednym z celów Roku Polsko-Niemieckiego, nad którym patronat 
objęli prezydenci RP i RFN Aleksander Kwaśniewski i Horst Köhler, było 
wzmocnienie w społeczeństwie niemieckim pozytywnego obrazu Polski 
i Polaków183.

Do najważniejszych ośrodków promocji polskiej kultury i nauki 
w Niemczech należały: Instytuty Polskie w Berlinie, Düsseldorfie i Lipsku, 
Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt, Niemieckie Towarzy-
stwa Chopinowskie w Darmstadt i Oberhausen, Niemiecko-Polskie Towa-

181 B. Brocka-Palacz: Migracja polskich pracowników do Niemiec — przed i po roz-
szerzeniu UE. W: Polska — Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej…, s. 302—304. 

182 Ł. A nt as: Wpływ rozszerzenia UE na niemiecki rynek pracy. Źródło: http://osw.waw.
pl./files/rozszerzenie_dla_niemieckie-gospodarki.pdf.

183  T. Ja sk u łowsk i: Stosunki Polski z Niemcami…, s. 95—96.
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rzystwo Kulturalne „Polonica” w Bonn. W promocji osiągnięć nauki pol-
skiej na terenie Niemiec ważną rolę odgrywała istniejąca od kilku lat Stacja 
Naukowa PAN, przekształcona we współpracy z polskim MSZ w paździer-
niku 2006 roku w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Tym 
samym usunięto jedną z dysproporcji występujących w stosunkach dwu-
stronnych, jaką był brak takiej placówki naukowej w Niemczech, zwłaszcza  
od podjęcia w 1993 roku działalności przez Niemiecki Instytut Historyczny 
w Warszawie184. Ważnym źródłem wiedzy o Polsce były polsko-niemieckie 
periodyki: „Dialog” i „Polen und wir”. Jedną z niekorzystnych tendencji 
w omawianej kwestii była stopniowa likwidacja studiów polonistycznych 
w Niemczech.

Głównymi ośrodkami promocji niemieckiej kultury i nauki w Polsce 
były Instytuty Göthego w Warszawie i Krakowie oraz Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie. W czerwcu 2002 roku powołane zostało Centrum 
Badań Niemieckich i Europejskich im Willy’ego Brandta we Wrocławiu zor-
ganizowane przez Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Niemiecką Aka-
demicką Służbą Wymiany (DAAD)185. Najbardziej zasłużonym w badaniach 
niemcoznawczych polskim ośrodkiem naukowym jest Instytut Zachodni 
w Poznaniu. 

W polsko-niemieckiej współpracy naukowej uczestniczyły — oprócz 
organów administracji państwowej — instytucje i organizacje naukowe, 
instytuty naukowo-badawcze, szkoły, uczelnie, placówki i instytucje oświa-
towe, wyspecjalizowane instytucje wymiany i promocji nauki i oświaty, 
fundacje i stowarzyszenia. Kluczową rolę we wzajemnej współpracy 
odgrywały Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
oraz Collegium Polonicum w Słubicach, będące wspólną jednostką Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina186 . 
Ważnymi przejawami tej współpracy były wspólne projekty i badania 
polskich i niemieckich naukowców, publikacje, konferencje. Istotną rolę 
w tworzeniu ram instytucjonalnych i finansowych dla rozwoju polsko-nie-
mieckich kontaktów naukowych odgrywała Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG), która rozwijała swoje kontakty z partnerami polskimi: Polską 
Akademią Nauk, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 
Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Ustanowiona też została Polsko-Nie-
miecka Nagroda Naukowa COPERNICUS oraz utworzono sieć polskich  

184 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Polsko-niemiecka współpraca naukowa 
i oświatowa. Źródło: http://www.pol-niem.pl/index.php?page=1070000000.

185 DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych rozwijającą współpracę 
z uczelniami zagranicznymi. Od 1958 roku DAAD wsparła pobyty studyjne bądź badawcze 
ponad 30 tys. Polaków w Niemczech oraz około 15 tys. Niemców w Polsce.

186 I. Lipowicz: Stosunki Polski z Niemcami. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2005”. Warszawa 2005, s. 94—95.
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naukowców, służących wstępną informacją na temat możliwości włącze-
nia się do programów DFG. W ramach współpracy DFG-MNiSW funk-
cjonował od 2005 roku „Program Badawczy Specjalny” dla programów 
międzynarodowych187. W dniu 25 lipca 2005 roku w obecności prezydenta 
Kwaśniewskiego i kanclerza Schrödera podpisane zostało przez przedsta-
wicieli rządów Polski i Niemiec „Wspólne Oświadczenie dotyczące zacie-
śnienia współpracy między studentami, naukowcami i badaczami Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec”. 

Zasadniczy nurt wymiany stypendialnej Polski z RFN realizowany był 
we współpracy z DAAD. Organizacja ta ma swoją placówkę w Warszawie od 
czerwca 1998 roku. Zawarta w 1997 roku polsko-niemiecka umowa o uznaniu 
ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym (dyplomy i stopnie naukowe) sprzy-
jała zwiększeniu wymiany akademickiej przede wszystkim w ramach pro-
gramu Erasmus/Sokrates. W latach 2000—2007 liczba Polaków studiujących 
w Niemczech wzrosła o 60%, do około 15 tys. osób. Organizacja wymiany 
akademickiej DAAD pośredniczyła w wymianie 3,3 tys. młodych naukow-
ców z polski i RFN188.

Istotną rolę we współpracy oświatowej odgrywała Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk), która wspo-
magała projekty oświatowe w regionach przygranicznych i partnerstwa 
szkół polskich i niemieckich. Głównym zadaniem tej działającej od 1991 
roku instytucji była wymiana młodzieży w celu lepszego poznania języka 
i historii obu krajów. Od początku lat dziewięćdziesiątych do roku 2008 
polsko-niemiecka wymiana młodzieży objęła znacznie ponad 1 mln uczest-
ników.

W miarę zbliżania się Polski do uzyskania członkostwa w UE rosła 
intensywność polsko-niemieckich kontaktów. W roku 2003 Polacy i Niemcy 
przekroczyli granicę polsko-niemiecką w sumie ponad 34 mln razy. 
W roku 2004 liczba wizyt i intensywność kontaktów wzrosła o 10 mln189. 
Coraz większą rolę w kontaktach polsko-niemieckich odgrywała współ-
praca transgraniczna i regionalna. Współpraca ta poszerzała się do szczebla 
władz lokalnych190. Przeprowadzona w Polsce w 1999 roku reforma admi-

187 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Polsko-niemiecka współpraca naukowa 
i oświatowa…

188 P. Cy wi ńsk i: Niemiecki haust. „Wprost” 2007, nr 22.
189 M. Fa ł kowsk i, A. Popko: Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu 

Unii Europejskiej. Warszawa 2006, s. 63.
190 Szerzej na temat polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w latach dziewięć-

dziesiątych XX wieku oraz w początkowych latach XXI wieku. Zob. Współpraca transgra-
niczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie. Red. G. Gorzelak, J. Bacht-
t le r, M. Kasprz yk. Warszawa 2004; M. G re t a: Euroregiony a integracja europejska. 
Wnioski dla Polski. Łódź 2003, s. 133 i nast.; R. For muszewicz: Doświadczenia i perspek-
tywy współpracy regionów. W: Polacy — Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu…
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nistracyjna, w wyniku której powstało 16 województw o szerszych niż  
dotychczas kompetencjach, także w zakresie stosunków z zagranicą, stwo-
rzyła nowe możliwości nawiązania bliższych kontaktów z krajami związ-
kowymi RFN191. Warto zaakcentować, że w warunkach polskich dopiero 
w roku 2000 do kompetencji rady gminy ustawowo wpisano podejmo- 
wanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw, wzmacniając wyraźnie jego wymiar mię-
dzynarodowy. Znacznie większe uprawnienia w zakresie współpracy 
z partnerami zagranicznymi na poziomie regionalnym miał samorząd 
województwa. Mając na uwadze współpracę transgraniczną na wszyst-
kich polskich pograniczach, można stwierdzić, że najbardziej zaawanso-
wana była na pograniczu polsko-niemieckim. Tutaj też przynosiła najwięk-
sze efekty dla społeczności lokalnych i regionalnych w aspekcie społecz-
no-kulturalnym, gospodarczym, infrastrukturalnym i ochrony środowiska. 
Za najbardziej zaawansowaną formę współpracy transgranicznej uważano 
euroregiony, jako formy pokojowego współżycia społeczności przygra-
nicznych w ramach zachowania swoich różnic kulturowych192 . Mimo tego, 
że precyzyjne zmierzenie efektywności współpracy transgranicznej było 
bardzo trudne czy wręcz niemożliwe (np. w ocenie wpływu współpracy 
transgranicznej na wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej i regional-
nej czy precyzyjne oznaczenie stopnia przełamywania barier kulturowo-
społecznych), badacze tej problematyki wskazywali na duży pozytywny 
jej wpływ na rozwój lokalny i regionalny, prowadzący do poprawy jakości 
życia mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego. Do ważnych form 
polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w sferze społeczno-kultu-
ralnej zaliczano współpracę w zakresie wymiany informacji (np. współ-
praca redakcji gazet przygranicznych, rozgłośni radiowych), współpraca 
ośrodków kultury i organizowanie różnego rodzaju imprez masowych 
(sportowych, muzycznych, turystycznych). W ocenie Roberta Radka do 
głównych barier i zagrożeń polsko-niemieckiej współpracy transgranicz-
nej należy zaliczyć: 
— powiększenie asymetrii w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 

i zagospodarowania przestrzennego na granicy zachodniej na niekorzyść 
polskiego pogranicza, co wynika z dysproporcji w lokowanych środkach 
finansowych; 

191 Jednakowa liczba landów i województw stwarzała podstawy do rozwijania stosunków 
równorzędnych szczebli administracji regionalnej Polski i Niemiec.

192 W roku 2007 na pograniczu polsko-niemieckim funkcjonowały następujące eurore-
giony: „Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, „Sprewa — Nysa — Bóbr”, „Nysa”. Szerzej zob. 
Euroregiony — mosty do Europy bez granic. Red. W. Malendowsk i, M. Szczepan iak. 
Warszawa 2000; S. Ciok: Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgra-
nicznej. Wrocław 2004.
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— lokalizację po stronie niemieckiej inwestycji „drenujących” polskie pogra-
nicze, wciągających je do obszaru gospodarczego Niemiec;

— lokalizację po stronie polskiej obiektów uciążliwych dla otoczenia (np. 
wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków), a po stronie niemieckiej tzw. 
czystych technologii193.
Polska po wejściu do Unii Europejskiej korzysta ze znacznych środków 

finansowych przeznaczonych na wsparcie współpracy transgranicznej.  
Na realizację programów na lata 2007—2013 w ramach polityki Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej UE uzyskała 557,8 mln EUR, w tym 
363 mln EUR na polsko-niemiecką współpracę przygraniczną. Komisja 
Europejska UE zatwierdziła trzy programy operacyjne polsko-niemiec-
kiej współpracy transgranicznej i ich dofinansowanie ze środków Euro- 
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Były to: Program współpracy 
Polska—Saksonia (dofinansowanie 105 mln EUR); Polska—Brandenburgia 
(dofinansowanie 125 mln EUR) i Polska—Meklenburgia (dofinansowanie 
133 mln EUR). Środki te przeznaczone były na realizację takich projektów, 
jak budowa i poprawa infrastruktury, ochrona i gospodarowanie zasobami 
naturalnymi i kulturalnymi, ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków 
katastrof, rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój współ-
pracy między jednostkami samorządu terytorialnego, dalszy rozwój koope-
racji transgranicznej194. 

Przystąpienie Polski do porozumienia z Schengen w grudniu 2007 
roku oznaczało dla społeczności przygranicznych łatwiejsze przekraczanie 
granicy, a tym samym swobodny dostęp do kraju sąsiada. Na granicy polsko- 
-niemieckiej zbudowane zostały nowe mosty i przejścia, duże i wiele małych, 
które ułatwiają przekraczanie granicy społecznościom lokalnym zamieszku-
jącym po obu jej stronach. Nie nastąpił spodziewany po stronie niemieckiej 
wzrost przestępczości195. Jednakże na pograniczu polsko-niemieckim oprócz 
tendencji pozytywnych występowały także problemy i obszary konflik-
tów (istniejących bądź potencjalnych). Autorzy jednego z opracowań na ten 
temat pisali, że obszar pogranicza może stawać się coraz większym obcią-
żeniem dla stosunków polsko-niemieckich przede wszystkim ze względu na 
to, że tereny po stronie niemieckiej ulegają coraz większej degradacji spo-
łeczno-gospodarczej, której przyczyna tkwi w katastrofalnej niemal sytuacji 
demograficznej i niedostatkach transformacji ustrojowej na obszarze byłej 
NRD196.

193 R. Radek: Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych 
i regionalnych. Katowice 2007. [Praca doktorska w posiadaniu autora], s. 316.

194 M. On iszcz u k: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze…
195 K. Sch röder: Ludzie stali się bardziej otwarci. „Dialog” 2008—2009, nr 85—86.
196 K. Wóycick i, W. Czachu r: Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu 

polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu. Wrocław 2009, s. 93 i nast.

5 Stosunki…
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Zakończenie

Niezależnie od występowania w stosunkach polsko-niemieckich w pierw-
szej dekadzie XXI wieku wielu problemów spornych, dotyczących zarów- 
no zagadnień bilateralnych, jak i szerszych aspektów międzynarodowych, 
w omawianym okresie w relacjach wzajemnych obu państw dominowały ele-
menty współpracy. Po stronie grup rządzących Polski i Niemiec dominowała 
wola do zacieśniania współpracy politycznej i kompromisowego rozwiązywa-
nia problemów. Mimo występowania w omawianym okresie kilku faz znacz-
nego „schłodzenia” kontaktów polsko-niemieckich, kontrowersje w relacjach 
międzyrządowych nie przekładały się bezpośrednio na współpracę w płasz-
czyźnie ekonomicznej oraz relacje międzyspołeczne.

Dzięki zainicjowanym na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
zmianom polsko-niemieckie stosunki opierały się na silnym fundamen-
cie coraz liczniejszych powiązań regionalnych, społecznych, kultural-
nych, a przede wszystkim gospodarczych obu państw. Mimo to wyniki 
badań opinii publicznej nie napawały nadmiernym optymizmem, szcze-
gólnie jeśli chodzi o postawy Niemców wobec Polaków. Obraz przecięt-
nego Polaka w oczach przeciętnego Niemca pozostawał daleki od wzorca, 
jakiego można by sobie życzyć po dwudziestu latach budowy podstaw pol-
sko-niemieckiego pojednania. Z wyników badań sondażowych przeprowa-
dzonych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech nasuwał się wniosek, że nie-
które pozytywne tendencje obserwowane we wzajemnym postrzeganiu się 
Polaków i Niemców w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku 
pierwszej dekady XXI wieku zostały w latach następnych znacznie przy-
hamowane197.

Zauważalna po roku 2007 ponowna poprawa stosunków polsko-niemiec-
kich nie oznacza, że do historii przejdą spory i kontrowersje między obu 
państwami. Należy mieć na uwadze to, że w stosunkach Polski z Niemcami, 
podobnie jak w relacjach z innymi państwami, oprócz elementów zbieżno-
ści interesów i współpracy jednocześnie występować będą także różnice 
interesów oraz powstające na tym tle spory, wynikające z zaszłości histo-
rycznych, asymetrii w potencjałach ekonomicznych obu państw czy peł-
nionych przez nie rolach międzynarodowych, ale też z odmiennego usy- 
tuowania geopolitycznego Polski i Niemiec, historycznych doświadczeń 
oraz związanych z tym różnic w postrzeganiu zagrożeń dla bezpieczeństwa 
narodowego lub międzynarodowego oraz sposobów ich rozwiązania.

197 Zob. X. Dol i ńska, M. Fa ł kowsk i: Polska — Niemcy. Wzajemny wizerunek 
w okresie rozszerzania Unii Europejskiej. Warszawa 2001; M. Fa ł kowsk i, A. Popko: 
Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek…
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W procesie rozwijania współpracy polsko-niemieckiej niezwykle istotne 
jest zatem to, by kolejne rządy Polski i Niemiec wykazywały wolę poli-
tyczną do kompromisowego rozwiązywania problemów w następnych 
etapach stosunków polsko-niemieckich. Będzie to sprzyjać poszerzaniu 
pola zbieżnych interesów między obu państwami.

5*





Miron Lakomy

Główne problemy
w stosunkach polsko-rosyjskich
na początku XXI wieku

„Istnieje zasadnicza różnica między pojęciem Słowianina w Rosji 
a w Polsce. Dla Rosjan jest to pojęcie głównie polityczne. Polityczne, choć 
naturalnie z dodatkiem aspektów etnicznych. Dla Polaków bycie Słowia-
ninem to pojęcie etniczne. A więc dla Rosjan bycie Słowianinem oznacza 
w całej Europie zgodę na dominację polityczną świata słowiańskiego, usta-
nowioną przez Rosjan”. W ten sposób fundamenty stosunków polsko-rosyj-
skich określił w 2007 roku były ambasador RP w Moskwie i minister spraw 
zagranicznych Stefan Meller1. Polska polityka wschodnia, w szczególności 
relacje z Federacją Rosyjską są z pewnością jednym z najważniejszych, ale 
zarazem najtrudniejszych kierunków polityki zagranicznej III RP. Wyjąt-
kowy charakter stosunków polsko-rosyjskich wynika z długiej i pełnej dra-
matów historii obu narodów, bliskości geograficznej i etnicznej, uwarunko-
wań kulturowych, ekonomicznych, bezpieczeństwa, wzajemnych stereoty-
pów czy strukturalnej różnicy strategicznych interesów obu państw2. 

1 Stefan Meller o stosunkach polsko-rosyjskich. Odczyt w stacji naukowej Polskiej Aka-
demii Nauk w Paryżu, 2 października 2007. Tekst zamieszczony na stronie: http://www.
skubi.net/meller.html (dostęp: 31 października 2009).

2 Szerzej na ten temat w: B. Rych łowsk i: Polityczne uwarunkowania stosunków 
między społeczeństwami Polski i Rosji. W: Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, 
nadzieje. Red. J. Marsza łek-Kawa, Z. Ka r pus. Toruń 2008; A. Lipatow: Stereotypy 
percepcji narodowej albo dlaczego Rosjanie i Polacy się nawzajem nie rozumieją. W: Sto-
sunki polsko-rosyjskie…; M. Dobrocz y ńsk i: Polacy i Rosjanie w międzynarodowych prze-
mianach nowej ery. W: Stosunki polsko-rosyjskie…; P. Bosk i: Rosjanie i stosunki z nimi 
w ocenie Polaków. W: Stosunki polsko-rosyjskie…; E. Olcz yk: Zła Rosja, dobry Rosjanin. 
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Transformacja ustrojowa przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, rozpad Układu Warszawskiego, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej oraz Związku Radzieckiego pozwalały sądzić, że stosunki polsko-rosyj-
skie zostaną ufundowane na zasadach równouprawnienia i dobrosąsiedztwa. 
Mógł na to wskazywać prozachodni zwrot w polityce zagranicznej Rosji, 
co wiązało się głównie z postacią Andrieja Kozyriewa3. Głównym celem 
Polski na początku lat dziewięćdziesiątych stało się odzyskanie i utrwalenie 
pełnej suwerenności oraz uniezależnienie się od wpływów Federacji Rosyj-
skiej. Jak stwierdził w 1992 roku minister spraw zagranicznych Krzysztof 
Skubiszewski, zasadniczym zadaniem dyplomacji było wówczas „odwróce-
nie dotychczasowej złej roli i funkcji naszego położenia między potęgami 
Wschodu i Zachodu […] Od trzech lat staramy się, aby to położenie działało 
na naszą korzyść. Po dokonanym już dobrym ułożeniu stosunków z Zacho-
dem, zwłaszcza z Niemcami, jesteśmy w samym środku realizowania takiej 
przemiany wobec Wschodu”. Rząd polski starał się wyeliminować w stosun-
kach z ZSRR/Rosją czynnik ideologiczny, odrzucał umowy jałtańsko-pocz-
damskie i ich skutki oraz prowadził politykę „dwutorowości”4. Jesienią 1990 
roku K. Skubiszewski przekazał ambasadorowi ZSRR w Polsce notę wzywa-
jącą do podjęcia rozmów na temat niezwłocznego wycofania wojsk radziec-
kich z Polski. Po długich i trudnych rozmowach ustalono, że do listopada 
1992 roku z terytorium RP wycofają się jednostki bojowe, a do końca 1993 
roku pozostałe. Strona polska z uwagą i niepokojem śledziła również pro-
blemy wewnętrzne ZSRR, w szczególności zamach stanu w sierpniu 1991 
roku. Polska otwarcie popierała wówczas niepodległościowe dążenia radziec-
kich republik. Po rozpadzie ZSRR najważniejszym celem polskiej polityki 
wschodniej stało się podpisanie z Federacją Rosyjską umowy dwustronnej, 
która regulowałaby stosunki obu państw. Ostatecznie, mimo pewnych kon-
trowersji, podstawy pozimnowojennych stosunków polsko-rosyjskich ure-
gulował „Traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy” podpisany  
22 maja 1992 roku w Moskwie5. W kolejnych latach wraz z coraz wyraź-
niejszym artykułowaniem przez Polskę chęci akcesji do Sojuszu Północno- 

„Rzeczpospolita” z 28 sierpnia 2008; W. Je rof ie jew. „Gazeta Wyborcza” z 2 czerwca 1995; 
M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia. W: Polityka zagraniczna 
RP 1989—2002. Red. R. Ku ź n ia r, K. Szczepan i k. Warszawa 2002; M. Żu kowsk i: Pol-
sko-rosyjska współpraca gospodarcza. Tekst zamieszczony na stronie: http://www.wyklady.
ekpu.lublin.pl/wyklady/zukowski/zukowskiw3.htm (dostęp: 30 października 2009).

3 A. Br yc: Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Toruń 2004, s. 23. 
4 Za R. Ku ź n ia r: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej. War-

szawa 2008, s. 84—85.
5 Szerzej: R. Ku ź n ia r: Polityka bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej. W: 

Polska polityka bezpieczeństwa 1989—2000. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2001, s. 84—86; 
M. Men k iszak: Trudne sąsiedztwo: Problematyka bezpieczeństwa w stosunkach Polski 
z ZSRR i Rosją w latach 1989—2000. W: Polska polityka bezpieczeństwa 1989—2000…
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atlantyckiego, kwestia ta stała się najważniejszym problemem w polsko-ro-
syjskich relacjach. Co prawda, pojawiały się także spore kontrowersje doty-
czące m.in. wydarzeń historycznych6, współpracy gospodarczej, koryta-
rza tranzytowego z Białorusi do Obwodu Kaliningradzkiego czy stosunku 
rządu polskiego do wojny w Czeczenii, jednak to kwestia NATO stano-
wiła kluczowy problem w stosunkach dwustronnych7. Zasadnicze różnice 
najważniejszych celów czy interesów Polski i Rosji na arenie międzyna-
rodowej doprowadziły w połowie lat dziewięćdziesiątych do poważnego 
kryzysu w relacjach dwustronnych, czego przejawem stały się regularne 
napięcia na linii Lech Wałęsa — Borys Jelcyn8. W tamtym okresie rosyj-
scy eksperci następująco określali rosyjskie interesy w Europie Środko-
wej: „Kontrola nad tym regionem stanowiła warunek sine qua non utrzy-
mania rosyjskich wpływów w Europie”. Jako że okazało się to niemożliwe, 
zdaniem B. Łomińskiego, kontrola została zastąpiona dążeniem do uzyska-
nia odpowiednio silnych wpływów9. Wywoływało to ostry sprzeciw strony 
polskiej, starającej się zapobiec sytuacji, w której Federacja mogłaby bloko-
wać realizację najważniejszych dla polskiej racji stanu interesów na arenie 
międzynarodowej.

Otwarciem nowego etapu we wzajemnych stosunkach stał się z pewno-
ścią przełom lat 1995/1996, kiedy prezydentem w Polsce został Aleksander 
Kwaśniewski, polityk wyrażający chęć sanacji stosunków z Rosją. Równo-
cześnie odmienne podejście wobec Polski zaprezentowała strona rosyjska, 
czego przejawem był powolny, choć niezupełny, zanik kontrowersji związa-
nych ze zbliżającą się akcesją III RP do NATO. Zasadniczy wpływ na tę 
zmianę miały Stany Zjednoczone i Francja, dzięki którym w maju 1997 pod-
pisano „Akt stanowiący o wzajemnych stosunkach, współpracy i bezpieczeń-
stwie między NATO a Rosją”10. Wynikiem pewnej odwilży we wzajemnych 

 6 Należy tu wymienić przede wszystkim: inwazję na Polskę 17 września 1939 roku, 
mord katyński oraz utratę suwerenności w wyniku ustaleń jałtańsko-poczdamskich. Tym-
czasem strona rosyjska wskazywała na niejasne losy radzieckich jeńców po wojnie 1919—
1921. Zob. B. Rych łowsk i: Polityczne uwarunkowania stosunków między społeczeństwami 
Polski i Rosji. W: Stosunki polsko-rosyjskie…

 7 M.A. P iot rowsk i: Obszar poradziecki. Federacja Rosyjska. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2001”. Warszawa 2001, s. 222—226; M. Men k iszak: Trudne sąsiedz-
two…, s. 189—201.

 8 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia. W: Polityka zagra-
niczna RP 1989—2002…, s. 214—226.

 9 B. Łomi ńsk i: Europa Środkowa w polityce zagranicznej Rosji. W: Polska i jej sąsie-
dzi w latach dziewięćdziesiątych. Red. M. Stola rcz yk, B. Łomi ńsk i. Katowice 1998, 
s. 164.

10 A.  Joxe: L’empire du chaos. Les Républiques face à la domination américaine dans 
l’après-guerre froide. Paris 2002, s. 160—163; J.-C. Romer: La politique étrangère russe 
sous Boris Eltsine. In: Annuaire Français de Relations Internationales 2001. Vol. 2. Bruxel-
les 2001.
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relacjach stała się też intensyfikacja współpracy gospodarczej, zakończona 
podpisaniem w 1996 roku deklaracji o liberalizacji handlu między Polską 
a Rosją11. Ocieplenie wzajemnych stosunków nie trwało jednak długo. Jak 
zauważyli M. Menkiszak i M.A. Piotrowski, wynikało to z jednej strony 
z rosnącej niestabilności politycznej Federacji, a z drugiej — z kontrower-
sji powstałych wskutek podjęcia negocjacji akcesyjnych Polski z UE. W 1998 
roku Moskwa zażądała bowiem od Unii Europejskiej rekompensaty za straty 
związane z rozszerzeniem Unii na wschód. Doszło również do załamania 
wzajemnych stosunków gospodarczych, co wynikało z kryzysu finansowego 
w Rosji. Polski eksport do tego kraju w ciągu roku zmniejszył się aż o 55%12. 
Właściwie do końca XX wieku relacje dwustronne pozostały chłodne. Warto 
dodać, że przez cały ten okres zasadnicze znaczenie w dialogu polsko-rosyj-
skim miały kwestie historyczne. Mord w Katyniu, ocena paktu Ribbentrop- 
-Mołotow czy kwestia rekompensat dla polskich ofiar stalinizmu wywoły-
wały na linii Warszawa—Moskwa stałe napięcia13. Właściwie jedynym pozy-
tywnym wydarzeniem w tej dziedzinie było ostateczne wydanie w 1998 roku 
przez Rosję zezwolenia na podjęcie budowy polskich cmentarzy wojskowych, 
o co zabiegano od 1994 roku14. 

Oceniając stosunki polsko-rosyjskie w latach dziewięćdziesiątych, należy 
zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, bez względu na sprzeciwy 
Kremla, Warszawie udało się osiągnąć cele wyznaczone w pierwszych latach 
istnienia III RP. Wyzwolono się spod wpływów potężniejszego sąsiada, 
zdołano także szybko rozwiązać problem wycofania wojsk radzieckich. 
Ponadto 12 marca 1999 roku Polska stała się członkiem NATO, a w 1998 
roku rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską. Uzyskanie członkostwa 
w Sojuszu Północnoatlantyckim 12 marca 1999 roku stanowiło umowną datę 
likwidacji w Europie Środkowej „szarej strefy bezpieczeństwa”, co Kreml 
wielokrotnie wcześniej starał się wykorzystać. Gwarancje bezpieczeństwa 
ze strony Zachodu dawały Polsce zdecydowanie silniejszą pozycję w stosun-
kach z Rosją15. Po drugie, mimo pewnych oznak ocieplenia pod koniec XX 

11 A. Br yc: Efektywność polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. W: Stosunki pol-
sko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Red. J. Marsza łek-Kawa, Z. Ka r pus. Toruń 
2008, s. 80—82; M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia. W: Poli-
tyka zagraniczna RP 1989—2002…, s. 229—231; M. Malak: Rosja wobec NATO. W: Rosja 
między współczesnością a historią. Red. A. Głowack i, A. Stępień-Kucz y ńska. Łódź 
2002, s. 30.

12 Ibidem, s. 233—234.
13 A. Michalsk i: Stosunki z Rosją. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2000”. 

Warszawa 2000, s. 159—161.
14 Polskie Cmentarze Wojenne. Federacja Katyń. Tekst zamieszczony na stronie: http://

www.federacja-katyn.org.pl/cmentarze_katyn.php (dostęp: 31 października 2009).
15 Szerzej: E. St adt mul le r: The issue of NATO Enlargement in Polish-Russian Rela-

tions, Final Report for NATO Fellowship. University of Wroclaw 2000—2001; Ł. Pol i nce -
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wieku nie udało się osiągnąć postulowanej przez obie strony dobrosąsiedz-
kiej i równoprawnej współpracy ze wschodnim sąsiadem. Wpływ na to miały 
kwestie historyczne, często ponawiane przez Kreml inicjatywy zmierzające 
do ograniczenia polskiego pola manewru na arenie międzynarodowej czy 
chociażby zwykła wzajemna niechęć polityków obu krajów, co było szcze-
gólnie widoczne w trakcie kadencji prezydenta Lecha Wałęsy. 

Przechodząc do omówienia stosunków polsko-rosyjskich w XXI wieku, 
warto jednak rozpocząć od roku 1999, w którym polska stała się członkiem 
NATO. Jak wspomniano wcześniej, akcesja do Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego 12 marca 1999 roku oznaczała istotne wzmocnienie polskiej pozycji 
wobec Rosji, jak również stanowiła podstawowy gwarant bezpieczeństwa  
III RP16. Chociaż kwestia ta od 1997 roku nie była głównym problemem 
w relacjach dwustronnych, to trzeba wspomnieć, że władze Kremla nadal 
podejmowały starania zmierzające do deprecjacji wojskowego znaczenia 
rozszerzenia NATO. Kontrowersje z tym związane dotyczyły m.in. adaptacji 
„Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie” CFE czy kwestii 
powołania polsko-duńsko-niemieckiego korpusu wojskowego17. W zasadzie 
więc, mimo tej pozytywnej zmiany dla Polski, na przełomie wieków nie 
doszło do rozwiązania najważniejszych problemów w stosunkach z Moskwą. 
Uwidoczniło się to już na początku 2000 roku, kiedy wybuchł skandal zwią-
zany z wydaleniem z terytorium RP 9 rosyjskich dyplomatów oskarżonych 
o szpiegostwo. Sytuację pogorszył również incydent w Poznaniu, gdzie grupa 
protestujących Polaków obrzuciła farbą budynek rosyjskiego konsulatu. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej uznało to za „nie-
przyjazne działanie” i w ramach rewanżu z Rosji zostało wydalonych 9 pol-
skich przedstawicieli dyplomatycznych. Ponadto planowana wizyta ministra 
spraw zagranicznych Federacji w Warszawie została odwołana18. W połowie 
2000 roku strona polska ogłosiła nową strategię polityki zagranicznej wobec 
Rosji. 9 maja w trakcie wystąpienia sejmowego minister spraw zagranicz-
nych Bronisław Geremek stwierdził: „Odrębnym zagadnieniem są stosunki 

usz: Stosunki polsko-rosyjskie w 70. rocznicę II wojny światowej. Fundacja Amicus Europae, 
7 września 2009.

16 Roman Kuźniar wskazywał tutaj także na ułatwienia w realizacji następujących 
celów na kierunku wschodnim: ustanowienia dobrosąsiedzkich stosunków z krajami Europy 
Wschodniej, utrwalenie pluralizmu politycznego w Europie Wschodniej oraz kształtowanie 
proeuropejskich orientacji w polityce wewnętrznej i zagranicznej Białorusi i Ukrainy. Zob. 
R. Ku ź n ia r: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej. Warszawa 2008, 
s. 233.

17 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia…, s. 234; Z. La-
chowsk i: Budowa wojskowej stabilności w Europie. Adaptacja układu CFE. „Sprawy Mię-
dzynarodowe” 1999, nr 4, s. 35—64.

18 Rosyjscy szpiedzy wydaleni z Polski. RMF FM, http://www.rmf.fm/fakty,5460,Rosyj-
scy,szpiedzy,wydaleni,z,Polski.html (dostęp: 30 października 2009).
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polsko-rosyjskie, które od lat znajdują się na niezadowalającym poziomie. 
Dokonuje się w nich historyczna zmiana, której znaczenie trudno przecenić. 
Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Zdołaliśmy porzucić relację podległo-
ści, dominacji, która w różnych okresach historii występowała w stosunku 
do jednego lub drugiego z naszych krajów […] Ze strony polskiej mamy 
wolę budowania stosunków dobrego sąsiedztwa. Mówimy o tym w nowej 
sytuacji politycznej, kiedy Polska uczestniczy w strukturach solidarności 
euroatlantyckiej i europejskiej, które nie są skierowane przeciwko Rosji, 
ale w których Rosja nie uczestniczy. Przynależność Polski do zachodnich 
sojuszy, jak też wspieranie przez nią niepodległości i orientacji europejskiej 
nowo powstałych na gruzach imperium radzieckiego państw nie powinny 
przeszkadzać w rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych między 
Rosją i Polską. Oczekiwać należy, że Rosja potrafi trafnie dostrzec swój dłu-
gofalowy interes w stosunkach z Polską, przez którą prowadzi szlak tranzy-
towy z Rosji na zachód dla ropy, gazu czy energii elektrycznej […] Formuła 
dobrego sąsiedztwa jest wystarczająco pojemna, aby w jej ramach dokonała 
się rozumna normalizacja stosunków między Rosją a Polską”19. Warto także 
zwrócić uwagę na deklarację aktywnego wsparcia przemian demokratycz-
nych i dążeń integracyjnych w Europie Wschodniej oraz zaakcentowanie 
nierozwiązanych problemów historycznych. 13 czerwca 2000 roku opubliko-
wano dokument rządu pod tytułem Założenia polskiej polityki zagranicznej 
wobec Rosji. Wyznaczono w nim szereg zadań i problemów w stosunkach 
polsko-rosyjskich. Jak wskazali M. Menkiszak oraz M.A. Piotrowski, doku-
ment ten prezentował wzajemne relacje przez pryzmat przyszłego członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej. Brakło jednak strategicznej wizji wzajem-
nych relacji. Zawarto w nim listę nierozwiązanych dotychczas problemów 
historycznych, ale także potrzebę rozwoju stosunków gospodarczych oraz 
współpracy regionalnej20. W tym okresie doszło do dwóch ważnych spotkań 
na wysokim szczeblu. W lipcu 2000 roku nieoficjalną wizytę w Moskwie 
złożył A. Kwaśniewski. Spotkał się wówczas m.in. z prezydentem Putinem. 
W listopadzie tego samego roku na krótko do Polski przyjechał minister 
spraw zagranicznych Federacji Igor Iwanow. Oba te wydarzenia nie przynio-
sły jednak widocznych rezultatów.

Wśród innych problemów w stosunkach polsko-rosyjskich w 2000 roku 
należy wymienić skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzenie 
wiz dla Rosjan oraz sprawę Obwodu Kaliningradzkiego. Kreml krytycznie 
odnosił się do polskiej decyzji o wprowadzeniu reżimu wizowego (mimo 
zapewnień o jego złagodzeniu) i ponownie poruszył problem eksterytorial-

19 B. Geremek: Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kierunkach 
polityki zagranicznej Polski. Sejm III kadencji, 78 posiedzenie, 9 maja 2000. 

20 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia…, s. 237—238.
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nej autostrady przebiegającej przez terytorium RP. Postulat ten był konse-
kwentnie przez stronę polską odrzucany. Nadal zasadnicze znaczenie miały 
kwestie historyczne. W lipcu otwarto wreszcie w Katyniu polski cmen-
tarz wojskowy, co zostało uznane przez Kreml jako symboliczne zakończe-
nie dyskusji na ten temat. Odmienne było stanowisko strony polskiej, która 
wskazywała na niedostateczne starania strony rosyjskiej o pełne wyjaśnie-
nie mordu katyńskiego oraz postulowała zadośćuczynienie polskim ofiarom 
stalinizmu. Warszawa domagała się uznania Polaków za naród represjo-
nowany. Warto również zwrócić uwagę na polsko-rosyjski dialog w kwe-
stiach energetycznych. Kreml za pośrednictwem Gazpromu zapropono-
wał bowiem RP budowę złączki międzysystemowej łączącej gazociągi na 
Białorusi i Słowacji. Podejście polskiego rządu do tego projektu było dość 
ambiwalentne — w Warszawie zdecydowanie większe znaczenie przykła-
dano do dokończenia gazociągu jamalskiego21. W roku 2000 można mówić 
więc o kontynuacji w stosunkach polsko-rosyjskich trendów z lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku, gdyż nie udało się przezwyciężyć żadnego z dotych-
czasowych problemów determinujących stan relacji z Federacją Rosyjską.

Rok 2001 zaczął się od poważnego zgrzytu na linii Warszawa—Moskwa. 
Powodem była publikacja 3 stycznia w „Washington Times” informacji na 
temat rozmieszczenia w Obwodzie Kaliningradzkim taktycznej broni jądro-
wej. Informacje te zostały zdementowane przez Kreml, jednak doprowadziły 
do ponownego ochłodzenia wzajemnych stosunków. Trzeba zauważyć, że 
sprawa została w Polsce znacząco wyolbrzymiona. Część mediów i komenta-
torów zapominała bowiem, że rozmieszczenie tej broni w Obwodzie Kalinin-
gradzkim w zasadzie nie zmieniałoby w większym stopniu polskiej sytuacji 
bezpieczeństwa. Rosja, dysponując pełną gamą środków przenoszenia broni 
atomowej (w tym rakietami balistycznymi, np. SS-N-23, łodziami podwod-
nymi czy bombowcami strategicznymi Tu-160), i tak ma pełną dowolność 
rażenia polskiego terytorium. Fakt ten, ostatecznie niepotwierdzony, mógł 
być rozpatrywany głównie w kategoriach politycznych, a nie militarnych, 
przede wszystkim jako złamanie rosyjskiej obietnicy wycofania tego typu 
broni z obszarów przy Morzu Bałtyckim22. W kolejnych miesiącach doszło do 
licznych wizyt polityków obu krajów. W lutym 2001 roku Moskwę odwiedził 
minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski, w marcu zaś przyje-
chał do Polski sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR Siergiej Iwanow. W kwiet-
niu wizytę w Warszawie złożył Giennadij Sielezniow, przewodniczący rosyj-
skiej Dumy. Za najważniejszą należy jednak uznać wizytę premiera Rosji 
Michaiła Kasjanowa w maju 2001 roku. W trakcie rozmów poruszano sprawę 

21 Ibidem, s. 237—240.
22 Media zagraniczne o Polsce. „Biuletyn Codzienny”, nr 4(2289), Departament Systemu 

Informacji MSZ, 5 stycznia 2001, s. 1.
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wiz dla Rosjan. Strona polska, co ciekawe, wycofała się z obietnic szybkiego 
złagodzenia tego reżimu. Dyskutowano również na temat polsko-rosyjskich 
sporów historycznych oraz dwustronnej współpracy energetycznej. Kreml 
naciskał na polski rząd w sprawie zgody na budowę wspomnianej wcześniej 
„złączki międzysystemowej”. Strona polska zgodziła się na rosyjskie propozy-
cje w trakcie rozmów z premierem Federacji, stawiając jednak szereg warun-
ków, m.in.: renegocjację umowy o dostawach gazu z 1996 roku, zmianę trasy 
„złączki” oraz podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji budowy gazociągu 
jamalskiego. Strona rosyjska zignorowała te propozycje, co w zasadzie ozna-
czało upadek projektu. Warto też wspomnieć o kontrowersjach, jakie wywo-
łało w Polsce odkrycie łamiącego polskie prawo rosyjskiego światłowodu, 
poprowadzonego wzdłuż gazociągu jamalskiego. 

W drugiej połowie 2001 roku w Polsce przeprowadzone zostały wybory, 
w wyniku których do władzy doszedł rząd Sojuszu Lewicy Demokratycz- 
nej pod przewodnictwem Leszka Millera. W październiku władze zadekla- 
rowały wolę ocieplenia relacji z Rosją, po czym nastąpiły konkretne działa-
nia. W grudniu 2001 roku premier Miller złożył oficjalną wizytę w Moskwie, 
podczas której podpisano „Deklarację o rozwoju współpracy gospodar-
czej, handlowej, finansowej i naukowo-technicznej”. W trakcie rozmów na 
Kremlu dyskutowano również na temat polskiego zaangażowania w rozwój 
energetyki w Obwodzie Kaliningradzkim oraz budowy autostrady z Elbląga 
do Kaliningradu23. W opinii M.A. Piotrowskiego, wzmożenie dwustron-
nych kontaktów politycznych trudno było określić mianem przełomu. Jego 
zdaniem, wizytę premiera Kasjanowa w Polsce i premiera Millera w Rosji 
można było jednak postrzegać w kategoriach dowodu na normalizację relacji 
obu państw24. Ocieplenie relacji polsko-rosyjskich wiązało się też z ówcze-
sną sytuacją międzynarodową. Zamachy terrorystyczne na World Trade 
Center 11 września 2001 roku wywołały szok światowej opinii publicznej. 
Słowa wsparcia zostały skierowane zarówno ze strony Europy Zachodniej, 
jak i Rosji. Moskwa, podobnie jak kraje NATO, zadeklarowała chęć daleko 
idącej pomocy w wojnie z terroryzmem25. Konsekwentna polityka Władimira 
Putina zaowocowała zbliżeniem z najważniejszym sojusznikiem Polski — 
Stanami Zjednoczonymi. W warunkach rozwijanej międzynarodowej współ-
pracy w walce z Al-Kaidą nowy polski rząd starał się niwelować dotych-

23 M.A. P iot rowsk i: Obszar poradziecki. Federacja Rosyjska. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2002”. Warszawa 2002, s. 288—295; M. Men k iszak, M.A. P io -
t rowsk i: Polska polityka wschodnia…, s. 240—241.

24 M.A. P iot rowsk i: Obszar poradziecki. Federacja Rosyjska…, s. 296; Media zagra-
niczne o Polsce. „Biuletyn Codzienny”, nr 248(2529), Departament Systemu Informacji MSZ, 
5 stycznia 2001, s. 1.

25 E. Wycisz k iewicz: Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Federacji Rosyj-
skiej. „Biuletyn PISM” 2003, nr 80.
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czasowe różnice w stosunkach z Rosją26. W dużej mierze udało się to osią-
gnąć. Symbolem sanacji dwustronnych stosunków stała się pierwsza wizyta 
prezydenta Putina w Polsce w dniach 16—17 stycznia 2002 roku. Prezy-
dent był gościem Polsko-Rosyjskiego Forum Ekonomicznego, oddał hołd 
ofiarom poznańskiego czerwca 1956 roku oraz złożył kwiaty pod pomni-
kiem Polskiego Państwa Podziemnego. Przekazał także polskim władzom 
fotokopie dokumentów na temat generała Władysława Sikorskiego. A. Kwa-
śniewski podsumował te gesty następująco: „W polsko-rosyjskich stosun-
kach nie ma tematów tabu”. Bardzo pozytywne wrażenie wywołała deklara-
cja Władimira Putina, który obiecał poszukać sposobów zadośćuczynienia 
polskim ofiarom reżimu stalinowskiego. Obiecał też walkę z trwałą nierów-
nowagą polsko-rosyjskich stosunków gospodarczych. Poza wymienionymi 
przyjacielskimi gestami wizyta miała właśnie charakter czysto gospodarczy. 
Podczas spotkania w Poznaniu politycy i przedsiębiorcy obu krajów dys-
kutowali nad najpoważniejszymi problemami w polsko-rosyjskiej wymianie 
towarowej. Wskazano na zbyt małą liczbę przejść granicznych, brak dostępu 
firm do przetargów państwowych czy utrudnienia wynikające z utrzymania 
reżimu wizowego27.

Wizyta Władimira Putina została przyjęta bardzo pozytywnie zarówno 
w Polsce, jak i w Rosji. Polskie media i politycy komentowali gesty prezy-
denta jako dowód na prozachodni zwrot Kremla. Warto przytoczyć komen-
tarze rosyjskie. „Niezawisimaja Gazeta” oceniła wizytę jako przejaw zbli-
żenia z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, „Izwiestia” stwierdziły, 
że prezydent Kwaśniewski mógłby odgrywać w regionie rolę adwokata 
Moskwy, tak jak na zachodzie Gerhard Schroeder. Zwracano uwagę na nie-
zwykle przyjazne zachowanie polskiego prezydenta, któremu zdarzało się 
żartować po rosyjsku w trakcie konferencji prasowych28. Wydaje się więc, 
że wizyta prezydenta Putina w Polsce stanowiła istotny przełom w pol-
sko-rosyjskich stosunkach w okresie pozimnowojennym i pozwoliła otwo-
rzyć nowy ich etap oparty na dobrosąsiedzkiej, partnerskiej współpracy. 
Potwierdziło to spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu krajów, 
Włodzimierza Cimoszewicza i Igora Iwanowa, w Swietłogorsku w dwa 
miesiące później. Zdecydowano wówczas o powołaniu Polsko-Rosyjskiej 

26 J. K sią żek: Obszar poradziecki. Federacja Rosyjska. W: „Rocznik Polskiej Polityki 
Zagranicznej 2003”. Warszawa 2003, s. 303; I. Facon: La politique extérieure de la Russie 
de Poutine. In: „Annuaire français de relations internationales 2003”. Paris 2003. 

27 Koniec wizyty prezydenta Putina w Polsce. „Money.pl”, 17 stycznia 2002, Tekst zamiesz-
czony na stronie http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/koniec;wizyty;prezyden-
ta;putina;w;polsce,228,0,51428.html (dostęp: 2 listopada 2009).

28 Rosyjskie media ciepło komentują wizytę Putina w Polsce. RMF.FM, 17 stycznia 2002, 
http://www.rmf.fm/fakty,34629,Rosyjskie,media,cieplo,komentuja,wizyte,Putina,w,Polsce.html 
(dostęp: 2 listopada 2009).
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Komisji ds. Trudnych, która miała się zajmować przede wszystkim kon-
trowersjami o charakterze historycznym. Co ciekawe, w odróżnieniu od lat 
1996—1997, w nowych warunkach geostrategicznych Warszawa poparła 
także rozwój współpracy na linii Rosja—NATO, choć — jak wskazali  
M. Menkiszak i A.M. Piotrowski — nie była ona pozbawiona pewnych obaw. 
Mimo to powołanie Rady NATO—Rosja w maju 2002 roku zostało przez 
Polskę oficjalnie przyjęte z zadowoleniem. Rosyjski ambasador w Polsce  
N. Afanasjewski następująco podsumował atmosferę relacji między War-
szawą a Moskwą: „[…] jakość stosunków Polski i Rosji jest dziś lepsza niż 
kiedykolwiek. Kiedyś mieliśmy deklarowane braterstwo. Dziś są one budo-
wane naprawdę z dobrej woli”29. Przy tak pozytywnej zmianie nadal nie 
rozwiązano najbardziej palących problemów w stosunkach dwustronnych. 
Federacja Rosyjska nie podjęła w kolejnych miesiącach sprawy obiecanego 
przez W. Putina zadośćuczynienia polskim ofiarom stalinizmu. Dalsze kon-
trowersje wywoływała polityka Warszawy wobec Czeczenii. Polska od lat 
udzielała azylu dużej grupie osób tej narodowości oraz pozwalała na funkcjo-
nowanie czeczeńskich ośrodków informacyjnych. Tymczasem po zamachu 
na Dubrowce władze rosyjskie nasiliły presję na rząd polski, aby tego typu 
organizacje zamknąć. Ponadto podjęły kampanię przeciwko wprowadze-
niu przez Polskę wiz, co jednak było kategorycznie przez Warszawę odrzu-
cane30. Mimo to w 2002 roku doszło do istotnego zbliżenia między Polską 
a Rosją. Przyjacielskie gesty po obu stronach oraz korzystna dla współ-
pracy sytuacja międzynarodowa pozwoliły zapomnieć o części kontrower-
sji i skupić się na rzeczywistej współpracy przede wszystkim w wymiarze 
gospodarczym.

W roku 2003 nastąpiła zmiana geopolitycznych uwarunkowań stosun-
ków polsko-rosyjskich. Klimat stosunków amerykańsko-rosyjskich znacząco 
się ochłodził w wyniku narastającego sporu wokół interwencji w Iraku. 
Obalenie reżimu Saddama Husajna przez wojska amerykańskie, brytyjskie 
i polskie zostało ostro skrytykowane nie tylko przez kraje Europy Zachod-
niej, ale także przez Federację Rosyjską. Współpraca Francji, Niemiec i Rosji 
na przełomie 2002 i 2003 roku zyskała miano „osi Paryż-Berlin-Moskwa”31. 
W sytuacji, w której polska była silnie zaangażowana po stronie USA, jeden 
z czynników sprzyjających zbliżeniu polsko-rosyjskiemu stracił na znacze-
niu. Roman Kuźniar zwraca uwagę na to, że nowym zjawiskiem w polskiej 
polityce zagranicznej tego okresu, mającym wpływ na stosunki dwustronne, 
było coraz częstsze akcentowanie kwestii historycznych. Gdy rząd W. Putina 

29 J. K sią żek: Obszar poradziecki…, s. 303.
30 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia…, s. 241—242.
31 D. Cola rd: L’axe Paris-Berlin-Moscou: Le “camp de refus” dans la crise iraquienne 

(2002—2003). In: „Annuaire français de relations internationales 2004”. Vol. 5. Bruxelles 
2004, s. 212—216.
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prowadził wyrazistą politykę historyczną, znaczna część polskich polityków  
zaczęła do tego problemu przykładać zdecydowanie większą wagę32. Mimo 
wskazanych wątpliwości początkowo w stosunkach polsko-rosyjskich utrzy-
mano dobrą atmosferę z roku poprzedniego. W lutym 2003 roku Moskwę 
odwiedził minister spraw zagranicznych W. Cimoszewicz. Rozmawiał 
wówczas m.in. na temat wprowadzenia wiz oraz zmniejszenia dostaw gazu 
ziemnego. W tym samym miesiącu do Polski przybył premier Kasjanow. Za 
sukces strony polskiej należało uznać podpisanie 12 lutego 2003 roku poro-
zumienia o redukcji o 1/3 dostaw gazu do 2022 roku. W kolejnych miesią-
cach utrzymano podobną częstotliwość kontaktów politycznych na wysokim  
szczeblu. W maju prezydent Kwaśniewski został zaproszony na obchody  
300-lecia Sankt Petersburga33. W czerwcu 2003 roku wraz z prezydentem 
Putinem jako pierwszy przywódca kraju Sojuszu Północnoatlantyckiego 
obserwował manewry rosyjskiej marynarki wojennej w Bałtyjsku. 18 wrze-
śnia doszło do spotkania wiceministrów spraw zagranicznych. Podpisano 
wówczas porozumienie o ruchu osobowym między Rzeczpospolitą Polską 
i Federacją Rosyjską wprowadzające reżim wizowy od 1 października 2003 
roku. Istotnym ułatwieniem było natomiast zwolnienie z opłat studentów, 
nauczycieli, przedsiębiorców, a także dzieci do lat 16 oraz osoby powyżej  
70. roku życia34.

Pod koniec 2003 roku stosunki dwustronne znacząco się ochłodziły. 
W listopadzie w Gruzji doszło do „Rewolucji Róż”, w wyniku której 
władzę utracił prorosyjski Eduard Szewardnadze, a uzyskał ją wykształ-
cony w Stanach Zjednoczonych prawnik — Michaił Saakaszwili. Polska 
w trakcie tego kryzysu poparła prozachodniego kandydata, co zostało 
chłodno przyjęte przez Moskwę. Poza tym rząd polski nawiązał z nowymi 
władzami w Tbilisi bliskie partnerskie stosunki, czego przejawem w kolej-
nych latach była m.in. sprzedaż uzbrojenia czy wsparcie prozachodnich 
aspiracji tego kraju.

W maju 2004 roku Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej, 
co miało zasadnicze znaczenie w kontaktach z Federacją Rosyjską. Człon-
kostwo w UE znacząco ułatwiło realizację polskich interesów na kierunku 
wschodnim, wzmocniło także polską pozycję negocjacyjną wobec Moskwy. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że Unia Europejska od początku lat dziewięćdzie-
siątych dążyła do budowy równoprawnego partnerstwa z Federacją Rosyj-
ską. Świadczyło o tym porozumienie z maja 2003 roku o stopniowym otwar-
ciu rosyjskiego rynku dla towarów i usług unijnych. Jak słusznie zauważył 

32 R. Ku ź n ia r: Droga do wolności…, s. 275—276.
33 Kronika stosunków zagranicznych. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2004”. 

Warszawa 2004, s. 265.
34 Podpisanie umowy pomiędzy RP a FR w sprawie ruchu osobowego. „Aktualności”, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 19 września 2003.
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Grzegorz Czerwiński, polityka rosyjska wobec UE w tym okresie w wielu 
kwestiach zakłócała polskie interesy. Moskwa starała się pomijać polskie 
stanowisko podczas negocjacji z Unią, czego wyrazem było rozdrobnienie 
pola negocjacyjnego, aby ominąć akcentowane przez stronę polską problemy 
wewnętrzne, dotyczące m.in. utrzymania standardów demokratycznych. 
Podobne znaczenie miało wyraźne rozgraniczenie w rosyjskim dyskursie 
politycznym na „starych” i „nowych” członków Unii Europejskiej35. Innym 
czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, były przemiany wewnętrzne 
w samej Rosji. Jak stwierdził G. Czerwiński, rok 2004 stał się ważną cezurą 
w stosunkach polsko-rosyjskich ze względu na początek drugiej kaden-
cji Władimira Putina, która zakończyła zarazem proces obudowy porządku 
wewnętrznego państwa. W zdecydowanie większym stopniu ujawniły się 
w tym okresie autorytarne tendencje Kremla, na co wpływ miała korzystna 
koniunktura gospodarcza, ułatwiająca realizację rosyjskich celów na arenie 
międzynarodowej. Wzmocnienie władzy prezydenckiej było przez polskie 
władze postrzegane krytycznie. Wskazywano m.in. na nieodpowiedni sposób 
rozwiązywania wielu problemów wewnętrznych, w tym sprawy czeczeńskiej. 
Za oznakę ochłodzenia relacji należałoby też uznać różnicę stanowisk War-
szawy i Moskwy względem sytuacji rosyjskiej mniejszości na Łotwie. Polska 
odnosiła się do działań rządu łotewskiego ze zrozumieniem, co wywoływało 
irytację Rosji36. W rezultacie, na przełomie 2003 i 2004 roku doszło do zna-
czącego ochłodzenia wzajemnych relacji, choć w zasadzie oficjalne kontakty 
obu krajów nadal były poprawne. 

Dalsze pogorszenie stosunków polsko-rosyjskich nastąpiło w drugiej 
połowie 2004 roku, na co wpływ miały ponownie sprawy historyczne. 
Wiązało się to z nadchodzącymi rocznicami rozpoczęcia II wojny świato-
wej oraz Powstania Warszawskiego. Polska krytyka radzieckiego udziału 
w wydarzeniach września 1939 roku, Paktu Ribbentrop-Mołotow czy agresji 
wobec Finlandii i państw bałtyckich były w Rosji interpretowane jako prze-
jawy rusofobii. Mniejsze kontrowersje wywołały obchody rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego, podczas których strona rosyjska pokusiła się o wiele 
przyjaznych gestów. Jednak i w tym przypadku widoczne były różnice 
w ocenie roli wojsk radzieckich w przebiegu powstania. W 2004 roku usta-
nowiono rosyjskie święto państwowe w dniu 4 listopada, w rocznicę wypę-
dzenia Polaków z Kremla w 1612 roku. Decyzja ta w Polsce została przyjęta 
ze zdziwieniem i odebrana jako wyraz antypolskiej polityki Kremla. W tym 
też czasie zahamowaniu uległ dialog dotyczący rekompensat dla polskich 
ofiar stalinizmu37.

35 G. Czer wi ńsk i: Stosunki Polski z Rosją. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2005”. Warszawa 2005, s. 109—112.

36 Ibidem, s. 105—106.
37 Ibidem, s. 120—122.
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Do zdecydowanego załamania polsko-rosyjskich relacji doszło podczas 
kryzysu politycznego na Ukrainie pod koniec 2004 roku. W wyniku sfał-
szowania drugiej tury wyborów w tym kraju, 21 listopada Centralna 
Komisja Wyborcza ogłosiła, że prezydentem Ukrainy został prorosyjski 
polityk Wiktor Janukowycz. Informacje o naruszeniach ordynacji wyborczej 
potwierdzili niezależni obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie. Kandydat opozycji Wiktor Juszczenko wezwał wówczas 
do obywatelskiego nieposłuszeństwa, co doprowadziło do ogólnokrajowych  
protestów. Niektóre okręgi wyborcze, m.in. Lwów, Tarnopol czy Iwano- 
-Frankowsk, uznały Juszczenkę za zwycięzcę wyborów. Narastające nie-
pokoje wewnętrzne na Ukrainie wywołały żywą międzynarodową reakcję.  
Sojusz Północnoatlantycki zażądał rewizji wyników wyborów, Unia Euro-
pejska zaapelowała o ponowne przeliczenie głosów, a Stany Zjednoczone 
zagroziły Ukrainie sankcjami gospodarczymi. Jedynym państwem, które 
od razu uznało wyniki opublikowane przez CKW, była Federacja Rosyj-
ska. 22 listopada Władimir Putin pogratulował Wiktorowi Janukowyczowi 
zwycięstwa38. Wydarzenia na Ukrainie miały fundamentalne znaczenie dla 
Polski. W polityce wobec Kijowa od początku lat dziewięćdziesiątych zakła-
dano budowę strategicznego partnerstwa oraz wciągnięcie tego państwa 
w orbitę wpływów Zachodu. Dążąc do tego Polska napotykała jednak spore 
trudności, wynikające z nierozwiązanych problemów historycznych, dzia-
łalności nacjonalistów oraz rozległych wpływów rosyjskich. Dotychcza-
sowy prezydent Leonid Kuczma, utrzymując przyjazne stosunki z Aleksan-
drem Kwaśniewskim, mimo pełnego wsparcia Warszawy w kwestii inte-
gracji Ukrainy z Zachodem nie zdecydował się na zerwanie bliskich relacji 
z Rosją. Kryzys polityczny w tym kraju w 2004 roku został w Polsce przy-
jęty bardzo żywiołowo. Wydarzenia na Ukrainie i spór między Janukowy-
czem a Juszczenką uznano za przejaw rywalizacji opcji prozachodniej i pro-
rosyjskiej. W związku z tym niemal wszystkie obozy polityczne poparły 
pełne zaangażowanie polskich władz w rozwiązanie tego kryzysu. Organi-
zowano wiece i marsze poparcia dla protestujących, a w podróż na Wschód 
wybrała się większość znaczących polityków polskich. Ukrainę odwiedzili 
m.in. Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski oraz przed-
stawiciele Sejmu i Senatu. Największą rolę odegrała jednak wizyta prezy-
denta Kwaśniewskiego, który 26 listopada przybył na Ukrainę na zapro-
szenie Leonida Kuczmy. Wraz z Valdasem Adamkusem i Javierem Solaną 
wziął aktywny udział w mediacjach między Janukowyczem i Juszczenką. 
W tym samym okresie Polska mnożyła gesty przyjaźni i poparcia dla pro-
testujących Ukraińców. Polski Sejm uchwalił m.in. apel do Najwyższej 

38 Szerzej na temat polityki rosyjskiej: A. Eberha rdt: Federacja Rosyjska wobec 
wyborów prezydenckich na Ukrainie. „Biuletyn PISM” 2006, nr 48.
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Rady Ukrainy o nieuznanie wyników wyborów. Przełomowym wydarze-
niem była decyzja Sądu Najwyższego Ukrainy, który zdecydował o powtó-
rzeniu wyborów. 26 grudnia w powtórzonej drugiej turze wyborów zwycię-
żył Wiktor Juszczenko, co oznaczało faktyczny zwrot Ukrainy na Zachód39. 
Co ważne, zaangażowanie Polski we wsparcie dla opozycji zostało w tym 
kraju przyjęte bardzo przyjaźnie. Dzięki temu w kolejnych latach stosunki 
polsko-ukraińskie zaczęły się rozwijać bardzo dynamicznie. Jak zauważyła 
Magdalena Szewczyk, Polska udowodniła, że może przewodzić unijnej poli-
tyce wschodniej40. Wydarzenia na Ukrainie w listopadzie i grudniu 2004 
roku były przez wielu obserwatorów postrzegane jako przejaw polsko-rosyj-
skiej rywalizacji o wpływy w tym kraju41. Zwycięstwo Juszczenki, w czym 
Polska miała duży udział (wspierając opozycję i uczestnicząc w mediacjach), 
pozwoliło w kolejnych latach na zwrot w dotychczasowej prorosyjskiej poli-
tyce Ukrainy. Od tego momentu polsko-ukraińskie relacje osiągnęły nowy, 
nieznany dotychczas poziom, czego przejawem był stopniowy zanik kontro-
wersji historycznych. Co więcej, w kolejnych latach Ukraina wyraziła chęć 
akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co wywoływało ostry sprzeciw 
Moskwy i aktywne wsparcie Warszawy. W grudniu 2004 roku niezwykle 
ostrą reakcję prezydenta Rosji wywołała wypowiedź Aleksandra Kwaśniew-
skiego, który stwierdził wówczas: „Rosja bez Ukrainy jest lepszym roz-
wiązaniem niż Rosja z Ukrainą”. Putin skomentował to następująco: „Nie 
jest to oświadczenie urzędującego prezydenta, ale człowieka, który załatwia 
sobie pracę w związku z kończącą się niebawem kadencją”. Prezydent Rosji 
zauważył również, że Kwaśniewski powinien w większym stopniu zaintere-
sować się nienajlepszą w owym czasie sytuacją gospodarczą Polski42.

Załamanie stosunków polsko-rosyjskich stało się szczególnie widoczne 
na początku 2005 roku. Jak zauważył Roman Kuźniar, polska polityka 
weszła od tego momentu w „stadium bezradności”. Dyplomacja polska nie 
była w stanie przełamać „całkowicie negatywnej polityki Moskwy wobec 
Polski”. Celem Rosji stało się bowiem zamrożenie stosunków bilateralnych 
oraz maksymalne ograniczenie wpływów Warszawy w Europie Środkowej 

39 M. Zió ł kowsk i: Projekt: Ukraina. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego, Wrocław 2008; W. Rad z iwi nowicz, M. Wojciechowsk i: Juszczenko 
wzywa do strajku generalnego. „Gazeta Wyborcza” z 24 listopada 2004; W. Rad z iwi no -
wicz, M. Wojciechowsk i: Juszczenko proponuje powtórkę drugiej tury. „Gazeta Wybor-
cza” z 24 listopada 2004; W. Rad z iwi nowicz: W powyborczą noc Juszczenko wrócił na 
Majdan. „Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia 2007. 

40 M. Szewcz yk: Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie a wsparcie Polski. „TwojaEu-
ropa.pl”, http://www.twojaeuropa.pl/285/pomaranczowa-rewolucja-na-ukrainie-a-wsparcie-polski 
(dostęp: 4 listopada 2009).

41 A. Br yc: Rosja w XXI wieku. Warszawa 2009, s. 139.
42 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”. 

Warszawa 2006, s. 114.
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i Wschodniej43. Według A. Eberhardta, wynikało to z polskiego zaanga-
żowania na Ukrainie, odebranego przez Rosję jako zamach na jej wpływy 
na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. Należało się spodziewać, 
że relacje na linii Warszawa—Moskwa ulegną dalszemu pogorszeniu44. 
Mimo opisanych wcześniej zasadniczych różnic interesów obu państw na 
początku 2005 roku strona polska starała się doprowadzić do poprawy sto-
sunków dwustronnych. 21 stycznia 2005 roku Adam Daniel Rotfeld zaprze-
czył, jakoby zaangażowanie na Ukrainie było skierowane przeciwko Rosji. 
Wręcz przeciwnie, celem Polski było wsparcie „fundamentalnych warto-
ści, a nie gra interesów”. Dodał także: „Chcę powiedzieć, że w naszym 
interesie jest utrzymywanie z Rosją dobrych, równoprawnych, partnerskich 
stosunków, ale żeby takie stosunki powstały, potrzebna jest wzajemność. 
Uważam, że z jednej strony nie powinniśmy podtrzymywać nastrojów anty-
rosyjskich, rusofobii, ale z drugiej strony nie możemy rozmawiać z Rosją 
z pozycji państwa, które jest traktowane w sposób nierównoprawny. Otóż 
mam wrażenie, że wtedy, kiedy Rosja traktuje Polskę w sposób partnerski 
i równoprawny, udaje się nam uzyskać o wiele więcej, niż wtedy, kiedy my 
występujemy w roli mentora pouczającego […] Myślę, że ten okres mamy 
już za sobą. Głęboko wierzę w to, że w ciągu najbliższych dni, m.in. przy 
okazji spotkania obu prezydentów, Aleksandra Kwaśniewskiego i Władi-
mira Putina, 26 stycznia dojdzie do wyjaśnienia pewnych nieporozumień 
i na nowo wrócimy na drogę normalnych stosunków partnerskich”45. Do 
spotkania obu prezydentów miało dojść podczas uroczystości 60. rocznicy 
wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Oficjalnie 
ze względu na złe warunki atmosferyczne, nieoficjalnie zaś ze względu  
na niechęć prezydenta Putina, do rozmowy prezydentów nie doszło. Kwa-
śniewski i Putin spotkali się jedynie podczas przejazdu z lotniska do Oświę-
cimia, jednak nie poruszono wówczas kontrowersji narosłych wokół zaan-
gażowania Polski na Ukrainie. Co za tym idzie, wizyta prezydenta Rosji 
w Polsce nie doprowadziła do polepszenia wzajemnych stosunków, ale sta-
nowiła wyraźny sygnał, jaki kierunek obierze rosyjska polityka wobec  
Warszawy.

Główną osią sporów polsko-rosyjskich w 2005 roku stały się ponownie 
kwestie historyczne. Już 12 lutego 2005 roku doszło do zgrzytu dyploma-
tycznego, co wiązało się z oświadczeniem wydanym przez rosyjskie MSZ. 
Skrytykowano w nim polskie „próby wypaczenia wyników konferencji jał-
tańskiej”, klasyfikując je jako „grzech”. Jak stwierdziło Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Federacji, w Jałcie mocarstwa postanowiły uczynić Polskę silną 

43 R. Ku ź n ia r: Droga do wolności…, s. 304.
44 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 114.
45 A.D. Rot feld: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej poli-

tyki zagranicznej w 2005 roku. Sejm IV Kadencji, 96 posiedzenie, 21 stycznia 2005. 
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i demokratyczną, co potwierdzały nabytki terytorialne kosztem III Rzeszy46. 
Oświadczenie to wywołało w kraju żywe reakcje mediów i publicystów.  
Zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwy okazał się polski rząd, który po- 
wstrzymał się od wydania komentarza w tej sprawie. Adam Daniel Rotfeld 
stwierdził jedynie, że „Jałta stała się symbolem podziału Europy na strefy 
wpływów”47. Niedługo po tych wydarzeniach, na początku marca 2005 
roku, rosyjska Naczelna Prokuratura Wojskowa odmówiła odtajnienia akt 
dotyczących zbrodni katyńskiej. Jak stwierdził A. Eberhardt, uniemożliwiło 
to Instytutowi Pamięci Narodowej przeprowadzenie samodzielnego docho-
dzenia w tej sprawie. W odróżnieniu od oświadczenia rosyjskiego MSZ, 
w tym wypadku Warszawa zajęła jasne stanowisko. Adam Daniel Rotfeld 
stwierdził wówczas: „Nie chcemy pisać historii na nowo, ale chcemy, żeby 
prawda o tym, co się wydarzyło była pełna, a nie zafałszowana”48. 

Przyczyną trzeciej odsłony kryzysu w relacjach polsko-rosyjskich były 
obchody zakończenia II wojny światowej. Udział w nich polskiego prezy-
denta wywołał ogólnopolską dyskusję. Z jednej strony argumentowano, 
że obecność prezydenta Kwaśniewskiego miała stać się symbolem udziału 
Polski w zwycięstwie nad III Rzeszą. Jego absencja zaś mogła przyczynić się 
do dalszej degradacji stosunków dwustronnych. Z drugiej strony jednak, oba-
wiano się, że wizyta Kwaśniewskiego może posłużyć Kremlowi jako dowód 
na zgodę Polski na promowanie rosyjskiej wersji wydarzeń II wojny świa-
towej. Za prowokację uznano także zaproszenie, jakie wysłano do generała 
Wojciecha Jaruzelskiego49. Polemika na ten temat nie wpłynęła jednak na 
stanowisko Aleksandra Kwaśniewskiego, który od początku był zdecydo-
wany pojawić się na uroczystościach, chociaż niemal pewne były nieprzy-
jazne gesty strony rosyjskiej podczas tej wizyty. W dużej mierze obawy te 
okazały się słuszne. Polskiemu prezydentowi przyznano bowiem w trakcie 
obchodów miejsce w tylnym rzędzie, co uznano za zniewagę. W swej prze-
mowie, prezydent Putin pominął polski wkład w wysiłek zbrojny aliantów 
podczas II wojny światowej oraz kwestie porozumień jałtańsko-poczdam-
skich. Co ciekawe, pomijając Polskę, Putin docenił znaczenie niemieckich 
i włoskich antyfaszystów. Wizyta prezydenta Kwaśniewskiego została więc 
przez większość polskich komentatorów zinterpretowana jako błąd — dzia-
łania strony rosyjskiej uznano za obraźliwe i lekceważące nasz kraj. Mini-
ster spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld stwierdził, że przyczyny tak 
głębokiego kryzysu w relacjach dwustronnych są poza Polską. Jego zdaniem, 
działania Kremla mogły mieć na celu ograniczenie roli Warszawy w kształ-

46 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 114—115.
47 Zob.: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main4?OpenForm&SZA (dostęp: 4 listopada 2009).
48 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 116.
49 Ibidem, s. 117.
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towaniu polityki wschodniej UE50. Ocena ta wydaje się trafna w perspekty-
wie kolejnego wydarzenia, które ochłodziło relacje polsko-rosyjskie. W lipcu 
2005 roku na uroczystości obchodów 750. Rocznicy powstania Kaliningradu 
zostali zaproszeni przywódcy Francji i Niemiec, pominięto natomiast sąsia-
dów: Polskę i Litwę. Prezydent Kwaśniewski uznał tę decyzję za coś „więcej 
niż błąd”, zaś Adam Daniel Rotfeld ocenił ją jako przejaw „pewnego kom-
pleksu niższości”51. Duże kontrowersje w Polsce wywołało także umorze-
nie przez rosyjską prokuraturę dochodzenia w sprawie mordu katyńskiego. 
W odpowiedzi polskie śledztwo rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej52. 
Jak podsumował Roman Kuźniar, aktywna polityka historyczna Polski zde-
rzyła się w 2005 roku z kompletnie odmienną polityką Federacji Rosyjskiej, 
która nie akceptowała ani swej winy, ani roszczeń za wydarzenia z okresu  
II wojny światowej. Różnice te były ważnym czynnikiem, który doprowadził 
do impasu w relacjach dwustronnych53. 

Problemy historyczne nie były jedynymi w stosunkach polsko-rosyj-
skich. W marcu 2005 roku Kreml poinformował o zabiciu przywódcy Cze-
czenów — Asłana Maschadowa. Wydarzenie to zostało krytycznie oce-
nione przez polskie władze. Najwięcej kontrowersji wywołała wypowiedź 
Adama Daniela Rotfelda, który skomentował działania wojsk rosyjskich 
słowami: „to gorzej niż zbrodnia, to polityczny błąd”54. Komentarz ten 
doczekał się niezwykle ostrej reakcji ze strony władz Federacji. Do pol-
skiego odpowiednika zadzwonił minister spraw zagranicznych Rosji Igor 
Iwanow, który określił stanowisko rządu polskiego jako antyrosyjskie i nie-
zgodne z „elementarnymi normami stosunków między państwami”. Przy-
pomniano Warszawie, że Maschadow był odpowiedzialny za organizację 
w Rosji wielu zamachów terrorystycznych. Późniejsze wyjaśnienia mini-
stra nie zyskały w Moskwie zrozumienia, szczególnie że towarzyszyły im 
krytyczne pod adresem Kremla wypowiedzi polskich publicystów. Najdalej 
posunęły się władze Warszawy, które nazwały jedno z rond w tym mieście 
imieniem D. Dudajewa. Decyzja ta została uznana za antyrosyjską prowo-
kację i przejaw poparcia dla „międzynarodowego terroryzmu”55. Do pogor-
szenia i tak już fatalnych stosunków dwustronnych doszło pod koniec lipca 
2005 roku, kiedy grupa chuliganów pobiła dzieci rosyjskich dyplomatów. 
Incydent ten został mocno nagłośniony przez rosyjskie media, a reakcja 

50 Ibidem, s. 119—120.
51 R. Ber ns te i n: Old rivalry persists as Russian-Polish relations take turn for worse. 

“The New York Times”, 5 July 2005; A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 120—121.
52 A. Br yc: Rosja w XXI wieku…, s. 142; P. Wrońsk i: Wojna polsko-ruska pod IPN-

owską flagą. „Gazeta Wyborcza” z 19 maja 2005.
53 R. Ku ź n ia r: Droga do wolności…, s. 304.
54 A.D. Rot feld: Musimy jechać do Moskwy. „Gazeta Wyborcza” z 11 marca 2005.
55 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 119.
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Kremla była niezwykle ostra. Zwrócono uwagę, że incydent ten był praw-
dopodobnie motywowany politycznie, zażądano oficjalnych przeprosin oraz 
wezwano do rosyjskiego MSZ polskiego ambasadora. Władimir Putin okre-
ślił to wydarzenie jako „nieprzyjazny akt”. Odrzucono także notę polskiego 
MSZ, w której strona polska wyrażała ubolewanie ze względu na ten incy-
dent. Wydarzenie to nie zakończyło się jedynie kryzysem dyplomatycz-
nym. W ciągu kolejnego tygodnia w Moskwie nieznani sprawcy zaatako-
wali kilku polskich dyplomatów, pracowników ambasady oraz dziennika-
rza „Rzeczpospolitej”. Tym razem w Polsce akty te oceniono jako realizację 
„politycznego zamówienia”. Jednak polskie MSZ, aby nie pogarszać i tak 
fatalnych stosunków, było bardzo powściągliwe. Adam Daniel Rotfeld nie 
wyrażając swojej opinii na temat pobić w Moskwie, zwrócił jedynie uwagę, 
że stosunki polsko-rosyjskie zmierzają „ku gorszemu”. Można więc stwier-
dzić, że na przełomie lipca i sierpnia stosunki polsko-rosyjskie były bardzo 
złe. Ciężko było w tym okresie wyróżnić jakikolwiek pozytywny element, 
dający nadzieję na rychłą poprawę wzajemnych relacji. Jedyną szansę na 
zmianę atmosfery dawały zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenc-
kie. Siły polityczne, które miały największe poparcie (Prawo i Sprawiedli-
wość oraz Platforma Obywatelska), akcentowały potrzebę polepszenia dwu-
stronnych stosunków, choć odmiennie rozkładały akcenty. Podczas jednej 
z debat prezydenckich Lech Kaczyński zdecydowanie mocniej niż Donald 
Tusk podkreślał potrzebę utrzymania zasady równowagi w stosunkach pol-
sko-rosyjskich. Wykluczył m.in. swoją ewentualną wizytę w Moskwie, 
jeśli wcześniej nie doszłoby do spotkania w Polsce z Władimirem Putinem. 
Donald Tusk przestrzegał przed okazywaniem niepotrzebnych gestów, które 
zamiast polepszyć, mogłyby doprowadzić do dalszego pogorszenia atmos-
fery56. Co prawda, 12 sierpnia z inicjatywy Warszawy doszło do rozmowy 
telefonicznej prezydenta Kwaśniewskiego i Putina, w której obaj wyra-
zili chęć sanacji dwustronnych relacji, jednak w zasadzie nie przyniosło to 
widocznej poprawy. Najlepszym tego przykładem był komentarz Kremla 
po spotkaniu polskiego ambasadora S. Mellera z ministrem spraw zagra-
nicznych Federacji W. Łoszczininem: „[…] wyrażono nadzieję, że niezależ-
nie od gorączki walki przedwyborczej w Polsce zostanie przerwane wzma-
ganie antyrosyjskich nastrojów”. Tymczasem Stefan Meller stwierdził, że 
ten temat podczas spotkania nie był poruszany. Komunikat stanowił dowód, 
że strona rosyjska nie była wówczas zainteresowana polepszeniem relacji 
z Polską57. 

W okresie tym doszło do jeszcze jednego wydarzenia, które wpisało się 
w atmosferę fatalnych stosunków polsko-rosyjskich. 8 września 2005 roku 

56 Zob.: http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/ (dostęp: 5 listopada 2009).
57 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 121—122.
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Rosja i Niemcy podpisały umowę o budowie Gazociągu Północnego, który 
miałby transportować gaz ziemny z ominięciem państw Europy Środko- 
wej. Realizacja tego projektu pozwoliłaby na efektywne wykorzystywanie 
„karty energetycznej” w stosunkach z Polską czy Ukrainą, przy jednocze-
snym zachowaniu dostaw dla reszty krajów Unii Europejskiej58. Wydarze-
nie to zostało ostro skrytykowane przez wszystkie polskie siły polityczne. 
Wskazywano przede wszystkim na zagrożenie polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego, co było sprzeczne z unijną zasadą solidarności59. Kandydat 
PiS na prezydenta Lech Kaczyński skomentował ten problem w wywiadzie 
dla dziennika „Izwiestia” następująco: „Dla Polski stosunki między Niem-
cami a Rosją nigdy nie będą wewnętrzną sprawą obu tych państw. W historii, 
niestety, zdarzały się wypadki, gdy interesy Polski nie były uwzględniane. 
Gazociąg Bałtycki jest z ekonomicznego punktu widzenia przedsięwzięciem 
nieopłacalnym. Jego budowa na lądzie byłaby kilka razy tańsza niż po dnie 
Morza Bałtyckiego. Wybór właśnie takiego wariantu oznacza, że partnerzy 
projektu nie kierowali się gospodarczymi kalkulacjami, lecz jakimiś innymi 
pobudkami. Najczarniejsze przypuszczenia mówią, że chodzi o nacisk na 
Polskę — dlatego że Polska jest zależna od dostaw gazu rosyjskiego. Prócz 
tego może się okazać, że gazociąg narusza wyłączną strefę ekonomiczną RP 
na Morzu Bałtyckim”60. Inni politycy i komentatorzy wskazywali również 
na ogromne straty finansowe, jakie strona polska poniesie w wypadku 
realizacji tego projektu, zagrożenie ekologiczne dla fauny i flory Bałtyku, 
dalsze uzależnienie Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu. Porozumienie 
o budowie gazociągu stało się przez to jednym z głównych problemów poli-
tyki zagranicznej Polski omawianych podczas kampanii wyborczej. 

W wyniku wyborów parlamentarnych 25 września 2005 roku i drugiej 
tury wyborów prezydenckich 23 października do władzy Polsce doszli poli-
tycy Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta, postrzegana przez Rosję61 i część pol-
skiej opinii publicznej jako „rusofobiczna”, wielokrotnie temu zaprzeczała. 
Lech Kaczyński w wywiadzie dla „Nowej Gaziety” stwierdził: „Nie jesteśmy 

58 A. Br yc: Rosja w XXI wieku…, s. 126.
59 M. Stola rcz yk: Główne problemy w stosunkach polsko-niemieckich na początku 

XXI wieku. W: Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na 
początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. W. Stola rcz yk. Katowice 2008, s. 28.

60 Za „Gazeta Wyborcza” z 14 października 2005.
61 W mediach rosyjskich przypominano, że to Lech Kaczyński był jednym z pomysło-

dawców nadania jednemu z warszawskich rond imienia D. Dudajewa. Natomiast część rosyj-
skich polityków, m.in. Konstantin Kosaczow, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych 
Dumy, stwierdził, że paradoksalnie to właśnie PiS może doprowadzić do polepszenia stosun-
ków dwustronnych. Zob. D. Babicz, T. Bieleck i: Czy Kaczyński to dobry wybór dla Rosji. 
„Gazeta Wyborcza” z 25 października 2005; Rosjanie o rondzie Dudajewa — kalendarium 
protestów. „Gazeta.pl” z 23 marca 2005, http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34889,2618494.
html (dostęp: 17 listopada 2009).
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partią rusofobów. Dobre stosunki z Rosją byłyby dla nas wielce korzystne”. 
Jednak wskazywał również na to, że w stosunkach polsko-rosyjskich jest 
wiele niepokojących tendencji, wśród których wymienił m.in. kwestie histo-
ryczne62. Już po zwycięstwie w wyborach Lech Kaczyński wyraził „dobrą 
wolę” i pragnienie utrzymania przyjaznych stosunków z Federacją Rosyj-
ską. Nie zmienił jednak zdania wyrażonego podczas kampanii wyborczej. 
Zdaniem nowego prezydenta, pierwszym etapem sanacji wzajemnych stosun-
ków miała być wizyta Władimira Putina w Warszawie, co jednak w świetle 
dotychczasowych problemów było mało realne63. Za istotną nowość w pol-
skiej polityce wobec Rosji należy uznać deklarację nowego rządu Kazimierza 
Marcinkiewicza, który zadeklarował, że polityka wobec Federacji Rosyjskiej 
będzie prowadzona przede wszystkim w oparciu o Unię Europejską, co było 
dość ciekawym rozwiązaniem. Innym dowodem woli polepszenia dwustron-
nych stosunków było powołanie na stanowisko ministra spraw zagranicznych 
RP Stefana Mellera, wcześniejszego ambasadora w Moskwie. Już w dwa dni 
po objęciu urzędu Meller udał się z oficjalną wizytą do Rosji. Jak zauwa-
żył Adam Eberhardt, niektóre plany rządu PiS wywoływały niezadowolenie 
Moskwy — wśród nich należy wymienić poparcie dla projektu amerykań-
skiej tarczy antyrakietowej czy odtajnienie akt Układu Warszawskiego. Per-
spektywy ocieplenia stosunków zakłóciła również decyzja rosyjskich władz 
wprowadzona w listopadzie, dotycząca zakazu importu polskiego mięsa oraz 
produktów roślinnych, co tłumaczono łamaniem przez polskich eksporterów 
przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Termin ogłoszenia tego zakazu 
wskazywał jednak na to, że była to decyzja motywowana politycznie64.

Mimo przedstawionych wątpliwości początek 2006 roku pozwolił sądzić, 
że poprawa stosunków polsko-rosyjskich nadal jest możliwa. Lech Kaczyń-
ski w swoim przemówieniu z 10 stycznia 2006 roku stwierdził, że Rosja jest 
krajem „o szczególnym znaczeniu” dla Polski, krajem, z którym Warszawa 
chciałaby mieć jak najlepsze stosunki. Wypowiedź ta została przychylnie 
przyjęta przez Moskwę. 31 stycznia Władimir Putin zadeklarował, że Rosja 
odnosi się do Polski z „ogromnym szacunkiem” i należy dążyć do przezwy-
ciężenia „wzajemnej nieufności”. 15 lutego 2006 roku Stefan Meller podczas 
wystąpienia w Sejmie stwierdził, że w relacjach polsko-rosyjskich „nie ist-
nieją żadne obiektywne uwarunkowania i przesłanki, które przeszkadzałyby 
w dobrosąsiedzkiej współpracy, opartej na racjonalnie formułowanych intere-
sach państwowych”65. Wszystkie te deklaracje udowadniały, że rzeczywiście 

62 Za „Gazeta Wyborcza” z 6 października 2005.
63 Lech Kaczyński: zrezygnuję z członkostwa w PiS. Polska Agencja Prasowa, 24 paź-

dziernika 2005.
64 A. Eberha rdt: Stosunki z Rosją…, s. 122—123.
65 R. Ku ź n ia r: Droga do wolności…, s. 305; A. Eberha rdt: Stosunki Polski z Rosją…, 

s. 133—134.
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poprawa wzajemnych stosunków po zmianie władzy w Polsce jest możliwa. 
Potwierdziła to także wizyta w Polsce Siergieja Jastrzembskiego, jednego 
z najbliższych doradców Władimira Putina. Przekazał on Lechowi Kaczyń-
skiemu list od prezydenta Rosji oraz spotkał się z premierem i ministrem 
spraw zagranicznych. Jednym z ważniejszych tematów, poruszanych podczas 
tej wizyty była organizacja spotkania prezydentów Polski i Rosji. Mimo tego 
wydarzenia oraz przyjaznych deklaracji przedstawicieli obu krajów nie udało 
się doprowadzić do rzeczywistej poprawy dwustronnych relacji. Nie rozwią-
zano bowiem żadnej ze spraw, które w 2005 roku i wcześniej były źródłem 
napięć i problemów. Co więcej, w kolejnych miesiącach doszło do ponow-
nego ochłodzenia stosunków. W maju 2006 roku minister obrony Radosław 
Sikorski przyrównał niemiecko-rosyjskie porozumienie o budowie Gazo-
ciągu Północnego do Paktu Ribbentrop-Mołotow. Co ciekawe, wypowiedź 
ta wywołała zdecydowanie ostrzejsze reakcje w Niemczech niż w Rosji66. Na 
początku 2006 roku w stosunkach polsko-rosyjskich ponownie podniesiono 
sprawę mordu katyńskiego. Wynikało to z decyzji Głównej Prokuratury Woj-
skowej Federacji, która odmówiła uznania mordu na polskich żołnierzach za 
represje polityczne. Wywołało to reakcję Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
prezydenta Kaczyńskiego, który stwierdził: „Powinniśmy do końca poznać 
prawdę, ponieważ tylko ona może stać się fundamentem naszych dwustron-
nych stosunków”.

Inną kwestią wywołującą kontrowersje był wprowadzony przez Fede-
rację Rosyjską 7 maja zakaz żeglugi dla polskich statków pasażerskich po 
rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego. Decyzję tę Moskwa zmieniła dopiero 
w sierpniu 2006 roku. Mimo licznych spotkań i rozmów na poziomie 
zarówno ekspertów, jak i polityków, nie udało się znieść zakazu eksportu do 
Rosji polskiego mięsa i produktów roślinnych. W 2006 roku doszło jeszcze 
do dwóch spotkań ministrów spraw zagranicznych — Anny Fotygi i Siergieja 
Ławrowa. Pierwsza krótka rozmowa odbyła się w trakcie czerwcowej konfe-
rencji międzynarodowej w Moskwie. Zdecydowanie większe znaczenie miała 
natomiast wizyta ministra Ławrowa w Polsce w październiku. Jak zauwa-
żył A. Eberhardt, odbyła się ona w życzliwej atmosferze, choć jej rezultaty 
były skromne. W zasadzie jedyną ważną decyzją, jaką wówczas podjęto, było 
wznowienie prac Grupy ds. Trudnych, która w 2005 roku pozostała zupełnie 
nieaktywna. Podczas tej wizyty dyskutowano również na temat możliwego 
spotkania prezydentów obu krajów, co stanowiłoby znak jakościowego prze-
łomu. Niestety, ze względu na różnice obu stron w kwestiach organizacyj-
nych i prestiżowych, do spotkania nie udało się doprowadzić67. Wydaje się, 

66 M. Kona r sk i: Polityczna burza po wypowiedzi Sikorskiego. Portal Spraw Zagra-
nicznych, 4 maja 2006, http://www.psz.pl/tekst-2783/Polska-Polityczna-burza-po-wypowiedzi-
Sikorskiego (dostęp: 5 listopada 2009).

67 A. Eberha rdt: Stosunki Polski z Rosją…, s. 135—138.
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że winę za to ponosiły oba państwa. Z jednej strony, Pałac Prezydencki nie 
zgodził się na spotkanie w Lahti podczas szczytu UE—Rosja, które mogłoby 
otworzyć drogę do wizyty prezydenta Putina w Polsce. Z drugiej strony — 
jak wynikało z informacji podawanych przez stronę polską — stronie rosyj-
skiej nie zależało na spotkaniu prezydentów, o czym świadczyły m.in. propo-
zycje zorganizowania szczytu na Białorusi. 

Mimo oznak normalizacji i obniżenia napięcia w pierwszej połowie 2006 
roku nie udało się przezwyciężyć żadnego ze stałych problemów w stosun-
kach polsko-rosyjskich. Wręcz przeciwnie — od połowy roku doszło do 
ponownego ich ochłodzenia. Wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze, 
fiasko prób dwustronnego rozwiązania kwestii zakazu eksportu polskiego 
mięsa i produktów roślinnych do Rosji sprawiło, że Warszawa zwróciła się 
o pomoc do Unii Europejskiej. Mimo początkowej niechęci Komisji Europej-
skiej w końcu UE podjęła działania w tej kwestii68. Po drugie, Polska kry-
tycznie odnosiła się do rosyjskiej polityki wobec Gruzji. Lech Kaczyński od 
momentu objęcia urzędu okazał się politykiem silnie przywiązanym do idei 
bliskiej współpracy z Gruzją. Ponadto coraz większe znaczenie w stosun-
kach dwustronnych zyskiwał temat amerykańskiej tarczy antyrakietowej. 
Pomysł rozmieszczenia 10 antyrakiet na terytorium RP wywoływał ostry 
sprzeciw Moskwy. Kreml argumentował, że tego typu rozwiązanie zagrozi 
bezpieczeństwu Rosji i stanie się powodem rozpoczęcia kolejnego wyścigu 
zbrojeń. Tymczasem prezydent Kaczyński oraz premier Marcinkiewicz byli 
do tego pomysłu nastawieni nadzwyczaj przychylnie69. 

Początek roku 2007 przyniósł dalsze pogłębienie sporów dotyczących, 
z jednej strony, projektu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce, 
a z drugiej — rosyjskiego zakazu eksportu do Federacji produktów roślin-
nych i mięsnych. 17 maja minister spraw zagranicznych Anna Fotyga okre-
śliła rosyjskie embargo „rodzajem wypowiedzenia wojny”. Stwierdzenie to 
zostało jednak skrytykowane przez część polskich polityków jako zdecydo-
wanie za ostre i nie prowadzące do rozwiązania problemu. S. Ciosek, były 
ambasador RP w Rosji, skomentował to następująco: „[…] to zdecydowanie 
za ostra wypowiedź […], to retoryka agrarna. Tu już nie chodzi o embargo 
na mięso, ale o to, kto kogo zakopie w ziemi”. Co więcej, mimo zaprosze-
nia ze strony rosyjskiej nie doszło do wizyty Anny Fotygi w Moskwie70. 
Minister spraw zagranicznych RP odwiedziła Federację dopiero pod koniec 
czerwca, aby wziąć udział w konferencji na temat walki z handlem narkoty-

68  S. Dębsk i: La politique de la Pologne envers la Russie: tentatives et perspectives. 
“La revue géopolitique” du 1 mai 2008.

69  A. Eberha rdt: Stosunki Polski z Rosją…, s. 137—138.
70  A. Fot yga: Embargo w kontaktach handlowych to rodzaj wypowiedzenia wojny. 

„Gazeta.pl” z 17 maja 2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,4138661.html 
(dostęp: 9 listopada 2009).
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kami. Przed wizytą zadeklarowała, że Polska i Rosja są „państwami sąsiedz-
kimi, które chcą poprawić wzajemne stosunki”. Mimo to minister Fotyga 
nie spotkała się wówczas z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych71. 
Brak postępów w negocjacjach w sprawie embarga doprowadził w końcu 
do zablokowania przez Polskę rozmów Unia Europejska — Rosja dotyczą-
cych nowego porozumienia o współpracy. Zdjęcie weta Warszawa uzależ-
niała od ustępstw strony rosyjskiej i sukcesu unijnej mediacji. W kwiet-
niu Komisja Europejska wsparła Warszawę, stwierdzając, że strona polska 
spełnia wszystkie stawiane przez Rosję wymogi. Przewodniczący KE Jose 
Manuel Barosso stwierdził, że Rosja prowadzi wobec Polski „politykę dys-
kryminacji”72. Mimo napięć w stosunkach z Niemcami polski rząd znalazł 
również wsparcie w Berlinie73. Drugim zasadniczym problemem w rela-
cjach dwustronnych w pierwszej połowie 2007 roku była kwestia amery-
kańskiej tarczy antyrakietowej. Podobnie jak w latach poprzednich strona 
rosyjska ostro sprzeciwiała się planom jej rozmieszczenia na terytorium 
Polski. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości jasno sygnalizował, że 
projekt amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej (NMD) jest dla 
niego priorytetem. Do wzrostu napięcia na tym tle doszło w czerwcu 2007 
roku, kiedy Władimir Putin w wywiadzie dla włoskiego dziennika „Cor-
riere della Sera” stwierdził, że amerykańska tarcza w Polsce doprowadzi 
do wycelowania rosyjskich rakiet w cele europejskie. Jarosław Kaczyński 
skrytykował tę wypowiedź, przyrównując ją do retoryki używanej przez 
Nikitę Chruszczowa podczas kryzysu kubańskiego. Warszawa sprzeciwiła 
się także rosyjskiej propozycji przeniesienia elementów tarczy do Azerbej-
dżanu. Jak komentowali polscy politycy, takie rozwiązanie udowodniłoby, 
że Rosja zachowała prawo głosu jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa 
w Europie Środkowej74. Groźby dotyczące rozmieszczenia rakiet w Okręgu 
Kaliningradzkim i ich wymierzenia w terytorium Polski były przez stronę 
rosyjską formułowane w kolejnych miesiącach regularnie. 

Oprócz tych dwóch zasadniczych problemów na początku 2007 roku 
w stosunkach polsko-rosyjskich można było wyróżnić szereg innych kwestii 
spornych. Wciąż poważne kontrowersje wywoływały sprawy historyczne. 
Przykładowo, Polska solidaryzowała się z władzami Estonii, które posta-

71 Minister Fotyga jedzie do Moskwy. „Gazeta Wyborcza” z 27 czerwca 2007.
72 A. Bieńcz yk-Missa la: Trudne stosunki dwustronne. W: „Rocznik Strategiczny 

2007/2008”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2008, s. 326.
73 Premier Kaczyński rozmawiał z Merkel o stosunkach Unii z Rosją. „Gazeta.pl” 

z 19 maja 2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,4144668.html (dostęp: 9 listo-
pada 2009).

74 Izwiestia: Rosyjskie rakiety zostaną skierowane na cele w Europie. „Gazeta.pl” 
z 4 czerwca 2007, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4199992.html (dostęp: 9 listo-
pada 2009).
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nowiły zburzyć w centrum Tallina pomnik żołnierzy radzieckich. Rosyj-
skie MSZ krytycznie odniosło się wówczas do polskiego projektu ustawy 
o likwidacji symboli komunistycznych oraz powołało komórkę do opieki nad 
radzieckimi cmentarzami. Warszawa z coraz większym niepokojem odno-
siła się również do rosyjskich tendencji wykorzystywania zasobów natural-
nych w charakterze instrumentu prowadzenia polityki zagranicznej. Polska 
naciskała na swoich zachodnich partnerów w dążeniu do szybkiego rozwoju 
europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Nadal ostry sprzeciw 
RP budził projekt Gazociągu Północnego, jednak nie miało to wpływu na 
politykę Federacji Rosyjskiej. Tymczasem krytykę Moskwy budziła coraz 
bliższa współpraca Polski z Gruzją, polegająca m.in. na sprzedaży pol-
skiego uzbrojenia do tego kraju (ręczne zestawy rakietowe GROM)75.

Stosunki polsko-rosyjskie w pierwszej połowie 2007 roku były więc 
ponownie na fatalnym poziomie. Świadczy o tym kompletne zaniechanie 
spotkań polityków wysokiego szczebla. Co za tym idzie, nadzieje na polep-
szenie dwustronnych relacji w wyniku dojścia do władzy w Polsce Prawa 
i Sprawiedliwości okazały się płonne. Okazją do otworzenia nowego etapu 
stosunków polsko-rosyjskich stały się przedterminowe wybory parlamen-
tarne, w wyniku których władzę przejął rząd Platformy Obywatelskiej i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Zwycięstwo PO otworzyło kolejną szansę 
poprawy relacji Polska — Rosja. W programie politycznym Platformy zna-
lazły się bowiem zapisy, postulujące „wyzbycie się emocji i pustych gestów” 
w polityce wschodniej oraz rozpoczęcie „cierpliwego dialogu politycz-
nego”, który doprowadziłby do sanacji wzajemnych stosunków. Ponadto 
nowy rząd RP wykonał kilka przyjaznych gestów, które przychylnie przy-
jęto w Rosji. Po pierwsze, strona polska zadeklarowała chęć rozpoczęcia 
konsultacji z Moskwą w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Po 
drugie, zapowiedziano zniesienie weta wobec członkostwa Rosji w OECD. 
Zgodzono się także częściowo na rosyjskie inspekcje polskich mleczarni 
i przetwórni mięsa. W zamian za te ustępstwa strona polska oczekiwała 
podobnej reakcji strony rosyjskiej. Zapowiedzią zmian w stosunkach dwu-
stronnych było zaproszenie, jakie premier Donald Tusk otrzymał od mini-
stra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Wznowiono prace Polsko- 
-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych oraz Komitetu Strategii Współpracy Pol-
sko-Rosyjskiej. 14 grudnia RP zrezygnowała także z blokowania rozmów 
UE—Rosja. Ostatecznie 19 grudnia 2007 roku doszło do podpisania memo-
randum o warunkach eksportu polskich produktów zwierzęcych do Rosji. 
Jego skutkiem było częściowe zniesienie rosyjskiego embarga. Poza tym 
w grudniu doszło wreszcie do spotkania ministrów spraw zagranicznych 

75 M. Majewsk i, P. Resz ka: Polska broń w służbie gruzińskiej armii. „Dziennik” 
z 10 sierpnia 2009. 
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obu krajów. W styczniu 2008 roku udało się podpisać porozumienie mini-
strów rolnictwa obu krajów o uznawaniu polskich certyfikatów fitosanitar-
nych w Federacji. Oznaczało to de facto zniesienie embarga i zakończe-
nie tego ważnego dla Polski sporu. Niezwykle owocna okazała się wizyta 
ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Moskwie 21 stycz-
nia 2008 roku, podczas której dyskutowano nad sposobami ożywienia pol-
sko-rosyjskiej wymiany handlowej. Podkreślono także potrzebę podpisania 
porozumienia o wzajemnej ochronie inwestycji oraz przyspieszenia prac 
nad umową o wzajemnym uznawaniu dyplomów, sporządzenia umowy 
o wymianie informacji klasyfikowanej, o ochronie własności intelektualnej 
oraz umowy o ruchu morskim w Cieśninie Pilawskiej. Do najważniejszej 
wizyty doszło jednak 8 lutego 2008 roku, kiedy Moskwę odwiedził Donald 
Tusk. Spotkał się on wówczas z prezydentem Putinem, premierem Zub- 
kowem oraz wspieranym przez Kreml kandydatem na prezydenta — Dmi- 
trijem Miedwiediewem. Podczas wizyty podpisano umowę o ochronie  
informacji niejawnych. W rozmowach premier Tusk skupił się przede 
wszystkim na projekcie Gazociągu Północnego. Próby przekonania strony 
rosyjskiej do zarzucenia tego projektu zakończyły się niepowodzeniem. 
Ponadto dyskutowano na temat dostępu rafinerii w Możejkach do ropociągu 
„Przyjaźń”, rozmawiano też o konsekwencjach przystąpienia Polski do 
strefy Schengen oraz o żegludze na Zalewie Wiślanym76. Wizyta Donalda 
Tuska w Moskwie była niezwykle istotna, szczególnie po trwającym ponad 
rok kompletnym zamrożeniu dialogu polsko-rosyjskiego. Pozwoliła ona 
wznowić kontakty polityczne wysokiego szczebla i — co za tym idzie — 
rozpocząć proces normalizacji stosunków dwustronnych. Mimo to nadal 
można było zauważyć szereg problemów wywołujących poważne kontro-
wersje. Już 6 dni później prezydent Putin ponownie zagroził wymierze-
niem rosyjskich rakiet balistycznych w Polskę i Republikę Czeską77. Po raz 
kolejny więc Kreml wysyłał stronie polskiej sprzeczne sygnały, z jednej 
strony świadczące o woli rozpoczęcia dialogu, z drugiej mające wymiar 
prowokacji. Czynnikiem łagodzącym wzajemne napięcia było z pewnością 
chłodne podejście rządu Platformy Obywatelskiej do projektu amerykań-
skiej tarczy antyrakietowej. Ta dwuznaczna postawa Donalda Tuska spra-
wiła, że problem NMD nieco stracił na znaczeniu w pierwszej połowie 2008 
roku. Symbolicznym gestem, który świadczył o woli porozumienia z Rosją 
w tej sprawie, była z pewnością zgoda na inspekcje przyszłej bazy z anty-
rakietami przez oficerów rosyjskich. Możliwość taką wskazał w wywiadzie 
dla „Gazety Wyborczej” minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 

76 A. Bieńcz yk-Missa la: Trudne stosunki dwustronne. W: „Rocznik Strategiczny 
2007/2008”…, s. 326—328.

77 Putin: przekierujemy rakiety na Polskę. Gazeta.pl z 14 lutego 2008, http://wiadomosci.
gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4927509.html (dostęp: 9 listopada 2009).
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W tym wypadku występowały jednak pewne różnice, gdyż Moskwa była 
zainteresowana permanentną obecnością swych obserwatorów wojskowych 
na terytorium bazy w Redzikowie. W innym wywiadzie R. Sikorski pod-
kreślał, że inspekcje powinny być obustronne — Polska również powinna 
mieć prawo wizytowania rosyjskich instalacji wojskowych w Obwodzie 
Kaliningradzkim78. Sprawą, która w zasadniczym stopniu różniła oba 
państwa, była w coraz większym stopniu współpraca z Gruzją. Ówcze-
sny Prezydent RP był niezwykle zainteresowany rozwojem kontaktów poli-
tycznych, gospodarczych i wojskowych z tym krajem. Warszawa stała się 
też głównym adwokatem akcesji Gruzji i Ukrainy do Sojuszu Północno-
atlantyckiego. Stało się to najbardziej widoczne podczas kwietniowego 
szczytu NATO w Bukareszcie, gdzie Polska i Stany Zjednoczone zabiegały 
o objęcie obu tych państw Planem Działań na rzecz Członkostwa. Lech 
Kaczyński w drodze na ten szczyt stwierdził: „Polska jest bardzo zdecy-
dowanie za tym, żeby MAP tym dwóm krajom przyznać. Mamy tutaj nie-
zwykle silnego sojusznika — Stany Zjednoczone, niezwykle silnego, bo 
— można powiedzieć — w Waszyngtonie jest klucz. No ale mamy też 
zdecydowanie silnych oponentów”79. Współpraca polsko-gruzińska w tym 
okresie była bardzo chłodno przyjmowana w Moskwie. Mimo ocieplenia 
wzajemnych stosunków aktywne wsparcie prozachodnich ambicji prezy-
denta Saakaszwilego wywoływało sprzeciw Rosji. Moskwa argumento-
wała, że NATO nie powinno wchodzić na obszar Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Tuż przed szczytem wiceminister spraw zagranicznych Federacji 
G. Kasjanow zagroził, że pozytywna decyzja NATO w tej kwestii dopro-
wadziłaby do „zmiany priorytetów w realizacji rosyjskiej strategii bezpie-
czeństwa” i wywołała kryzys w relacjach Rosja — Sojusz Północnoatlan-
tycki. Sprzeciw Francji i Niemiec podczas szczytu NATO w Bukareszcie 
wobec objęcia Gruzji i Ukrainy programem MAP wynikał właśnie z obawy 
o relacje z Moskwą80. Wydaje się więc, że dojście do władzy rządu Donalda 
Tuska doprowadziło do częściowej normalizacji w stosunkach dwustron-
nych, choć tylko jeden ze stałych problemów w stosunkach dwustronnych 
został rozwiązany. 

Jak się szybko okazało, sprawą, która w największym stopniu zaważyła 
na stosunkach polsko-rosyjskich w 2008 roku, było polskie wsparcie dla 
Gruzji. Na przełomie lipca i sierpnia doszło do gwałtownego wzrostu napię-
cia na granicy między Gruzją a zbuntowaną republiką Osetii Południowej, na 

78 R. Si kor sk i: [w y wiad].  „Gazeta Wyborcza” z 2 kwietnia 2008; Sikorski: Mój szef 
to Tusk, a nie prezydent. „Dziennik” z 15 września 2008.

79 Rozpoczął się szczyt NATO w Bukareszcie. RP.pl, 3 kwietnia 2008, http://www.rp.pl/
artykul/115248.html (dostęp: 11 września 2009). 

80 Szczyt NATO / Czy NATO otworzy się na Wschód? TVN24.pl, 1 kwietnia 2008, http://
www.tvn24.pl/-1,1544420,wiadomosc.html (dostęp: 11 września 2009).



95Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich…

której terytorium stacjonowały rosyjskie siły pokojowe81. Świadczyły o tym 
manewry wojskowe przeprowadzone po obu stronach granicy82. Wojna roz-
poczęła się 7 sierpnia gruzińskim atakiem na stolicę Osetii — Cchinwali. 
W wyniku trwających do 12 sierpnia działań wojennych wojska gruziń-
skie zostały rozbite, a oddziały rosyjskiej 58. armii wtargnęły na terytorium 
Gruzji, zbliżając się do Tbilisi83. Reakcja większości państw NATO oraz UE 
na wydarzenia na Kaukazie była początkowo ostrożna, jednak już kilka dni 
później zachodnia opinia publiczna oraz politycy ostro krytykowali działa-
nia wojsk rosyjskich. Warto tu przytoczyć wypowiedź sekretarza general-
nego NATO Jaapa de Hoop Scheffera z 19 sierpnia 2008 roku. Odnosząc się 
do problemu lekceważenia przez Rosjan porozumienia o wycofaniu wojsk, 
sekretarz powiedział: „Przyszłość naszych relacji zależy od tego, co teraz 
dzieje się w Gruzji”. Natomiast minister spraw zagranicznych David Miliband 
stwierdził: „Członkowie NATO są przekonani, że Rosja złamała prawo mię-
dzynarodowe i podstawowe zasady obowiązujące w polityce zagranicznej”84. 
Trzeba przy tym pamiętać, że niektóre państwa były niezwykle powściągliwe 
w swej krytyce wobec Rosji. Należy tu przytoczyć przede wszystkim stano-
wisko Niemiec oraz Francji, bliskich partnerów Moskwy w Europie Zachod-
niej. Co więcej, to właśnie Francja, ze względu na sprawowaną prezydencję 
UE zaangażowała się w mediację między Gruzją a Rosją. Prezydent V Repu-
bliki Nicolas Sarkozy, reprezentując państwa Unii Europejskiej, stał się istot-
nie architektem 6-punktowego porozumienia o zawieszeniu broni między 
stronami. Efekty porozumienia okazały się jednak niewielkie ze względu 
na jego nieprzestrzeganie przez stronę rosyjską85. Ponadto kryzys ten dopro-
wadził do przerwania współpracy między NATO a Rosją – odwołano m.in. 
wspólne manewry i prace Rady NATO — Rosja. Dopiero kilka miesięcy po 
wojnie obie strony wznowiły współpracę86.

81 Zob. A. Br yc: Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej…, s. 56—60.
82 U.S., Georgia, Azerbeijan, and Ukraine conduct exercise in Georgia, United States 

European Command, 9 lipca 2008, http://www.eucom.mil; http://www.civil.ge (dostęp: 23 lu-
tego 2009).

83 W rzeczywistości, mimo zapowiedzi Kremla, wojska rosyjskie pozostały na teryto-
rium Gruzji zdecydowanie dłużej. 

84 J. Pawl ick i: NATO gromi Rosję. „Gazeta Wyborcza” z 20 sierpnia 2008.
85 S. Koz ie j: Euroatlantycki „tandem bezpieczeństwa”. W: Bezpieczeństwo międzyna-

rodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku. Red. W. Lizak, T. Kapuśn iak, P. Olszew-
sk i. Radom 2009, s. 53; W. G rzęd z i ńsk i, J. P r us, P. Resz ka: Moskwa demonstruje siłę. 
„Dziennik” z 14—15 sierpnia 2008; J. Bieleck i, M. Potock i: Dmitrij Miedwiediew skoń-
czył wojnę. „Dziennik” z 13 sierpnia 2008.

86 D. Pszczó ł kowska: NATO odpuszcza Rosji. „Gazeta Wyborcza” z 6 marca 2009; 
M. Bosack i, D. Pszczó ł kowska: Clinton przełamuje lody. „Gazeta Wyborcza” z 7—8 
sierpnia 2009; J. Pawl ick i, D. Pszczó ł kowska: NATO będzie rozmawiać z Rosją. „Gazeta 
Wyborcza” z 4 marca 2009.
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Zainteresowanie Warszawy konfliktem osetyńskim wynikało ze wspo-
mnianych wcześniej dwóch przesłanek. Po pierwsze, Polska była od lat pro-
motorem akcesji Gruzji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po drugie, War-
szawa i Tbilisi blisko współpracowały na płaszczyźnie bezpieczeństwa, 
o czym świadczyła sprzedaż zaawansowanego technicznie uzbrojenia do tego 
kraju87. Wpływ wojny gruzińsko-rosyjskiej na stosunki na linii Warszawa — 
Moskwa należy oceniać z kilku perspektyw.

Po pierwsze, mimo pewnej elementarnej współpracy, warto zwrócić uwagę 
na fakt, że podejście prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz rządu Platformy 
Obywatelskiej do tego problemu było odmienne. Lech Kaczyński od samego 
początku walk zajął bardzo krytyczne stanowisko wobec działań Rosji.  
9 sierpnia prezydent Kaczyński wraz z przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii 
oraz Ukrainy potępił atak Rosji na Gruzję i wezwał Unię Europejską i NATO 
do podjęcia zdecydowanych działań w tej sprawie. Komentując uczestnictwo 
wojsk rosyjskich w konflikcie, stwierdził: „To nie jest polityka, to kabaret, na 
który nie można sobie pozwolić […] Dziś Gruzja, jutro Ukraina. Twarz impe-
rium rosyjskiego jest coraz bardziej widoczna i coraz bardziej niebezpieczna. 
Czym szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej”. Nie wykluczył również 
wysłania do Gruzji pomocy wojskowej, co wywołało zrozumiałą konsternację 
rządu88. 12 sierpnia wraz z przywódcami państw bałtyckich i Ukrainy Lech 
Kaczyński udał się do Tbilisi, gdzie wziął udział w wiecu pokojowym. Zade-
klarował wtedy: „Jesteśmy tutaj […], aby podjąć walkę. Nasi sąsiedzi pokazali 
twarz, którą znamy od setek lat. Ten kraj to Rosja. Ten kraj, który chce pod-
porządkować sobie sąsiednie kraje. My mówimy nie!”. Skrytykował również 
zachowanie państw Zachodnich: „My wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, 
pojutrze państwa bałtyckie, a później może i mój kraj. Potrafimy się temu prze-
ciwstawić, jeśli Europa będzie reprezentować wspólne wartości. Tu są cztery 
państwa należące do UE i NATO […] Ale powinno być ich 27”89. Trudno 
przytoczyć opinie innych polityków europejskich, którzy by w tak ostrych 
słowach krytykowali działania Rosji na Kaukazie. Wypowiedzi prezydenta 
Kaczyńskiego nie odpowiadały stonowanej reakcji polskiego MSZ. Rado-
sław Sikorski, komentując wydarzenia na Kaukazie, 13 sierpnia stwierdził, że 
decyzja Tbilisi o interwencji w Osetii była błędem. Co prawda, rząd również 
krytykował Kreml za działania w Osetii, jednak jego stanowisko było zdecy-
dowanie bardziej łagodne niż prezydenta. Daleko idące wypowiedzi prezy-

87 G. Gack i: MSZ: rakiety były wysłane do Gruzji. „Polska.pl” z 23 października 2008, 
http://wiadomosci.polska.pl (dostęp: 8 marca 2009).

88 Prezydent: Nie wysyłamy wojsk, ale…, „Dziennik.pl” z 9 sierpnia 2008, http://www.
dziennik.pl (dostęp: 8 marca 2009).

89 W. Rad z iwi nowicz, W. Jag iel sk i: Jesteśmy tu, by podjąć walkę. „Gazeta.pl” 
z 13 sierpnia 2008, http://wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 8 marca 2009); L. Kacz y ńsk i: Z Rosją 
trzeba ostro. „Newsweek” 2009, 24 września.
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denta Kaczyńskiego zostały skrytykowane przez wielu komentatorów i polity-
ków, wskazujących na zbyt duże zaangażowanie Pałacu Prezydenckiego w ten 
konflikt, wbrew polskim interesom. Roman Kuźniar stwierdził w tym kon-
tekście: „Prezydent Sarkozy przywiózł upragniony rozejm, podczas gdy pre-
zydent Kaczyński przyjechał, aby »podjąć walkę«, której nie chcieli stoczyć 
sami Gruzini […] Głowa państwa nie jest od dawania świadectwa, lecz od 
postępowania zgodnie z racją stanu swego państwa”90. Dużo zamętu wniosły 
słowa niewykluczające wysłania polskich wojsk do Gruzji, przez co wizeru-
nek Polski na arenie międzynarodowej znacząco się pogorszył. Przykładowo 
Mark Leonard i Nicu Popescu określili RP mianem „wojownika nowej zimnej 
wojny”91. Co ciekawe, reakcja Moskwy na wypowiedzi polskich polityków 
była bardzo słaba. Oczywiście, atmosfera wzajemnych stosunków osiągnęła 
stan krytyczny, jednak trudno przytoczyć wypowiedzi wysokich rangą rosyj-
skich polityków, którzy szerzej odnieśli się do stanowiska Warszawy. Co za 
tym idzie, Kreml w zasadzie zignorował polską reakcję na tę wojnę. Działa-
nia Pałacu Prezydenckiego w dużej mierze udowodniły, że Polska nie może 
być traktowana serio, jeśli chodzi o formułowanie unijnej polityki wschod-
niej. Było to szczególnie widoczne w perspektywie oskarżeń o polską „ruso-
fobię” i późniejsze wypowiedzi prezydenta Kaczyńskiego w Tbilisi. Reakcja 
Warszawy przekreśliła m.in. szanse Radosława Sikorskiego na stanowisko 
sekretarza generalnego NATO. Mimo raczej stonowanych wypowiedzi, był on 
w kolejnych miesiącach oskarżany o antyrosyjskie nastawienie92.

Po drugie, co okazało się korzystne dla Rosji, fiasko poniosła także pol-
sko-gruzińska współpraca wojskowa. Jak już wspomniano, zaowocowała 
ona m.in. sprzedażą Tbilisi zestawów przeciwlotniczych GROM. Już w 2007 
roku w polskich mediach zastanawiano się nad skutkami sprzedaży tych 
rakiet Tbilisi, obawiając się możliwości dostania się tej broni w ręce cze-
czeńskich rebeliantów. W trakcie działań wojennych w Osetii uzbrojenie 
tego typu zostało porzucone przez żołnierzy gruzińskich i dostało się w ręce 
Rosjan. Już w październiku 2008 roku wojska rosyjskie „odkryły” w Czecze-
nii rakiety GROM, które rzekomo miały posłużyć do ostrzelania samolotów 
pasażerskich. Co prawda, „odkrycie” było jedynie prowokacją strony rosyj-
skiej, jednak postawiło to Polskę w trudnej sytuacji93. Ponadto rosyjscy ana-
litycy zyskali możliwość zbadania jednej z najbardziej zaawansowanych pol-
skich konstrukcji wojskowych.

90 R. Ku ź n ia r: W Gruzji przegrali wszyscy, Polska też. „Dziennik” z  30 sierpnia 2008. 
91 Zob. M. Leona rd, N. Popescu: Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska — 

Rosja. Londyn—Warszawa 2008. 
92 M. Bosack i, J. Pawl ick i: Sikorski gra w USA o swoją przyszłość. „Gazeta Wybor-

cza” z 26 lutego 2009. 
93 Polskie rakiety Rosjanie wywieźli z Gruzji, a następnie „odkryli” w Czeczeni. „Gazeta.

pl” z 22 października 2008, http://wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 9 marca 2009). 

7 Stosunki…
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Po trzecie, wojna w Gruzji diametralnie zmieniła polskie stanowisko 
wobec projektu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Warto przypomnieć, 
że Polska odrzuciła amerykańską ofertę w tej sprawie w lipcu 2008 roku, co 
było z pewnością przychylnie przyjęte przez Moskwę94. Jednak już 12 sierp-
nia 2008 roku polityk Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski stwier-
dził: „Atak Rosji na Gruzję to dodatkowy czynnik, który przemawia za przy-
jęciem silosów amerykańskich w Polsce”. Dzień później polski MSZ podjął 
rozmowy z Białym Domem na temat warunków rozmieszczenia tarczy95. 
W efekcie 20 sierpnia 2008 roku podpisano w Warszawie umowę o budowie 
w Redzikowie systemu wyrzutni antyrakiet. Posunięcie to okazało się wąt-
pliwe z trzech powodów. Po pierwsze, wcześniej wielokrotnie deklarowano, 
że tarcza nie ma żadnego związku z Federacją Rosyjską. Szybkie pod- 
pisanie porozumienia w obliczu zagrożenia rosyjskiego wcześniejszym 
deklaracjom przeczyło. Po drugie, zignorowano sygnały, świadczące o dwu-
znacznym podejściu do projektu tarczy antyrakietowej prawdopodobnego 
zwycięzcy wyborów prezydenckich w USA — Baracka Obamy. W takich 
warunkach podpisanie umowy stanowiło znaczące ustępstwo ze strony Polski, 
natomiast jej realizacja uzależniona byłaby od decyzji politycznej nowej 
administracji amerykańskiej. Tak też istotnie się stało. Według dziennika 
„New York Times”, Biały Dom już w połowie lutego 2009 roku zapropono-
wał Rosji odejście od projektu budowy tarczy w Polsce i Czechach, w zamian 
za współpracę przy zablokowaniu irańskiego programu atomowego. Infor-
macje te, mimo zapewnień strony amerykańskiej o realizacji innych zapisów 
umowy (rozmieszczenie rakiet Patriot) postawiły Warszawę w trudnej sytu-
acji96. Po trzecie, jednym z przedstawionych w mediach argumentów prze-
mawiających za instalacją tarczy antyrakietowej było stacjonowanie na tery-
torium kraju wojsk amerykańskich. Zapomniano jednak, że obecność wojsk 
amerykańskich w Gruzji w żadnym stopniu nie wpłynęła na poprawę bez-
pieczeństwa tego kraju w trakcie konfliktu z Rosją. W reakcji na te działa-
nia prezydent Rosji Dmitrij Medwiediew stwierdził, że rozmieszczenie tarczy 
antyrakietowej na terytorium Polski ma charakter wojskowy i stanowi zagro-
żenie dla bezpieczeństwa Federacji. Co za tym idzie, odpowiedź Moskwy 

94 J. Pawl ick i: Między mocarstwem a wasalem. „Gazeta Wyborcza” z 19 sierpnia 2008; 
Polska mówi NIE tarczy antyrakietowej. „Money.pl” z 4 lipca 2008, http://news.money.pl/
artykul/polska;mowi;nie;tarczy;antyrakietowej,244,0,353268.html (dostęp: 11 sierpnia 2009).

95 J. Bieleck i: Gruzja zbliża nas do tarczy. „Dziennik” z 12 sierpnia 2008; G. Kost r ze -
wa-Zorbas: Rozpoznanie bojem. „Newsweek” z 24 sierpnia 2008; A. Cohen: Sierpniowe 
rakiety. „Newsweek” z 24 sierpnia 2008; J. Bieleck i: Premier: coraz bliżej tarczy. „Dzien-
nik” z 13 sierpnia 2008; P. Pacewicz: Polubiliśmy tarczę, bo boimy się Rosji. „Gazeta 
Wyborcza” z 20 sierpnia 2008.

96 B. Wę gla rcz yk: To zła wiadomość. „Gazeta Wyborcza” z 4 marca 2009; M. Bosack i: 
USA testują Rosję. „Gazeta Wyborcza” z 4 marca 2009; Idem: Co Ameryka chce za tarczę. 
„Gazeta Wyborcza” z 3 marca 2009. 
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na ten krok również będzie militarna97. Zapowiedź ta została przez media 
przedstawiona w charakterze groźby, choć już następnego dnia ambasador 
Rosji w Polsce W. Grinin zadeklarował, że Warszawie nic ze strony Fede-
racji Rosyjskiej nie zagraża. Nie zgadzało się to jednak z wypowiedziami 
rosyjskich wojskowych. Generał A. Nogowicyn, komentując decyzję rządu 
PO, stwierdził, że Polska uczyniła z siebie „stuprocentowy cel ataku” oraz 
że „takie cele są niszczone w pierwszej kolejności”. Wyraził także przekona-
nie, że tarcza antyrakietowa jest wymierzona w Rosję98. Ryszard Zięba nastę-
pująco ocenił efekty podpisania umowy o tarczy antyrakietowej dla stosun-
ków polsko-rosyjskich: „Już samo podpisanie umowy o instalacji elementów 
tarczy antyrakietowej w Polsce negatywnie odbiło się na dialogu politycz-
nym polsko-rosyjskim. Nasiliły się ostre polemiki, słychać nawet pogróżki 
wypowiadane przez Moskwę. Warszawa, a zwłaszcza ośrodek prezydencki 
ma lwi udział w ich eskalacji, co wiąże się w wybuchłą nieco wcześniej 
sprawą gruzińską. Niektórych polskich polityków ponosi mylne przekonanie, 
że teraz możemy się czuć silniejsi. Ostra krytyka umowy o tarczy, wypo-
wiadana przez Moskwę, dotyczy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, 
a Polska i Czechy są traktowane raczej przedmiotowo […] To oczywiście 
stworzy dodatkowe napięcie, a Rosja będzie zmuszona na nie jakoś zareago-
wać, metodą militarną”99. Można więc stwierdzić, że wojna osetyńska prze-
rwała proces powolnej normalizacji stosunków polsko-rosyjskich. Mimo że 
rząd Donalda Tuska zajmował wyważone stanowisko wobec tego konfliktu, 
aktywne wsparcie polityczne Pałacu Prezydenckiego dla Gruzji doprowa-
dziło do kolejnego kryzysu w stosunkach z Federacją oraz osłabienia polskiej 
pozycji na arenie międzynarodowej. 

W kolejnych miesiącach powolnej sanacji stosunków Rosja—NATO100 
towarzyszyły także wysiłki polskiego rządu o poprawę relacji z Moskwą.  
11 września 2008 roku, mimo pewnych wątpliwości, doszło do wizyty mini-
stra spraw zagranicznych Rosji w Polsce101. Ponownie skrytykował on wtedy 
decyzję o podpisaniu umowy o tarczy antyrakietowej, jednak wyraził też 
gotowość do dialogu z Warszawą. Strona polska zadeklarowała możliwość  

 97 Rosja: Na tarczę odpowiemy militarnie. „Dziennik” z 26 sierpnia 2008. 
 98 Rosyjski generał: Polska 100-proc. celem ataku. „Gazeta.pl” z 15 sierpnia 2008, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5592839,Rosyjski_general__Polska_100_
proc__celem_ataku.html (dostęp: 11 września 2009).

 99 R. Zięba: Polska tanim sojusznikiem USA? „Portal Spraw Zagranicznych” 30 sierp-
nia 2008, http://www.psz.pl/tekst-13084/Polska-tanim-sojusznikiem-USA-wywiad-z-prof-Ryszar-
dem-Zieba (dostęp: 11 września 2009).

100 Szerzej: M. Madej: NATO after Georgian Conflict: A New Course Or Business as 
Usual? „PISM Strategic Files” 6 January 2009; S. Su r: Etats-Unis/Russie: La paille et la 
poutre. “Centre Thucydide” le 11 fevrier 2009.

101 M. Wojciechowsk i: Lodowaty pokój w stosunkach z Rosją. „Gazeta Wyborcza” 
z 10 września 2008.
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inspekcji instalacji tarczy antyrakietowej przez rosyjskich ekspertów, jednak 
tylko pod warunkiem utrzymania zasady wzajemności. Warto zwrócić uwagę, 
że minister Ławrow nie spotkał się z prezydentem Kaczyńskim. W kilka 
dni po zakończeniu wizyty minister spraw zagranicznych Radosław Sikor-
ski odniósł się do rosyjskich gróźb wobec Polski. Określił je wówczas jako 
„nieprzyjazne akty”, apelując jednocześnie o ich nieprzecenianie. Stwier-
dził: „Rakiety można przecelować w ciągu paru minut, więc tu nie ma się 
czym podniecać. Ale byłoby szkoda, gdyby Rosja poszła drogą wzbudza-
nia wyścigu zbrojeń. Chcielibyśmy, aby Rosja była częścią szeroko definio-
wanego Zachodu, bo mamy egzystencjalne wyzwania na osi północ—połu-
dnie związane z masową migracją, chorobami, klimatem, nierównym rozwo-
jem gospodarczym planety, proliferacją broni, terroryzmem. I w tych spra-
wach Rosja mogłaby być naszym sojusznikiem. Wzniecanie konfrontacji na 
osi wschód—zachód byłoby anachronizmem, ale narody niestety często robią 
to, co im szkodzi”102.

Wydaje się, że wrześniowe rozmowy polsko-rosyjskie miały duże zna-
czenie, gdyż pozwoliły utrzymać polityczny dialog między państwami 
i zapobiec sytuacji, która miała miejsce w okresie rządów Prawa i Spra-
wiedliwości. Nie wprowadziły one jednak stosunków polsko-rosyjskich 
w fazę normalizacji. Co więcej, w listopadzie doszło do ich dalszego pogor-
szenia wskutek incydentu na granicy gruzińsko-osetyjskiej, w wyniku 
którego ostrzelana została kolumna prezydencka z Lechem Kaczyń-
skim i Michaiłem Saakaszwilim. Prezydent Polski winą za to wydarzenie 
obarczył wojska rosyjskie. Minister spraw zagranicznych Federacji Sier-
giej Ławrow ostro odrzucił ten pogląd, oceniając to wydarzenie jako pro-
wokację strony gruzińskiej. Stwierdził on: „To prowokacja czystej wody  
[…] Jeśli prezydenta zaprasza się na jakieś święto do Tbilisi, a potem wsadza 
do samochodu i wiezie do innego państwa, to czy nie jest to prowokacja? 
[…] Żadnych strzałów z naszych stanowisk, a także ze stanowisk wojsk 
południowoosetyjskich nie było”103. Istotnie, incydent ten został uznany 
przez większość komentatorów oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego za gruzińską prowokację. Wydarzenie to potwierdzało w pewnym 
sensie opinie, że Warszawa nie może być traktowana jako poważny partner 
przy formułowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej104. Rok 2008, roz-
poczęty daleko idącą normalizacją w stosunkach polsko-rosyjskich, zakoń-

102 Sikorski: Mój szef to Tusk, a nie prezydent. „Dziennik” z 15 września 2008.
103 Ławrow: ostrzelanie prezydenckiej kolumny to prowokacja. „RP.pl.” z 24 listopada 

2008, http://www.rp.pl/artykul/118801,223968_Lawrow__ostrzelanie_prezydenckiej_kolumny_
to_prowokacja.html (dostęp: 11 września 2009).

104 G. Osieck i, P. Resz ka: Strzały zatrzymały konwój z Lechem Kaczyńskim. „Dzien-
nik” z 24 listopada 2008; G. Osieck i: Spór o misję prezydenta. „Dziennik” z 25 listopada 
2008.
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czył się więc kolejnym ostrym kryzysem. Mimo dużej wstrzemięźliwości 
polskiego rządu działania prezydenta Kaczyńskiego skutecznie zablokowały 
wysiłki ponownej sanacji tych relacji. 

W roku 2009 kwestie wywołujące w ostatnich latach największe kon-
trowersje straciły nieco na znaczeniu. Wynikało to z kilku powodów. Po 
pierwsze, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Barack 
Obama, polityk chłodno odnoszący się do projektu amerykańskiej tarczy 
antyrakietowej. Po objęciu przez niego urzędu polsko-amerykańska umowa 
o rozmieszczeniu antyrakiet w bazie w Redzikowie stanęła pod znakiem 
zapytania. Nowy amerykański prezydent był bowiem skłonny zrezygno-
wać z projektu NMD w dotychczasowej formie, na rzecz uzyskania istot-
nych ustępstw ze strony Rosji w sprawie irańskiego programu atomowego. 
Polska postawiona została w dość niezręcznej sytuacji, a przyszłość bazy 
w Redzikowie w zdecydowanie większym stopniu zależała od dialogu 
na linii Waszyngton—Moskwa. Po drugie, po listopadowym incydencie 
w Gruzji zarówno rząd Donalda Tuska, jak i prezydent Lech Kaczyński 
w zdecydowanie mniejszym stopniu niż dotychczas kładli nacisk na współ-
pracę z Tbilisi. Oba te problemy zatem straciły nieco na znaczeniu w sto-
sunkach dwustronnych. Nie oznacza to jednak, że doszło zarazem do nor-
malizacji dwustronnych relacji. Dotychczasowe problemy zostały bowiem 
zastąpione przez „nowe-stare” sprawy, takie jak kwestie historyczne czy 
polityka energetyczna. W styczniu 2009 roku doszło do kryzysu gazowego 
na Ukrainie, co wiązało się, po raz kolejny, z grą „kartą surowcową” przez 
Kreml105. 1 stycznia 2009 roku Rosja, nie mogąc się porozumieć z Kijowem 
w sprawie podwyższenia cen gazu ziemnego, wstrzymała jego dostawy na 
Ukrainę. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie dostaw do krajów Unii Euro-
pejskiej. W dramatycznej sytuacji znalazła się m.in. Słowacja106. Kryzys po 
części dotknął również Polski, gdyż gazociągi z Ukrainy przesyłały jedynie 
ok. 15% normalnych dostaw gazu ziemnego107. Co prawda, nie wpłynęło 
to na stan funkcjonowania gospodarki, jednak ponownie aktualne stało się 
pytanie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju i całej Unii. Same 
państwa UE, jak zwrócił uwagę „Kommiersant”, zajęły ostrzejsze stano-
wisko niż podczas wcześniejszych kryzysów. Komisja Europejska i prze-
wodniczące UE Czechy wydały bowiem wspólne oświadczenie, w którym 

105 Szerzej: A. Br yc: Rosja w XXI wieku. Warszawa 2009, s. 122—129; F. Wi l le r shau-
sen: Why Ukraine Needs Help in the Gas Row. “Spiegel International”, 6 January 2009.

106 Słowacja: Trwa stan wyjątkowy w gospodarce związany z kryzysem gazowym. „Bankier.
pl.” 9 stycznia 2009, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Slowacja-Trwa-stan-wyjatkowy-w-gos-
podarce-zwiazany-z-kryzysem-gazowym-1889990.html (dostęp: 11 września 2009).

107 Kryzys gazowy. Polska na razie bezpieczna. „Money.pl.” 7 stycznia 2009, http://
www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kryzys;gazowy;polska;na;razie;bezpieczna,82,0, 
413010.html (dostęp: 11 września 2009).
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zmniejszenie dostaw gazu do Europy Środkowej i Zachodniej uznano za 
„absolutnie nie do przyjęcia” i zażądano ich „natychmiastowego wzno-
wienia”. Również prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec 
Angela Merkel stwierdzili, że „Rosja musi wypełniać swoje zobowiąza-
nia wynikające z kontraktów z Europejczykami”108. Co ciekawe, wydarze-
nia na Ukrainie nie wywołały ostrej reakcji Pałacu Prezydenckiego i rządu. 
Donald Tusk na początku stycznia co prawda ocenił, że „Rosja upolitycz-
nia kryzys”, jednak później Warszawa nie angażowała się w próby jego roz-
wiązania. Lech Kaczyński natomiast ograniczył się do kilku telefonów na 
Ukrainę oraz rozmów ze sprawującymi unijne przewodnictwo politykami 
czeskimi109. Brak jasnego polskiego stanowiska w sprawie tak priorytetowej 
dla Warszawy jak bezpieczeństwo energetyczne był w tym wypadku zaska-
kujący, szczególnie biorąc pod uwagę reakcję RP na wydarzenia w Gruzji 
pół roku wcześniej oraz „strategiczne” relacje z Ukrainą. Wprawdzie dzięki 
temu nie doszło do ponownego zaognienia stosunków polsko-rosyjskich, 
ale strona polska nie skorzystała także z szansy, żeby wziąć aktywniejszy 
udział w unijnych wysiłkach zażegnania kryzysu. 

29 stycznia 2009 roku w Davos doszło do spotkania premierów Polski 
i Rosji. Obaj politycy dyskutowali wówczas nad sposobami polepsze-
nia wzajemnych relacji. Władimir Putin opowiedział się za „zlikwidowa-
niem zaszłości” i docenił starania premiera Tuska na rzecz rozwoju „dobro-
sąsiedzkich” stosunków z Rosją. Premier Putin stwierdził również: „Po 
Waszej wizycie w Moskwie nasze stosunki rozwijają się bardzo pozy-
tywne i wzajemny obrót towarowy osiągnął rekordowy poziom”. Tymcza-
sem Donald Tusk podczas spotkania zauważył: „Nie tak wiele czasu minęło 
od czasu mojej wizyty w Moskwie, lecz potem nastąpiło wiele zdarzeń, i to 
zdarzeń trudnych. Ale to nie pozbawiło nas chęci współpracy nakierowa-
nej na poprawę dobrosąsiedzkich stosunków”. Ponadto docenił on rozwój 
stosunków handlowych między Polską a Rosją110. Spotkanie polityków sta-
nowiło sygnał, że ponownie pojawiła się szansa normalizacji stosunków 
z Kremlem. Wydawało się to w kolejnych miesiącach coraz bardziej prawdo-
podobne, zważywszy na uspokojenie dialogu na linii Warszawa—Moskwa. 
Potwierdzały to także słowa Radosława Sikorskiego, który w lutym 2009 
roku przedstawił w Sejmie cele polskiej polityki zagranicznej. Stwierdził 
wówczas: „Rosja jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej.  Mamy 
świadomość, że możliwości budowania wzajemnych relacji z Rosją na fun-

108 „Kommiersant”: kryzys gazowy jednoczy Europę. „Gazeta Wyborcza” z 11 stycznia 
2009.

109 M. Wojciechowsk i: W czasie kryzysu gazowego zabrakło Tuska. „Gazeta Wybor-
cza” z 12 stycznia 2009. 

110 Rozmowy Putin-Tusk w Davos. Wiadomosci24.pl, 30 stycznia 2009, http://www.wia-
domosci24.pl/artykul/rozmowy_putin_tusk_w_davos_87633.html. 
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damencie wspólnych wartości są dzisiaj nader ograniczone. Proponujemy 
więc, aby ustalić przejrzyste zasady współpracy, »reguły gry«, na jakich 
będą się te stosunki opierały, bez rozchwiania istniejącej architektury 
instytucjonalnej w strefie europejskiej i euroatlantyckiej. Chcemy zawar-
cia nowego, zgodnego z naszymi interesami, Porozumienia o Partnerstwie 
i Współpracy pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Odblokowanie negocjacji 
w tej sprawie dało nam możliwość wpływania na politykę całej Unii wobec 
tego kraju. To znacznie więcej, niż gdybyśmy wobec Rosji działali w poje-
dynkę. Unia Europejska powinna mieć wspólną strategię w stosunkach ze 
swoim wschodnim sąsiadem, tak jak ma ją wobec wielu innych państw na 
świecie. Powszechnie uważa się, że Europa potrzebuje Rosji i to prawda. 
My uważamy, że Rosja jeszcze bardziej potrzebuje Europy”111. W maju 2009 
roku minister Sikorski złożył oficjalną wizytę w Moskwie. Siergiej Ławrow 
stwierdził wówczas, że dzięki niej „zostaną utworzone podstawy do dobrej 
współpracy na przyszłość”, a rząd Donalda Tuska „prostuje pewne odchy-
lenia, które miały miejsce w przeszłości”112. Natomiast według Radosława 
Sikorskiego, w relacjach polsko-rosyjskich w połowie 2009 roku próżno 
było szukać „skoków i przełomów”, ale widoczny był „właściwy rytm nor-
malizacji”113.

Niewielkie ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich okazało się jednak 
krótkotrwałe, co wiązało się ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny  
światowej. W maju 2009 roku prezydent Dmitrij Miedwiediew powołał 
komisję, której zadaniem ma być walka z „fałszowaniem historii” na 
szkodę interesów Rosji. Bezpośrednim przejawem tej walki okazało się 
opublikowanie 4 czerwca 2009 roku na stronie internetowej Ministerstwa 
Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej dokumentu pod tytułem Histo-
ria — przeciw kłamstwu i fałszerstwom, w którym obarczono Polskę odpo-
wiedzialnością za rozpętanie II wojny światowej. Autor publikacji, płk  
S.N. Kowalow, stwierdził tam: „Wszyscy, którzy bez uprzedzeń studiowali 
historię II wojny światowej, wiedzą, że rozpoczęła się ona z powodu odmowy 
przez Polskę spełnienia niemieckich roszczeń. Jednak mniej znane jest to, 
czego od Warszawy chciał Adolf Hitler […], żądania Niemiec były dość 
umiarkowane: włączyć wolne miasto Danzig (obecnie Gdańsk) do III Rze- 

111 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego dotycząca 
zadań polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 13 
lutego 2009. 

112 To dobry dzień dla polsko-rosyjskich stosunków. TVN24.pl, 6 maja 2009, http://www.
tvn24.pl/12690,1598857,0,1,to-dobry-dzien-dla-polsko_rosyjskich-stosunkow,wiadomosc.html 
(dostęp: 16 listopada 2009).

113 Sikorski: Stosunki polsko-rosyjskie są na dobrej drodze. RMF.FM, 6 maja 2009, http://
www.rmf.fm/fakty,155373,Sikorski,Stosunki,polsko-rosyjskie,sa,na,dobrej,drodze.html (dostęp: 
16 listopada 2009).
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szy oraz wyrazić zgodę na budowę eksterytorialnej autostrady i drogi kole-
jowej, które połączyłyby Prusy Wschodnie z podstawową częścią Niemiec”. 
Co więcej, historyk rosyjski usprawiedliwił również Pakt Ribbentrop- 
-Mołotow i radziecki atak na Polskę 17 września 1939 roku. Według niego, 
Józef Stalin nie miał innego wyjścia, jak podpisać traktat o nieagresji  
z III Rzeszą, aby uniknąć rychłej wojny114. Publikacja tego dokumentu 
doprowadziła do swoistej polsko-rosyjskiej wojny o historię przed obcho-
dami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na które miał przybyć m.in. 
premier Władimir Putin. W kolejnych miesiącach przedstawiciele rosyj-
skiego MON oraz służb specjalnych wysuwali m.in. oskarżenia o wymor-
dowanie radzieckich jeńców po wojnie 1919—1921 oraz formułowali insy-
nuacje dotyczące agenturalnej przeszłości ministra spraw zagranicznych  
II RP Józefa Becka. Na stronie internetowej Służby Wywiadu Zagranicz-
nego Rosji w sierpniu tego roku zamieszczono notatkę, która następująco 
opisywała postać J. Becka: „pułkownik, minister spraw zagranicznych 
Polski w przededniu II wojny światowej, agent niemieckiego wywiadu”. 
Oskarżenia te zostały zgodnie ocenione przez polskich historyków, w tym 
prof. M. Wolskiego jako „bzdurne”115. Ataki instytucji rosyjskich kwestio-
nujące polską historię wywołały żywą polemikę i reakcje polskich polity-
ków. Przykładowo, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski stwierdził, że: 
„Rosja pod każdą postacią, a szczególnie jako Związek Radziecki, starała 
się zawsze zepsuć, zniszczyć historię Polski”116. Głos zabrał również szef 
Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, który w wydanym oświad-
czeniu zauważył: „W ostatnich dniach mamy do czynienia z podjętą przez 
media i niektóre instytucje w Rosji bezprecedensową próbą podważenia 
wyników badań naukowych opartych o rzetelną podstawę źródłową. Szcze-
gólny niepokój wzbudza to, że w kampanii tej biorą udział przedstawiciele 
instytucji państwowych, na czele ze Służbą Wywiadu Zagranicznego Rosji 
i członkami prezydenckiej Komisji dla Przeciwdziałania Próbom Fałszowa-
nia Historii na Szkodę Interesów Rosji. Forsowanie twierdzeń ewidentnie  
nieprawdziwych i kłamliwych w imię bieżących interesów politycznych nie 
służy prawdzie historycznej i dialogowi, nie służy ani Rosji, ani Polsce 

114 Rosja: Polska odpowiedzialna za II wojnę światową. Interia.pl, 4 czerwca 2009, http://
fakty.interia.pl/historia/news/rosja-polska-odpowiedzialna-za-ii-wojne-swiatowa,131796 (dostęp: 
11 września 2009).

115 Rosyjski wywiad: polski szef MSZ był niemieckim agentem,. Wirtualna Polska, 
29 sierpnia 2009, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosyjski-wywiad-polski-szef-MSZ-byl-
niemieckim-agentem,wid,11440827,wiadomosc.html (dostęp: 11 września 2009).

116 B. Komorowsk i: Rosja zawsze starała się zepsuć historię Polski. Wirtualna Polska, 
30 sierpnia 2009, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rosja-zawsze-starala-sie-zepsuc-
historie-Polski,wid,11442027,wiadomosc.html?ticaid=19161&_ticrsn=3 (dostęp: 11 września 
2009).
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— krajom i narodom, których relacje historyczne są szczególnie nasycone 
emocjami”117. Do rosyjskiej ofensywy historycznej, która wzmogła się pod 
koniec sierpnia, nie odnieśli się jednak przedstawiciele polskiego rządu. 
Ataki propagandowe na Polskę w przededniu wizyty W. Putina, jak oceniła 
K. Kurczab-Redlich, miały na celu wzmocnienie pozycji premiera Fede-
racji wewnątrz kraju oraz sprawdzenie, „jaki można wymierzyć Polsce 
i Polakom policzek, aby to jeszcze spokojnie przyjęli”. Według autorki tych 
słów, jakakolwiek reakcja polityczna ze strony Warszawy zostałaby wyko-
rzystana przeciwko Polsce. Podobnego zdania był J. Malicki, który stwier-
dził, że odpowiedź na rosyjskie insynuacje powinna być raczej medialna 
i naukowa niż polityczna118. Rzeczywiście reakcja polskiego rządu okazała 
się bardzo stonowana. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr 
Paszkowski, odnosząc się do rosyjskiej „ofensywy historycznej”, stwierdził, 
że „egzotyczne interpretacje” przeszłości nie zasługują na podejmowanie 
publicznej debaty. Przypomniał, że już wielokrotnie wcześniej dochodziło 
do tego typu prowokacji i Polska musi się pogodzić z faktem, że w Rosji 
niektóre środowiska historyków w ten sposób interpretują historię. Nato-
miast Donald Tusk 25 sierpnia 2009 roku oświadczył, że Warszawa nie da 
się sprowokować tymi publikacjami i będzie nadal dążyć do poprawy sto-
sunków z Rosją, mimo że „pamięć historyczna” w obu krajach jest różna. 
Premier zapowiedział, że rząd zajmie się tą sprawą dopiero wówczas, gdy  
publikacje te będą oficjalnym stanowiskiem Kremla. Wskazał także dylemat, 
przed jakim stanęła Warszawa. Z jednej strony, priorytetem zawsze jest 
obrona polskiej historii, z drugiej natomiast — rozwój stosunków z Rosją. 
Takie wypowiedzi przedstawicieli rządu spotkały się jednak z krytyką ze 
strony opozycji. Poseł PiS Karol Karski ocenił, że polski rząd powinien 
stanowczo reagować na tego typu prowokacje. Warto tu przytoczyć opinię 
Bartosza Cichockiego, zdaniem którego, celem Kremla było sprowokowa-
nie polskiej reakcji, co można byłoby wykorzystać do zdyskredytowania 
Warszawy w procesie kształtowania unijnej polityki wschodniej119.

W tej nienajlepszej atmosferze pod koniec sierpnia „Gazeta Wybor-
cza” opublikowała list Władimira Putina do Polaków, w którym premier 
Rosji szukał powodów odmiennej interpretacji historii przez Polskę i Rosję.  

117 Oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra hab. Janusza Kurtyki. 1 wrze-
śnia 2009, http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/245/10532/Oswiadczenie_Prezesa_Instytutu_Pamieci_
Narodowej_dr_hab_Janusza_Kurtyki.html (dostęp: 16 listopada 2009).

118 Jak mocno spoliczkować Polaków zanim zareagują? Wirtualna Polska, 29 sierpnia 
2009, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jak-mocno-mozna-spoliczkowac-Polakow-zanim-
zareaguja,wid,11441072,wiadomosc.html (dostęp: 11 września 2009).

119 Kremlowska propaganda. Polskie Radio, 24 sierpnia 2009, http://www.polskie-
radio.pl/publicystyka/tags/artykul110847_kremlowska_propaganda.html (dostęp: 12 września 
2009).
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II wojnę światową uznał on za najtragiczniejszą datę w historii ludzkości, 
dlatego też, jak wyjaśnił, przyjął zaproszenie polskiego rządu na obchody 
70. rocznicy jej wybuchu. Co niezwykle ważne, ocenił Pakt Ribbentrop- 
-Mołotow jako „godny potępienia”, jednak zaznaczył, że nie należy go 
postrzegać jako jedynego źródła wojny — były nimi także układ monachij-
ski z 1938 roku oraz traktat wersalski. Putin przypomniał też udział Polski 
w rozbiorze Czechosłowacji. Natomiast podkreślił fakt, że Polacy jako 
pierwsi zagrodzili Niemcom drogę, co — jego zdaniem — było „punktem 
zwrotnym historii XX wieku”. Docenił także wkład polskich żołnierzy 
w działania koalicji antyhitlerowskiej — o czym zapomniał kilka lat wcze-
śniej. Na koniec Putin odniósł się do najważniejszych problemów historycz-
nych między Polską a Rosją. Według niego, tragiczne mordy w Katyniu 
i Miednoje, jak również śmierć radzieckich jeńców po wojnie 1919—1921 
„powinny stać się symbolem wspólnego żalu i wspólnego przebacze-
nia”. Przytoczył pojednanie rosyjsko-niemieckie jako przykład kierunku, 
w którym powinny zmierzać też relacje rosyjsko-polskie, „wyzwolone od 
nieufności i uprzedzeń”120. Artykuł ten silnie kontrastował z dotychczasową 
propagandą Kremla i został w Polsce przyjęty na ogół bardzo pozytyw-
nie. Można było przypuszczać, że „list do Polaków” będzie stanowił wstęp 
do ważnych gestów pojednania, do których mogło dojść w trakcie obcho-
dów. 1 września 2009 roku premier Putin przyjechał do Polski. Najważ-
niejszym punktem wizyty Putina było jego przemówienie w trakcie obcho-
dów rocznicowych w Gdańsku. Wbrew nadziejom, nie okazało się ono 
jednak przełomowe. Premier Rosji podkreślił znaczenie i wysiłek żołnie-
rzy Armii Czerwonej w walce z hitlerowskimi Niemcami: „Walka i zwy-
cięstwo z faszyzmem została okupiona nieodwracalnymi stratami. Ponad  
53 tys. żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej spoczywa teraz w ziemi gdań-
skiej. W ziemi polskiej spoczywa 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej — 
naszych obywateli, którzy tu zginęli. Z 55 mln ofiar w czasie II wojny świa-
towej ponad połowa — ponad połowa! — to obywatele Związku Radziec-
kiego”. Putin zwrócił też uwagę na błędy Związku Radzieckiego w tamtym 
okresie, w szczególności na Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dodał jednak:  
„[…] chcemy, by inne kraje również uznawały swoje błędy nie tylko na 
poziomie liderów politycznych, ale również na poziomie decyzji poli-
tycznych”. Winą za wybuch wojny obarczył bowiem wszystkie porozu-
mienia z III Rzeszą w latach 1934—1939. Na koniec jednak, co ważne, 
powtórzył tezę z artykułu w „Gazecie Wyborczej”: „Jestem przekonany, 
że właśnie relacje rosyjsko-niemieckie, oparte o współpracę i partnerstwo, 
a nie o historyczne rozrachunki, są przykładem tego typu zdrowych poro-
zumień. I właśnie chcielibyśmy, by stosunki polsko-rosyjskie były pozba-

120 W. P ut i n: List do Polaków. „Gazeta Wyborcza” z 29 sierpnia 2008.
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wione tego nawarstwienia dziejów i rozrachunków historycznych i były 
oparte o zasadę dobrosąsiedztwa”121. Po zakończeniu uroczystości Wła-
dimir Putin spotkał się jeszcze z premierem Donaldem Tuskiem. Podczas 
rozmowy prowadzonej na sopockim molo poruszono m.in. tematy proble-
mów historycznych, kwestie energetyczne oraz wyzwania dla współpracy 
przygranicznej.

Wizytę premiera Putina w Polsce we wrześniu 2009 roku należy oceniać 
z dwóch perspektyw. Z jednej strony, jego przemówienie nie zawierało tez, 
które mogłyby wywoływać spory czy kontrowersje. Warto zwrócić uwagę 
na jego postulat polsko-rosyjskiego pojednania, ponad rozrachunkami histo-
rycznymi. Za przyjazny gest należy także uznać „list do Polaków” opubli-
kowany przed wizytą. Ponadto wizyta pozwoliła podtrzymać polsko-rosyj-
ski dialog na wysokim szczeblu i kontynuować proces przynajmniej czę-
ściowej normalizacji tych stosunków po załamaniu w 2008 roku. Z drugiej 
jednak strony, na pewno zabrakło przeprosin, na które w Polsce czekano. 
Co więcej, część tez Władimira Putina wpisywała się w ogłoszoną przez 
prezydenta Medwiediewa „ofensywę historyczną”, szczególnie że niemal 
w tym samym momencie w Moskwie rosyjski wywiad zwołał konferen-
cję, na której opisywano polską współpracę z Hitlerem przed wojną. Co 
za tym idzie, wizyta ta wydaje się ważna dla kontynuacji dialogu polsko- 
-rosyjskiego, ale na pewno, wbrew nadziejom, nie okazała się przełomem. 
Warto tu przytoczyć opinię Pawła Lisickiego, którego zdaniem nie dopro-
wadziła ona do postępu w polsko-rosyjskim dialogu historycznym. Nato-
miast zdaniem Jarosława Kurskiego, obchody 70. rocznicy należało uznać 
za udane, gdyż nie stały się one „licytacją narodowych krzywd”. Żaden 
z polityków nie przekroczył wówczas granicy, która zniweczyłaby polsko- 
-rosyjskie pojednanie122. 

Warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie kwestie w stosunkach polsko-ro-
syjskich pod koniec 2009 roku. Jak wskazano wcześniej, dojście do władzy 
w USA prezydenta Baracka Obamy postawiło pod znakiem zapytania przy-
szłość tarczy antyrakietowej w Polsce. Decyzję o rezygnacji z projektu 
NMD w kształcie opracowanym przez administrację Busha Barack Obama 
ogłosił dość nieszczęśliwie — 17 września — w rocznicę inwazji ZSRR na 
Polskę. Reakcja Moskwy na tę decyzję była przychylna, lecz stonowana. 
Rosja zareagowała jedynie spodziewaną decyzją o odwołaniu planów roz-
mieszczenia rakiet typu Iskander z Okręgu Kaliningradzkiego. Wcze-
śniej ich przesunięcie na ten obszar motywowano właśnie planami budowy 

121 Przemówienie premiera Rosji Władimira Putina. TVN24.pl, 1 września 2009, http://
www.tvn24.pl/12690,1617454,0,1,milosc-zawsze-musi-byc-lepsza-od-nienawisci,wiadomosc.html 
(dostęp: 12 listopada 2009).

122 P. Lisick i: O prawdzie na Westerplatte. „Rzeczpospolita” z 2 września 2009; 
J. Ku rsk i: Westerplatte. Siedemdziesiąt lat później. „Gazeta Wyborcza” z 2 września 2009.
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amerykańskiej bazy w Redzikowie123. 21 października Polskę odwie-
dził wiceprezydent USA Joe Biden, który zaoferował Warszawie pierw-
szeństwo w przyjęciu na swój teren rakiet krótkiego i średniego zasięgu 
SM-3, które mają stanowić element nowej tarczy antyrakietowej. Dyskuto-
wano również o warunkach rozmieszczenia w Polsce prawdopodobnie już 
w 2010 roku amerykańskiej baterii rakiet przeciwlotniczych typu Patriot 
PAC-3. Oferta amerykańska spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem 
ze strony rządu i prezydenta Kaczyńskiego. Premier Donald Tusk oświad-
czył bowiem, że Warszawa jest gotowa uczestniczyć w nowym amery-
kańskim projekcie124. Decyzja ta nie została skomentowana przez Kreml, 
który prowadził wówczas dwustronne rozmowy z USA, dotyczące m.in. 
kwestii irańskiego programu atomowego oraz rozbrojenia. Warto jedynie 
przytoczyć opinie rosyjskich komentatorów, którzy ze zdziwieniem reago-
wali na pomysł rozmieszczenia w Polsce amerykańskich rakiet Patriot. 
Rosyjski analityk wojskowy gen. W. Dworkin stwierdził w tym kontek-
ście: „Rosja nie zamierza atakować Polski, członka NATO, a NATO — 
prowadzić działań bojowych przeciwko nuklearnej Rosji”. Jego zdaniem, 
rozmieszczenie tych rakiet w Polsce byłoby więc zdumiewające125. Co za 
tym idzie, tarcza antyrakietowa nadal wywoływała kontrowersje na linii 
Warszawa—Moskwa.

Pod koniec 2009 roku pojawił się jeszcze jeden problem w stosunkach 
polsko-rosyjskich. We wrześniu Rosja i Białoruś przeprowadziły w pobliżu 
polskiej granicy największe od 10 lat manewry wojskowe „Zapad 2009”. 
Uczestniczyło w nich ok. 30 tys. żołnierzy, 100 samolotów i śmigłowców 
oraz 900 czołgów. W ćwiczeniach uczestniczyły także okręty rosyjskiej Floty 
Bałtyckiej, Czarnomorskiej i Północnej. Jak podały niepotwierdzone źródła, 
podczas manewrów ćwiczono atak na Polskę, również przy użyciu broni 
atomowej126. Początkowo komentarz w tej sprawie wydał jedynie minister 
obrony narodowej Bogdan Klich, który wyraził zdumienie ich skalą i okre-
ślił je jako „manifestację siły” wobec Polski. Podkreślił także, że organizacja 
tak dużych ćwiczeń przy polskiej granicy w momencie, gdy z Moskwy płyną 

123 W. Rad z iwi nowicz: Rakiet w pobliżu Polski nie będzie. „Gazeta Wyborcza” 
z 28 września 2008; M. Ja s t r zębska: Rezygnacja z tarczy antyrakietowej. Redakcja.pl, 
23 września 2009, http://www.redakcja.pl/Tekst/Polityka-Polska/532220,Malgorzata-jastrzebska-
rezygnacja-z-tarczy-antyrakietowej.html (dostęp: 12 listopada 2009).

124 A. Gwozdowska: Joe Biden w Polsce z nową tarczą. „Polska-The Times” z 21 paź-
dziernika 2009; P. Wrońsk i: Tarcza Obamy zamiast tarczy Busha. „Gazeta Wyborcza” 
z 25 września 2009. 

125 Rosja. Prasa o wizycie Joe Bidena w Polsce. „Gazeta.pl” z 22 października 2009, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,7172661,Rosja__Prasa_o_wizycie_Joe_Bide-
na_w_Polsce.html (dostęp: 12 listopada 2009). 

126 M. K rz y mowsk i: Rosja ćwiczyła atak atomowy na Polskę. „Wprost” 2009, 31 paź-
dziernika.
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sygnały o woli kontynuacji dialogu, wywołuje zdziwienie strony polskiej127. 
W opinii gen. B. Balcerowicza, celem Federacji Rosyjskiej było, z jednej 
strony, przetestowanie planów wojskowych i sprawności armii, z drugiej 
natomiast, zademonstrowanie potęgi swym sąsiadom. Generał zauważył, że 
ćwiczenia te były dowodem na to, że Federacja Rosyjska przygotowuje się do 
ewentualnego starcia z NATO128. Ujawnianie kolejnych informacji na temat 
przebiegu i celów tych ćwiczeń doprowadziło do wzrostu napięcia w rela-
cjach polsko-rosyjskich. Jego kulminacją była reakcja ministra spraw zagra-
nicznych Radosława Sikorskiego, który 12 listopada 2009 roku napisał list do 
sekretarza generalnego NATO, wyrażając zaniepokojenie „ofensywnym cha-
rakterem manewrów »Zapad«. Radosław Sikorski następująco ocenił działa-
nia strony rosyjskiej: „Chcemy mieć z Rosją jak najlepsze stosunki, ale mamy 
filozofię »jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie«. Gdy wykonujemy nawzajem przy-
jazne gesty, jest miło, a wtedy gdy Rosja takie manewry przy naszych gra-
nicach odbywa, to nas niepokoi i naturalnie Sojusz o tym zawiadamiamy 
i domagamy się, aby Sojusz wziął to pod uwagę w swoich działaniach.  
[...] My też ćwiczymy, ale sądzę, że Sojusz powinien te wrażliwości stosun-
kowo nowych krajów członkowskich brać pod uwagę”129. 

Oceniając stosunki polsko-rosyjskie w XXI wieku, nie można nie zgodzić 
się z opinią A. Eberhardta, który zwrócił uwagę na ich „sinusoidalność”. Sto-
sunki polsko-rosyjskie z zaskakującą regularnością przeżywają okresy głę-
bokiego kryzysu i nieefektywnej normalizacji130. Podejmując próbę odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, należałoby zwrócić uwagę na kilka 
stałych tendencji w relacjach polsko-rosyjskich.

Po pierwsze, problemy, które występują między Warszawą a Moskwą 
przez ostatnie 10 lat w dużej mierze stale dotyczą tych samych kwestii. Już 
tradycyjnie są to kontrowersje związane z odrębną oceną wspólnej prze-
szłości obu narodów. Mord katyński, Pakt Ribbentrop-Mołotow, inwazja na 
Polskę 17 września 1939 roku, ale także los jeńców radzieckich po wojnie 
1919—1921 czy działania Polski w przeddzień II wojny światowej wywo-
łują regularne polemiki i napięcia. Ujawniło się to z całą mocą w ostatnich 
miesiącach 2009 roku, kiedy w odpowiedzi na ogłoszoną przez prezydenta 
Miedwiediewa walkę z „nieprawdziwą” i „szkodliwą dla rosyjskich intere-

127 Klich zdziwiony skalą i tematem manewrów białorusko-rosyjskich. „Rzeczpospolita” 
z 25 września 2009.

128 Za T. Pompowsk i, A. Koz i ńsk i: Polska jest celem dla rosyjskiej armii. „Rzecz-
pospolita” z 26 września 2009.

129 Sikorski alarmuje NATO ws. rosyjskich manewrów. Wirtualna Polska, 12 listo-
pada 2009, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sikorski-alarmuje-NATO-ws.-rosyjskich-
manewrow,wid,11678517,wiadomosc.html?ticaid=19175 (dostęp: 12 listopada 2009). 

130 A. Eberha rdt: Stosunki Polski z Rosją. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
2007”. Warszawa 2007, s. 144.
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sów” interpretacją historii, rosyjski aparat państwowy podjął bezpreceden-
sowe ataki na Polskę. Udowodniło to, że percepcja wydarzeń XX wieku 
przez Warszawę i Kreml różni się od siebie diametralnie. Co ciekawe, 
kontrowersje w stosunkach dwustronnych wywołało nawet zaakcentowa-
nie roli Lecha Wałęsy podczas obchodów rocznicy obalenia muru berliń-
skiego w listopadzie 2009 roku. Rosyjski ambasador przy NATO Dmitrij 
Rogozin wyraził bowiem swoje oburzenie ze względu na faworyzowanie 
Polaka i „pisanie historii od nowa” przy pomięciu roli Rosji131. Tego typu 
wypowiedzi oraz stale ponawiane ataki, kwestionujące polską interpre- 
tację wydarzeń II wojny światowej kontrastują jednak z oficjalnymi dekla-
racjami Kremla o woli pojednania z Warszawą ponad podziałami histo-
rycznymi. Pozwala to stwierdzić, że w najbliższym czasie nie ma szans 
na przezwyciężenie problemów historycznych między Polską a Rosją. 
Byłoby to możliwe tylko w przypadku zmiany polityki historycznej przez 
Moskwę. Jednak gdy nowy prezydent Rosji stał się orędownikiem walki 
z polską pamięcią o wydarzeniach XX wieku, tego typu zwrot wydaje się 
nierealny.

Po drugie, wbrew słowom Adama Daniela Rotfelda, między Polską a Rosją 
w okresie pozimnowojennym można zauważyć strukturalną różnicę intere-
sów na arenie międzynarodowej. Ich symbolem stały się m.in. wydarzenia 
na Ukrainie. Polska od początku lat dziewięćdziesiątych starała się wciągnąć 
Kijów w orbitę wpływów zachodnich, powielając niejako strategię J. Piłsud-
skiego z 20-lecia międzywojennego, co nierozważnie przyznał w 2004 roku 
prezydent Kwaśniewski. Pomarańczowa rewolucja, w której Polska odegrała 
ważną rolę, pozwoliła w końcu ten cel osiągnąć. Ponadto nałożenie embarga 
na polskie produkty roślinne i mięsne w 2005 roku postrzegano jako „karę” 
za udział Polski w wydarzeniach na Ukrainie. W podobnym świetle można 
interpretować również polskie wsparcie dla Gruzji od momentu dojścia do 
władzy Michaiła Saakaszwilego. Tymczasem Federacja Rosyjska, traktu- 
jąc obszar Wspólnoty Niepodległych Państw jako „bliską zagranicę”, stara 
się za wszelką cenę zapobiec sytuacji, w której wpływy na tym obszarze 
zyskałyby NATO i Unia Europejska. Te różnice w interesach leżą u podstaw 
kolejnych napięć i są powodem wielu, często kontrowersyjnych posunięć obu 
stron.

Po trzecie, przejawem różnych interesów obu państw są także polsko-ro-
syjskie spory w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest to tendencja widoczna w sto-
sunkach dwustronnych od zakończenia zimnej wojny. Rosja już w latach 
dziewięćdziesiątych podejmowała próby wpływu na polską sytuację bezpie-

131 Rosyjski ambasador: Wałęsie dali 5 minut! Wirtualna Polska, 11 listopada 2009, http://
wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosyjski-ambasador-Walesie-dali-5-minut,wid,11677842,wia- 
domosc.html?ticaid=1918b (dostęp: 13 listopada 2009).
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czeństwa lub kwestie, które dotykały żywotnych interesów państwa. Przykła-
dowo, w trakcie negocjacji „Traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współ-
pracy”, strona rosyjska nalegała na wprowadzenie rozwiązań, które de facto 
ograniczałyby polską suwerenność132. Także rosyjski sprzeciw wobec akcesji 
Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego można było oceniać w tym kontek-
ście. Na początku XXI wieku kooperacja Zachodu z Rosją w „wojnie z ter-
roryzmem” pozwalała sądzić, że różnice te uda się przezwyciężyć. Niestety, 
załamanie dwustronnych relacji w kolejnych latach udowodniło, że interesy 
obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa w wielu sprawach wzajemnie się 
wykluczają. Można tu wymienić szereg przykładów: odmienne interpretacje 
wydarzeń w Czeczenii, polską kooperację wojskową z Gruzją i wsparcie jej 
podczas wojny osetyjskiej, rosyjski sprzeciw wobec tarczy antyrakietowej 
i związane z tym groźby wobec Polski czy wreszcie kontrowersje dotyczące 
przeprowadzanych przez Rosję manewrów przy granicy z Polską. Innym 
przykładem mogą być ponawiane przez rosyjskich wojskowych komentarze 
dotyczące modernizacji polskiej armii. Reakcją Rosji na otrzymanie przez 
RP samolotów F-16 Block 52+ było rozmieszczenie na Białorusi 4 dodatko-
wych dywizjonów przeciwlotniczych S-300133. Nie można także zapominać 
o ponawianych od lat przez Polskę działaniach prowadzących do uniezależ-
nienia się od rosyjskich dostaw surowców energetycznych. Kolejne kryzysy 
w tej dziedzinie udowadniają, że Rosja może się uciekać do wykorzystania 
tego stanu rzeczy do osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Będzie to 
wyjątkowo łatwe po zrealizowaniu projektu Gazociągu Północnego, który 
pozwoli odciąć Polskę od dostaw gazu ziemnego, przy zachowaniu przesyłu 
do krajów Europy Zachodniej. Stąd również kwestie bezpieczeństwa ener-
getycznego udowadniają, jak duże są różnice między Polską a Rosją w tej 
dziedzinie. 

Nie można jednak zapominać o pozytywnych stronach relacji polsko- 
-rosyjskich. Jak wskazano wcześniej, mimo niekorzystnych trendów w sto-
sunkach dwustronnych, czego wyrazem było chociażby embargo na polskie 
produkty roślinne, w XXI wieku niezwykły boom przeżyły dwustronne kon-
takty gospodarcze. Stale wzrastają polskie inwestycje w Rosji, a polski eksport 
do tego kraju wzrósł w porównaniu z eksportem w 2001 roku aż 9-ciokrot-
nie134. Niestety, uzależnienie od dostaw surowców energetycznych sprawia, 
że wzrasta zarazem ujemne saldo bilansu handlowego z Rosją. Ponadto, 
warto zwrócić uwagę na wysoką intensywność polsko-rosyjskich stosun-
ków kulturalnych. Regularnie organizuje się imprezy promujące dorobek 
kulturowy obu krajów. Przykładowo w 2005 zorganizowano „Sezon Polski” 

132 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia. W: Polityka zagra-
niczna RP 1989—2002…, s. 216. 

133 Rosja odpowiada na polskie F-16. „Dziennik” z 10 listopada 2006. 
134 DAP Ministerstwa Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.
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w Rosji, a w 2004 roku „Sezon Rosyjski” w Polsce. Nawet w okresie poważ-
nych napięć, w 2006 roku, oba państwa podjęły wspólnie szereg projektów 
kulturalnych. Drogę do tego otworzyło podpisanie przez ministrów kultury 
obu krajów „Protokołu o wzajemnej współpracy kulturalnej” 23 listopada 
2006 roku. Rozwija się m.in. współpraca między teatrami, organizowane są 
wspólne przedsięwzięcia kinematograficzne czy projekty artystyczne. Oba 
kraje wspierają również wspólne przedsięwzięcia muzyczne, w tym np. Festi-
wal „Warszawska Jesień” w Moskwie135. Należy podkreślić regularnie podej-
mowane próby normalizacji stosunków dwustronnych. W Warszawie rozumie 
się bowiem, że sanacja relacji z Moskwą leży w polskim interesie. Szczegól-
nie rząd Platformy Obywatelskiej wykazał się w tej dziedzinie dużą konse-
kwencją, o czym świadczyła powściągliwość w komentarzach podczas wojny 
osetyjskiej czy wobec rosyjskiej propagandy historycznej. Niereagowanie na 
oczywiste prowokacje Kremla, przy jednoczesnym zachowaniu dialogu poli-
tycznego na wysokim szczeblu wydaje się jedynym sposobem, aby efek-
tywnie bronić polskich interesów, zachowując w miarę poprawne stosunki 
z Rosją.

Reasumując, trudno spodziewać się, aby charakter relacji między Polską 
a Rosją w najbliższych latach uległ zmianie. Znaczące ocieplenie stosunków 
polsko-rosyjskich w XXI wieku wiązało się z dojściem do władzy w Rosji 
nowego prezydenta oraz diametralną zmianą sytuacji międzynarodowej, 
dzięki czemu Polska i Rosja musiały przezwyciężyć dzielące je różnice. 
Próby sanacji dwustronnych relacji utrudniają przede wszystkim różnice inte-
resów obu państw, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa, oraz brak suk-
cesów w przezwyciężaniu dotychczasowych wyzwań. Warto bowiem pamię-
tać, że większość kontrowersji w stosunkach polsko-rosyjskich przez ostatnie 
10 lat ma w zasadzie podobny charakter i tylko w nielicznych przypadkach 
obie strony potrafiły dojść do trwałego konsensusu. Wydaje się więc, że bez 
zasadniczej zmiany zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunko-
wań stosunków polsko-rosyjskich niezwykle trudno będzie osiągnąć cel for-
mułowany od lat przez polityków obu stron — dobrosąsiedzką, równoprawną 
i przyjazną współpracę, wolną od kontrowersji historycznych, w duchu pojed-
nania, na wzór relacji francusko-niemieckich.

135 A. Eberha rdt: Stosunki Polski z Rosją…, s. 143—144.
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Miejsce Ukrainy
w polskiej polityce zagranicznej 
po „pomarańczowej rewolucji”
Próba bilansu

Dwustronne relacje polsko-ukraińskie, obserwowane przez pryzmat pol-
skiej polityki zagranicznej, należą bez wątpienia do kluczowych (a nawet 
strategicznych), aczkolwiek jednocześnie do jednych z najtrudniejszych, sta-
wiających przed decydentami polskiej i ukraińskiej sceny politycznej nie-
bagatelne wyzwania, chociażby ze względu na uwarunkowania niełatwej, 
wspólnej historii1. Jak ujmuje to Piotr Wołejko: „Stosunki polsko-ukraiń-
skie, wbrew pozorom, dalekie są od bardzo dobrych. Wiele wydarzeń histo-
rycznych pozostaje powodem niezgody obu narodów, a niektóre wywołują 
żywy sprzeciw i oburzenie. Przyjęta przez władze Polski i Ukrainy taktyka 
przemilczenia trudnych chwil we wspólnej przeszłości nie przynosi spodzie-
wanych rezultatów. Jak w każdej sytuacji, trudno na kłamstwach, półpraw-

1 Według sondażu przeprowadzonego przez Pentor dla Muzeum II Wojny Światowej, 
opublikowanego na łamach „Gazety Wyborczej” pod koniec sierpnia 2009 roku, aż 64% 
Polaków zapytanych: „Jakie były w czasie II wojny kontakty Twojej rodziny z Ukraińcami?” 
odpowiedziało, że złe, a tylko 9% udzieliło odpowiedzi, że dobre. Ukraińcy uplasowali się 
w tym badaniu na pierwszym miejscu, wyprzedzając Niemców, co do których 63% społeczeń- 
stwa wypowiedziało negatywną opinię w kwestii doświadczeń okresu II wojny światowej, 
oraz Rosjan — 57%. Na taki stan rzeczy w płaszczyźnie relacji polsko-ukraińskich wpły-
nęła niewątpliwie czystka na Wołyniu dokonana przez Ukraińców na Polakach (kilkadziesiąt 
tysięcy zabitych Polaków), czego świadome jest 57% polskiego społeczeństwa. W polskim 
społeczeństwie, jak stwierdza Piotr Kwiatkowski, nadal dominuje stereotyp okrutnego Ukra-
ińca, który potrafił zamordować w bestialski sposób. Zob. W. Szack i, M. Wojciechowsk i: 
Źli Niemcy, źli Ukraińcy. „Gazeta Wyborcza” z 24 sierpnia 2009.

8 Stosunki…
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dach i przymuszonej historycznej amnezji zbudować trwałe, zdrowe i silne 
wzajemne relacje. Nie dość, że jest to kontrproduktywne, to jeszcze daje 
innym państwom do ręki jak najbardziej uzasadnione argumenty o hipokry-
zji i braku konsekwencji zachowań Warszawy”2.

Ukraina od momentu uzyskania niepodległości (warto przypomnieć, że 
to Polska była pierwszym państwem, które uznało — 2 grudnia 1991 roku 
— niepodległość Ukrainy i zapowiedziało rychłe nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych3) stanowiła, obok Federacji Rosyjskiej i Białorusi, główny 
filar polskiej polityki wschodniej4, zaś utrzymanie jej suwerenności (zwłasz-
cza prewencyjne działanie przed jej zbliżeniem z Federacją Rosyjską5, przy 
jednoczesnym dostrzeganiu wielowektorowości polityki zagranicznej, którą 
prowadził nie tylko prezydent Leonid Kuczma6), stabilności demokratycz-

2 P. Wołejko: Ukraina — Polska. Stracona Pięciolatka. Źródło http://dyplomacjafm.
blox.pl/html/1310721,262146,21.html?326618 (dostęp: 7 września 2009).

3 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia. W: Polityka zagra-
niczna RP 1989—2002. Red. R. Ku ź n ia r, K. Szczepan i k. Warszawa 2006, s. 221; 
J. Zając: Polska w stosunkach sąsiedzkich. W: Polska w stosunkach międzynarodowych. 
Red. S. Bieleń. Warszawa 2007, s. 91—93. 

4 Lilja Szewcowa, jeden z najbardziej znanych politologów rosyjskich, stwierdza, że dla 
Ukraińców Polska stała się „atrakcyjnym przykładem, wzorem wartym naśladowania”. Zob. 
W. Rad z iwi nowicz: Dla Rosji jesteście inni. Rozmowa z Lilją Szewcową. „Gazeta Wybor-
cza” z 6 lipca 2009.

5 Ukraina wraz z Białorusią i Mołdawią stanowią tak zwaną zachodnią flankę w obsza-
rze terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) o szczególnym znaczeniu geopo-
litycznym dla Federacji Rosyjskiej, co między innymi powoduje permanentny sprzeciw ze 
strony Moskwy wobec dalszego poszerzania influencji NATO na „rosyjską strefę wpływów”, 
a przy tym krytycyzm i sceptyczny stosunek do samej organizacji, co do której Jewgienij 
Primakow, były minister spraw zagranicznych Rosji stwierdzał: „W polityce zamierzenia się 
zmieniają; ale potencjały są stałe. Nie wierzę, że NATO zaatakuje nas. Ale hipotetycznie taka 
sytuacja może powstać, kiedy my będziemy musieli działać przeciwko interesom NATO”. 
Zob. M. Orzechowsk i: Stosunki Ukrainy z Federacją Rosyjską. W: Ukraina w stosun-
kach międzynarodowych. Red. M. P ie t r a ś, T. Kapuśn iak. Lublin 2007, s. 179—202; 
M. Niz io ł - Celewicz: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Wspólnoty Niepod-
ległych Państw. W: Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych. Lublin 2006, 
s. 136; K. Iwańcz u k: Pozycja geopolityczna Ukrainy. W: Ukraina w stosunkach między-
narodowych…; A.K. P ush kov: A View from Russia. In: NATO Enlargement: Opinions and 
Options. Ed. J. Simon. Washington, DC 1995, s. 123—140; I. Kobr i nskaya: Facing the 
Facts. In: Enlarging NATO. The National Debates. Ed. G.A. Mat tox, A.R. Rachwale. 
London 2001, s. 169—185.

6 Polityka „wielowektorowości” Ukrainy (Ukraine’s Multivectoral Foreign Policy) opie-
rała się na deklarowanej przez prezydenta Kuczmę chęci permanentnego polepszania i zacie-
śniania kooperacji ze wszystkimi strategicznymi z punktu widzenia Kijowa partnerami: 
USA, Rosją, UE i NATO, przy jednoczesnym braku długoterminowych, jasno określonych 
celów polityki zagranicznej oraz zmiennych deklaracjach. Zob. M. Smelova: Wielosekto-
rowość w polityce zagranicznej Ukrainy. Próba bilansu. „Sprawy Międzynarodowe” 2008, 
nr 2, s. 31—51; J. Ty m k iw: Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy. 
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nej i rynkowości, a z biegiem czasu podtrzymywanie czy nawet wzmacnia-
nie jej oscylowania w kierunku zachodnich struktur integracyjnych i wojsko-
wych7 można było uznać za cel strategiczny w wymiarze polskiej polityki 
bezpieczeństwa oraz polskiej polityki zagranicznej wobec Kijowa. Kolejne 
ekipy rządzące w Polsce podzielały pogląd Zbigniewa Brzezińskiego, który 
tworząc wielką geopolityczną szachownicę pisał, że „bez Ukrainy Rosja 
przestaje być imperium euroazjatyckim: może wciąż próbować zdobyć status 
imperialny, lecz byłaby wówczas głównie imperium azjatyckim”8. Dlatego 
też, zgodnie z przytoczonym tu poglądem byłego doradcy ds. bezpieczeń-
stwa narodowego USA okresu prezydentury Jamesa Cartera, wzmacnianie 
międzynarodowej pozycji niepodległej Ukrainy, uchodzącej za strefę bufo-
rową (a buffer zone)9, której interesy narodowe skierowane byłyby wyraźnie 
w stronę Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Europy Zachodniej, co zresztą 
usprawiedliwiano nawet kosztem nadwyrężania i tak mało poprawnych sto-
sunków Polski z Federacją Rosyjską, zdecydowanie znajdowało odzwiercie-
dlenie w polskiej polityce wschodniej ostatniej dekady XX wieku i kilku 
początkowych lat XXI wieku, zgodnie z wizją, którą kontynuował Brzeziński: 
„Utrata niepodległości przez Ukrainę miałaby natychmiastowe konsekwen-
cje dla Europy Środkowej, przekształcając Polskę w sworzeń geopolityczny 
na wschodniej granicy zjednoczonej Europy”10. Nieznaczne, lecz zauważalne 
przewartościowanie, jakie nadano miejscu Ukrainy w polskiej polityce zagra-
nicznej po 1989 roku, stało się dopiero pod koniec 2004 roku rezultatem wyda-
rzeń w tym państwie, określonych mianem „pomarańczowa rewolucja”11. 
Bardziej umiarkowane podejście do tendencji stawiania Ukrainy na piede-
stale polskiej polityki wschodniej zaczęło się zarysowywać po objęciu urzędu 
premiera RP przez Donalda Tuska jesienią 2007 roku i wyznaczeniu na sta-
nowisko ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.

W: Ukraina w stosunkach międzynarodowych…, s. 110—124; A. Eberha rdt: Polityka „wie-
lowektorowości” Ukrainy a propozycja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENP). „Biuletyn 
PISM” 2004, nr 22 (210), 24 maja. Źródło: http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/3 (dostęp: 
11 kwietnia 2005); S. Tols tov: Ukraine’s Foreign Policy After The Orange Revolution, 
CA&CC Press® AB Publishing Mouse (Sweden). Źródło: http://www.ca-c.org/online/2005/
journal_eng/cac-05/09.toleng.shtml (dostęp: 10 października 2009).

 7 Jak wskazują Jennifer Moroney i Stacy Closson, Polska służyła jako most pomię-
dzy starszymi członkami NATO i Ukrainą. Strefa buforowa USA—Polska—Ukraina uwy-
datnia zdolności Ukrainy do współpracy z Zachodem w płaszczyźnie regionalnej. Zob.  
J.P.D. Moroney, S. Closson: NATO’s Strategic Engagement with Ukraine in Europe’s 
Security Buffer Zone. In: Almost NATO. Partners and Players in Central and Eastern Euro-
pean Security. Ed. Ch. K r upn ick. New York, Oxford 2002, s. 222—223.

 8 Z. Brzez i ńsk i: Wielka szachownica. Przeł. T. Waż y ńsk i. Warszawa 1999, s. 46.
 9 J.P.D. Moroney, S. Closson: NATO’s Strategic Engagement…, s. 200—205. 
10 Ibidem, s. 46.
11 V. Av iout sk i i: Aksamitne rewolucje. Przeł. A. Cza r nacka. Warszawa 2007, 

s. 66—73, 109—111.
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W niniejszym artykule podjęta zostanie próba syntetycznego ujęcia 
i bilansu relacji polsko-ukraińskich od czasu „pomarańczowej rewolucji”12, 
jako wydarzenia, z którym wiązano nadzieje na „wielki przełom” zarówno 
w sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, jak i w jej deklarowanych przez lata 
aspiracjach międzynarodowych o obliczu prozachodnim13. Cezura ta jest 
o tyle znacząca i nieprzypadkowa, że uwidacznia pewną złudność oczeki-
wań zarówno Warszawy, jak i innych euroatlantyckich uczestników stosun-
ków międzynarodowych wobec Kijowa. Ostatecznie zostało to dostrzeżone 
przez polski establishment, aczkolwiek bardzo ewolucyjnie i zdecydowanie 
później niż na Zachodzie.

Oczekiwania wobec decydentów ukraińskiej sceny politycznej i jednocze- 
śnie zwycięzców „pomarańczowej rewolucji” — Wiktora Juszczenki i Julii 
Tymoszenko — uchodzących w percepcji Zachodu za ustosunkowanych pro-
zachodnio, okazały się zbyt wygórowane. Jednocześnie przewidywania, że 
bezpośrednim następstwem oddolnych działań w ramach obywatelskiego 
nieposłuszeństwa na Ukrainie będzie fundamentalny zwrot w ukraińskiej 
polityce zagranicznej w kierunku NATO i UE (the European Vector bądź też 
European Choice14), okazały się błędne. Na początku 2005 roku wydawało 
się, że Ukraina w końcu „obudziła się z postsowieckiego letargu”, w którym 
tkwiła, rządzona przez skorumpowaną i zoligarchizowaną klasę polityczną, 
tym bardziej że poparcie zarówno ze strony społeczeństwa ukraińskiego15, 
jak i społeczności międzynarodowej dla „obozu pomarańczowych” było nad-
zwyczaj duże. Po pięciu latach od tamtych wydarzeń można stwierdzić, że 
obóz prodemokratyczny okazał się jednak nieskuteczny i zbyt podzielony 
wewnętrznie, by wykorzystać zdobycze „pomarańczowej rewolucji”, zaś 

12 Stosunki polsko-ukraińskie po pomarańczowej rewolucji. Propozycje dla polskiej poli-
tyki zagranicznej, dyskusja panelowa w Fundacji Batorego (Paneliści: Bogumiła Berdychow-
ska, Jacek Cichocki, Paweł Kowal, Antoni Podolski), Warszawa, 31 maja 2005. Źródło http://
www.batory.org.pl/doc/dyskusja.pdf (dostęp: 10 października 2009).

13 Ukraina pozostawała bowiem w ostatniej dekadzie XX wieku państwem o bardzo nie-
pewnym obliczu, borykającym się z dylematem ukierunkowania ostrza polityki zagranicznej 
pomiędzy współpracą z NATO i UE a zbliżeniem z Rosją. Niewątpliwie na taki stan rzeczy 
niebagatelny wówczas wpływ wywierał geopolityczny podział Ukrainy na jej wschodnią, 
bardziej prorosyjsko zorientowaną część i zachodnią część opowiadającą się w zdecydowa-
nej mierze za zbliżeniem z Zachodem. Zob. W. Wi lson: Ukraińcy. Przeł. M. Urbańsk i. 
Warszawa 2002, s. 219—247; J. Kami ńska, O. M r i nska, A. Płoszaj: Ukraina — zróż-
nicowania regionalne i polityka rozwoju regionalnego. W: Historyczno-kulturowe uwarun-
kowania rozwoju Polska i Ukraina. Red. G. Gorzelak, A. Tucholska. Warszawa 2008, 
s. 107—110; East-Central European Economies in Transition. Ed. J.P. Ha rdt, R.F. Kauf-
f man. Joint Economic Committee, Congress of the United States, M. E. Sharpe, Armonk, 
New York 1995, s. 408—409. 

14 J.P.D. Moroney, S. Closson: NATO’s Strategic Engagement…, s. 205—210, 212—
219, 225—228. 

15 P. Wołejko: Ukraina — Polska. Stracona Pięciolatka…
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położenie geopolityczne Ukrainy16 samo w sobie nie pozwoli jej na zasadni-
cze i całkowite zbliżenie z Zachodem.

Jak słusznie twierdzi Andrzej Szeptycki, wskazany stan rzeczy był impli-
kacją czterech zasadniczych kwestii. Po pierwsze, w odbiorze zarówno mię-
dzynarodowym, jak i ze strony polskiej zdecydowanie przeceniono znacze-
nie przemian w wymiarze wewnątrzukraińskim, licząc na dokonanie się  
swoistej transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej. W tym wymia-
rze nowe ukraińskie władze okazały się jednak zbyt słabe i niezdolne do 
przeprowadzenia radykalnych reform systemu społeczno-ekonomiczno-poli-
tycznego. Dla niektórych, w tym dla polskich decydentów sceny politycz-
nej, największym rozczarowaniem, a wręcz zaskoczeniem okazał się „sojusz” 
zawarty pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem17. Po 
wtóre, błędne okazało się odczytywanie manifestacji „projuszczenkow- 
skich” w kategoriach poparcia dla prozachodniej orientacji Ukrainy18. Celem 
demonstrujących Ukraińców było bowiem wyrażenie sprzeciwu wobec fał-
szerstw wyborczych, dezaprobata dla polityki odchodzącego wówczas 
Leonida Kuczmy i „wyznaczonego” następcy — Wiktora Janukowycza. Jak 
pisze Andrzej Szeptycki, „»pomarańczowa rewolucja« jako proces o charak-
terze przede wszystkim wewnątrzkrajowym nie zaowocowała radykalnym 
wzrostem sympatii prozachodnich, doprowadziła natomiast do nasilenia roz-
członkowania wewnątrz państwa, wpłynęła na wzrost zainteresowania oby-
wateli polityką zagraniczną Ukrainy, przynosząc efekt odwrotny do oczeki-
wanego, albowiem pojawiły się tendencje do wzrostu promoskiewskich sym-
patii, przy jednoczesnym postrzeganiu NATO19 w kategoriach zagrożenia, co 
ostatecznie przejawiło się zawieszeniem dążeń Ukrainy do uzyskania Planu 

16 Zob. A. Szept yck i: Polityka Rosji wobec Ukrainy: instrumenty wpływu „Sprawy 
Międzynarodowe” 2007, nr 1, s. 55—81.

17 Ł. Adamsk i: Polityka Polski wobec Ukrainy. Uwarunkowania. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2008”. PISM, Warszawa 2008, s. 217—218.

18 Jak pokazują przeprowadzone w 2005 roku badania, zarówno pod względem współ-
pracy wojskowej i ekonomicznej, jak i sympatii Ukraińców dla poszczególnych narodów, 
Rosja i Rosjanie w każdej z tych płaszczyzn wyprzedzają USA i Amerykanów. Jednocze-
śnie należy zauważyć, że w każdej z tych kwestii Polska i Polacy znajdują się na pierwszym 
miejscu. Jeśli wskazuje się, że liczba 1 jest wskaźnikiem skrajnie negatywnym, zaś liczba  
7 — skrajnie pozytywnym, to sympatia Ukraińców dla Polaków wynosi 5,96; współpraca 
wojskowa oceniana jest na 5,20, zaś gospodarcza na 6,10. Jarosław Hrycak podkreśla, że 
nigdy nie obserwowano w społeczeństwie ukraińskim tak niskiego poziomu uczuć antypol-
skich. Zob. M. Kowalsk i, J. Mal ick i: Ukraińcy a świat zewnętrzny. W: J.M. Nowa-
kowsk i, J. Urbanowicz, M. P rze łomie, M. Kowalsk i, J. Mal ick i, A. Kor n ie -
jen ko: Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża Pomarańczowej Rewolucji. Warszawa 2005, 
s. 70—80, 90—93; J. H r ycak: Nowa Ukraina. Nowe interpretacje. Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wrocław 2009, s. 221—222, 228, 242.

19 NATO’s relations with Ukraine. Source http://www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_37750.htm (dostęp: 10 października 2009).
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na Rzecz Członkostwa w NATO (Membership Action Plan — MAP)”20. Ten 
czynnik znalazł niewątpliwie odzwierciedlenie w kolejnej kwestii — stano-
wisku rosyjskim wobec „pomarańczowej rewolucji”. Konieczne wydaje się 
przynajmniej zasygnalizowanie, że Moskwa konsekwentnie pozostawała 
wrogo ustosunkowana do przemian, jakie miała pociągać za sobą „pomarań-
czowa rewolucja”, gdyż w Moskwie postrzegano je w kategoriach zagrożenia 
strategicznych interesów rosyjskich w regionie21. Niemniej jednak, jak poka-
zały kolejne wydarzenia, powiązania polityczno-gospodarcze (uzależnienie 
ekonomiczne, zwłaszcza kwestie gazu) i wpływy społeczne Rosji na Ukra-
inie pozostają na tyle silne, że oddolne ruchy społeczne nie są w stanie ich 
zdegradować22. Ostatecznie słabość permanencji zmian wywołanych „poma-
rańczową rewolucją” była również implikacją braku strategicznych i konkret-
nych działań ze strony Europy Zachodniej, by zachęcić Ukrainę do stabil-
nego zwrotu w kierunku UE. Jak się jednak wydaje, po rozszerzeniu UE 
o dziesięć państw Europy Środkowo-Wschodniej 1 maja 2004 roku i ocze-
kiwaniu na przyjęcie kolejnych dwóch — Rumunii i Bułgarii (co nastąpiło 
w 2007 roku) — UE nie mogła i zarazem nie była w stanie zaoferować Ukra-
inie niczego szczególnego, nawet jako alternatywy dla członkostwa, którym 
Kijów pozostawał zainteresowany23. Na zachowawczą politykę UE władze 
Kijowa odpowiedziały według siebie w sposób wprost proporcjonalny24.

Głównym tematem tego artykułu pozostaje jednak wpływ „pomarań-
czowej rewolucji” na stosunki polsko-ukraińskie. Jeszcze przed zmianami, 
które dokonały się na ukraińskiej scenie politycznej, w relacjach dwustron-
nych kontynuowana była polityka strategicznego partnerstwa25 i wysiłków 

20 J.P.D. Moroney, S. Closson: NATO’s Strategic Engagement…, s. 220—221, 225—
227; A. Szept yck i: Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”. „Sto-
sunki Międzynarodowe” 2007, nr 3—4, s. 127.

21 H.D. Dr iscol l, S.N. Fa rlane: Russia and NATO after the Cold War. In: Almost 
NATO. Partners and Players in Central…, s. 232—256.

22 M. Orzechowsk i: Stosunki Ukrainy z Federacją Rosyjską. W: Ukraina w stosun-
kach międzynarodowych…, s. 179—202; J.M. Nowakowsk i: Demokratyczna krucjata 
i odrodzenie NATO. Pomarańczowe marzenie prezydenta Busha. W: Ukraina na zakręcie…, 
s. 109—113.

23 T. Kapuśn iak: Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, „Stosunki Międzynaro-
dowe” 2007, nr 3—4 (t. 36), s. 175—176.

24 A. Szept yck i: Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”…, 
s. 126—128.

25 Analizując stosunki polsko-ukraińskie w ostatniej dekadzie XX wieku, Beata Surmacz 
wyróżnia kilka okresów. Lata 1989—1991 określa mianem „okresu przygotowawczego”; 
okres od początku grudnia 1991 roku do początku 1993 roku to „okres romantyczny”; lata 
1993—1995 to czas „zamrożenia wzajemnych kontaktów”; od końca 1995 roku do 1997 roku 
następuje zaś czas „renesansu Ukrainy”. Zwrócić należy uwagę na Traktat między Rzeczpo-
spolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy spo-
rządzony w Warszawie 18 maja 1992 roku podczas oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy 
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na rzecz pojednania narodów26, zbliżenia i dialogu, aczkolwiek, co należy 
podkreślić, już od wiosny 2002 roku dynamika owego strategicznego part-
nerstwa w stosunkach polsko-ukraińskich zaczęła ulegać stopniowemu osła-
bieniu. Powodem stała się między innymi kontynuowana wielowektorowość 
ukraińskiej polityki zagranicznej, która w wyniku „strategicznego niezde-
cydowania” oscylowała pomiędzy Brukselą a Moskwą, przy jednoczesnych 
tendencjach na rzecz osłabienia aspiracji prozachodnich Ukrainy, a ściślej-
szej integracji z WNP27. Jak wykazała praktyka polityczna, Ukraina mimo 
wielu podpisanych z Polską porozumień nie była skora do wywiązywania 
się z przyjętych zobowiązań, by wskazać w tym kontekście na umowę doty-
czącą współpracy kulturalnej z 1997 roku oraz kwestii związanych z Cmen-
tarzem Orląt Lwowskich28. Negatywne emocje nadal wzbudzały zaszłości 
historyczne dotyczące II wojny światowej29. Wątpliwości wzbudzała również 

Leonida Krawczuka w Polsce. Zob. W. Gi l l, N. Gi l l: Stosunki Polski z Ukrainą w latach 
1989—1993. Toruń—Poznań 1994, s. 21—39; B. Su r macz: Stan i perspektywy rozwoju sto-
sunków polsko-ukraińskich. W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne 
i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji. Red. M. Stola rcz yk, B. Łomi ńsk i. Kato-
wice 1998, s. 195—207.

26 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w okresie dwóch kadencji swego urzędowa-
nia wyraźnie dążył do utrzymania strategicznych relacji polsko-ukraińskich, można rzec, że 
na kierunku wschodnim, zgodnie z formułą Ukraine first. Jeszcze w 1998 roku prezydent 
RP stwierdzał: „Od wieków narody ukraiński i polski sąsiadowały ze sobą, wzajemnie się 
wzbogacały kulturalnie i gospodarczo. […] Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jestem 
głęboko przekonany, że przyszłość stosunków polsko-ukraińskich należy budować na praw-
dzie, będącej podstawą porozumienia i pojednania między naszymi narodami. Mam przy 
tym świadomość, że najtrudniejsze problemy wynikają z niedomówień i fałszu, zwłaszcza 
gdy dotyczą one wspólnych dziejów”. Wtórował mu w takim stanowisku prezydent Ukrainy 
Leonid Kuczma. Zob. Przedmowy Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Prezydenta 
Ukrainy Leonida Kuczmy. W: Polska i Ukraina w latach trzydziestych i czterdziestych XX 
wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Polskie podziemie 1939—1941. 
Lwów, Kołomyja, Stryj, Złoczów. Centralne Archiwum MSW, ARP i Państwowe Archiwum 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Warszawa—Kijów 1998, s. 10—17. 

27 B. Nyg ren: The Implications for Putin’s Policy Towards Ukraine and Belarus of 
NATO and EU Expansion. In: Changing Transatlantic Security Relations. Do the US, the EU 
and Russia form a New strategic triangle? Eds. J. Hal lenberg, H. Ka rl sson. London and 
New York 2006, s. 125—141.

28 21 maja 2002 roku miało dojść do uroczystego otwarcia Cmentarza z udziałem prezy-
dentów Polski i Ukrainy, jednak ze względu na brak porozumienia w tej płaszczyźnie pomię-
dzy Radą Miasta Lwowa a najwyższymi władzami Ukrainy do otwarcia nie doszło. Zob.  
E. Figel: Ukraina. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”. PISM. Warszawa 
2003, s. 317—318.

29 We wskazanym tu kontekście niezwykle trafne wydają się słowa Tadeusza Olszań-
skiego, który analizując historię dziejów i politykę Ukrainy, pisał: „[…] można odczytać 
dwie różne, niemożliwe do uzgodnienia wizje historii Ukrainy: martyrologiczną, wzorowaną 
na polskiej, zgodnie z którą Ukraina przez całe swe dzieje walczyła z naporem i uciskiem 
Polaków i Rosjan, oraz triumfalistyczną, wzorowaną na rosyjskiej, zgodnie z którą Ukraińcy 
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płaszczyzna współpracy gospodarczej. Polska koncentrowała się bowiem  
na podtrzymywaniu intensywnych kontaktów ekonomicznych z Kijowem, 
lecz ich dynamika mimo wszystko ulegała osłabieniu. Wprawdzie w lutym 
2004 roku Polska osiągnęła porozumienie z Ukrainą w kwestii przedłużenia 
rurociągu Odessa—Brody do Płocka (docelowo do Gdańska) w celu zapew-
nienia dostaw ropy wydobywanej z Morza Kaspijskiego do Polski, co w pol-
skiej polityce energetycznej stanowi istotny element na rzecz dywersyfikacji 
dostaw tego surowca, niemniej jednak kilka miesięcy później strona ukra-
ińska podała w wątpliwość to porozumienie. Dopiero 31 lipca 2004 roku 
podczas wizyty Leszka Millera na Ukrainie podpisano memorandum pomię-
dzy polskim PERN „Przyjaźń” a ukraińską „Ukrtransnaftą” w sprawie prze-
dłużenia rurociągu Odessa—Brody do Płocka. Projekt ten uzyskał popar-
cie rządów Polski, Ukrainy oraz UE. Na początku lutego 2004 roku zde-
cydowano, że popłynie nim nie rosyjska, ale kaspijska ropa. Uzgodnienia 
te zostały dodatkowo potwierdzone 12 lutego 2004 roku, gdy z oficjalną 
wizytą przybył do Warszawy prezydent Ukrainy Leonid Kuczma, którego 
podejmował prezydent Aleksander Kwaśniewski30. W płaszczyźnie zaszło-
ści historycznych istotne było wydarzenie z 10 lipca 2003 roku, gdy parla-
menty Polski i Ukrainy wydały jednakowo brzmiące deklaracje w sprawie 
tragedii na Wołyniu, mordów dokonanych przez Ukraińców na polskiej lud-
ności, czystki etnicznej rozpoczętej w 1943 roku, podczas której oddziały 
Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) i miejscowych chłopów wymordo-
wały 30—60 tys. Polaków31. 11 lipca 2003 roku prezydenci Kwaśniewski 
i Kuczma wzięli udział w obchodach upamiętniających 60. rocznicę mordów 
w Pawliwce na Wołyniu (dawny Poryck — miejscowość, w której 11 lipca 
1943 roku Ukraińcy wymordowali około 200 Polaków)32. Można jednak 

byli współgospodarzami Imperium Rosyjskiego i Związku Sowieckiego oraz współtwórcami 
ich potęgi. Ta pierwsza pociąga za sobą dość radykalny nacjonalizm, druga rozmywa poczu-
cie odrębności od Rosji”. Zob. T.A. Olszańsk i: Trud niepodległości. Ukraina na przełomie 
tysiącleci. Kraków 2004, s. 148—152.

30 „Rocznik Strategiczny 2003/2004”. Warszawa 2004, s. 348—349.
31 UPA powstała 14 października 1942 roku. Strona ukraińska twierdzi, że górna granica 

jest zdecydowanie zawyżona i wskazuje za to na liczbę 10—12 tys. zamordowanych Ukraiń-
ców w ramach akcji odwetowej przeprowadzonej przez Polaków, na co Polacy odpowiadają, 
że rzeczywista liczba ofiar Polaków wynosi między 2 a 2,5 tys. ofiar. Zob. R. Torzeck i: 
Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypo-
spolitej. Warszawa 1993, s. 234—235; W.A. Sercz yk: Historia Ukrainy. Wrocław 2001, 
s. 383—384; G. Mot yka, R. Wnu k: Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945—1947. 
Warszawa 1997, s. 37—52.

32 Pisząc o bolących ramach historii stosunków polsko-ukraińskich, Adam Michnik 
wskazuje: „Polityka Polska wobec Ukrainy winna być nacechowana życzliwością i reali-
zmem. Temu winien służyć również dialog […]. Dialog ów […] nie może oznaczać wskrze-
szania polskich snów o potędze, mesjanizmu czy idei jagiellońskiej, które dla Ukraińców 
oznaczają polskie aspiracje imperialne”. Zob. A. Mich n i k: Rana Wołynia. W: Stosunki pol-
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stwierdzić, że podobnie jak w ostatniej dekadzie XX wieku, gdy wybu-
chały liczne konflikty dotyczące katedry greckokatolickiej w Przemyślu33 
oraz cmentarza wojskowego we Lwowie, tak i na początku pierwszej dekady 
XXI wieku stosunki społeczne na pograniczu polsko-ukraińskim pozosta-
wały dalekie od idealnych. Wynikało to z braku dojrzałości społeczeństw 
do pojednania, mimo że na najwyższych szczeblach władzy w percepcji sto-
sunków dwustronnych dominował promowany po stronie polskiej przez pre-
zydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „romantyczny pragmatyzm”, którego 
mottem były słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Istnienie wolnej Polski 
jest niemożliwe bez wolnej Ukrainy”34. 

Mimo wielu kwestii wzbudzających kontrowersje po obu stronach 
przedstawiciele polskiego establishmentu nieprzerwanie podkreślali, że 
celem RP jest ściślejsza integracja pomiędzy Ukrainą a UE oraz NATO. 
W najdoskonalszy sposób oddawały to słowa ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, który w kolejnych exposé 
z 2002, 2003 i 2004 roku wskazywał: „Szczególnie ważne są w tym kon-
tekście działania na rzecz integracji Ukrainy z instytucjami euroatlan-
tyckimi oraz służące temu celowi mechanizmy współpracy. Dążymy do 
zachowania odpowiedniej rangi w relacjach między NATO a Ukrainą.  
[…] Oczekujemy zaproszenia Ukrainy na szczyt w Pradze. Europa Wschod-
nia stanowi nie tylko obszar naszego bliskiego sąsiedztwa, ale i znaczą-
cych zmian, jakie tu zachodzą. Polska będzie traktować swoją aktyw-
ność dyplomatyczną, gospodarczą i kulturalną na Wschodzie jako samo-
istny cel, a zarazem atut stanowiący o naszej pozycji międzynarodowej. 
Nasz kraj już wykorzystuje na tym kierunku szanse wynikające z naszego 
udziału w NATO i OBWE, jednak dopiero wejście do UE pozwoli na reali-
zację bardziej złożonych interesów na Wschodzie. Umożliwi ono wpisa-
nie polskich interesów w ramy dopiero powstającej koncepcji stosunków 
Unii z Rosją, Ukrainą i Białorusią oraz pozostałymi krajami byłego ZSRR. 
[…] Szczególną rolę w polityce wschodniej RP odgrywać będzie rozwój 
strategicznego partnerstwa polsko-ukraińskiego. W tym zakresie przywią-
zujemy dużą wagę do możliwości współdziałania z USA i UE na rzecz 
ugruntowywania prozachodniego wyboru Ukrainy. Priorytetowym zada-
niem będzie pogłębianie tego partnerstwa, wyrażającego się dotychczas 
głównie w dobrym dialogu na najwyższym szczeblu, jednak w niedosta-
tecznej mierze przekładającego się na współpracę regionalną i przygra-

sko-ukraińskie. Historia i pamięć. Red. J. Marsza łek-Kawa, Z. Kor pus. Toruń 2008, 
s. 251—262; „Rocznik Strategiczny 2003/2004”…, s. 348—349.

33 A. St rońska: Dopóki milczy Ukraina. Warszawa 1998, s. 40—41, 48—49, 60—61, 
64—65.

34 J. H r ycak: Ukraina 1772—1999. Narodziny nowoczesnego narodu. Przeł. K. Kot y ń-
ska. Lublin 2000, s. 332.
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niczną. Widzimy potrzebę i pełną możliwość wyraźnego wzmocnienia 
współpracy obu krajów”35.

W exposé wygłoszonym w 2003 roku Włodzimierz Cimoszewicz podkre-
ślał: „Partnerstwo strategiczne między Polską a Ukrainą wytrzymało próbę 
czasu i ma przed sobą przyszłość. Polska będzie działać na rzecz napełnia-
nia tego partnerstwa konkretną treścią  wspólnych projektów i przedsięwzięć. 
Będziemy nadal wspierać Ukrainę w kontaktach wielostronnych, zwłaszcza 
z państwami i instytucjami zachodnimi, licząc na to, że strona ukraińska 
potwierdzi w nich swoją partnerską wiarygodność. […] Uważamy, że zasłu-
guje na docenienie ze strony Brukseli deklaracja Ukrainy, iż docelowo chcia-
łaby ona zostać członkiem Unii Europejskiej. Będziemy wspierać dążenia 
Ukrainy do zawarcia umowy stowarzyszeniowej”36. W 2004 roku minister 
wskazywał: „Polska była i będzie rzecznikiem integracji Ukrainy w ramach 
NATO i Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że nasz głos na rzecz 
Ukrainy będzie znajdował tym lepszy odzew wśród partnerów, im mocniej-
sza będzie demokracja i głębsze będą reformy gospodarcze w tym kraju. 
Prozachodni wybór Kijowa musi mieć jednoznaczne oparcie w faktach. Jako 
członek Unii Europejskiej Polska będzie działać na rzecz jak najszybszego 
przedstawienia Ukrainie jasnej perspektywy europejskiej z możliwością 
członkostwa włącznie”37.

Słuszne wydaje się stwierdzenie, że apogeum strategii „romantycz-
nego pragmatyzmu” przypadło na okres ukraińskiego obywatelskiego 
zrywu z przełomu 2004 i 2005 roku, czego implikacją stało się ocieplenie 
we wzajemnych polsko-ukraińskich relacjach. Polska, która wykazywała 
wówczas największe zaangażowanie na rzecz poparcia dla opozycyjnego 
kandydata w wyborach prezydenckich — Wiktora Juszczenki — spośród 

35 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza o podsta-
wowych kierunkach polityki zagranicznej (przedstawiona na 16. Posiedzeniu Sejmu w dniu 
14 marca 2002 roku). Źródło http://www.msz.gov.pl/ Expose,2002,1647.html.

36 W exposé Cimoszewicz podkreślał w kontekście Ukrainy, że Polska w 2002 roku przy-
czyniła się znacznie do podtrzymania dialogu Ukrainy z UE. Istotnym wydarzeniem w tej 
materii była chociażby konferencja „Ukraina w Europie”, która została zorganizowana w paź-
dzierniku 2002 roku w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz oraz ugrupo-
wań opozycyjnych Ukrainy, a także wysocy rangą przedstawiciele samej UE i państw człon-
kowskich. Cimoszewicz, podkreślając, że Polska będzie wspierać prounijne dążenia Ukrainy, 
wskazywał, że sama Ukraina powinna konsekwentnie dążyć do wcielania w życie mechani-
zmów wolnorynkowych oraz standardów legislacyjnych UE, co obejmuje stosowanie w prak-
tyce politycznej reguł demokracji, praw człowieka, rządów prawa oraz wolności słowa. Zob. 
Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku (przedstawiona przez 
Ministra Spraw Zagranicznych na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 stycznia 2003 roku). Źródło 
http://www.msz.gov.pl/Expose, 2003,1643.html.

37 Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku przedstawiana 
na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 stycznia 2004 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych RP 
Włodzimierza Cimoszewicza. Źródło http://www.msz.gov.pl/Wystapienie,Ministra,1640.html.
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niemal wszystkich państw zainteresowanych sytuacją społeczno-polityczną 
w Kijowie, wykazała się też szczególnym zrozumieniem zaistniałych oko-
liczności. Parlament RP przyjął rezolucję, w której wzywał do przeprowa-
dzenia wolnych i przejrzystych wyborów na Ukrainie38. Warszawa stała 
się głównym promotorem interesów Kijowa na arenie międzynarodowej, 
w czym upatrywała szansy na rezygnację z wielowektorowej polityki, 
którą przez dziesięć lat swojej prezydentury prowadził Leonid Kuczma, 
a tym samym również na bezprecedensowe zbliżenie Ukrainy do struk-
tur europejskich (a przy tym większe zainteresowanie Brukseli polityką 
wschodnią niż południową UE) i euroatlantyckich. Toteż niewątpliwie za 
sprawą Polski Unia (bardziej zainteresowana relacjami z Federacją Rosyj-
ską niż z Ukrainą) w sposób bezprecedensowy zaangażowała się w prze-
bieg „pomarańczowej rewolucji”39. Przybliżając jedynie syntetycznie zaan-
gażowanie strony polskiej w „pomarańczową rewolucję”, należy wskazać 
na fakt, że prezydent Aleksander Kwaśniewski, poproszony przez Leonida 
Kuczmę i Wiktora Juszczenkę o prowadzenie mediacji, trzykrotnie prze-
bywał wówczas z misją mediacyjną w Kijowie (z pierwszą wizytą przybył 
26 listopada 2004 roku). Dzięki zabiegom Kwaśniewskiego, przy współ-
pracy prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa i szefa dyplomacji UE Javiera 
Solany oraz przewodniczącego rosyjskiej Dumy Państwowej Borysa Gry-
złowa, w Kijowie zgodzono się na przeprowadzenie spotkania pojednaw-
czego okrągłego stołu, dzięki czemu uniknięto rozwiązania siłowego, osta-
tecznie zaś przystano na to, by 26 grudnia 2004 roku powtórzona została 
druga tura wyborów prezydenckich, w której zwycięstwo odniósł Wiktor 
Juszczenko40. Ciekawe są spostrzeżenia Viatcheslava Avioutskiiego doty-
czące roli i działań Aleksandra Kwaśniewskiego na rzecz rozwiązania 
ukraińskiego kryzysu. Autor Aksamitnych rewolucji wprowadza określenie 

38 Największą liczbę obserwatorów monitorujących przebieg drugiej tury wyborów pre-
zydenckich na Ukrainie — 2355 osób — wysłała Polska. Zob. T. Kapuśn iak: Polityka Unii 
Europejskiej wobec Ukrainy…, s. 171—173.

39 24 listopada 2004 roku pod wpływem Bronisława Geremka i Jacka Saryusza-Wol-
skiego Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego stwierdziła, że wybory na 
Ukrainie zostały sfałszowane i nie można uznać ich wyniku za wiążący. Sytuacji na Ukra-
inie został poświęcony szczyt UE—Rosja, który miał miejsce w Hadze 25 listopada 2005 
roku. 1 grudnia 2004 roku z inicjatywy strony polskiej zorganizowano w Parlamencie Euro-
pejskim specjalną debatę na temat sytuacji na Ukrainie. Projekt rozwiązania sytuacji kryzy-
sowej przedstawił wówczas Jerzy Buzek. Zob. P. Tu rcz y ńsk i: Polityka Unii Europejskiej 
wobec Ukrainy. „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 2, s. 63—77.

40 Ze strony polskiej równocześnie z prezydentem Kwaśniewskim działali również inni 
politycy, a także były prezydent RP Lech Wałęsa, który angażował się wyraźnie w mediacje. 
„Rocznik Strategiczny 2004/2005”. Warszawa 2005, s. 376—377; W. Zającz kowsk i: Sto-
sunki Polski z Ukrainą. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005”. Warszawa 2005, 
s. 137—141; B. Su r macz: Stosunki Polski z Ukrainą. W: Ukraina w stosunkach międzyna-
rodowych…, s. 215—217.
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„doktryna Kwaśniewskiego”. W podsumowaniu pisze: „W efekcie Aleksan-
der Kwaśniewski występował w Kijowie w podwójnej roli — przedstawi-
ciela Unii Europejskiej i zwolennika amerykańskiego modelu demokratyza-
cji”. Przytacza przy tym słowa samego prezydenta RP, który w komentarzu 
na temat roli Waszyngtonu oświadczył, że „»pomarańczowa rewolucja«” 
nie mogłaby mieć miejsca bez zaangażowania ze strony Stanów Zjedno-
czonych” oraz że „gdyby nie Stany Zjednoczone, niemożliwe byłoby zaże-
gnanie ukraińskiego kryzysu”41. Autor w działaniach prezydenta RP widzi 
zabiegi na rzecz demokratyzacji takich państw Europy Wschodniej, jak 
Ukraina, Białoruś i Mołdawia, celem zablokowania interesów rosyjskich 
w regionie. Przytaczając zaś słowa Siergieja Markowa, wskazuje, że Polska 
dąży do odzyskania wpływów na Ukrainie, „gdyż bez Ukrainy i bez pro-
jektów, jak ją zeuropeizować Polska pozostanie krajem średniego znacze-
nia. Natomiast z Ukrainą i wielkim projektem europejskim Polska staje się 
wielką potęgą na miarę Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii”42.

Podsumowując skutki wzmożonego polskiego zaangażowania w ukraiń-
ską „pomarańczową rewolucję”, należy wskazać kilka zasadniczych kwestii. 

Po pierwsze, dzięki działaniom, jakie wówczas podjęła strona polska, i to 
pomimo faktu, że relacje polsko-ukraińskie w dużej mierze opierają się czy 
wręcz uzależniane są od historycznych imponderabiliów, nastąpiło niewąt-
pliwe ocieplenie, a nawet wzmocnienie stosunków dwustronnych, aczkol-
wiek miało ono wymiar krótkotrwały. Postawa Polski umożliwiła nadanie 
relacjom polsko-ukraińskim szczególnego wymiaru. Z jednej strony jako 
priorytet postawiono bowiem kontynuację strategii silnego zaangażowania 
w budowanie wizerunku Ukrainy na arenie międzynarodowej jako państwa 
demokratycznego ze społeczeństwem obywatelskim, z drugiej zaś dążono do 
przezwyciężenia najostrzejszych antagonizmów w relacjach dwustronnych. 
Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy było exposé nowego ministra spraw  
zagranicznych Adama Daniela Rotfelda wygłoszone 21 stycznia 2005 roku, 
w którym minister stwierdzał: „[…] jako członek Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego i Unii Europejskiej – będziemy zmierzać do nowego otwarcia w sto-
sunkach całego Zachodu z Ukrainą. Demokratyczny przełom, jaki dokonał 
się w tym kraju, spotkał się ze zrozumieniem i poparciem wszystkich odpo-
wiedzialnych sił politycznych w Polsce. Uczynimy wszystko, aby przełom 
ten został doceniony i zyskał uznanie społeczności demokratycznych 
państw Zachodu. Jest to bowiem wydarzenie o randze historycznej, porów-
nywalne z europejską »jesienią narodów« 1989 roku. Reformy na Ukra-
inie wymagają wsparcia, a jej zwrot polityczny ku strukturom euroatlantyc-
kim — odwzajemnienia. Sami — w trybie dwustronnym – chcemy okazać 

41 V. Av iout sk i i: Aksamitne rewolucje…, s. 153.
42 Ibidem, s. 154.
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nowemu Prezydentowi i Rządowi Ukrainy niezbędną pomoc i podzielić się 
naszymi doświadczeniami w rozwijaniu i utrwalaniu demokratycznej i pro-
europejskiej transformacji. Będziemy zabiegać w szczególności o to, aby 
Unia Europejska podniosła swoje relacje z Ukrainą do rangi Partnerstwa 
Strategicznego i otworzyła perspektywę integracyjną, a NATO zaoferowało 
Ukrainie Program Działania na rzecz Członkostwa. Triumf demokracji na 
Ukrainie, osiągnięty drogą pokojową, jest wielką zasługą milionów Ukra-
ińców. Jest to również nasz polski sukces. Mediacja Prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego i pozyskanie przez nas dla tej sprawy przedstawicieli Unii 
Europejskiej, zaangażowanie wielu polskich polityków, aktywność naszych 
parlamentarzystów ponad podziałami partyjnymi, włączenie się polskich 
eurodeputowanych oraz tysięcy młodych obserwatorów wyborczych — te 
i inne działania przyczyniły się do pomyślnego rozwiązania kryzysu i są 
ważną inwestycją na przyszłość. Masowa solidarność Polaków z demo-
kratyczną Ukrainą jest dobrym punktem wyjścia do przełomu w stosun-
kach między naszymi społeczeństwami. Stosunki na szczeblu prezydentów 
są ważne, ale o przyszłości naszych państw zadecydują narody. Ukraińcy 
i Polacy dali w tych tygodniach i miesiącach dowód najwyższej dojrzało-
ści politycznej i właściwego pojmowania racji stanu. Dlatego też dołożymy 
wszelkich starań, aby stworzyć solidne i jednocześnie praktyczne podstawy 
takiego rozwoju wzajemnych stosunków na poziomie społeczeństw, aby 
zmiana była odczuwalna dla milionów obywateli naszych państw po obu 
stronach granicy. […] Obalony został mit, jakoby nasi wschodni sąsiedzi nie 
byli w stanie sprostać zachodnim standardom demokracji i praw człowieka. 
Zakwestionowana została teza, że narody tej części Europy należą do innej 
strefy cywilizacyjnej i kulturowej, do innej »strefy wpływów«. Wreszcie, 
nie potwierdził się mit, zgodnie z którym społeczeństwa tej części Europy 
pogrążone są w apatii i nie mogą same zbudować społeczeństwa obywatel-
skiego”43.

Po drugie, „pomarańczowa rewolucja” pozwoliła Polsce stać się bardziej 
„widocznym” partnerem na arenie międzynarodowej, wysuwając ją z grona 
państw UE tak, że Polska przyjęła pozycję lidera Europy Środkowej, oraz 
podnosząc w pewien sposób jej prestiż w zachodnim środowisku międzyna-
rodowym. 

Po trzecie, Polsce jako swoistemu „adwokatowi” na rzecz wzmacniania 
pozycji międzynarodowej Ukrainy, wprawdzie na niewielką skalę, ale udało 
się zintensyfikować wysiłki i zainteresować struktury zachodnie sytuacją 
w Kijowie, co implikowało zbliżenie pomiędzy tymi strukturami a Ukrainą. 

43 Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej przedstawiona na posie-
dzeniu Sejmu 21 stycznia 2005 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. Adama  
Daniela Rotfelda. Źródło http://www.msz.gov.pl/ Wystapienie,Ministra,(tekst),1160.html (do-
stęp: 10 października 2009).
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Natomiast nadal kontrowersyjna pozostawała kwestia, jaki kształt ma to zbli-
żenie przyjąć, i to po obydwu stronach44. Co prawda, w przypadku Sojuszu 
Północnoatlantyckiego już 22 lutego 2005 roku padło zgodne stwierdzenie 
państw członkowskich NATO o „otwarciu drzwi” dla Ukrainy45, to jednak 
w przypadku UE, mimo że konsekwentnie deklarowanym celem ze strony 
Polski było członkostwo Ukrainy w strukturach europejskich (do czego 
starała się nakłonić innych członków UE i przeforsować oficjalną deklarację 
w tej materii), zachowany został zdecydowany dystans partnerów zachodnich  
wobec tej inicjatywy. Zdarzały się nawet jednoznaczne stwierdzenia, że 
członkostwo Ukrainy w UE jest niemożliwe, a tym samym w ogóle nie 
podlega dyskusjom (Günter Verheugen). Partycypację Kijowa w UE jako 
wizję utopijną przedstawiała zwłaszcza Francja46, mając na uwadze fakt, że 
w interesie UE nie leży kolejne rozszerzenie, tym bardziej że rozpoczęto 
negocjacje z Turcją, natomiast stwierdzano, że możliwa jest inna forma zbli-
żenia z Ukrainą jako „kluczowym partnerem i sąsiadem Unii”, w ramach 
„Nowej Polityki Sąsiedztwa” (ENP)47. Ujmując tę płaszczyznę z innej strony, 
polskie zaangażowanie w wydarzenia na Ukrainie po raz kolejny w ciągu 
kilku lat stanowiło dowód na to, że polska racja stanu zdecydowanie odbiega 
od strategicznych założeń polityki zagranicznej głównych decydentów UE, 
by wskazać w tym miejscu tylko fakt bezdyskusyjnego poparcia przez stronę 
polską agresji amerykańskiej na Irak w marcu 2003 roku. 

44 Należy wskazać, że tylko początkowo, zarówno ukraińskie społeczeństwo, jak i poli-
tyczni liderzy przyjęli niemal romantyczną wizję integracji europejskiej i członkostwa 
w NATO. Z czasem wizja ta stawała się coraz bardziej rzeczywista, a tym samym coraz 
mniej realna. W 1994 roku 29% respondentów opowiadało się za militarnym i politycznym 
aliansem z Rosją, 14% za sojuszem z NATO, a 24% opowiadało się za neutralnością Ukrainy. 
Dwa lata później, według sondażu przeprowadzonego przez SOCIS-Gallup oraz the Demo-
cratic Initiatives Foundation, na pytanie, czy Ukraina powinna stać się członkiem NATO: 
45% zapytanych nie miało zdania, 15% opowiadało się za jak najszybszą integracją ze struk-
turami euroatlantyckimi, 21% popierało partycypację Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyc-
kim, ale w późniejszym okresie, zaś 19% wyraźnie opowiadało się przeciwko tej idei. Zob. 
M. Kopylen ko: Ukraine: Between NATO and Russia. In: Enlarging NATO. The National 
Debates…, s. 187—197; I. K ha rchen ko: A View from Ukraine. In: NATO Enlargement: 
Opinions and Options…, s. 143—153.

45 M. P ie t r a ś: Ukraina i NATO w pozimnowojennym środowisku bezpieczeństwa. 
„Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 4. s. 55—59; „Rocznik Strategiczny 2004/2005”…,  
s. 376—377.

46 A. Du mała: Stosunki Ukrainy z Unią Europejską. W: Ukraina w stosunkach między-
narodowych…, s. 344—348.

47 We wrześniu 2004 roku Komisja Europejska uzgodniła z rządem Janukowycza „Plan 
działania dla Ukrainy” jako instrument „nowej polityki sąsiedztwa”, przyjęty przez Radę 
UE 13 grudnia 2004 roku. W styczniu 2005 roku Rada UE dodała do Planu specjalny pakiet 
obietnic pomocy, ułatwień i współpracy, którego nie otrzymały inne państwa objęte „polityką 
sąsiedztwa”. Zob. P. Tu rcz y ńsk i: Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy…, s. 77—81; 
A. Eberha rdt: Polityka „wielowektorowości” Ukrainy…
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Jako ostatnią implikację zaangażowania Polski w „pomarańczową rewo-
lucję”, a tym samym zorganizowania poparcia społeczności międzynarodo-
wej dla przemian demokratycznych na Ukrainie, należy wymienić pogorsze-
nie stosunków polsko-rosyjskich. Niektórzy decydenci polskiej sceny poli-
tycznej wciąż propagują koncepcję działania na rzecz Ukrainy za wszelką 
cenę, w tym za cenę poprawnych stosunków z Federacją Rosyjską, dążąc do 
„wyrwania” Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów48 i patrząc tym samym na 
stosunki polsko-ukraińskie przez pryzmat słów Jerzego Giedroycia, że „nie-
podległość Polski jest funkcją niepodległości Ukrainy”49, co jest wyrazem 
polskiego mesjanizmu, sentymentu i jednocześnie zakorzenionych histo-
ryczno-narodowościowych stereotypów, a nie aktualnej rzeczywistości poli-
tycznej50. 

Jak pokazała porewolucyjna rzeczywistość, wizja stabilności ukra-
ińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej znacznie odbiega od ideali-
stycznej wizji, którą promowała strona polska. Można nawet wskazać, że 
polskie oczekiwania w tej kwestii okazały się zbyt wygórowane i nieade-
kwatne do rzeczywistości, zaś od czasu objęcia urzędu prezydenta przez 
Wiktora Juszczenkę Ukraina zmarnowała ogromny kapitał polityczny oraz 
sympatię, którą dzięki Polsce zyskała w wielu europejskich stolicach, gdzie 
z biegiem czasu zaczęto ją traktować jako państwo niestabilne, wymagające 
przede wszystkim rozwiązania narastających i powtarzających się kryzysów 
władzy51. 

48 Związanie z Ukrainą ma gwarantować osłabienie tradycyjnego przeciwnika w postaci 
Rosji, jak również wzmacniać pozycję Polski w regionie i zapewniać jej bezpieczeństwo; 
P. Wołejko: Ukraina — Polska. Stracona Pięciolatka. Źródło http://dyplomacjafm.blox.pl/
html/1310721,262 146,21.html?326618 (dostęp: 7 września 2009).

49 Jak pisze Bogumiła Berdychowska, główne filary strategii ukraińskiej Jerzy Giedroyc 
wypracował jeszcze przed wojną, po wojnie zaś jedynie je rozbudowywał. Na strategię tę 
składało się przekonanie o wyjątkowym znaczeniu Ukrainy dla Europy Środkowej. Jak wska-
zuje autorka, Giedroyc doceniał polityczne znaczenie Ukrainy i darzył niekłamanym senty-
mentem ukraiński ruch niepodległościowy, przede wszystkim ten z nurtu petlurowskiego. 
Za jeden z głównych obowiązków polskiej emigracji uważał przełamanie historycznych pol-
sko-ukraińskich resentymentów, doprowadzenie do normalizacji stosunków polsko-ukraiń-
skich oraz wspieranie niepodległościowych dążeń samych Ukraińców. W pierwszych latach 
istnienia „Kultury” program ten spotykał się ze strony szerokich kręgów polskiej emigracji 
z niezrozumieniem, a w najlepszym przypadku z obojętnością. Zob. B. Berdychowska: 
Ukraina w życiu Jerzego Giedroycia i na łamach paryskiej „Kultury”. Źródło http://www.
culture.pl/pl/culture/artykuly/es_giedroyc_ukraina (dostęp: 7 września 2009).

50 „Rocznik Strategiczny 2004/2005”…, s. 386.
51 Już pierwsze miesiące prezydentury Juszczenki wykazały, że nie wykorzystał on moż-

liwości przeprowadzenia radykalnych reform wewnątrzpaństwowych, marnując tym samym 
doskonale sprzyjające temu wówczas okoliczności wewnętrzne i międzynarodowe poparcie, 
aczkolwiek zapoczątkowane przemiany demokratyczne oraz przyjęcie modelu republiki par-
lamentarno-prezydenckiej wskazywały na pewną nieodwracalność zmian. W ostateczności 
„pomarańczowa koalicja” uległa dezintegracji już jesienią 2005 roku. Co więcej, nie doszło 
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Niemniej jednak dla relacji dwustronnych polsko-ukraińskich trzy 
kwartały 2005 roku były jeszcze czasem powrotu do okresu „romantycz-
nego partnerstwa”. Zacieśnienie stosunków było widoczne w szczególno-
ści w intensyfikacji wzajemnych kontaktów głów państw Polski i Ukrainy 
(Aleksandra Kwaśniewskiego, który kończył wówczas drugą kadencję, 
i Wiktora Juszczenki). Bezprecedensowa pozostawała liczba ich spotkań 
— w 2005 roku odbyło się ich aż dziesięć. Pomiędzy styczniem a paździer-
nikiem 2005 roku doszło również do serii wizyt i konsultacji na różnych 
szczeblach władzy. 

Już w styczniu prezydent Aleksander Kwaśniewski brał udział w cere-
monii zaprzysiężenia Wiktora Juszczenki52. W marcu 2005 roku z roboczą 
wizytą na Ukrainie przebywał premier Marek Belka. 18 marca z inicjatywy 
ministra Adama Daniela Rotfelda doszło do wspólnej wizyty wraz z nie-
mieckim ministrem spraw zagranicznych Joschką Fischerem w ramach Trój-
kąta Weimarskiego (francuskiego ministra nie udało się przekonać do tej ini-
cjatywy) w Kijowie53. W dniach 11—12 kwietnia 2005 roku na zaproszenie 
prezydenta RP z pierwszą oficjalną wizytą już jako głowa państwa przybył 
do Polski Wiktor Juszczenko. Podczas wizyty zainaugurowany został Rok  
Ukrainy w Polsce54. W obecności prezydentów Polski i Ukrainy podpisano 

do tak oczekiwanego przez stronę polską zbliżenia Ukrainy z Zachodem. Wprawdzie strategia 
polityki zagranicznej Juszczenki opierała się na filarach europeizacji i członkostwie w UE, 
to jednak możliwości jej realizacji były niewielkie. 1 grudnia 2005 roku w Kijowie podczas 
dziesiątego szczytu UE — Ukraina, przyznano Ukrainie status państwa o gospodarce rynko-
wej. Pozytywnie oceniono realizację przez Kijów „Planu działań” przyjętego w lutym 2005 
roku w ramach ENP. Również otwarcie NATO dla Ukrainy budziło wiele wątpliwości, czemu 
winna była w głównej mierze strona ukraińska, ze względu na brak poparcia społecznego 
dla zbliżenia ze strukturami transatlantyckimi, a tym samym percepcję Paktu w kategoriach 
zimnowojennej rywalizacji supermocarstw. Zob. „Rocznik Strategiczny 2005/2006”. War-
szawa 2006, s. 234—241.

52 A. Szept yck i: Stosunki Polski z Ukrainą. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2006”. Warszawa 2006, s. 132.

53 P. Tu rcz y ńsk i: Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy…, s. 85.
54 Rok Ukrainy w Polsce miał na celu szeroką prezentację ukraińskiej kultury w naszym 

kraju. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano liczne koncerty muzyki ukraiń-
skiej, przedstawienia teatralne, wystawy, a w tym między innymi: recital fortepianowy 
E. Gromowa, wystawę fotografików — Pomarańczowy Sezon, koncert Kwartetu ARCHI, 
wystawę grafików polskich i ukraińskich „Ja widzę Ciebie, Ty widzisz mnie”, okrągły stół 
polsko-ukraiński jako wizytę przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy, 
sześć spektakli Lwowskiego Dramatyczno-Muzycznego Teatru z Drohobycza „Nasz Taras” 
i Teatru Alter z Drohobycza „Demiurgos plus”, wystawę prac ukraińskiego artysty Alek-
sandra Dubowyka, projekt „Śpiewacy Ukraińscy na polskich scenach operowych”, wystawę 
„Skarby znad Morza Czarnego”, wystawę „24 hours. UA. — wystawa młodej sztuki ukraiń-
skiej”. Należy jednocześnie przypomnieć, że 2004 rok był ogłoszony Rokiem Polski na Ukra-
inie; Rok Polski w Ukrainie/Rok Ukrainy w Polsce. Źródło http://www.iam.pl/pl/site/projekty/ 
Ukraina (dostęp: 25 listopada 2009).
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dwie umowy: Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabine-
tem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickich dokumen-
tów o wykształceniu i równoważności stopni naukowych oraz Umowę między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współ-
pracy w dziedzinie informatyzacji55. 12 kwietnia, w drugim dniu wizyty 
w Polsce, prezydenci Ukrainy i Polski wzięli udział w spotkaniu z mło-
dzieżą w Uniwersytecie Warszawskim. Stanowiło to wyraz wdzięczności 
za wsparcie, jakie Juszczenko otrzymał ze strony polskiej podczas „poma-
rańczowej rewolucji”56. Zgodnie z kalendarium, które w swoim wystąpieniu 
podczas konferencji prasowej w pierwszym dniu szczytu państw przedstawił 
Aleksander Kwaśniewski, wyznaczono czerwiec na najbardziej intensywny 
miesiąc wzajemnych kontaktów i ich rzeczywistych efektów. Już 6 czerwca 
2005 roku Prezydent RP przyjął współprzewodniczących Komitetów Kon-
sultacyjnych Prezydentów RP i Ukrainy (Ołeksandra Zinczenkę i Jerzego 
Bahra oraz Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, reprezentantów władz obwodu lwowskiego i miasta Lwowa 
z zastępcą gubernatora Tarasem Batenką i merem Lubomirem Buniakiem), 
którzy przybyli na kolejną rundę rozmów dotyczących uregulowania spor-
nych kwestii związanych z otwarciem Cmentarza Orląt Lwowskich, a tym 
samym kontynuowaniem procesu pojednania zapoczątkowanego jeszcze 
w okresie prezydentury Kuczmy. Spotkanie to stanowiło faktycznie konty-
nuację negocjacji rozpoczętych 13 maja 2005 roku w Kijowie. Zakończono 
je podpisaniem Protokołu uzgodnień w sprawie uporządkowania Cmentarza 
Orląt Lwowskich, stanowiącego część Cmentarza Łyczakowskiego. Podpi-
sano także protokół realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny 
i represji politycznych z 21 marca 1994 roku, który zawierał harmonogram 
prac nad upamiętnieniem grobów Polaków na zachodniej Ukrainie i Ukra-
ińców we wschodniej Polsce. Negocjujące strony uzgodniły, że uroczyste 
otwarcie i poświęcenie Cmentarza Orląt Lwowskich oraz Memoriału Żołnie-
rzy Ukraińskiej Armii Galicyjskiej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 
odbędzie się 24 czerwca 2005 roku57.

55 Wizyta oficjalna Prezydenta Ukrainy z Małżonką w Rzeczypospolitej Polskiej. Źródło 
http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=2203&mode=view (dostęp: 11 kwietnia 2005).

56 Wizyta oficjalna Prezydenta Ukrainy w Polsce — spotkanie Prezydenta RP i Prezy-
denta Ukrainy ze studentami UW. Źródło http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?mode-
=view&id=2207 (dostęp: 12 kwietnia 2005).

57 W połowie maja Juszczenko uczestniczył również w spotkaniu Rady Europy, które 
odbywało się w Warszawie, zaś 10 czerwca 2005 roku premier Ukrainy Julia Tymoszenko 
brała udział w spotkaniu szefów rządów w Kazimierzu Dolnym. Zob. A. Szept yck i: Sto-
sunki Polski z Ukrainą…, s. 132; Spotkanie Prezydenta RP z Szefem Sekretariatu Prezydenta 
Ukrainy. Żródło http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id= 2258&mode=view (dostęp: 
6 czerwca 2005).

9 Stosunki…



130 Katarzyna Czornik

16 czerwca 2005 roku prezydent RP przebywał z jednodniową wizytą 
w Kijowie. Spotkał się wówczas z prezydentami: Ukrainy Wiktorem Jusz-
czenką i Gruzji Michailem Saakaszwilim. Wziął również udział w jednej 
z sesji plenarnych Konferencji Nadzwyczajnego Ukraińskiego Okrągłego 
Stołu zorganizowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne58. 24 czerwca 
2005 roku prezydent RP był z wizytą we Lwowie, gdzie wraz z prezyden-
tem Ukrainy wziął udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu Cmentarza 
Orląt Lwowskich (w praktyce cmentarz był wcześniej dostępny dla zwiedza-
jących) oraz w uroczystości przy Memoriale Żołnierzy Ukraińskiej Armii 
Galicyjskiej. Było to możliwe po czternastu latach kontrowersji, gdyż dopiero 
po takim czasie ostatecznie uzgodniono wersję napisu na Grobie Nieznanego 
Żołnierza: „Tu leży polski żołnierz poległy za ojczyznę”. Co więcej, odno-
wiono pomniki żołnierzy francuskich i amerykańskich, którzy walczyli po 
stronie polskiej, uzyskano zgody na przywrócenie na cmentarzu kamien-
nych figur lwów i Szczerbca. Prezydent RP podczas uroczystości, wielokrot-
nie odwołując się do pojednania narodów polskiego i ukraińskiego, powie-
dział: „Mądrzejsi o dawne, niekiedy bolesne, doświadczenia — musimy sza-
nować tę bezcenną wartość, jaką jest wolność. Musimy budować i wzbogacać 
nasze wzajemne relacje, oparte na pojednaniu. Pojednaniu często trudnym, bo 
dogłębnym i szczerym. Mamy jednak mocną wolę, by tego dzieła dokonać. 
[…] Otwarcie cmentarza Orląt Lwowskich jest spełnieniem potrzeby polskich 
serc — oraz znakiem pokoju, pojednania i przyjaźni płynącym z serc ukra-
ińskich. Potrafimy to docenić. W imieniu Polski i Polaków mówię ze wzru-
szeniem w tym wielkim, historycznym dniu: Dziękujemy! Polacy i Ukraińcy 
— podajemy sobie dłonie ponad historią, podajemy je ponad mogiłami, jestem 
przekonany, że w przyszłość idziemy razem! […] Pojednanie jest zawsze pro-
cesem dwustronnym. Polacy rozumieją wrażliwość ukraińską. Czujemy się 
zobowiązani do spłaty długów moralnych. Wierzę, że także Ukraińcy znajdo-
wać będą coraz więcej zrozumienia dla polskiego cierpienia, dla polskiej zra-
nionej pamięci. Uroczystości na Wołyniu w 2003 roku są dowodem, że pojed-
nanie jest możliwe, że ten proces trwa […] I oto dzisiaj jesteśmy świadkami 
kolejnego, historycznego kroku. To, że Prezydent Polski i Prezydent Ukrainy 
są razem na tym cmentarzu; to, że nasze narody potrafią rozmawiać ze sobą 
z wzajemnym szacunkiem i wrażliwością nawet o najbardziej bolesnych 
wątkach z przeszłości — świadczy, z jak silną wolą i niezłomnym przekona-
niem idziemy drogą pojednania i porozumienia. Jak szczerze podajemy sobie 
dłonie ponad historią, ponad mogiłami, aby w przyszłość zmierzać razem”59. 

58 Wizyta Prezydenta RP w Kijowie. Źródło http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.
php?id=2263&mode=view (dostęp: 16 czerwca 2005).

59 Udział Prezydenta RP w uroczystym Otwarciu i Poświęceniu Cmentarza Orląt 
Lwowskich. Źródło http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=2266&mode=view (dostęp: 
24 czerwca 2005).
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W odstępie tygodnia w czerwcu 2005 roku został również ogłoszony akt 
wzajemnego wybaczenia i pojednania biskupów grecko-katolickich Ukrainy 
i rzymskokatolickich Polski (odczytywany w kościołach), do czego bodźcem 
stała się śmierć papieża Jana Pawła II60.

Kolejnym impulsem do zbliżenia politycznego była wizyta w Polsce 
prezydenta Wiktora Juszczenki, który 30 czerwca 2005 roku w Gdyni 
wraz z prezydentem Kwaśniewskim uczestniczył w końcowym posiedze-
niu VIII Szczytu Gospodarczego Polska—Ukraina oraz w IV Spotkaniu 
Przewodniczących Obwodowych Administracji Państwowych i Rad Obwo-
dowych Ukrainy oraz Wojewodów i Marszałków Województw RP. Podczas 
szczytu nastąpiło wręczenie statuetek, odznak oraz „Adresów — podzię-
kowań”. Starając się, by wzajemne kontakty gospodarcze były na jak naj-
wyższym szczeblu zbliżenia61, głowy obu państw wzięły udział w pod-
pisaniu umów dotyczących sprzedaży ukraińskiej spółce AwtoZAZ akcji 
FSO S.A. na Żeraniu oraz sprzedaży Huty Częstochowa Związkowi Prze-
mysłowemu Donbasu (ZPD), który wygrał w ten sposób niemal dwuletnią 
rywalizację z hinduskim koncernem Mittal Steel62. W swoim przemówie-
niu podczas forum prezydent RP nie tylko odnosił się do kwestii rozwijania 
inwestycji ukraińskich w Polsce, podkreślając szczególną dynamikę wza-
jemnych obrotów (w 2004 roku opiewały one na kwotę 3 mld USD, co sta-
nowiło wzrost o 33% w porównaniu z rokiem poprzednim), ale także kon-
sekwentnie poruszał płaszczyznę polsko-ukraińskiej współpracy politycz-
nej i poparcia ukraińskich dążeń do partycypowania w zachodnich struk-

60 A. Szept yck i: Stosunki Polski z Ukrainą…, s. 132—134; „Rocznik Strategiczny 
2005/2006”…, s. 383—388.

61 Mimo tych dążeń w płaszczyźnie ekonomicznej już w marcu 2005 roku rząd Julii 
Tymoszenko zdecydował o likwidacji ulg w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), 
w których zaangażowanych było około 70 polskich przedsiębiorstw. W sierpniu 2006 roku 
rząd Wiktora Janukowycza częściowo przywrócił odebrane wcześniej preferencje w ramach 
SSE. Zob. A. Szept yck i: Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”…, 
s. 124—126.

62 Ostateczną umowę o sprzedaży Huty Częstochowa ZPD podpisano 8 lipca 2005 roku. 
Sprzedaż uchroniła od upadłości zakład, który był zadłużony na około 1,5 mld zł, zatrudnia-
jąc przy tym 5,5 tys. osób. Co istotne, podpisanie umowy zakończyło dosyć kontrowersyjny 
przetarg, który stanowił punkt tarć w stosunkach polsko-ukraińskich. Było to spowodowane 
tym, że pierwszy przetarg rozpisano już w 2003 roku. Donbas zaproponował wówczas lepszą 
cenę, a mimo to resort skarbu wybrał do negocjacji hinduski koncern Mittal Steel (wówczas 
nosił nazwę LNM). Ostatecznie przetarg z kwietnia 2004 roku unieważniono i kilka miesięcy 
później rozpisano nowy, do którego stanęli ponownie Donbas i Mitkal Steel, który zaofero-
wał za Hutę 1,251 mld zł, co przewyższało ofertę Donbasu o 140 mln zł. Tym razem jednak 
wyłączność negocjacyjną przyznano Donbasowi, gdyż hinduski koncern nie mógł dojść do 
konsensusu ze związkami zawodowymi. Donbas podniósł swoją ofertę do 1,252 mld zł. Zob. 
E. Kwiatkowska: Donbas kupił Hutę Częstochowa. Źródło http://wyborcza.pl/1,75248, 
2811422.html (dostęp: 8 lipca 2005).
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turach militarnych, co znalazło najdobitniejszy wyraz w słowach: „Myślę, 
że powinniśmy pomóc Ukrainie, żeby jak najbliżej mogła współpracować 
z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wierzę, że Ukraina, która z wielkim 
oddaniem uczestniczy w koalicji antyterrorystycznej, ramię w ramię z pol-
skimi żołnierzami jest obecna w Iraku, Ukraina, która zapisała swoją zna-
komitą kartę obecności w Kosowie, że będzie również wkrótce ważnym 
partnerem dla NATO i mam nadzieję, że ogromna większość Ukraińców 
podejmie również tę sprawę z nadzieją, nie z obawami, które są rezulta-
tem wieloletnich stereotypów, radzieckiej propagandy, ale właśnie z prze-
konaniem, że współpraca Ukrainy z NATO przynosi więcej bezpieczeństwa 
i dla Ukrainy, i dla Europy, i dla nas wszystkich. Ukraina jest wypróbo-
wanym partnerem, sprawdzonym partnerem, teraz chodzi o to, żeby osią-
gnąć tej współpracy jeszcze wyższy etap. Zachęcam Ukraińców do myśle-
nia o członkostwie w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego”63.

18 sierpnia 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski udał się 
z dwudniową roboczą wizytą na Ukrainę, gdzie spotkał się z prezydentami 
Wiktorem Juszczenką, Valdasem Adamkusem oraz Michailem Saakaszwi-
lim. Rozmowy prezydentów odbywały się w Pałacu Liwadyjskim, przed 
którym w lutym 1945 roku Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef 
Stalin podpisali pakt jałtański. Następnie prezydent RP wziął udział w uro-
czystościach związanych z obchodami 80-lecia Międzynarodowego Dzie-
cięcego Ośrodka Wypoczynkowego „Artek”. Zgodnie ze złożoną podczas 
wizyty obietnicą, na przełomie sierpnia i września przebywał w Polsce 
Wiktor Juszczenko, który uczestniczył w obchodach 25-lecia „Solidarno-
ści” w Gdańsku, rocznicy strajków z sierpnia 1980 roku oraz powstania 
NSZZ „Solidarność”64.

W kontekście wydarzeń politycznych na samej Ukrainie ważne wyda- 
je się również oświadczenie wydane przez prezydenta Kwaśniewskiego  
8 września 2005 roku na temat kryzysu politycznego w tym państwie. Alek-
sander Kwaśniewski stwierdził wówczas: „Polska z uwagą śledzi rozwój 
sytuacji politycznej na Ukrainie, która z wielu względów jest dla nas pań-
stwem bliskim, niezwykle ważnym partnerem strategicznym. […] Chcę jako 
Prezydent Rzeczypospolitej wyrazić przekonanie, że polsko-ukraińskie sto-
sunki dwustronne nie ucierpią na skutek zmian w łonie rządu ukraińskiego. 
[…] Chcę również powiedzieć, iż polsko-ukraińskie stosunki dzisiaj są 
zupełnie na innym etapie, niż jeszcze przed rokiem. Że są przede wszyst-
kim odzwierciedleniem naszych polskich i ukraińskich interesów, które — 
i wiemy o tym dobrze — obie strony wiedzą o tym dobrze, możemy reali-

63 Udział Prezydenta RP w VIII Szczycie Gospodarczym Polska — Ukraina. Źródło 
http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=2272&mode=view (dostęp: 30 czerwca 2005).

64 Wizyta robocza Prezydenta RP na Ukrainie. Źródło http://www.kwasniewskialeksander.
pl/int.php?id=2293&mode=view (dostęp: 18 sierpnia 2005).
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zować wyłącznie przy ścisłej współpracy. […] A gdy chodzi o współpracę 
polityczną, można wręcz mówić, że kontakty polsko-ukraińskie są mode-
lowe w skali europejskiej. Podsumowując więc ten wątek, moje stanowi-
sko Prezydenta RP jest następujące: wydarzeń na Ukrainie bagatelizować 
nie można, ale też nie można nadawać im charakteru stanu nadzwyczaj-
nego, nie wolno ich nadmiernie dramatyzować. Jestem przekonany, że te 
zmiany nie oznaczają odwrotu od zapoczątkowanych pomarańczową rewo-
lucją procesów demokratyzacji, reform rynkowych i ukraińskiego wyboru 
zbliżenia ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Że to, co dzieje 
się dzisiaj na Ukrainie, nie powinno również zmieniać ani naszej polityki 
wobec Ukrainy, ani polityki UE, szczególnie tej dotyczącej poparcia ukra-
ińskich aspiracji zmierzania ku strukturom europejskim”65. Oświadczenie 
to jest o tyle istotne, że stanowi wyraz znacznego przecenienia ze strony 
polskiej wydarzeń związanych z „pomarańczową rewolucją”, ich trwałości 
i wewnętrznej stabilizacji i wskazuje na kontynuację postrzegania Ukrainy 
przez pryzmat polskiego „ślepego mesjanizmu” wobec Kijowa. Ostatecz- 
nie należy podkreślić, że również w takiej atmosferze przebiegała w dniach 
24—25 listopada 2005 roku ostatnia wizyta na Ukrainie Aleksandra Kwa-
śniewskiego jako prezydenta RP. W pierwszym dniu spotkania głów państw 
Aleksander Kwaśniewski został odznaczony przez prezydenta Ukrainy 
Orderem Zasługi Pierwszego Stopnia, zaś Wiktor Juszczenko otrzymał 
Nagrodę Orła Jana Karskiego. Polski prezydent, podsumowując swoją pre-
zydenturę, stwierdził wówczas: „Ukraina i jej sprawy zawsze były bliskie 
memu sercu. Za jeden z priorytetów mojej dziesięcioletniej prezydentury 
niezmiennie uważałem zbudowanie bliskich, partnerskich więzi między 
Polską a Ukrainą, które przesądzać będą o miejscu i pozycji obu państw 
w Europie i na świecie. Takich, które byłyby odpowiedzią wobec nauk 
trudnej historii. Z ogromną dumą i satysfakcją stwierdzam, że to wspólne 
dzieło Polaków i Ukraińców wspaniale rozkwita”66. W drugim dniu oficjal-
nej wizyty prezydent RP złożył kwiaty pod Pomnikiem „Ofiar Wielkiego 
Głodu 1932—33” oraz wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie 
spotkał się z wykładowcami i studentami Akademii Kijowsko-Mohylań-
skiej. Otrzymał wówczas tytuł doktora honoris causa Akademii. Ponadto 
spotkał się w polskiej ambasadzie z przedstawicielami ukraińskich inte-
lektualistów, doszło też do spotkania z przewodniczącą BJUT Julią Tymo-
szenko oraz z byłym prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą67.

65 Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie sytuacji na Ukrainie. Źródło http://www.kwa-
sniewskialeksander.pl/int.php?id=2304&mode=view (dostęp: 8 września 2005).

66 Wizyta oficjalna Prezydenta RP z Małżonką na Ukrainie. Źródło http://www.kwasniew-
skialeksander.pl/int.php?id=2361&mode=view (dostęp: 24 listopada 2005).

67 Wizyta oficjalna Prezydenta RP z Małżonką na Ukrainie — dzień drugi. Źródło http://
www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=2362&mode=view (dostęp: 25 listopada 2005).
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Polska przez cały 2005 rok starała się podtrzymywać zainicjowany na 
fali „pomarańczowej rewolucji” międzynarodowy nurt zainteresowania 
Ukrainą. Wyrazem takich działań było między innymi: zapraszanie przed-
stawicieli Ukrainy na spotkania Grupy Wyszehradzkiej; podejmowanie 
tematu Ukrainy podczas liczących się wystąpień publicznych w różnych 
gremiach politycznych, w tym podczas Światowego Forum Ekonomicz-
nego w Davos, gdzie Aleksander Kwaśniewski uczestniczył w poświęco-
nej Ukrainie sesji plenarnej zatytułowanej „Jak daleko sięgnie Europa?”; 
inicjowanie spotkań przedstawicieli władz ukraińskich najwyższego szcze-
bla z przedstawicielami struktur euroatlantyckich (z polskiej inicjatywy 
już w lutym 2005 roku w Brukseli doszło do spotkania członków NATO 
z Wiktorem Juszczenką)68. 

Okresem przełomowym dla tak strategicznie kształtowanych stosun-
ków dwustronnych okazała się ostatnia dekada 2005 roku, stanowiąca wła-
ściwie fazę wstępną wchodzenia relacji polsko-ukraińskich w etap, który 
można określić jako „nieco bardziej realistyczne partnerstwo”. Było to nie-
wątpliwie implikacją rozczarowania niewielką skalą przemian na Ukrainie, 
brakiem umiejętności wykorzystania sprzyjającej koniunktury międzynaro-
dowej, powstałej na fali „pomarańczowej rewolucji”, a tym samym znacznym 
ochłodzeniem stosunków dwustronnych. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka 
zasadniczych przyczyn. 

Po pierwsze, w ostatniej dekadzie 2005 roku doszło do zmian politycz-
nych w polskich elitach władzy. Wybory parlamentarne wygrała partia Prawo 
i Sprawiedliwość, a urząd premiera objął Kazimierz Marcinkiewicz, który 
(w przeciwieństwie do poprzedników) wygłaszając exposé niemal pominął 
kwestie związane z Ukrainą. W swoim wystąpieniu przed Sejmem Marcin-
kiewicz ani raz nie wymienił Ukrainy (wymieniając za to na przykład Stolicę 
Apostolską) jako państwa, z którym Polskę łączą szczególnie bliskie sto-
sunki. Nie odnosił się do konieczności budowania czy umacniania strategicz-
nego partnerstwa, wskazując przy tym zaledwie, że Polska jest zaintereso-
wana stabilizacją sytuacji za wschodnią granicą, jak również odnosząc się do 
perspektywy średniookresowej budowy rurociągu naftowego Brody—Płock, 
że gwarancje bezpieczeństwa energetycznego będą mieć znaczenie prioryte-
towe dla nowego rządu. Kandydat na premiera wskazywał: „Celem mojego 
rządu w ciągu najbliższych czterech lat będzie znacząca poprawa pozycji 
Polski na arenie międzynarodowej. Jest to możliwe pod warunkiem »ureal-
nienia« polityki zagranicznej. […] Polska jest żywotnie zainteresowana sta-
bilizacją za naszą wschodnią granicą. Z własnego doświadczenia wiemy, że 

68 Co więcej, tak intensywnej polityce rządu polskiego wobec Ukrainy sprzyjała również 
trwająca w owym czasie w Polsce kampania wyborcza, gdyż każda z ubiegających się 
o mandaty partii podkreślała swój wkład w pomarańczową rewolucję; „Rocznik Strategiczny 
2005/2006”…, s. 284—285, 383—388.
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stabilizację zapewnia przede wszystkim demokracja i wolny rynek. Dlatego 
też nadal wspierać będziemy naszych wschodnich partnerów i społeczeństwa 
w dziele reform, w budowie struktur demokratycznego państwa prawa i spo-
łeczeństwa obywatelskiego”69. 

Po wtóre, spadku polskiego zaangażowania w kwestie ukraińskie, a tym 
samym obniżenia intensywności wzajemnych relacji na różnych szcze-
blach można upatrywać w zmianie na stanowisku głowy państwa polskiego. 
Objęcie urzędu prezydenta RP przez Lecha Kaczyńskiego po wyborach 
w 2005 roku stanowiło, można rzec, czasowe zwieńczenie okresu „nowego 
ukrainofilizmu”, rozpoczętego przez Aleksandra Kwaśniewskiego. W prze-
mówieniu inauguracyjnym Lech Kaczyński stwierdził wyraźnie: „Nową 
jakość trzeba nadać także temu wszystkiemu, co wiąże się z naszymi stosun-
kami z krajami leżącymi na wschód od naszych granic. Strategiczny sojusz 
z Ukrainą powinien nabrać bardziej konkretnych kształtów” 70. Należy dodać, 
że schyłek 2005 roku z jednej strony faktycznie cechowało swego rodzaju 
powątpiewanie w konieczność strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy, 
ale z drugiej strony brakowało konkretnej nowej wizji relacji polsko-ukraiń-
skich. Na zaniechanie dążeń do ocieplenia stosunków wzajemnych wskazy-
wał brak kalendarium wizyt na najwyższym szczeblu71. Jedynie na początku 
grudnia doszło do krótkiego spotkania nowego ministra spraw zagranicznych 
Stefana Mellera z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Borysem Tarasiu-
kiem przy okazji spotkania Rady MSZ OBWE w Lublanie72. 

69 „Gwarancje bezpieczeństwa energetycznego zajmą priorytetowe miejsce w polityce 
mojego rządu. Wdrożymy program dla elektroenergetyki, który służyć ma zbudowaniu kon-
kurencyjnego rynku energii i wykreowaniu silnych podmiotów zdolnych do międzynaro-
dowej konkurencji. Przesądzimy w perspektywie średniookresowej budowę rurociągu naf-
towego Brody—Płock dla przesyłu ropy z nowych kierunków i źródeł”; Expose Premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza. Źródło http://www.sztokholm.polemb.net/files/pdf/ expose_pl.pdf 
(dostęp: 10 listopada 2005).

70 Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przed Zgromadzeniem 
Narodowym. Źródło http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-2005/art,427,uroczystosc-zaprzysie-
zenia-prezydenta-rp-lecha-kaczynskiego-przed-zgromadzeniem-narodowym.html (dostęp: 23 gru-
dnia 2005).

71 28 grudnia 2005 roku Prezydent Lech Kaczyński przeprowadził rozmowę telefoniczną 
z Wiktorem Juszczenko. Rozmowa ta odbyła się z inicjatywy Prezydenta Ukrainy, który 
złożył Lechowi Kaczyńskiemu gratulacje w związku z objęciem Urzędu Prezydenta RP, dzię-
kując przy tym za dotychczasowe wsparcie okazywane Ukrainie przez Polskę. Lech Kaczyń-
ski w rozmowie podkreślił wagę strategicznych relacji łączących oba państwa, jednocześnie 
potwierdził przyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty na Ukrainie w lutym 2006 roku. Zob. 
Rozmowa telefoniczna Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy. Źródło http://www.prezydent.
pl/archiwum/rok-2005/art,422,rozmowa-telefoniczna-prezydenta-rp-z-prezydentem-ukrainy.
html (dostęp: 28 grudnia 2005).

72 Odnotowano również spadek zainteresowania polskiego społeczeństwa wydarzeniami 
na Ukrainie; „Rocznik Strategiczny 2005/2006”…, s. 387—388.
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Po trzecie, szczególnego znaczenia nabrały wydarzenia wewnętrzne 
na Ukrainie, a dokładnie konflikt polityczny pomiędzy Julią Tymoszenko 
i Wiktorem Juszczenko, zakończony rozpadem „obozu pomarańczo-
wych”. W Polsce liczono się wprawdzie z takim scenariuszem politycz-
nym, ale nie zakładano, że nastąpi to w tak krótkim czasie po zwycię-
skim obywatelskim zrywie. W wyniku turbulencji politycznych znacznej 
degradacji uległ obraz Ukrainy na świecie, co w pewien sposób ograni-
czało, przy i tak coraz bardziej nikłych chęciach, możliwości promowania 
Ukrainy przez polskie władze w drodze do struktur europejskich i euro-
atlantyckich. Wybory parlamentarne, które odbyły się 26 marca 2006 
roku, implikowały objęcie urzędu premiera przez Wiktora Janukowycza, 
a tym samym przez zdominowaną przez Partię Regionów „koalicję anty-
kryzysową” (łącznie z socjalistami i komunistami). Nowy premier, dążąc 
do zmiany priorytetów w ukraińskiej polityce zagranicznej, wskazywał 
przede wszystkim na konieczność poprawy stosunków z Rosją, a ponadto 
wszystkie partie, które weszły w skład koalicji antykryzysowej, były prze-
ciwne członkostwu Ukrainy w NATO73. Jak wskazywały sondaże, wiosną 
2006 roku aż 64,4% społeczeństwa ukraińskiego było przeciwne wstą-
pieniu Ukrainy do NATO. Na Krymie dochodziło wówczas do protestów 
przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, do czego pretekstem stały 
się planowane amerykańsko-ukraińskie manewry „Morska Bryza 2006”74. 
Ostatecznym potwierdzeniem tych nastrojów była wypowiedź premiera 
Janukowycza z września 2006 roku na temat zaprzestania starań Kijowa 
o możliwość partycypowania w MAP75. Ukraiński establishment zaczął 
również deklarować coraz bardziej pragmatyczne podejście do stosunków 
z UE. Można tym samym wskazać, że podobnie w 2007 roku pozycja 
międzynarodowa Ukrainy ulegała permanentnemu znacznemu osłabieniu, 
głównie w wyniku braku stabilności politycznej. 30 września 2007 roku, 
po czterech dekretach prezydenta, doszło do kolejnych przedterminowych 
wyborów, w których zwycięstwo odniosła Partia Regionów, zdobywając 
34,37% poparcia (drugie miejsce, 30,71%, zajął Blok Julii Tymoszenko). 
Pod koniec listopada powstała koalicja Bloku Julii Tymoszenko, którego  
przewodnicząca objęła funkcję premiera, oraz związanego z prezydentem  
Bloku Nasza Ukraina — Ludowa Samoobrona. Nie miało to jednak więk-
szego wpływu na stabilizację ukraińskiej sceny politycznej, zwłaszcza 

73 M. P ie t r a ś: Stosunki Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim. W: Ukraina w sto-
sunkach międzynarodowych…, s. 367.

74 „Rocznik Strategiczny 2006/2007”. Warszawa 2007, s. 185—191.
75 W MAP partycypuje, po przyjęciu w poczet członków NATO w kwietniu 2009 roku 

Albanii i Chorwacji, była republika jugosłowiańska — Macedonia. Zob. Membership Action 
Plan (MAP). Źródło http://www.nato.int/cps/en/natolive/ topics_37356.htm (dostęp: 10 paździer-
nika 2009).
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w perspektywie zbliżających się wyborów prezydenckich przeprowadzo-
nych ostatecznie 17 stycznia 2010 roku, w których szansy na zwycięstwo 
upatrywali zarówno Julia Tymoszenko, Wiktor Janukowycz, jak i ubiega-
jący się o reelekcję Wiktor Juszczenko, co zaś zaostrzało wzajemne tarcia 
i rywalizacje o głosy elektoratu76. 

Wszystkie wskazane czynniki wpływały na to, że podejście nowych 
polskich władz przybrało bardziej pragmatyczny charakter wobec part-
nerstwa z Ukrainą, niemniej jednak priorytet wciąż nadawano stosun-
kom z Kijowem. Fakt ten potwierdza wygłoszone przez ministra Stefana 
Mellera exposé, w którym szef MSZ aż siedmiokrotnie wymieniał Ukrainę, 
potwierdzając przy tym pewną niezmienność celów polskiej polityki zagra-
nicznej związanej z promowaniem interesów Kijowa na Zachodzie: „Polska 
niezmiennie opowiada się za rozszerzeniem Unii Europejskiej. […] Nasza 
wiedza o regionie podpowiadałaby nam, że granice Unii powinny przesu-
nąć się dalej na wschód i południowy wschód, obejmując także Ukrainę. 
[…] Dołożymy również starań i już dokładamy, by w podejściu do państw 
aspirujących nie ulegać »zmęczeniu rozszerzaniem« i nie reagować na zasa-
dzie odruchu apriorycznego wykluczania, lecz kierować się myśleniem 
strategicznym i perspektywą długofalową. […] Zainspirowani zwłaszcza 
Pomarańczową Rewolucją, będziemy nadal wspierać bratni naród ukraiński 
w jego trudnym, nie pozbawionym nagłych zwrotów i zawirowań, ruchu 
ku nowoczesności i demokracji. Z satysfakcją widzimy, że Ukraina nowych 
prozachodnio nastawionych elit, twardo broniących ukraińskiej racji stanu, 
oraz krystalizującego się społeczeństwa obywatelskiego staje się widocz-
nym aktorem polityki europejskiej. Liczymy, że kraj ten sprosta kolejnej 
wielkiej próbie demokracji, jaką będą zbliżające się wybory parlamentarne. 
My zaś ze swej strony będziemy dokładać starań, by partnerstwo strate-
giczne między naszymi krajami napełniać nową treścią, sprzyjającą dziełu 
przemian na Ukrainie. Dotyczy to zwłaszcza współpracy w dziedzinie poli-
tyczno-wojskowej, jeszcze lepiej orientującej kraj ten na osiąganie wyso-

76 Spoglądając zaś przez pryzmat polityki zagranicznej Kijowa warto dodać, że 5 lutego 
2008 roku prezydent Juszczenko podpisał w Genewie protokół o przystąpieniu do Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), której formalnym członkiem Ukraina stała się w maju. Z kolei 
w czerwcu 2008 roku Rada Europejska zaakceptowała polsko-szwedzki projekt Partnerstwa 
Wschodniego, zakładający wzmocnienie współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE, która 
wykracza poza WNP. Początkowo Ukraina odnosiła się do projektu Partnerstwa Wschod-
niego z dystansem, podobnie jak do ENP, patrząc na ten projekt przez pryzmat alternatywy, 
a nie etapu na drodze do członkostwa w UE. Ostatecznie jednak Ukraina pozytywnie odnio-
sła się do kwestii Partnerstwa Wschodniego. W marcu 2009 roku Rada Europejska podjęła 
decyzję o przeznaczeniu dla Partnerstwa Wschodniego do 2013 roku 600 mln EUR. Ponadto 
w październiku 2008 roku UE i Ukraina rozpoczęły negocjacje na temat ruchu bezwizowego, 
jednakże ich zakończenie przewiduje się najwcześniej na 2012 rok. „Rocznik Strategiczny 
2008/2009”. Warszawa 2009, s. 210—219.
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kich zachodnich standardów i — w rezultacie — członkostwa w instytu-
cjach Zachodu, zwłaszcza w NATO. Odnosi się to także do współpracy 
energetycznej”77.

Sytuacja polityczna na Ukrainie podawała w wątpliwość możliwość reali-
zacji ukraińskiego kierunku jako jednego z priorytetów w polskiej poli-
tyce zagranicznej. Już bowiem samo utworzenie „koalicji antykryzysowej” 
w połowie 2006 roku przyjęto w Warszawie z dystansem, obawiając się 
antypolskiego nastawienia części członków nowo powołanego rządu, acz-
kolwiek pojawiały się wypowiedzi, że Polska będzie prowadzić rozmowy 
z każdym rządem Ukrainy legitymizującym się poparciem społecznym. 
Jednakże objęcie stanowiska premiera w sierpniu 2006 roku przez Wiktora 
Janukowycza nie mogło implikować niczego innego, jak tylko kolejne roz-
luźnienie relacji dwustronnych, czego dowodem była limitowana liczba 
bezpośrednich kontaktów na najwyższym szczeblu. W 2006 roku odno-
towano tylko cztery takie spotkania. W dniach od 28 lutego do 1 marca 
2006 roku miała miejsce pierwsza wizyta na Ukrainie Lecha Kaczyńskiego 
jako prezydenta RP. Spotkał się on wówczas zarówno z prezydentem, jak 
i z premierem Jurijem Jechanurowem oraz Julią Tymoszenko78. Następnie 
1 kwietnia 2006 roku Prezydent RP przebywał we Lwowie w rocznicę 350-
lecia ślubów króla Jana Kazimierza. Podczas jednodniowej wizyty prezydent 
Kaczyński wskazywał na to, że Ukraina oprze swoją politykę zagraniczną na 
kierunku euroatlantyckim. W trakcie pobytu we Lwowie prezydent RP roz-
mawiał jedynie telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką79. 
Maj 2006 roku obfitował za to we wzajemne kontakty. 4 maja 2006 roku 
Lech Kaczyński i Valdas Adamkus byli współgospodarzami zorganizowa-
nej w Wilnie konferencji na temat „Wspólna wizja wspólnego sąsiedztwa”, 
poświęconej Europie Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu UE i NATO. 
Podczas tej konferencji doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy80. 
W dniach 12—13 maja 2006 roku na zaproszenie prezydenta RP rewizytę 

77 Exposé 2006, Informacja Rządu dotycząca polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku. 
Źródło http://www.msz.gov.pl/ Wystapienie,Ministra,(tekst),4593.html (dostęp: 10 października 2009).

78 Oficjalna wizyta Prezydenta RP na Ukrainie, 28 lutego 2006. Źródło http://www.prezydent.
pl/archiwum/rok-2006/art,128,wizyta-oficjalna-prezydenta-rp-na-ukrainie.html; http://www.pre-
zydent.pl/archiwum/rok-2006/art,16,w-dniach-28-lutego-1-marca-2006-r-prezydent-rp-lech-ka-
czynski-z-malzonka-zlozyl-dwudniowa-wizyte-oficjalna-na-.html (dostęp: 10 października 2009).

79 Prezydent RP Lech Kaczyński uczcił we Lwowie 350. rocznicę ślubów króla Jana 
Kazimierza, 1 kwietnia 2006. Źródło http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-2006/art,312,pre-
zydent-rp-lech-kaczynski-uczcil-we-lwowie-350-rocznice-slubow-krola-jana-kazimierza.html 
(dostęp: 10 października 2009).

80 Udział Prezydenta RP w międzynarodowej konferencji „Wspólna wizja na rzecz wspól-
nego sąsiedztwa” w Wilnie, 4 maja 2006. Źródło http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/582/Udzial_
Prezydenta_RP_w_miedzynarodowej_konferencji_Wspolna_wizja_na_rzecz_wspoln.html 
(dostęp: 10 października 2009).
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w Polsce złożył prezydent Ukrainy81. Wizyta była szczególna z punktu 
widzenia polityki historycznej obu państw. Prezydenci Polski i Ukrainy 
wzięli bowiem udział w uroczystościach w Pawłokomie (woj. podkarpac-
kie), podczas których został odsłonięty pomnik poświęcony 366 Ukraińcom 
zamordowanym w styczniu 1945 roku przez polskie podziemie, oraz uczcili 
pamięć polskich i ukraińskich ofiar konfliktu pomiędzy oboma narodami. Pre-
zydent Lech Kaczyński wprawdzie nie przeprosił Ukraińców, podobnie jak 
nie zrobił tego Leonid Kuczma w 2003 roku na Wołyniu, przywołał jednak 
słowa modlitwy Ojcze nasz, w których wskazywano na frazę: „odpuść nam 
nasze winy jako i my odpuszczamy…”82. Odnosząc się w tym miejscu do pol-
sko-ukraińskich zaszłości historycznych, należy dodać, że w grudniu 2006 
roku w obecności przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksandra 
Moroza Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę o uznaniu Wielkiego Głodu 
na Ukrainie w latach 1932—1933 za zbrodnię ludobójstwa. 22 maja 2006 
roku prezydent RP przebywał z wizytą w Kijowie. Spotkał się tam z prezy-
dentami państw grupy GUAM — Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Mołda-
wii. Lech Kaczyński w trakcie wizyty odbył spotkanie bilateralne z Wik-
torem Juszczenką. Podczas spotkania poruszono tematy związane z bezpie-
czeństwem energetycznym oraz współpracą Polski z państwami GUAM83. 
30 września 2006 roku prezydent RP wziął udział w obchodach 750-lecia 
Lwowa, co stanowiło dla prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy okazję do 
przeprowadzenia rozmów z zakresu problematyki międzynarodowej, a także 
podpisania wspólnej deklaracji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego 
Lwowa. Lech Kaczyński w wystąpieniu wygłoszonym w trakcie uroczysto-
ści odnosił się do konieczności współpracy oraz wizji Ukrainy euroatlan-
tyckiej. Stwierdzał bowiem: „Jestem najszczerzej przekonany, że niedługi 
czas dzieli nas od momentu, w którym Ukraina będzie państwem należą-
cym do Paktu Północnoatlantyckiego; że niewiele więcej lat dzieli nas od 

81 Oficjalna wizyta Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Polsce, 12 maja 2006. Źródło 
http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-2006/art,288,oficjalna-wizyta-prezydenta-ukrainy-wi-
ktora-juszczenki-w-polsce.html (dostęp: 10 października 2009).

82 Anna Fotyga jako Minister Spraw Zagranicznych odnosząc się do tych wydarzeń 
w exposé z 2007 roku wskazywała: „Ukraina jest dla Polski strategicznym partnerem. Nasze 
związki, to, co stało się dzięki inicjatywom obydwu panów prezydentów w Pawłokomie, 
stanowi niemal cud. Jesteśmy krajem, który w tej chwili utrzymuje bardzo, bardzo intensyw- 
ny dialog polityczny z Ukrainą na wszystkich poziomach. Dzieje się to między prezydentami 
obydwu państw […] i na poziomie rządowym. To pozwala nam na stabilne oddziaływanie poli-
tyczne. […] Polska jest wielkim promotorem aspiracji zarówno europejskich, jak i transatlantyc-
kich Ukrainy”. Exposé 2007, Informacja Rządu dotycząca polskiej polityki zagranicznej w 2007 
roku. Źródło http://www.msz.gov.pl/ Expose,2007,23170.html (dostęp: 10 października 2009).

83 Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Źródło http://www.prezy-
dent.pl/archiwum/rok-2006/art,278,konsultacje-w-sprawie-bezpieczenstwa-energetycznego.html 
(dostęp: 22 maja 2006).
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momentu, kiedy będziemy już wspólnie w Unii Europejskiej”84. Biorąc zaś 
pod uwagę spotkania na szczeblu prezesów Rady Ministrów, wskazać należy 
na trzykrotny kontakt. Jeszcze w lutym 2006 roku przebywał w Warszawie 
premier Jurij Jechanurow, zaś już we wrześniu w Krynicy na XVI Forum 
Ekonomicznym gościł premier Janukowycz. W listopadzie 2006 roku z ofi-
cjalną wizytą w Kijowie przebywał premier Jarosław Kaczyński85. Analizu-
jąc wysiłki Polski na rzecz zarówno „okcydentalizacji” Ukrainy, jak i bilate-
ralnego zbliżenia, można stwierdzić, że nie przyniosły one jednak oczekiwa-
nych skutków.

Po pierwsze, UE nie wyrażała aprobaty dla polskich zabiegów na rzecz 
sformułowania perspektywy przyjęcia Ukrainy do UE. Po drugie, w materii 
członkostwa Ukrainy w NATO premier Janukowycz goszcząc w Krynicy 
zapewniał wprawdzie, że Ukraina będzie nadal dążyć do partycypowania 
w strukturach Paktu, lecz ostatecznie zadeklarował w Brukseli zawieszenie 
działań na rzecz MAP. Toteż element zaskoczenia stanowił list, który w stycz-
niu 2008 roku do Sekretarza Generalnego NATO Jaapa de Hoop Scheffera 
wystosowali prezydent Wiktor Juszczenko, premier Julia Tymoszenko oraz 
przewodniczący parlamentu Arsenij Jaceniuk, wyrażający prośbę o możli-
wość przystąpienia do MAP w kwietniu 2008 roku podczas szczytu NATO 
w Bukareszcie. Sami Ukraińcy, z których wówczas zaledwie 12% stanowili 
zwolennicy szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO (poziom braku apro-
baty społecznej na Ukrainie dla partycypowania w NATO wyniósł wówczas 
62%), dowiedzieli się o tym dopiero 15 stycznia 2008 roku od amerykań-
skiego senatora Richarda Lugara86. Odnosząc się do wskazanych uwarun-
kowań wewnętrznych i zewnętrznych determinujących możliwości członko-
stwa Ukrainy w strukturach zachodnich, należy podkreślić, że polski establi-
shment mimo pewnego ochłodzenia relacji nie zaprzestał realizacji jednego 
z głównych założeń swojej strategii wobec sąsiada, mianowicie doprowadze-
nia do jak najściślejszych więzi pomiędzy Kijowem a Brukselą.

Na taki cel nie miała również większego wpływu zmiana rządu w RP, 
dokonana w 2007 roku w wyniku przedterminowych wyborów. Funkcję pre-
miera RP objął Donald Tusk, stając na czele koalicji rządzącej Platforma 

84 Tylko wspólnie możemy zapewnić sobie godne miejsce w Europie. Źródło http://www.
prezydent.pl/ archiwum/rok-2006/art,541,tylko-wspolnie-mozemy-zapewnic-sobie-godne-miejsce-
w-europie.html (dostęp: 30 września 2006).

85 A. Szept yck i: Stosunki Polski z Ukrainą. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2007”. Warszawa 2007, s. 166—169.

86 Pamiętać przy tym należy, że samo przystąpienie do MAP nie gwarantuje członkostwa 
w NATO. Ponadto takie państwa, jak Francja, Niemcy czy Hiszpania, deklarują wyraźny 
sprzeciw dalszemu poszerzaniu Paktu o Ukrainę. Rosja zaś zapowiadała wówczas użycie 
wszelkich adekwatnych środków, jeśli nastąpi zbliżenie struktur euroatlantyckich i Ukrainy. 
Zob. „Rocznik Strategiczny 2007/2008”. Warszawa 2008, s. 200—208.
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Obywatelska (PO)—Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Po „pomarańczo-
wej rewolucji” kolejne polskie rządy konsekwentnie deklarowały wsparcie 
dla prozachodnich aspiracji Ukrainy. W działaniach praktycznych było to 
szczególnie widoczne podczas szczytu NATO w Bukareszcie, który odbywał 
się w dniach 2—4 kwietnia 2008 roku. Polska bowiem, podobnie zresztą 
jak USA87, optowała za przyznaniem Ukrainie (i Gruzji) MAP, co jednak 
okazało się niemożliwe88. Głównie dzięki zabiegom czynionym przez stronę 
polską w czasie szczytu jasno zdeklarowano, że w przyszłości Ukraina stanie 
się członkiem NATO, zaś już w grudniu 2008 roku zapadnie decyzja o przy-
znaniu jej MAP89. Odczytując to jako sukces polskiej delegacji (zwłaszcza 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego), należy dodać, że ze względu na splot nega-
tywnych okoliczności międzynarodowych (interwencja rosyjska w Gruzji 
z sierpnia 2008 roku90) do przyznania Ukrainie możliwości partycypowania 
w MAP ostatecznie nie doszło91, a ministrowie spraw zagranicznych potwier-
dzili wówczas jedynie zobowiązania z Bukaresztu92.

87 M. Mat sel iou k h: Ukraine—U.S. relations. W: Ukraina w stosunkach międzynaro-
dowych…, s. 303—304, 314—317.

88 „Rocznik Strategiczny 2008/2009”…, s. 210—219.
89 Joint Statement Meeting of the NATO-Ukraine Commission at the level of Heads of State 

and Government. Source http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8964.htm (dostęp: 
4 kwietnia 2008).

90 Jak wskazuje Paweł Świeboda: „Wojna w Gruzji oddala zasadniczo perspektywę człon-
kostwa Ukrainy i Gruzji w NATO oraz stawia pod znakiem zapytania realność rozszerze-
nia Unii Europejskiej o państwa Europy Wschodniej w najbliższych latach. Rosja osiągnęła 
sukces, który pasuje wielu członkom zachodnich elit politycznych. Sytuacja stawia NATO  
przed ogromnym dylematem dotyczącym priorytetowego charakteru artykułu 5 Traktatu 
Waszyngtońskiego lub poszanowania prawa demokratycznych państw do zabiegania o człon-
kostwo w Sojuszu. Otwartym pytaniem pozostaje, jak obecny czas należy wykorzystać — 
przez podtrzymywanie strategicznego celu rozszerzenia NATO czy też nierozstrzyganie tej 
sprawy i skoncentrowanie uwagi na rzeczywistych reformach politycznych”. Warto przynaj-
mniej nadmienić również, że Polska i obóz Juszczenki zajęli podobne stanowisko w kwestii 
gruzińskiej, co w płaszczyźnie politycznej stanowiło element zbliżający oba kraje, wska-
zując tym samym na niepokojącą ewolucję postawy Rosji w kierunku większej asertyw-
ności wobec swoich sąsiadów. Zob. P. Świebod a: Konflikt w Gruzji i jego implikacje dla 
regionu — perspektywa Polski. Heinrich Bȫll Stiftung. Warsaw, listopad 2008. Źródło http://
www.boell.pl/downloads/Konflikt_w_Gruzji_Pawel_Swieboda.pdf; Gruzja — Osetia ceną 
za NATO? Ukraina — co z Krymem?. Źródło http://www.blacklegion.salon24.pl/862 24,gru-
zja-osetia-cena-za-nato-ukraina-co-z-krymem (dostęp: 23 sierpnia 2008).

91 Jak wskazuje Steven Pifer, na taki stan rzeczy złożyły się między innymi: niski stopień 
poparcia dla ukraińskich aspiracji dryfowania w kierunku NATO, wewnętrzne tarcia wśród 
ukraińskiej administracji rządowej i prezydenckiej, a także obawa przed możliwą reakcją 
Rosji. Zob. S. P i fe r: Ukraine and NATO Following Bucharest. November 27, 2009. Source 
http://www.brookings.edu/opinions/2008/0506_ukraine_pifer.aspx (dostęp: 27 listopada 2009).

92 D. Pszczó ł kowska: NATO daje niby-MAP dla Ukrainy i Gruzji. Źródło http://
wyborcza.pl/1,75477,6022 583,NATO_daje_niby_MAP_dla_Ukrainy_i_Gruzji.html (dostęp: 
4 grudnia 2008).
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21 sierpnia 2009 roku w Kwaterze Głównej NATO podpisana została 
deklaracja, która podniosła na wyższy poziom współpracę pomiędzy NATO 
a Kijowem (Declaration to Complement the Charter on a Distinctive Part-
nership between NATO and Ukraine). Dokument został podpisany przez 
Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena i ambasadora 
Ukrainy przy NATO Ihora Sagacha. Deklaracja przyznaje Komisji NATO-
Ukraina (NATO-Ukraine Commision — NUC) główną rolę w procesie roz-
poczętym na szczycie w Bukareszcie, w tym w pogłębianiu dialogu poli-
tycznego, współpracy oraz podtrzymywaniu wysiłków podejmowanych przez 
Ukrainę w celu przeprowadzenia reform93. W kwestii zbliżenia Ukrainy do 
UE należy wskazać na wysiłki czynione przez stronę polską na rzecz rów-
noważenia południowego i wschodniego wymiaru UE. W raporcie przyję-
tym przez Parlament Europejski w lipcu 2007 roku, głównie dzięki zabie-
gom Michała Kamińskiego, został zamieszczony apel o otwarcie drogi do 
członkostwa Ukrainy w UE94. Niezwykle istotną inicjatywą ze strony Polski 
w sprawie zbliżenia i integracji państw Europy Wschodniej z Unią Euro-
pejską był też projekt budowania Partnerstwa Wschodniego, obejmujący nie 
tylko Ukrainę, ale również Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołda-
wię. Projekt ten został zatwierdzony przez Radę Europejską w dniach 19—20 
marca 2009 roku95. 

93 NATO and Ukraine strengthen their cooperation. Press Release: 2009 (122). Source 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_57028.htm?mode=pressrelease (dostęp: 21 sierpnia 
2008).

94 „Rocznik Strategiczny 2007/2008”. Warszawa 2008, s. 328—330.
95 Pierwszym koncepcyjnym dokumentem kreującym Partnerstwo Wschodnie był pol-

sko-szwedzki non-paper z maja 2008 roku. Następnie polsko-szwedzka inicjatywa utworze-
nia Partnerstwa Wschodniego została zaaprobowana w czerwcu 2008 roku przez Radę Euro-
pejską, która zobowiązała Komisję Europejską do przedstawienia stosownego dokumentu 
implementacyjnego. W dniu 3 grudnia 2008 roku Komisja przedstawiła Komunikat ws. 
Partnerstwa Wschodniego. Ostatecznie w marcu 2009 roku Partnerstwo Wschodnie zostało 
zatwierdzone przez Radę Europejską. Pierwszy szczyt Partnerstwa Wschodniego, który 
odbył się 7 maja 2009 roku w Pradze, oficjalnie uruchomił inicjatywę, przyjął Wspólną 
Deklarację oraz uwieńczył sukcesem polsko-szwedzkie wysiłki w zakresie ustanowienia tej 
inicjatywy jako integralnego elementu polityki Unii Europejskiej. Do głównych celów Part-
nerstwa Wschodniego należą: doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia; 
stworzenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu państw partnerskich z UE; 
postępująca liberalizacja reżimu wizowego, z ustanowieniem reżimu bezwizowego jako celu 
długoterminowego Partnerstwa; unifikacja prawna; wzmocnienie współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego; utworzenie struktury współpracy wielostronnej w postaci 
czterech platform tematycznych: ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności, ds. inte-
gracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE, ds. bezpieczeństwa energetycznego, 
ds. kontaktów międzyludzkich; uruchomienie, na podstawie Komunikatu Komisji Europej-
skiej z 3 grudnia 2008 roku, inicjatyw flagowych, do których należą: zintegrowany program 
zarządzania granicami, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, regionalne rynki 
elektryczności, odnawialnych źródeł energii oraz wydajności energetycznej, Południowy 
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27 kwietnia 2007 roku podczas wizyty Wiktora Juszczenki w Polsce pre-
zydenci Polski i Ukrainy podpisali dwa dokumenty: oświadczenie z okazji 
60. rocznicy akcji „Wisła”96 oraz — bazując na Traktacie o dobrym sąsiedz-
twie, przyjaznych stosunkach i współpracy z 18 maja 1992 roku — Mapę 
drogową współpracy Polsko-Ukraińskiej na lata 2007—200897. W drugim 
dokumencie zapowiadano realizację ośmiu priorytetów w stosunkach wza-
jemnych, a mianowicie współpracę instytucjonalną (kontynuację współpracy 
dwustronnej w ramach dotychczasowych form dialogu polsko-ukraińskiego, 
który umacniany jest przez działalność: Komitetu Konsultacyjnego przy Pre-
zydentach Polski i Ukrainy, Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Współpracy Gospodarczej, Forum Gospodarczego Polska-Ukraina, Konfe-
rencji Wojewodów i Marszałków Województw RP oraz Przewodniczących 
Administracji Obwodowych i Przewodniczących Rad Obwodowych Ukrainy, 
Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy 
Międzyregionalnej, Polsko-Ukraińskiej Stałej Konferencji Integracji Europej-
skiej); współpracę w zakresie integracji europejskiej (w tym pomoc Ukra-
inie w przeprowadzeniu screeningu, wzmożenie wysiłków na rzecz utwo-
rzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Ukrainą a UE, opracowanie, przy 
aktywnym udziale strony ukraińskiej, wieloletniej polskiej strategii pomocy 
dla Ukrainy na lata 2007—2015); współpracę euroatlantycką (w tym współ-
pracę w realizacji MAP); współpracę gospodarczą (uregulowanie problemów 
w handlu dwustronnym, eliminację praktyk protekcjonistycznych, wspiera-
nie współpracy inwestycyjnej na terytorium Polski i Ukrainy, kontynuację 
działań, zmierzających do rekompensaty strat poniesionych przez polskich 
inwestorów w wyniku likwidacji Specjalnych Stref Ekonomicznych i Tery-
toriów Priorytetowego Rozwoju na Ukrainie, dalszą rozbudowę infrastruk-
tury transportowej pomiędzy Polską a Ukrainą, rozwój inwestycji w sekto-
rze finansowym, zacieśnienie współpracy w dziedzinie turystyki); bezpie-
czeństwo energetyczne (kontynuację działań, mających na celu praktyczną 
realizację budowy rurociągu Odessa—Brody—Płock, organizację szczytu 
energetycznego z udziałem prezydentów państw Europy Środkowej, Azji 
Środkowej i Kaukazu Południowego w maju 2007 roku, który miał przy- 

Korytarz energetyczny, system zwalczania katastrof naturalnych i spowodowanych przez 
człowieka. Państwa trzecie (w tym Rosja) będą miały możliwość uczestniczenia w niektó-
rych projektach realizowanych w ramach współpracy wielostronnej Partnerstwa Wschod-
niego na zasadzie case-by-case. Zob. Partnerstwo Wschodnie. Źródło http://www.msz.gov.pl/
Partnerstwo,Wschodnie,19887.html (10 października 2009).

96 Wspólne oświadczenie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z okazji 60. rocznicy 
Akcji „Wisła”. Źródło http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-2007/art,472,wizyta-prezy-
denta-ukrainy-w-polsce.html (dostęp: 27 kwietnia 2007).

97 Wizyta Prezydenta Ukrainy w Polsce. Źródło http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-
2007/art,472,wizyta-prezydenta-ukrainy-w-polsce.html (dostęp: 27 kwietnia 2007).



144 Katarzyna Czornik

czynić się do powstania korytarza transportowego surowców energetycznych 
z regionu kaspijskiego przez Ukrainę i Polskę do Unii Europejskiej, współ-
pracę na rzecz wspólnej eksploatacji złóż surowców energetycznych, kon- 
tynuację współpracy w dziedzinie elektroenergetyki); współpracę przygra-
niczną (modernizację istniejących przejść granicznych oraz otwarcie nowych 
drogowych przejść granicznych przy wykorzystaniu dostępnych funduszy, 
w tym środków Unii Europejskiej, zacieśnianie współdziałania w zwalcza- 
niu nielegalnej migracji, podjęcie kroków zmierzających do usprawnienia 
kontroli celno-paszportowych na polsko-ukraińskich przejściach granicz-
nych, podjęcie działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa granic; 
poparcie starań Ukrainy o uzyskanie ułatwień w ruchu osobowym z UE oraz 
o stworzenie perspektywy ruchu bezwizowego, w tym uruchomienie małego 
ruchu granicznego po przystąpieniu RP do strefy Schengen, wspieranie ro- 
zwoju polsko-ukraińskich kontaktów na poziomie samorządów lokalnych);  
współpracę kulturowo-oświatową i kwestie społeczne (dalsze współdziała-
nie na rzecz przeprowadzenia przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 roku98, współpracę na rzecz rozwiązywania proble-
mów mniejszości narodowych — polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce, 
aktywizację wymiany między uczelniami i instytucjami naukowymi Polski 
i Ukrainy, wymianę młodzieży, kontynuowanie działań mających na celu 
wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu legalnej pracy przez obywateli  
RP na Ukrainie i obywateli Ukrainy w Polsce); kwestie historyczne (działa-
nie na rzecz uporządkowania i upamiętnienia polskich i ukraińskich miejsc 
martyrologii na terytorium obu krajów w oparciu o Umowę między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spo-
czynku ofiar wojny i represji politycznych, która została podpisana w War-
szawie 21 marca 1994 roku oraz Protokołu realizacji ww. umowy na lata 
2005—2007)99. 

Pomimo deklaracji negatywnym aspektem w relacjach polsko-ukra- 
ińskich okazało się wejście Polski do strefy Schengen, co nastąpiło  
21 grudnia 2007 roku. Było to o tyle istotne, że dla Ukraińców wiązało się 
z ponoszeniem wysokich opłat za wizy — tak zwanej płatnej wizy schen-

98 18 kwietnia 2007 roku w Cardiff na posiedzeniu UEFA Ukraina i Polska uzyskały 
prawo do organizacji czternastych finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej — oficjalnie 
UEFA EURO 2012, które dopiero po raz trzeci w historii tych Mistrzostw będą organizo-
wane wspólnie przez dwa państwa (wcześnie takie prawo przyznano Belgii i Holandii w 2000 
oraz Austrii i Szwajcarii w 2008 roku). 9 lipca 2007 roku Prezydent RP przebywał z oficjalną 
wizytą na Ukrainie celem omówienia z Prezydentem Wiktorem Juszczenką kwestii związa-
nych z organizacją EURO 2012; Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012. Źródło http://www.
euro-mundial.pl/euro 2012.php; Na Ukrainie o EURO 2012. Źródło http://www.prezydent.pl/
archiwum/rok-2007/art,793,na-ukrainie-o-euro-2012.html (dostęp: 9 lipca 2007).

99 Mapa drogowa współpracy Polsko-Ukraińskiej na lata 2007—2008. Źródło http://
wyziewy.blox.pl/resource/mapa drogowaPolskaUkraina.pdf (dostęp: 10 października 2009).
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geńskiej przy wjeździe do prawie każdego państwa UE (do Polski w kwocie  
35 EUR) oraz koniecznością borykania się ze skomplikowanymi procedu-
rami ich otrzymywania. Jak się okazało, problemem był przede wszyst-
kim brak umowy o bezwizowym ruchu przygranicznym, która pozwoli-
łaby uniknąć wielu kontrowersji w relacjach dwustronnych. Co prawda, 
już podczas wizyty prezydenta RP w Kijowie w dniach 5—7 grudnia 2007 
roku100 pojawiła się zapowiedź takiej umowy w podpisanym wówczas 
Wspólnym komunikacie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy 
„Wspólne wyzwania — nowe wymiary partnerstwa strategicznego”101, 
lecz w praktyce nie doszło do jej realizacji przed 21 grudnia 2007 roku102. 
Trudna sytuacja na przejściach granicznych polsko-ukraińskich impliko-
wała wybuch protestów polskich służb celnych, znaczne zablokowanie 
odpraw, a w efekcie duże straty, jakie ponieśli przedsiębiorcy i przewoź-
nicy po obu stronach granicy. Ukraińskie media za taką sytuację obwi-
niały Polaków103. 

100 Podczas wizyty Prezydent RP został uhonorowany Orderem Jarosława Mądrego 
I stopnia za osobisty wkład w rozwój stosunków ukraińsko-polskich, a Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Michał Kamiński Orderem „Za Zasługi” II stopnia. Prezydent 
RP natomiast za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy nadał Krzyż 
Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej byłemu Ministrowi Spraw Zagranicz-
nych Ukrainy Borysowi Tarasiukowi oraz Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypo-
spolitej Polskiej Ołeksandrowi Czałyjowi, Zastępcy Szefa Sekretariatu Prezydenta Ukrainy. 
Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Kaczyński stwierdzał: „Jesteśmy przeko-
nani, że Ukraina będzie w Unii i będzie w NATO i to jest jakby esencja naszego sojuszu, 
ale teraz tak nie jest. Chcemy pokazać, że nasze stosunki są niezmiernie bliskie i możemy 
prostą drogą, wspólnie rozwiązywać problemy w przyszłości, możemy także rozmawiać 
o przeszłości, spokojnie ją czcić, spokojnie szanować bohaterów obydwu stron, bo nasze 
stosunki, nasza historia przede wszystkim nie była łatwa. Ale jak widać jesteśmy przykła-
dem tego, że to nie przeszkadza, że wszystkie problemy można rozwiązywać na bieżąco. Są 
drobne problemy związane z Schengen. Chcielibyśmy, aby Schengen dla Ukrainy, dla Ukra-
ińców, było ułatwieniem, a nie utrudnieniem”. Prezydent Lech Kaczyński wziął także udział 
w spotkaniu roboczym z Premierem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem oraz z Przewodni-
czącym Rady Najwyższej Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem.  Drugiego dnia wizyty Prezy-
dent RP spotkał się z Julią Tymoszenko. Następnie udał się do Odessy, gdzie wraz z Prezy-
dentem Ukrainy złożył wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Głodu 1932—1933, zwie-
dził terminal naftowy „Piwdennyj”  oraz wziął udział w prezentacji perspektyw ropociągu 
Odessa—Brody—Płock. Zob. Wizyta Prezydenta RP na Ukrainie. Źródło http://www.prezy-
dent.pl/archiwum/rok-2007/art,858,wizyta-prezydenta-rp-na-ukrainie.html (dostęp: 6 grudnia 
2007).

101 Wspólny komunikat Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy „Wspólne 
wyzwania — nowe wymiary partnerstwa strategicznego”. Kijów 6 grudnia 2007. Źródło http://
www.kijow.polemb.net/index.php?document=615 (dostęp: 7 września 2009).

102 „Rocznik Strategiczny 2007/2008”…, s. 328—330.
103 Po wejściu Polski do Strefy Schengen liczne stały się głosy krytyki pod adresem 

polskich władz, ze względu na nieprzygotowanie i narażenie polskiej polityki wschodniej, 
w tym relacji z Ukrainą. Jak pisał wówczas Leopold Ungier: „Nie chodzi o cynizm urzęd-

10 Stosunki…
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Pisząc o sprawach budzących wątpliwości w relacjach polsko-ukraiń-
skich, trzeba uwzględnić jeszcze dwie płaszczyzny. Kontrowersyjna pozo-
staje bowiem współpraca w płaszczyźnie energetycznej, co uwarunkowane 
jest istniejącym uzależnieniem od dostaw rosyjskich surowców energetycz-
nych104. Faktem pozostaje, że po ukraińsko-rosyjskim kryzysie gazowym 
ze stycznia 2006 roku Polska i Ukraina podjęły próbę ściślejszej współ-
pracy w tej dziedzinie. Już w lutym 2006 roku państwa podpisały dekla-
rację, w której wyrażały wolę modernizacji istniejącej infrastruktury prze-
mysłowej i zbadania nowych dróg transportu gazu ziemnego z Azji Cen-
tralnej do Europy. Podczas spotkania w Krynicy potwierdzono również wolę 
przedłużenia rurociągu Odessa—Brody do Płocka. W listopadzie 2006 roku 
premierzy obu państw ustalili, że pierwszym konkretnym przedsięwzięciem 
na rzecz jego realizacji będzie budowa odcinka łączącego Brody z czeskimi 
Kraupami105. Mimo dążeń obu partnerów do budowy rurociągu, zdecydo-
wanie większą wagę przykładała do projektu Ukraina, a nie Polska, upatru-
jąc w jego realizacji zwiększenia swojego bezpieczeństwa energetycznego. 
Z kolei strona polska wyrażała wątpliwości w sferze ekonomicznej racjonal-
ności przedsięwzięcia, zwracając uwagę na fakt, że ropa płynąca z Morza 
Kaspijskiego byłaby droższa niż ropa rosyjska, co wynikałoby z wyższych 
kosztów jej transportu, a ponadto jej parametry nie odpowiadają zapotrzebo-
waniom polskich rafinerii106. 23 maja 2008 roku prezydent RP, wraz z prezy-
dentami Litwy, Łotwy i Estonii, uczestniczył w trzecim Międzynarodowym  

ników, chodzi o wizerunek Europy. Nikt tu nie chce przyjąć do wiadomości, że to »Schen-
gen rozdzieliło Polskę i Ukrainę«. Że, jak zadekretował mój przyjaciel Bogdan Osadczuk 
w »Rzeczpospolitej«, mogą być tacy, którzy widzą »dzieło Schengen jako dar Opatrzności«, 
i tacy, to znaczy Ukraińcy, dla których »Schengen to dopust Boży«. […] Historia sprawiła, 
że Polska jest w Schengen, a Ukraina nie. Ale historia nie przeniosła Ukrainy pod Chaba-
rowsk, tylko utrzymała ją wzdłuż wschodniej granicy Polski, czyli Unii, czyli Schengen. I na 
ruch graniczny między Ukrainą a Polską nałożyła, niezależnie od skutków nagłego strajku 
polskich celników, nowe, znacznie dla Ukraińców ostrzejsze i nierzadko rujnujące rygory. 
[…] Nawet uwzględniając i ukraiński galimatias, i polską niesprawność w aplikowaniu reguł 
europejskich, Bruksela pyta, jak w dowcipie: bałagan, tak, ale żeby aż do tego stopnia?” 
Ungier zadawał wówczas również bardzo aktualne i znaczące pytanie: „dlaczego od dawna 
przygotowywana i nieunikniona umowa o małym ruchu przygranicznym Polski z Ukrainą 
ciągle jest niepodpisana i data jej zawarcia ciągle pozostaje nieznana? I czy na pewno jest 
to kwestia tylko formalna czy też także polityczna, podobnie jak np. wątpliwości i zwłoka 
w podróży polskiego premiera do Kijowa?” L. Unger: Russia First. Źródło http://wyborcza.
pl/dziennikarze/1,95912,4877309.html (dostęp: 29 stycznia 2008).

104 B. Nyg ren: The Implications for Putin’s Policy Towards Ukraine and Belarus of 
NATO and EU Expansion. In: Changing Transatlantic Security Relations. Do the US, the EU 
and Russia…, s. 136—138.

105 „Rocznik Strategiczny 2006/2007”…, s. 319—326.
106 A. Szept yck i: Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”…, 

s. 125—126.
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Szczycie Energetycznym w Kijowie, który zakończono podpisaniem wspól-
nej deklaracji o zasadach globalnego bezpieczeństwa, dokumentów doty-
czących koncepcji Bałtycko-Czarnomorsko-Kaspijskiego Stowarzyszenia 
Energetycznego oraz działań dla euroazjatyckiego korytarza transportu 
ropy naftowej107. Drugą kwestią, która narażała poprawne relacje polsko-
-ukraińskie, był wprowadzony w marcu 2006 roku zakaz importu polskiego 
mięsa i produktów mięsnych na ukraiński rynek. Zniesiono go częściowo 
dopiero w połowie lutego 2007 roku, po wielu kontrolach weterynaryjnych 
przeprowadzonych przez Ukraińców w polskich zakładach, dwukrotnej 
wizycie Andrzeja Leppera w Kijowie i licznych negocjacjach108. 

107 W Szczycie Energetycznym brało udział siedmiu prezydentów: Polski, Ukrainy, 
Litwy, Łotwy, Estonii, Azerbejdżanu i Gruzji, oraz przedstawiciele Rumunii i Mołdawii, 
a także reprezentanci Unii Europejskiej, Słowacji, Kazachstanu, Bułgarii i USA. Zob. Prezy-
dencki Szczyt Energetyczny w Kijowie. Źródło http://www.prezydent.pl/archiwum/rok-2008/art, 
375,prezydencki-szczyt-energetyczny-w-kijowie.html (dostęp: 22 maja 2008).

108 Należy dodać, że polsko-ukraińska współpraca gospodarcza do pierwszego kwartału 
2009 roku rozwija się w dosyć dynamiczny sposób. Dwustronne relacje gospodarcze regu-
lowane są umowami zawartymi pomiędzy UE a Ukrainą. Podstawę prawną dwustronnych 
stosunków gospodarczych stanowią ponadto między innymi: Umowa między Rządem RP 
a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji podpisana w 1993 roku, 
Konwencja między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku podpisana w 1993 roku, Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy 
o współpracy gospodarczej podpisana w 2005 roku. Co więcej, polsko-ukraińskie obroty 
towarowe w 2008 roku sięgnęły 8 790,6 mln USD i były o 22% wyższe niż w 2007 roku. 
Obroty handlowe z Ukrainą stanowiły 2,34% całości obrotów towarowych Polski z zagra-
nicą w 2008 roku. Polski eksport na Ukrainę wzrósł o 16,9% do poziomu 6 443,1 mln USD, 
a import towarów z Ukrainy zwiększył się o ponad 38,6%, osiągając wartość 2 347,6 mln 
USD. Według danych w euro polski eksport na Ukrainę wzrósł o 7,9% do poziomu 4 349,8 
mln EUR, a import zwiększył się o 27,1% i wyniósł 1 580,4 mln EUR. Od 2003 roku obroty 
towarowe z Ukrainą zwiększyły się prawie czterokrotnie, a sam eksport wzrósł ponad czte-
rokrotnie. Nadwyżka w obrotach handlowych z Ukrainą w 2008 roku osiągnęła rekordowy 
poziom 4 095,5 mln USD (2 769,4 mln EUR). W handlu z Ukrainą Polska miała najwyż-
sze saldo dodatnie spośród wszystkich swoich partnerów handlowych. Ukraina zajmowała 
8 miejsce wśród głównych odbiorców polskiego eksportu z udziałem 3,8% (drugie miejsce, 
po Rosji, wśród partnerów pozaunijnych). Zdecydowanie mniejsze jest znaczenie Ukrainy 
jako kierunku importu — dopiero 22 miejsce z udziałem w łącznym polskim imporcie nieco 
ponad 1,1%. W 2008 roku Polska stała się trzecim partnerem handlowym Ukrainy, po Rosji 
i RFN. Polska zajmowała w ukraińskim eksporcie miejsce 4 z udziałem 3,5%, zaś w impor-
cie — 5 miejsce z udziałem 5%. W pierwszym kwartale 2009 roku polsko-ukraińskie obroty 
towarowe drastycznie spadły — polski eksport na Ukrainę obniżył się o ponad 55%, osią-
gając wartość 675,5 mln USD (podczas gdy cały polski eksport zmniejszył się o 27,5%). 
Główną przyczyną jest załamanie ukraińskiego importu, który obniżył się o ponad połowę. 
Najbardziej ucierpiał eksport pojazdów samochodowych i ich części, których udział zmniej-
szył się z ponad 20% do 6%. Import z Ukrainy zmniejszył się o ponad 58% i wyniósł 195 
mln USD. Według danych ukraińskich, do 1 kwietnia 2009 roku polskie przedsiębiorstwa 
zainwestowały na terenie Ukrainy 684,1 mln USD (13 miejsce na liście największych inwe-

10*
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Spoglądając na stosunki polsko-ukraińskie przez pryzmat polityki rządu 
Donalda Tuska, można zaobserwować, że początkowo strona polska nie odno-
siła się wyraźnie do relacji dwustronnych, aczkolwiek dostrzegając wska-
zane kontrowersyjne i trudne dla relacji sąsiedzkich kwestie, z czasem podej-
mowała działania na rzecz ich uregulowania. Z czasem również podejście 
rządu Tuska do relacji polsko-ukraińskich okazało się dosyć pragmatyczne. 
W grudniu 2007 roku w Warszawie odbyła się bowiem pierwsza narada kie-
rownictw MSZ Polski (Radosław Sikorski) i Ukrainy (Wołodymyr Ohryzko), 
której głównym przedmiotem była dyskusja na temat Partnerstwa Wschod-
niego i strategicznych relacji, łączących Polskę i Ukrainę. Polski minister spraw 
zagranicznych podkreślał podczas wspólnej konferencji prasowej, że Polskę 
i Ukrainę łączą „intensywne i przyjazne stosunki”, Polska zaś permanentnie 
wspiera aspiracje Ukrainy do struktur euroatlantyckich. Sikorski zaznaczył, 
że Ukraina jest największym krajem spośród tych, do których adresowane 
jest unijne Partnerstwo Wschodnie, zapowiadając, że w ramach tego partner-
stwa Polska będzie nadal dążyć do złagodzenia Ukraińcom rygorów przekra-
czania granicy oraz że strona polska jest gotowa do podpisania ostatecznego 
aneksu, który umożliwi ratyfikację i wejście w życie umowy o małym ruchu 
granicznym między Polską a Ukrainą109. Minister zapowiedział, że Warszawa 
będzie zabiegać nie tylko o obniżki cen wiz, ale także o dojście w perspek-
tywie do ruchu bezwizowego pomiędzy Ukrainą a całą strefą Schengen, jak 
również do otwarcia rynków pracy UE dla obywateli Ukrainy. Wskazał też, 
że Polska jest usatysfakcjonowana rosnącą wymianą gospodarczą z Ukrainą 
(około 10 mld USD rocznie). Spoglądając na zagadnienia stosunków gospo-
darczych, Sikorski podkreślił, że Polsce zależy na tym, by również polskie 
firmy, takie jak PKO BP czy Giełda Papierów Wartościowych, były zakotwi-
czone na ukraińskim rynku. Z kolei minister Ohryzko wskazywał, że spotka-
nie z Sikorskim stanowi szczególny dzień dla wzajemnych stosunków, gdyż 
odbyła się pierwsza narada ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. 
Eksponował przy tym, że oba kraje są partnerami strategicznymi o szcze-
gólnym znaczeniu. Przypomniał wartość, jaką Ukraina przykłada do wspar-
cia ukraińskich aspiracji członkostwa w UE i NATO. Do projektu Partner-

storów zagranicznych). W drugiej połowie 2008 roku nastąpiło, po raz pierwszy od kilku lat, 
zmniejszenie polskich inwestycji łącznie o 35,8 mln USD. W pierwszym kwartale 2009 roku 
polskie inwestycje obniżyły się o kolejne 10,6 mln USD. Zob. Ukraina. Źródło http://www.
msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Ukraina/Ukraina%2004.pdf (dostęp: 
30 października 2009).

109 Podpisana w marcu przez szefów dyplomacji Polski i Ukrainy umowa o małym ruchu 
granicznym zakłada, że mieszkańcy strefy przygranicznej będą mogli łatwiej przekraczać 
granicę — na podstawie specjalnych zezwoleń, a nie wiz. Zob. Polska — Ukraina: poro-
zumienie o zmianach w umowie o małym ruchu granicznym. Źródło http://www.msz.gov.
pl/Polska,%E2%80%93,Ukraina:,porozumienie,o,zmianach,w,umowie,o,malym,ruchu,granicz- 
nym,24070.html (dostęp: 22 grudnia 2008).
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stwa Wschodniego odniósł się z aprobatą, oceniając, że pozwoli ono Ukrainie 
odnaleźć nowe instrumenty i mechanizmy zbliżania się do UE110. 

Dopiero jednak w dniach 15—16 stycznia 2008 roku pierwszą wizytę 
zagraniczną na Ukrainie złożył nowy minister spraw zagranicznych RP Rado-
sław Sikorski, który spotkał się z przewodniczącym Ukraińskiej Rady Naj-
wyższej Wołodymyrem Łytwinem, ministrem spraw zagranicznych Wołody-
myrem Ohryzko oraz członkami rządu. Podczas wizyty dyskutowane były 
tematy strategii przyszłych relacji bilateralnych, współpracy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zagadnień gospodarczych, a także kwestii o charakte-
rze międzynarodowym, związanych z przybliżeniem Ukrainy do zachodnich 
struktur, tranzytu i dostaw gazu do Europy oraz wewnętrznej sytuacji w obu 
państwach. Z kolei spotkanie z lokalnymi liderami w Vinnicy, gdzie zostało 
zaplanowane otwarcie polskiego Konsulatu Generalnego, miało na celu pod-
kreślenie wagi, jaką władze polskie przykładają do rozwoju relacji konsular-
nych z Ukrainą. W Winnicy doszło również do spotkania z reprezentantami 
mniejszości polskiej w centralnej Ukrainie111.

Sceptyczne, a nawet krytyczne opinie wypowiedziano na temat wizyty 
premiera RP na Ukrainie, gdyż brak zaplanowanego terminarza spotkań 
z władzami Ukrainy pod koniec 2007 roku, przy jednoczesnych wysiłkach na 
rzecz uregulowania problematycznych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, 
wzbudził głosy krytyki pod adresem rządu oraz pytania o miejsce Ukrainy 
w strategii polityki zagranicznej nowej Rady Ministrów formułowane przez 
niektórych przedstawicieli polskiego establishmentu. Szczególnie podkre-
ślano, że w lutym 2008 roku Tusk przebywał z wizytą w Rosji112, a jego wizytę 
na Ukrainie odkładano w czasie, co skutkowało tym, że do pierwszego spo-
tkania Juszczenki i Tuska doszło dopiero w Brukseli. Jak mogło się wydawać, 
takie działanie miało pokazać Ukrainie, że przestaje ona być pierwszoplano-
wym graczem na wschodniej scenie polskiej polityki zagranicznej, a popar-
cie dla niej przestaje być bezwarunkowe. Takie kroki nowego rządu nie spo-

110 Podczas konferencji prasowej przedstawiono dziennikarzom zabytkowe eksponaty, 
które zostały skradzione w polskich muzeach (Gwiazdy Wielkiej Wstęgi Orderu Virtuti Mili-
tari z 1809 roku, Wielkiego Krzyża Orderu Legii Honorowej z 1809 roku, zabytkowej Czary 
oraz Orderu Świętego Stanisława), a następnie odnalezione na Ukrainie i przekazane stronie 
polskiej przez władze ukraińskie. Zob. Sikorski i Ohryzko o strategicznych stosunkach 
Polski i Ukrainy. Źródło http://www.wprost.pl/ar/147049/Sikorski-i-Ohryzko-o-strategicznych-
stosunkach-Polski-i-Ukrainy/ (dostęp: 22 grudnia 2008).

111 Visit of the Minister of Foreign Affairs Radosław Sikorski to Ukraine. Źródło http://www.
msz.gov.pl/ Visit,of,the,Minister,of,Foreign,Affairs,Radoslaw,Sikorski,to,Ukraine,24521.html 
(dostęp: 16 stycznia 2009).

112 Jak pisał wówczas Leopold Ungier: „Z Warszawy dochodzą pogłoski, że odpowiedź 
na te wątpliwości mieści się w konsyderacjach taktyczno-politycznych, że nie wszystko 
naraz, że na razie idzie bitwa o Moskwę, pod hasłem Russia first”. L. Unger: Russia First. 
Źródło http://wyborcza.pl/dziennikarze/1,95912,4877309.html (dostęp: 29 stycznia 2008).
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tkały się ze zrozumieniem w niektórych kręgach polskich elit. Wśród kry-
tyków polityki ukraińskiej Tuska znaleźli się między innymi Jadwiga Sta-
niszkis, Włodzimierz Marciniak, Jan Malicki czy Bogdan Osadczuk113. Jak 
wskazywał Jan Malicki, „Rosja, nawiązując dialog z Polską, chce zmniejszyć 
zaufanie do naszego kraju takich państw, jak Ukraina czy Gruzja”114. Bogdan 
Osadczuk stwierdzał z kolei, że nowy rząd, zrywając z tradycją Giedroy-
cia, „przegrał Ukrainę”. Publicysta pisał wówczas na łamach „Rzeczpospoli-
tej”: „Od kilkunastu lat Ukraina była dla Polski na pierwszym planie. I nagle 
się to zmieniło. […] Od odzyskania niepodległości niepisanym kanonem 
polskiej racji stanu była zasada, że Ukraina jest na pierwszym planie. Tak 
było za Wałęsy, za Kwaśniewskiego i tak się zapowiadało za prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Ale przyszedł do władzy premier Tusk i lekkomyśl-
nie obalił ten fundament. […] Stosunki polsko-ukraińskie są zrujnowane, być 
może po jakimś czasie zostaną odbudowane, ale na pewno już nie będą takie 
jak dotąd115”. W odpowiedzi na krytykę ze strony Osadczuka pojawiły się 
natychmiast głosy usprawiedliwiające działania rządu Donalda Tuska wobec 
Ukrainy lub przynajmniej łagodzące to stanowisko, a sam minister spraw 
zagranicznych Ukrainy nadal podkreślał skuteczne działania Polski w roli 
adwokata Ukrainy na Zachodzie. Na skutek dalszego postępowania władz 
polskich wobec Kijowa wątpliwości co do polskiego zaangażowania na rzecz 
Ukrainy zostały rozwiane, a twierdzenia, że w polskiej polityce wschod-
niej na plan pierwszy wysunięto koncepcję Russia First, straciły uzasadnie-
nie116. Zostało to w pewien sposób potwierdzone podczas wizyty premiera 
RP na Ukrainie pod koniec marca 2008 roku oraz w czasie szczytu w Buka-
reszcie, a także wynikało pośrednio z polskiego zaangażowania w realiza-
cję projektu Partnerstwa Wschodniego. Wizytę Tuska na Ukrainie w dniach 
27—28 marca 2009 roku i spotkanie z prezydentem Wiktorem Juszczenko 

113 Radwańska zamiast Tuska do Moskwy. Źródło http://rocznik83.salon24.pl/81316,ra-
dwanska-zamiast-tuska-do-moskwy (dostęp: 6 lutego 2008); Osadczuk nie należy do PiS. 
Źródło http://www.pawel-kowal.salon24.pl/85651,osadczuk-nie-nalezy-do-pis (dostęp: 6 lutego 
2008).

114 Tusk w Moskwie — przełomu nie będzie. Źródło http://news.money.pl/artykul/
tusk;w;moskwie;-;przelomu;nie;bedzie,81,0,319313.html (dostęp: 8 lutego 2008).

115 B. Osadcz u k: Jak Donald Tusk przegrał Ukrainę. Źródło http://www.rp.pl/artykul/ 
87848.html (dostęp: 21 stycznia 2008).

116 Aczkolwiek należy wskazać na fakt zwrócenia większej uwagi na konieczność 
poprawy stosunków z Rosją, którą dostrzegła dopiero ekipa Donalda Tuska. Wskazują na to 
słowa Ministra Spraw Zagranicznych R. Sikorskiego z exposé wygłoszonego w 2008 roku: 
„Do tego przekazu odwoływało się stwierdzenie Premiera Donalda Tuska — w duchu reali-
zmu, w miejsce nieskutecznego nieprzejednania — że będziemy współpracować z Rosją, 
taką, jaką ona jest”. Zob. Exposé 2008, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych dotycząca 
polskiej polityki zagranicznej w 2008 roku. Źródło http://www.msz.gov.pl/Expose,2008,27479.
html (dostęp: 21 stycznia 2008).
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oraz premier Julią Tymoszenko można uznać za ważne wydarzenia w rela-
cjach dwustronnych. Donald Tusk po spotkaniu z Julią Tymoszenko zapew-
nił, że przyjaźń polsko-ukraińska stanowi rdzeń polskiej polityki zagranicz-
nej, a stosunki dwustronne będą coraz lepsze, bo trudno znaleźć dwa narody, 
które łączy tyle historii i interesów. Warszawa będzie promować interesy 
Ukrainy w Europie tak, jak tylko potrafi117, gdyż „traktujemy to także jako 
nasz polski interes” — podkreślił premier.

Podczas spotkania jedną z dwóch poruszanych, priorytetowych spraw 
była płaszczyzna uregulowania drażliwych kwestii, wynikających z przy-
stąpienia Polski do strefy Schengen, gdyż przed wstąpieniem do Układu 
z Schengen Polska i Ukraina nie zawarły umowy o małym ruchu granicz-
nym, co złagodziłoby skutki tego kroku dla Ukraińców, nierzadko utrzymu-
jących się z handlu przygranicznego118. Szefowie rządów podpisali więc pro-
tokół intencji o współpracy Polski i Ukrainy w procesie integracji Ukrainy 
z Unią Europejską oraz porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie 
rozwoju służby cywilnej. Podpisali również Umowę o małym ruchu przy-
granicznym, dzięki której mieszkańcy strefy przygranicznej otrzymali moż-
liwość przekraczania granicy na podstawie specjalnych zezwoleń, a nie 
wiz. Po stronie ukraińskiej umową miało zostać objętych ponad 1 500 miej-
scowości z obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego, ale bez 
Lwowa, w sumie około 1,5 mln mieszkańców. Po stronie polskiej umowa 
obejmowała ponad 1 800 miejscowości z województw lubelskiego i podkar-
packiego, co stanowiło około 800 tys. mieszkańców. Według MSZ, strona 
polska była wówczas przygotowana na wydanie 300 tys. — 500 tys. zezwo-
leń na przekroczenie granicy w ramach „małego ruchu”, a w razie koniecz-
ności na zwiększenie tej liczby119. Umowa ta została jednak zakwestiono-
wana przez Komisję Europejską, która zgłosiła trzy zastrzeżenia. Komisja 
zakwestionowała przyjętą szerokość pasa przygranicznego, jako niezgodną 
z prawem UE, zgodnie z którym powinna ona wynosić 30 km, uznała też za 
niezgodne z unijnym prawem wymaganie od Ukraińców, przekraczających  

117 Podczas spotkania podpisano „List intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz 
budowania administracyjnych struktur integracji europejskiej na Ukrainie oraz deklara-
cję o powołaniu Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego, a także porozumie-
nie w sprawie współpracy w dziedzinie rozwoju służby cywilnej i reformy administracji”; 
„Rocznik Strategiczny 2008/2009”…, s. 312.

118 J. Kon iecz na: Polacy—Ukraińcy, Polska—Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedz-
kich. Źródło http://209.85.129.132/search?q=cache:VucJRoPV3iAJ:www.batory.org.pl/doc/pa-
radoksy.pdf+STOSUNKI+POLSKO-UKRAI%C5% 83SKIE&cd=12&hl=pl&ct=clnk&gl=pl 
(dostęp: 7 września 2009).

119 Umowy oczekiwali zwłaszcza Ukraińcy, którzy po wejściu Polski do Strefy Schen-
gen stracili prawo do wielorazowych i bezpłatnych wiz; [awe, PAP]: Tusk na Ukrainie: W stu 
procentach będziemy gotowi do Euro 2012. Źródło http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomo-
sci/1,80708,50658 70.html (dostęp: 28 marca 2008).
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w ramach umowy granicę, ubezpieczeń zdrowotnych pokrywających koszt 
leczenia w Polsce, jak również wskazała, że w umowie powinna zostać zmie-
niona definicja osób, których dotyczy zakaz wjazdu120. 22 grudnia 2008 roku 
w Warszawie podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego 
ruchu granicznego, sporządzony w Kijowie 28 marca 2008 roku oraz Dekla-
rację Polsko-Ukraińską dotyczącą zmian tej umowy. W protokole do umowy 
uwzględnione zostały zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Miał on ponadto 
stanowić podstawę wszczęcia procedury ratyfikacyjnej umowy o zasadach 
małego ruchu granicznego z 28 marca 2008 roku121. Ostatecznie umowa 
o małym ruchu granicznym z Ukrainą weszła w życie dopiero 1 lipca 2009 
roku, po uprzednim podpisaniu jej przez prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego, co nastąpiło 5 czerwca 2009 roku122.

Drugą priorytetową kwestią podejmowaną podczas spotkania była współ-
organizacja EURO 2012. Jak oświadczył polski premier, Polska i Ukraina 
w stu procentach przygotują się do organizacji finałów Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej. 28 marca podpisana została Umowa o organizacji finałów 
Euro 2012123. Wspólna organizacja mistrzostw stanowiła jednak — oprócz 
czynnika mającego przybliżyć oba kraje — również czynnik utrudniający 

120 Unijne prawo stanowi, że pas przygraniczny, w którym obowiązują zasady małego 
ruchu, może mieć maksymalnie 30 km lub w wyjątkowych sytuacjach 50 km, jeżeli jednostka 
podziału administracyjnego swoim obszarem wychodzi poza obszar podstawowy. Polska nie 
spełniła tego wymogu, ponieważ za jednostkę administracyjną przyjęła województwo. Pas 
przygraniczny przyjęty w umowie wykracza niekiedy poza wymagane 50 km. Zob. [PAP]: 
Zastrzeżenia KE do polsko-ukraińskiej umowy o małym ruchu granicznym. Źródło http://
biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/17367,zastrzezenia_ke_do_polsko_ukrainskiej_umowie_o_mal 
ym_ruchu_granicznym.html (dostęp: 12 maja 2008).

121 Umowę podpisali Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Kremer i Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w RP Ołeksandr Mocyk. Zob. P. Pasz kowsk i: Polska — 
Ukraina: porozumienie o zmianach w umowie o małym ruchu granicznym. Źródło http://www.
msz.gov.pl/Polska,%E2%80%93,Ukraina:,porozumienie,o,zmianach,w,umowie,o,malym,ru-
chu,granicznym,24070.html (dostęp: 22 grudnia 2008).

122 K. Świę toń: Umowa o małym ruchu granicznym podpisana. Źródło http://www.e-po-
lityka.pl/a.15 846.d.17.Umowa_o_malym_ruchu_granicznym_podpisana.html (dostęp: 6 czerwca 
2009); [PAP]: Ukraina—Polska: Umowa o małym ruchu granicznym. Źródło http://www.
money.pl/archiwum/wiadomosciagencyjne/pap/artykul/ukraina-polska;umowa;o;malym;ruchu; 
granicznym,204,0,494284.html (dostęp: 22 lipca 2009).

123 Na podstawie czasowej umowy obowiązującej do 31 grudnia 2012 roku powołano 
między innymi Polsko-Ukraiński Komitet do spraw Przygotowania i Przeprowadzenia 
EURO 2012 (art. 5), zobowiązano się do uruchomienia nowych oraz rozbudowy i moderni-
zacji już istniejących przejść granicznych (art. 2); Umowa między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Źródło http://www.puizba.pl/ UserFi-
les/File/Umowa%20Polska-Ukraina.pdf (dostęp: 22 lipca 2009).
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współpracę. W 2008 roku po stronie ukraińskiej wystąpiły bowiem liczne 
trudności związane z organizacją EURO 2012. Otwarto wówczas tylko jeden 
stadion — w Dniepropietrowsku. Sprawą kontrowersyjną była opóźniająca 
się budowa stadionów w Kijowie i we Lwowie, a także fatalny stan infra-
struktury. Wielki kryzys finansowy wywarł negatywny wpływ na moż-
liwości realizacji założeń związanych z przygotowaniami do mistrzostw. 
W obliczu takiej sytuacji sugerowano, by formułę podziału stadionów 4 : 4, 
na których mają odbyć się mecze, zmodyfikować na korzyść Polski, gdzie 
rozegranoby większość meczy. Prognozowano też, że Polska mogłaby zorga-
nizować mistrzostwa samodzielnie lub we współpracy z Niemcami, a nawet, 
że ani Polska, ani Ukraina nie będą w stanie zorganizować mistrzostw, co 
oznacza, że należy przenieść je do innego państwa (np. do Włoch)124. Wpro-
wadzenie w życie któregokolwiek ze wskazanych scenariuszy zapewne zawa-
żyłoby negatywnie na relacjach polsko-ukraińskich, gdyż EURO 2012 stało 
się symbolem polsko-ukraińskiej symbiozy. Pod koniec października 2009 
roku we Florencji Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Piłkarskiej Gianni 
Infantino ponownie ostrzegł, że Ukraina może stracić prawo współorgani-
zacji z Polską Mistrzostw Europy w 2012 roku. Jako najbardziej niepoko- 
jące wskazał opóźnienia w powstawaniu infrastruktury, przypominając jed-
nocześnie, że do końca listopada 2009 roku Ukraińcy mają czas na przekona-
nie UEFA, że są w stanie zorganizować mistrzostwa. Na niekorzyść Kijowa 
przemawia również fakt, że Ukraina nie dysponuje środkami finansowymi 
na realizację najważniejszych inwestycji. Bank Centralny, z którego pocho-
dzić miało niezbędnych 10 mld hrywien, wydał 30 października 2009 roku 
oświadczenie, że nie dysponuje taką rezerwą. Ostateczna decyzja w sprawie 
EURO 2012 miała zapaść w dniach 9—11 grudnia 2009 roku, podczas posie-
dzenia Komitetu Wykonawczego UEFA. Dla strony polskiej najistotniejszy 
był fakt, że niezagrożona pozostała organizacja EURO 2012 w czterech pol-
skich miastach — Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku125.

Podczas oficjalnej dwudniowej wizyty w marcu 2008 roku Donald 
Tusk udał się do Państwowego Historycznego Memoriału Pamięci „Mogiły 
Bykowni”, gdzie oddał hołd ofiarom masowych mordów z czasów stali-
nowskich, w tym Polaków z tak zwanej Ukraińskiej Listy Katyńskiej126. 

124 EURO 2012 bez Ukrainy? Źródło http://www.euro2012-pl.org/art/euro-2012-bez-ukrainy 
(dostęp: 30 lutego 2008).

125 [dsz PAP]: Euro 2012: Infantino: Ukraina może stracić turniej. Źródło http://www.
sport.pl/ pilka/1,80056,7202240,Euro_2012__Infantino__Ukraina_moze_stracic_turniej.html 
(dostęp: 30 października 2009).

126 Jak wynika z dokumentów radzieckich, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR 
z 5 marca 1940 roku NKWD zamordowało 7305 obywateli RP — jeńców i więźniów z więzień 
NKWD na tzw. zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Z więzień zachodniej Ukrainy 
3435 obywateli RP wiosną 1940 roku trafiło do dyspozycji obwodowych NKWD w Kijowie, 
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Premier złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Wielki Głód na 
Ukrainie127.

17 czerwca 2009 roku wspólną wizytę w Kijowie złożyli niemiecki 
szef MSZ Frank Walter Steinmeier i jego polski odpowiednik Radosław 
Sikorski. Impulsem do złożenia wspólnej wizyty były trudności, z jakimi 
Ukraina borykała się w wyniku światowego kryzysu finansowego, oraz 
zdopingowanie ukraińskich władz do podjęcia reform. Już w kwietniu 2009 
roku ministrowie wystosowali list do czeskiego przewodnictwa UE z pro-
pozycją wysłania do Kijowa unijnej misji, która spróbowałaby pogodzić 
zwaśnione obozy polityczne, zaznaczając jednocześnie, że działania mające 
na celu ustabilizowanie ukraińskiej gospodarki mogą być skuteczne tylko 
wówczas, gdy będą się cieszyć przynajmniej elementarnym konsensusem 
wśród ukraińskich przywódców. Stąd też percepcja konieczności zaangażo-
wania UE w przezwyciężenie kryzysu politycznego między obozami pre-
zydenta Wiktora Juszczenki i premier Julii Tymoszenko oraz poparcie ini-
cjatywy wysłania do Kijowa specjalnej misji. Podczas wizyty w Kijowie 
Sikorski i Steinmeier spotkali się z Wiktorem Juszczenko, Julią Tymo-
szenko, Wiktorem Janukowyczem, a także z byłym szefem Rady Najwyż-
szej Arsenijem Jaceniukiem (każda ze wskazanych osób deklarowała chęć 
kandydowania w wyborach prezydenckich przewidzianych na styczeń 2010 
roku). Dyplomaci państw UE dawali wyraźnie do zrozumienia władzom 
Ukrainy, że UE gotowa jest na zbliżenie z Kijowem, a nawet na wynegocjo-
wanie do końca 2009 roku umowy o stowarzyszeniu z UE, której podstawę 
stanowi stworzenie między partnerami strefy wolnego handlu, ale pod 
warunkiem zakończenia kryzysu politycznego w tym państwie. Ponadto 
Berlin i Warszawa, wskazując, że w interesie zarówno Rosji, jak i UE leży 
unikanie nowych konfliktów, zobowiązały się pomóc Ukrainie w uzyska-
niu trzeciej transzy kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

Charkowie i w Chersoniu. Największa grupa (szacuje się 1800—2000 osób) trafiła do dys-
pozycji NKWD w Kijowie. Wszyscy oni zostali zamordowani, a zwłoki ukryto w Bykowni 
w pobliżu Kijowa, na terenie leśnym należącym do NKWD. Prace terenowe, potwierdza-
jące, że Bykownia to wielkie cmentarzysko ofiar NKWD, prowadzono tam w latach 1971, 
1989, później z udziałem Polaków w 2001 i 2006—2007 roku. Jak wynika z badań, Bykow-
nia to czwarte po Katyniu, Miednoje i Charkowie cmentarzysko ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Spoczywają tu Polacy zamordowani wiosną 1940 roku, ale także Polacy (mieszkający na 
terenie ZSRR), którzy padli ofiarą NKWD w latach „wielkiej czystki” 1937—1938. Zob. 
Pierwszy dzień wizyty premiera Donalda Tuska na Ukrainie. Źródło http://www.kprm.gov.pl/
print.php?id=1899; Prezydent Ukrainy: W sprawie Bykowni zabrakło taktu. Wywiad: Wacław 
Radziwinowicz, 2007-12-06, http://wyborcza.pl/1,86758,4736 330.html?as=2&ias=2&startsz=x; 
Odnaleziono mogiły Polaków zamordowanych przez NKWD, The Polonia Portal, Home From 
Home. Źródło:  „Expatpol.com”. http://expatpol.com/index.php?stsid= 29541&kid=39 (dostęp: 
10 sierpnia 2006).

127 Pierwszy dzień wizyty premiera Donalda Tuska na Ukrainie…
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(IMF)128, co pozwoliłoby Ukrainie zrobić zapasy rosyjskiego gazu na zimę. 
Przedstawiciele strony ukraińskiej deklarowali z kolei konieczność dążenia 
do zniesienia wiz ze strony UE129. Podczas wspólnej konferencji prasowej 
polski minister mówił: „Chcemy wzmocnić szanse na wejście Ukrainy do 
głównego nurtu polityki europejskiej”, zaś Steinmeier wskazywał: „Przy-
jechaliśmy tutaj, bo chcemy, za zgodą obecnej i przyszłej prezydencji UE, 
wspierać Ukrainę”. Obaj szefowie dyplomacji podkreślali, że ich misja ma 
jedynie charakter doradczy, a przyszłość należy do samej Ukrainy130. Sikor-
ski wskazywał również: „Wydaje nam się, że to jest dobry czas na współ-
pracę ponad podziałami i przede wszystkim na wspólne działanie razem 
z międzynarodowymi instytucjami finansowymi”131.

W lipcu i sierpniu w stosunkach polsko-ukraińskich odżyły jednak 
kwestie trudnej wspólnej historii. Impulsem stały się informacje, że 
młodzieżowa organizacja ekologiczna z zachodniej Ukrainy pragnie 
zorganizować rajd europejskim szlakiem Stepana Bandery, biegnącym 
również przez Polskę. Ksiądz Isakowicz-Zaleski nazwał to „propagandą 
faszyzmu”, wysyłając listy do polskiego MSWiA i MSZ, by zabloko-
wały tę inicjatywę. W polskiej percepcji historii bowiem Bandera był 
nacjonalistą, który w latach trzydziestych XX wieku stanął na czele 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)132. Organizacja ta propa-

128 W 2008 roku IMF przyznał Ukrainie pierwszą transzę kredytu w wysokości 4,5 mld 
USD, zaś w maju 2009 roku — drugą transzę w wysokości 2,8 mld USD. Zob. K. St r zępka: 
Ukraina: Sikorski i Steinmeier w Kijowie — wizyta w czasie kryzysu. PAP. Źródło http://
www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/ukraina;sikorski;i;steinmeier;w;ki-
jowie;-;wizyta;w;czasie;kryzysu,108,0,482 156.html (dostęp: 17 czerwca 2009).

129 M. Wojciechowsk i: Dlaczego Sikorski i Steinmeier musieli zwiedzić Kijów. „Gazeta 
Wyborcza” z 16 czerwca 2009.

130 [PAP]: Sikorski i Steinmeier radzą Ukrainie. Źródło http://www.rp.pl/artykul/40,321 
370_Sikorski_i_Steinmeier_radza_Ukrainie.html (dostęp: 17 czerwca 2009).

131 K. St r zępka: Ukraina: Sikorski i Steinmeier w Kijowie…
132 OUN powstała w 1929 roku w Wiedniu. Jej celem było utworzenie w wyniku bez-

kompromisowej walki, niepodległego i zjednoczonego państwa ukraińskiego o ustroju, który 
przypominałby reżim faszystowski. W samym 1930 roku OUN przeprowadziła na terenie 
II RP około 2200 aktów sabotażu. Siłę OUN osłabiła walka wewnętrzna pomiędzy frak-
cjami: „starych” Andrija Melnyka i „młodych” Stepana Bandery, co doprowadziło 10 lutego 
1940 roku do podziału OUN na OUN-M (melnykowcy) i OUN-B (banderowcy). W 1942 ban-
derowcy podjęli decyzję o rozpoczęciu walk partyzanckich na dużą skalę. Pierwszy leśny 
oddział OUN-B wyruszył do walki w październiku 1942 roku, co umownie przyjmuje się 
jako datę powstania UPA. Bandera był odpowiedzialny za zamachy na kilku polskich polity-
ków z tamtego okresu, został skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie, a z więzie-
nia wyszedł w 1939 roku, po upadku II RP. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa w czerwcu 
1941 roku ogłosił powstanie narodowego państwa ukraińskiego, które zostało jednak 
w ciągu kilku dni rozgromione przez III Rzeszę. W listach pisanych z obozu w Sachsenhau-
sen, w którym się znalazł, pisał, że jest przeciwny powstaniu UPA, stwierdzając, że tylko 
rewolucja narodowa, a nie lokalna partyzantka może przynieść Ukrainie niepodległość, i to  



156 Katarzyna Czornik

gowała terror i radykalne metody nie tylko wobec Polaków, ale także 
wobec Ukraińców głoszących chęć pojednania pomiędzy oboma naro-
dami. Dla Ukraińców Bandera jest bohaterem, który walczył o wolność 
Ukrainy, dla Polaków to nienawidzący ich bandyta. Jak pisze Marcin 
Wojciechowski: „Dramat Ukrainy polega na tym, że nie ma ona jed-
noznacznej tradycji, którą można by czcić, jak w Polsce AK. Ukra-
ińcy muszą wybierać między kultem Armii Czerwonej, lojalnej wobec 
Stalina partyzantki sowieckiej, lub UPA”133. Anna Strońska, która dosko-
nale wykazuje, jak zafałszowana może być historia w odbiorze społe-
czeństw i establishmentu i jak bardzo jednostronny jest nacjonalistyczny 
odbiór, pisze: „Wszystkich przebija historyk Wiktor Kowal w miesięcz-
niku »Witczyzna«, w artykule z okazji pięćdziesięciolecia UPA, zaty-
tułowanym z szokującą szczerością Pod czerwono-czarnymi sztanda-
rami. Cały tekst na miarę zdania »o okrucieństwach banderowców napi-
sano miliony stron. Jednakże te okrucieństwa skierowane były tylko 
przeciw tym, których OUN uważała za zdrajców narodu!«. Szokująca 
szczerość”134. Będąc w Przemyślu 8 września 2009 roku podczas spotka-
nia z młodzieżą polską i ukraińską, Juszczenko mówił: „Mimo trudnej 
historii dialog polsko-ukraiński postępuje, a potwierdzeniem tego były 
uroczystości w Pawłokomie i później w Hucie Pieniackiej”135. Dekla-
rował: „Stosunki z Polską są strategiczne. Razem pracujemy nad wej-
ściem Ukrainy do rodziny europejskiej. My, Ukraińcy, chcemy żyć 
w demokratycznym państwie, chcemy, żeby Ukraina była w Zachod-
niej Europie. Polacy i Ukraińcy to dwie nacje, które jak mało kto, miały 
tak złożoną historię, ale mimo to udało się znaleźć chęć wzajemnego 

po upadku ZSRR. Zginął w 1959 roku w Monachium, zamordowany przez agenta KGB. 
Od kilku lat na Ukrainie szerzy się kult Stepana Bandery. Zob. R. Torzeck i: Polacy 
i Ukraińcy…, s. 305—310; W.A. Sercz yk: Historia Ukrainy…, s. 302—304; G. Mot yka, 
R. Wnu k: Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA…, s. 35—52.

133 M. Wojciechowsk i: Dla Polaków bandyta, dla Ukraińców bohater. „Gazeta 
Wyborcza” z 9 września 2009.

134 A. St rońska: Dopóki milczy Ukraina…, s. 73.
135 Wbrew zapowiedziom kombatantów i środowisk kresowych wizyta Juszczenki prze-

biegła bez protestów. Prezydent Ukrainy symbolicznie odebrał Dom Narodowy w Prze-
myślu zabrany Ukraińcom przez komunistów ponad 60 lat temu, obecnie zaś przekazany 
przez władze Przemyśla na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem przekazania go spo-
łeczności ukraińskiej. Jak mówił podczas uroczystości Piotr Tyma, prezes Związku Ukra-
ińców w Polsce: „Chcemy, by było to nie tylko miejsce pielęgnowania kultury ukraińskiej, 
ale też miejsce dialogu polsko-ukraińskiego”. Z kolei Robert Choma, prezydent Przemyśla, 
wskazywał: „Teraz czekamy na podobną uchwałę radnych Lwowa i mieszkający tam Polacy 
też doczekają się swojego domu”; J. Mat usz: Juszczenko w Przemyślu o dialogu narodów. 
Źródło http://www.rp.pl/artykul/23,360553_Juszczenko_w_Przemyslu_o_dialogu_narodow.html 
(dostęp: 9 września 2009).
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zrozumienia”136. W wystąpieniu prezydenta Ukrainy znalazło się wiele 
stwierdzeń na temat pojednania i współpracy. Prezydent zapewniał, że 
dialog będzie postępował w miarę zbliżania się Ukrainy do UE i NATO, 
podkreślając, że dla Ukrainy kierunek euroatlantycki „to jedyna droga 
rozwoju”. W Pikulicach pod Przemyślem Juszczenko złożył kwiaty pod 
pomnikiem atamana Semena Petlury na cmentarzu wojskowym żołnie-
rzy ukraińskich (około 2 tys.), którzy w latach 1919—1920 walczyli po 
polskiej stronie w czasie wojny z bolszewikami, oraz powstańców z UPA 
(około 50), a także ofiar cywilnych przeniesionych ze zbiorowych mogił 
w Birczy i Lisznej, którzy zginęli w latach 1946—1947137. 

Dokonując analizy stosunków polsko-ukraińskich, nie można nie zauwa- 
żyć, że w polskiej polityce zagranicznej wobec Ukrainy od momentu objęcia 
urzędu premiera przez Donalda Tuska zarysowała się pewna dwoistość 
podejść. Zdecydowanie bardziej intensywna była bowiem działalność agita-
cyjna prezydenta Lecha Kaczyńskiego na rzecz reprezentowania interesów 
Ukrainy, zbliżenia jej do struktur zachodnich138, co można określić powro-
tem do koncepcji „romantycznego partnerstwa”, zaś w mniejszym stopniu 
podejście takie wykazywał rząd Donalda Tuska, co oznaczało próbę reali-
zacji koncepcji „realistycznego partnerstwa”. Tezę tę wydają się potwier-
dzać słowa Radosława Sikorskiego, zawarte w exposé z 2009 roku: „Sprzy-
jamy integracji Ukrainy z instytucjami świata zachodniego. Ale to Ukra-
inie powinno na tej integracji zależeć najbardziej. Wysiłek modernizacyjny 
wymagać będzie od społeczeństwa Ukrainy, a zwłaszcza od jej elit, pań-
stwotwórczego poczucia odpowiedzialności i determinacji w reformach”139. 
Rząd PO–PSL podjął próbę przewartościowania dotychczasowej wizji pol-
skiej polityki zagranicznej, odchodząc od jej kontrowersyjnych założeń, na 
kierunku zarówno zachodnim, jak i wschodnim — nabierając tym samym 

136 Cmentarz w Pikulicach od wojny aż do 1989 roku pozostawał zamknięty, a nawet 
zamieniony został w pastwisko. Zob. A. Gorcz yca: Polsko-ukraińskie pojednanie. „Gazeta 
Wyborcza” z 9 września 2009.

137 A. Gorcz yca: Osiągnęliśmy sukces na drodze pojednania. Źródło http://miasta.gazeta.pl/
rzeszow/ 1,34975,7014164,Osiagnelismy_sukces_na_drodze_pojednania.html (dostęp: 8 wrze-
śnia 2009).

138 Dokonując rekonesansu polityki Lecha Kaczyńskiego, należy podkreślić, że w 2008 
roku dwukrotnie przyjmował on prezydenta Ukrainy (14 marca i 11 listopada), raz Julię Tymo- 
szenko (14 lipca) i dwukrotnie ministra spraw zagranicznych Ohryzkę (4 marca i 10 grudnia). 
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak i sekretarz Rady Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Obrony Ukrainy Raisa Bohatyriowa 22 kwietnia 2008 roku podpisali 
Układ o współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami. Zob. „Rocznik Strategiczny 
2008/2009”, s. 312—313.

139 Exposé 2009, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych dotycząca polskiej polityki 
zagranicznej w 2009 roku. Źródło http://www.msz.gov.pl/Expose,2009,27480.html (dostęp: 
8 września 2009).
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zdecydowanie większego dystansu wobec Ukrainy140 (i Gruzji), ale i dążąc 
do ocieplenia relacji z Rosją. Szef MSZ wyraźnie zaczął popierać opcję 
niedążenia do permanentnego poszerzania UE i NATO, lecz konieczności 
przede wszystkim reform na samej Ukrainie141.

Jak wskazuje Jan Engelgard142, pewien „sygnał do odwrotu” od polityki 
„błędnego mesjanizmu” dał Radosław Sikorski w artykule 1 września — 
lekcja historii zamieszczonym na łamach „Gazety Wyborczej”. Minister pisał, 
że „właściwej odpowiedzi na dylematy geostrategiczne i tożsamościowe Polski 
nie oferują jagiellońskie ambicje mocarstwowe. […] Siłą rzeczy traci zasad-
ność archaiczny nakaz poszukiwania sojuszników poprzez kolejną miedzę, 
na gruncie jednoczącej wrogości do wspólnego sąsiada”. Sikorski zakwestio-
nował błędny dogmat polskiej polityki wschodniej, że polską racją stanu jest 
bezwzględne popieranie Ukrainy i Gruzji przeciwko Rosji, bo „niepodległa 
Ukraina to gwarancja naszej niepodległości”143. Stanowisko to spotkało się co 
prawda z krytyką, ale tym razem niezbyt gwałtowną, ponieważ realia były 
niepodważalne, zaś „prometejska polityka” wobec Ukrainy okazała się stra-
tegicznym błędem. Natomiast Paweł Kowal w słowach dezaprobaty wskazy-

140 „Polska, jeśli nadal będzie uważać, że silniejsze związki z Ukrainą są dla niej klu-
czowe, powinna utrzymywać intensywne kontakty ze wszystkimi siłami politycznymi 
na Ukrainie i promować kierunek europejski. Nie jesteśmy w stanie narzucić Ukraińcom 
naszego punktu widzenia i nie powinniśmy próbować tego robić. Musimy natomiast zrobić 
wszystko, aby — niezależnie do wyboru Kijowa — utrzymywać z Ukrainą jak najlepsze 
stosunki”. Zob. P. Wołejko: Ukraina — Polska. Stracona Pięciolatka. Źródło http://dyplo-
macjafm.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?326618 (dostęp: 7 września 2009); M. Orzech: 
Mądrzej z Niemcami, by nie przegrać z Rosją. „Gazeta Wyborcza” z 3 sierpnia 2009.

141 Wydaje się, że mniej radykalną wizję prezentuje Marszałek Sejmu Bronisław Komo-
rowski, pisząc: „To historia każe nam myśleć o bezpieczeństwie głębiej od innych narodów 
europejskich. Polskie marzenie o wolności i bezpieczeństwie nie sprowadza się jedynie do 
walki z terroryzmem, nielegalną imigracją i zmianami klimatycznymi. Dlatego polska racją 
stanu jest ciągłe pogłębianie integracji europejskiej – choćby w takich dziedzinach jak bez-
pieczeństwo energetyczne. Jeszcze istotniejsze jest utrzymanie otwartości wspólnot euro-
pejskich na nowych członków. Szczególnie dotyczy to naszych partnerów na Wschodzie: 
Ukrainy, a w dalszej perspektywie również Białorusi. Chcąc właściwie zinterpretować naturę 
relacji z naszymi partnerami na Wschodzie, musimy prześledzić dzieje naszych historycz-
nych związków z tymi państwami. […]. Zwłaszcza konflikty między Polakami walczącymi 
o wolną Polskę a Ukraińcami walczącymi o wolną Ukrainę pozostawiły po sobie niesłycha-
nie trudną pamięć dramatycznych wydarzeń. Potrafimy się jednak z naszymi ukraińskimi 
przyjaciółmi wznieść ponad historyczne podziały. Tradycja, która nas łączy jest silniejsza 
od podziałów”. B. Komorowsk i: Pamiętajmy o Ukrainie i Białorusi, razem tworzyliśmy 
I Rzeczpospolitą. „Gazeta Wyborcza” z 22 września 2009.

142 J. Engelga rd: Ukraina gwarantem modernizacji Polski? Źródło http://www.psz.pl/
tekst-23852/Jan-Engelgard-Ukraina-gwarantem-modernizacji-Polski (dostęp: 6 pażdziernika 
2009).

143 R. Si kor sk i: 1 września — lekcja historii. Źródło http://wyborcza.pl/1,75478,6978098,
Min__Sikorski_dla__Gazety___1_wrzesnia___lekcja_historii.html (dostęp: 29 sierpnia 2009).
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wał: „Rezygnacja z jagiellońskiej polityki ULB to dzisiaj skazanie Polski na 
to, że będzie przez lata prowincjonalnym krajem przyciśniętym do granicy 
Unii bez możliwości działania. Można wtedy zapomnieć o wielkiej moder-
nizacji kraju, o której lubi mówić Radosław Sikorski”144. Stanowisko MSZ 
poparł za to Rafał Ziemkiewicz, dotychczasowy zwolennik „romantycznej 
wizji” polskiej polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego: „Pokłosie poli-
tyki »UBL«, opartej na stwierdzeniu, że »Ukraina, Białoruś i Litwa razem 
z Polską odzyskują niepodległość i razem z Polską ją tracą«, wymaga pilnie 
rzeczowej, realistycznej oceny. Moim zdaniem, ta ocena wypadnie fatalnie. 
Zaangażowanie w pomarańczową rewolucję nie dało Polsce nic, przyniosło 
tylko szkody moralne, jakim jest uporczywe popieranie protektora neobande-
rowców, nawet przez większość samych Ukraińców uznawanych za pogro-
bowców faszyzmu. Ponieważ aksjomatem naszej polityki stało się popiera-
nie Juszczenki bez formułowania wobec niego jakichkolwiek oczekiwań (by 
nie osłabić jego pozycji), reakcją władz Ukrainy, zrozumiałą, było uznanie, 
iż polskie poparcie mają zapewnione zawsze, więc nie muszą niczym za nie 
płacić. Stąd ekscesy, takie jak pomniki Bandery czy promowanie na histo-
rycznego patrona ukraińskich służb specjalnych Romana Szuchewycza, co 
jest zwykłym pluciem nam w twarz”145.

Polska polityka zagraniczna wobec Ukrainy powinna cechować się 
mniejszą dozą romantyczności, a zdecydowanie większym pragmatyzmem. 
Nauczeni doświadczeniem decydenci polskiej sceny politycznej w zdecydo-
wanie większym stopniu powinni dostrzegać, że polska polityka wschod-
nia to kierunek nie tylko ukraiński, ale również rosyjski. Ukraińska racja 
stanu nie może stawać się nawet po części polską racją stanu. Mesjanizm, 
który wydaje się nieodłączną cechą polskiej polityki zagranicznej, musiałby 
zostać zastąpiony większym utylitaryzmem. 

144 P. Kowal: Nie żegnajmy się z Giedroyciem. Źródło http://www.rp.pl/artykul/372202.
html?print=tak (dostęp: 13 października 2009).

145 R.A. Ziem k iewicz: Polityka realna — czyli jaka? Źródło http://www.rp.pl/
artykul/368872_Polityka_ realna___czyli_jaka_.html (dostęp: 26 września 2009).





Tomasz Kubin

Stosunki polsko-białoruskie
w końcu XX i na początku XXI wieku

Wprowadzenie

Jednym ze wschodnich sąsiadów Polski stała się — w wyniku załama-
nia w Europie (i na świecie) międzynarodowego ładu wykształconego po  
II wojnie światowej i rozpadu ZSRR — Republika Białoruś. Specyficzna 
sytuacja wewnętrzna tego państwa i charakter jego systemu politycznego po 
objęciu urzędu prezydenta państwa przez Aleksandra Łukaszenkę (w 1994 
roku) — bardzo wyraźnie odmienne od tego, z czym mamy do czynie-
nia w zdecydowanej większości państw europejskich od początku ostatniej 
dekady XX wieku — powodują, że także relacje Białorusi z innymi pań-
stwami należy uznać za dosyć szczególne. Specyficznie kształtują się też sto-
sunki Polski z Białorusią. 

W niniejszym artykule przedstawiono zarys relacji polsko-białoruskich 
w ostatnich latach XX wieku (od roku 1998)1 oraz na początku XXI wieku. 
Zaprezentowano też dostępne wyniki badań opinii publicznej w Polsce 
we wskazanym okresie, dotyczące różnych problemów związanych z tym 
tematem. Próbując odpowiedzieć na pytanie: dlaczego zagadnienie relacji 

1 Rok 1998 nie stanowi jakiejś daty przełomowej w stosunkach Polski z Białorusią. Data 
taka została przyjęta ze względu na to, że niniejszy tekst w założeniu ma być niejako konty-
nuacją opracowania M. Stolarczyka na temat stosunków polsko-białoruskich w okresie wcze-
śniejszym, tj. w latach 1992—1997. Patrz: M. Stola rcz yk: Stosunki polsko-białoruskie 
w okresie pozimnowojennym (niektóre aspekty). W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięć-
dziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji. Red. B. Łomi ńsk i, 
M. Stola rcz yk. Katowice 1998, s. 250—266. 

11 Stosunki…
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polsko-białoruskich jest kwestią ważną i wartą podjęcia?, można wskazać 
kilka powodów. Po pierwsze — i najważniejsze — dlatego, że Białoruś jest 
bezpośrednim sąsiadem Polski. Oznacza to, że sytuacja wewnętrzna w tym 
kraju, jego polityka zagraniczna oraz stosunki z Białorusią mają bardzo duże 
znaczenie zarówno w wymiarze ogólnym — dla Polski jako państwa i jej 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jak i w wymiarze lokalnym czy indy-
widualnym — dla funkcjonowania i rozwoju jednostek samorządu terytorial-
nego, polskich przedsiębiorstw, osób przekraczających granice i przemiesz-
czających się po terytoriach obydwu krajów. Drugim powodem jest polska 
mniejszość zamieszkująca na Białorusi. Liczy ona ok. 400 tys. Polaków2, 
dlatego bez wątpienia zadaniem polskiego państwa i jednym z celów polskiej 
polityki zagranicznej powinna być troska o ochronę jej interesów. Po trzecie, 
teraźniejszość i przyszłość relacji z Białorusią wpływają i będą wpływać na 
możliwość wyjaśnienia i osiągnięcia porozumienia co do różnego rodzaju 
problemów związanych z przeszłością, wynikających ze ścisłych i skompli-
kowanych powiązań Polski z Białorusią i terytoriami wchodzącymi obecnie 
w skład tego państwa3. Kwestia ta jest tym bardziej istotna, a jednocześnie 
złożona, że nie można wykluczyć tego, że jakieś ważne okoliczności histo-
ryczne nie są dziś znane i będą się pojawiać w przyszłości. Przykładem 
jest sprawa odkrycia w lipcu 2009 roku w Głębokiem na Białorusi grobów, 
w których być może znajdują się pochodzące z okresu II wojny światowej 
szczątki Polaków, przypuszczalnie zamordowanych przez NKWD4. 

Uwarunkowania stosunków polsko-białoruskich
po 1998 roku

Na stosunki państwa z jego otoczeniem wpływa szereg uwarunko-
wań (czynników) o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. W odniesie-
niu do relacji Polski z Białorusią możemy więc wyróżnić uwarunkowania 
wewnętrzne: polskie i białoruskie, oraz wydarzenia międzynarodowe, stano-

2 Źródło: http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Bialorus/Bia-
lorus%2001.pdf (dostęp: 27 czerwca 2009).

3 Syntetyczne przedstawienie historycznego podłoża stosunków polsko-białoruskich — 
zob. np. B. Ch miel i nsk i: Stowarzyszenie Polska—Białoruś w kształtowaniu polsko-biało-
ruskich stosunków 1992—2006. Warszawa 2006, s. 18—44; C. Żo łędowsk i: Białorusini 
i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków 
między większością i mniejszościami narodowymi. Warszawa 2003, s. 103—130.

4 Zob. Mord na Polakach. Nieznane groby NKWD. „Gazeta Wyborcza” z 22 lipca 2009, 
s. 1; Ofiary NKWD. Polska żąda śledztwa. „Gazeta Wyborcza” z 23 lipca 2009, s. 1. 
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wiące uwarunkowania zewnętrzne dla obu tych państw. Ze względu na szcze-
gólny charakter relacji Białorusi z zagranicą bez krótkiego zarysowania tych 
uwarunkowań trudno byłoby zrozumieć relacje tego kraju także z Polską. Nie 
aspirując oczywiście do wyczerpania tego zagadnienia w tym miejscu, zasy-
gnalizuję jedynie najistotniejsze kwestie.

Na stosunki Polski z Białorusią od 1998 roku wpłynęły następujące uwa-
runkowania wewnętrzne w Polsce:
— umacnianie efektów transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w roku 

1989 — konsolidacja demokratycznego systemu politycznego oraz gospo-
darki wolnorynkowej, co w zasadniczy sposób wpływa także na politykę 
zagraniczną państwa; 

— ciągłość w polskiej polityce zagranicznej jeśli chodzi o jej główne cele 
po roku 1989, tj. współpracę oraz ścisłe i trwałe powiązanie Polski z pań-
stwami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi oraz strukturami 
współpracy i integracyjnymi tych krajów; konsekwencją dążeń i wejścia 
Polski do NATO oraz UE było m.in. to, że stanie się ona członkiem więk-
szych struktur integracyjnych, co z jednej strony wiąże się zarówno 
z pewnym ograniczeniem swobody w działaniach na arenie międzyna-
rodowej (ze względu na konieczność współpracy i solidarność w działa-
niach z pozostałymi członkami tych struktur), jak i oczywiście z więk-
szymi możliwościami osiągania swoich celów i ochrony interesów dzięki 
ich wsparciu, a z drugiej strony w kontaktach z Białorusią prowokowało 
takie sugestie prezydenta Łukaszenki jakoby Polska „została »podporząd-
kowana« Zachodowi, przejawia »niesamodzielność w polityce zagranicz-
nej« i bezkrytycznie realizuje »polecenia« ze strony NATO i UE”5;

— fakt, że przez pojęcie „polska polityka wschodnia” w ramach polityki 
zagranicznej naszego kraju nadal rozumie się przede wszystkim stosunki 
z Rosją i Ukrainą; Białoruś wzbudza wyraźnie mniejsze zainteresowanie, 
a stosunkom Polski z tym państwem przypisuje się mniejsze znaczenie6;

— ciągłość koncepcji polskiej polityki wobec Białorusi; w wyniku nieprze-
strzegania przez Białoruś praw człowieka, zasad demokracji czy rządów 
prawa Polska przyjęła wobec Białorusi postawę tzw. krytycznego dialogu, 
polegającą na krytyce naruszeń praw człowieka, standardów demokracji 
i rządów prawa, ale nie zerwała całkowicie dialogu z władzami tego kraju, 
obniżając tylko poziom kontaktów7; warto również zauważyć, że pomimo 

5 J. K sią żek: Stosunki dwustronne Polski. Republika Białoruś. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2003”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 2003, s. 319—320.

6 M. Stola rcz yk: Stosunki polsko-białoruskie…, s. 250—251. 
7 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka wschodnia. W: Polityka zagra-

niczna RP 1989—2002. Red. R. Ku ź n ia r, K. Szczepan i k. Warszawa 2002, s. 233;
Dębsk i: Stosunki polsko-białoruskie — stan obecny i perspektywy. W: Polska i Białoruś. 
Red. A. Eberha rdt, U. U łachowicz. Warszawa 2003, s. 14. 

11*



164 Tomasz Kubin

kilkukrotnej zmiany w Polsce rządów oraz zmian na takich stanowiskach, 
jak prezydent, premier czy minister spraw zagranicznych, trudno stwier-
dzić występowanie wyraźnych różnic w koncepcjach relacji Polski z Biało-
rusią czy radykalnych zmian w tych stosunkach; można też zauważyć, że 
rozpoczęty w 1994 roku8 (po okresie 1992—1993, kiedy to tworzone były 
zręby dwustronnych stosunków i podpisano szereg istotnych umów dwu-
stronnych — patrz aneks) wraz z objęciem urzędu prezydenta Białorusi 
przez A. Łukaszenkę etap w stosunkach polsko-białoruskich trwa nadal.
Na relacje Białorusi z Polską od 1998 roku wpłynęły następujące uwarun-

kowania wewnętrzne tego państwa:
— niedemokratyczny system polityczny Białorusi oraz autorytarne spra-

wowanie władzy przez prezydenta Łukaszenkę; formalnie Białoruś jest 
republiką prezydencką, w praktyce cała władza pozostaje w rękach 
Łukaszenki; objął on swój urząd w roku 1994 i pełni go do dzisiaj — 
jest osobą najdłużej piastującą tego rodzaju stanowisko pochodzące 
z wyborów powszechnych w Europie; 9 września 2001 roku Łukaszenka 
wygrał wybory prezydenckie po raz drugi, 17 października 2004 roku 
odbyło się na Białorusi referendum, w wyników którego zniesiono kon-
stytucyjne ograniczenie czasu prezydentury na Białorusi do dwu kaden-
cji, i 19 marca 2006 roku Łukaszenka po raz trzeci wygrał wybory pre-
zydenckie9, na Białorusi w parlamencie nie ma ugrupowań opozycyjnych, 
opozycjoniści nie mają dostępu do instytucji państwowych i mediów, 
te zaś są w pełni kontrolowane przez władze; w okresie rządów Łuka-
szenki zaginęło kilku opozycyjnych polityków i dziennikarzy, a sprawy 
ich zaginięcia nie zostały do dziś wyjaśnione10; odbywające się na Bia-
łorusi wybory parlamentarne czy prezydenckie oceniane są przez UE, 
OBWE, Radę Europy czy ONZ jako niespełniające standardów demo-
kratycznych11;

— słabość, wewnętrzne rozbicie i skłócenie białoruskiej opozycji12; opozy-
cję tworzy wiele małych partii, które nie są w stanie wyłonić żadnego 

 8 M. Stola rcz yk: Stosunki polsko-białoruskie…, s. 255. 
 9 Łukaszenka zdobyl 83% głosów przy 90% frekwencji. Zob. Kalendarium 1989—2007. 

W: Okręt Koszykowa. Red. J. Borkowicz, J. Cichock i, K. Pe łcz y ńska-Nałęcz. War-
szawa 2007, s. 371. 

10 Szerzej na temat systemu politycznego Białorusi zob. T. Kubi n: Ewolucja systemu 
politycznego Białorusi po rozpadzie ZSRR w kontekście przejścia do demokracji. W: Demo-
kracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. W. Kaute, 
współpr. P. Świe rcz. Katowice 2004, s. 307—330.

11 Wybrane rezolucje i raporty dotyczące Białorusi, przygotowane przez Ośrodek 
Studiów Wschodnich zob. http://osw.waw.pl/files/raport_bialorus.pdf (dostęp: 1 sierpnia 2009).

12 Szerzej na ten temat zob. np. R. Czachor: Białoruskie środowiska opozycyjne w dys-
kursie nad przyszłością Białorusi — zarys problemu. W: Białoruś — Polska. Przeszłości 
i teraźniejszość. Red. M. Wolańsk i, G. Toka rz. Wrocław [b.r.w.], s. 119—131. 
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wyrazistego polityka; program opozycji to „raczej zbiór haseł, miłych dla 
uszu decydentów amerykańskich czy zachodnioeuropejskich przyznają-
cych granty, niż wyraz myśli politycznej, mającej w perspektywie dopro-
wadzić do przekształcenia Białorusi w europejskie państwo”13; istotnym 
wydarzeniem, które mogło być zwiastunem zmiany tego stanu rzeczy, 
było to, że przed wyborami prezydenckimi w 2006 roku znacznej części 
białoruskiej opozycji udało się porozumieć i wystawić wspólnego kandy-
data, którym był Aleksander Milinkiewicz; oprócz niego jako kandydat 
opozycyjny startował Aleksander Kazulin; jednak po okresie konsolida-
cji w czasie wyborów z 2006 roku białoruska opozycja znów się podzie-
liła i skonfliktowała14;

— koncepcje i działania w ramach polityki zagranicznej Białorusi; o ile 
w okresie przed rokiem 1994 Białoruś deklarowała chęć zacieśnia-
nia współpracy z Zachodem oraz aspirowała do członkostwa w Radzie 
Europy, a nawet we Wspólnotach Europejskich15, o tyle po objęciu urzędu 
prezydenta przez A. Łukaszenkę („Białoruś za czasów jego prezydentury 
zmieniła deklarowane wcześniej priorytety i zasady polityki wewnętrz-
nej i zagranicznej tak radykalnie, jak żaden z krajów b. ZSRR”16), w tym 
także przez większą część okresu po 1998 roku, wysiłki białoruskiej poli-
tyki zagranicznej koncentrowały się przede wszystkim na dążeniach do jak 
najściślejszej współpracy i integracji z Rosją; według niezależnych ośrod-
ków badania opinii publicznej z Mińska, poparcie dla zjednoczenia z Rosją 
wśród Białorusinów „przeważnie przekracza 50%, […] przeciwników jest 
około 20%”17; poza kontaktami z Rosją Białoruś podtrzymuje w miarę 
aktywne stosunki z takimi krajami, jak Iran, Wenezuela czy Kuba;

13 A. Gi l: Perspektywy rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi. W: Polityka zagra-
niczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi. Red. J. Czaputowicz. War-
szawa 2008, s. 370.

14 K. K ł ysi ńsk i, A. Wierzbowska-Miazga: Zmiany w białoruskich elitach politycz-
nych, gospodarce i społeczeństwie. Pozory i rzeczywistość. W: „Prace OSW”. Nr 30. Warszawa 
2009, s. 32—36. Źródło http://osw.waw.pl/files/PRACE_30.pdf (dostęp: 27 czerwca 2009).

15 M. Pal mowsk i: Stosunki polsko-białoruskie. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 1992”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 1994, s. 146—147.  

16 M. Ziółkowski: Stosunki z Białorusią. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
1997”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 1997, s. 159. Warto dodać, że jeszcze w 1995 roku, 
kiedy A. Łukaszenka gościł w Brukseli przy okazji podpisania przez Białoruś i Unię Euro-
pejską Porozumienia o partnerstwie i współpracy (6 marca 1995 roku), prezydent Białorusi 
nie wykluczył w przyszłości przystąpienia swojego kraju do UE. A. Tichami rau: Inte-
gracja białorusko-rosyjska i jej wpływ na rozwój stosunków Białorusi i Unii Europejskiej. 
W: Polska i Białoruś…, s. 51.

17 C. Żo łędowsk i: Białorusini i Litwini…, s. 238. Szerzej na temat stosunku białoru-
skiego społeczeństwa do integracji z Rosją zob. O. Buchowiec: Stan i perspektywy integra-
cji Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej w oczach przeciętnego Białorusina. W: Biało-
ruś: trudna droga do demokracji. Red. M. Iwanow. Wrocław 2006, s. 105—118.  
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— zahamowanie reform wolnorynkowych w białoruskiej gospodarce; w prze- 
ciwieństwie do większości byłych państw socjalistycznych, Białoruś po 
okresie „chaotycznych” przekształceń z lat 1991—1994 zdecydowała się 
odbudować główne instytucje i mechanizmy gospodarki centralnie plano-
wanej; stosunkowo dobrze jak na warunki białoruskie wynagradzane są: 
policja, wojsko, wymiar sprawiedliwości, kadra kierownicza w przedsię-
biorstwach oraz pracownicy 20 firm, których towary stanowią ok. 60—65% 
eksportu Białorusi; razem daje to ok. 250—300 tys. gospodarstw domo-
wych (z ok. 3,8 mln), osiągających relatywnie wysokie dochody i będą-
cych beneficjentami obecnego systemu18; 

— stan świadomości białoruskiego społeczeństwa19; bardzo niski poziom 
jego tożsamości narodowej oraz brak na Białorusi społeczeństwa oby-
watelskiego; dosyć powszechne są w tym kontekście opinie w rodzaju: 
„nie należy wiązać jakichkolwiek nadziei na wytworzenie chociażby 
zaczynu społeczeństwa obywatelskiego. Obywateli Białorusi nie łączy 
żadna szersza idea”20, a zdarzają się nawet takie, jak słowa działacza 
Białoruskiego Frontu Narodowego Olega Trojanowskiego: „[…] tu nie 
ma narodu, jest ciemna masa, która dba jedynie o to, żeby mieć kieł-
basę”21; warto jednak przytoczyć także opinię trochę bardziej zniu-
ansowaną — byłej ambasador RP na Białorusi22 Elżbiety Smułkowej: 
„[…] polskie media w ostatnich latach podtrzymują na ogół stereoty-
powy obraz społeczeństwa białoruskiego jako biernego, silnie zsowie-
tyzowanego i nieukształtowanego narodowo. Żadnemu z tych określeń 
całkowicie zaprzeczyć nie można. […] Aktualny stan białoruskiego spo-
łeczeństwa jest jednak znacznie bardziej złożony i wszyscy, którzy się 
bliżej z Białorusią zetknęli, wiedzą, że jest ono pod wieloma względami 
zróżnicowane i jako całość nie mieści się w powyższej trójprzymiotni-
kowej charakterystyce”23.

18 J. Romanchu k: Reform package for Belarus: How to narrow competiiveness gap. W: 
Region Morza Bałtyckiego i Białoruś — czynniki konkurencyjności. Red. E. Teich man n. 
Warszawa 2007, s. 309—312. 

19 Szerzej na temat różnych aspektów stanu świadomości społeczeństwa na Białorusi zob. 
m.in.: M. Ka r p: Białoruska ucieczka od wolności. „Gazeta Wyborcza” z 26—27 i 28 lipca 
1997; J. Kon iecz na: Białoruś 2005 — próba diagnozy społecznej. W: Okręt Koszykowa…, 
s. 131—144. 

20 A. Gi l: Perspektywy rozwoju…, s. 368.
21 J. Wi lczak: Zimna wojna domowa. „Polityka” 1995, 29 kwietnia. 
22 Nazwiska szefów polskich przedstawicielstw na Białorusi oraz białoruskich w Polsce 

po 1992 roku zob. w: Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. T. 1: Europa 1918—2006. 
Red. K. Szczepan i k, A. Her man- Łu kasi k, B. Jan icka. Warszawa 2007, s. 48—49. 

23 E. Smuł kowa: Różne aspekty postrzegania współczesnej Białorusi. W: Polska 
— Białoruś. Problemy sąsiedztwa. Red. H. Cha ł upczak, E. Michal i k. Lublin 2005, 
s. 14—15. Zob. też opinie kilkudziesięciu białoruskich polityków, intelektualistów, dzienni-
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Na relacje polsko-białoruskie po 1998 roku oddziaływały następujące 
uwarunkowania międzynarodowe:
— dynamika zmian w stosunkach Białorusi z Rosją oraz ich wpływ na poli-

tykę zagraniczną Białorusi wobec państw Zachodu, w tym także wobec 
Polski; 2 kwietnia 1996 roku podpisano porozumienie o „Stowarzysze-
niu Rosji i Białorusi”24, dokładnie w rocznicę tego porozumienia — 
2 kwietnia 1997 roku podpisano układ o utworzeniu „Związku Białorusi 
i Rosji”25, zaś 8 grudnia 1999 roku podpisano w Moskwie układ o utwo-
rzeniu „Państwa Związkowego”, mającego stanowić kontynuację Związku 
Białorusi i Rosji26; po objęciu urzędu prezydenta Rosji przez Władimira 
Putina początkowo podjęto próby rzeczywistych, a nie tylko deklaratyw-
nych działań integracyjnych (w 2000 roku zawarto porozumienie o wpro-
wadzeniu od 2005 roku wspólnej waluty — rubla rosyjskiego — i utwo-
rzeniu wspólnego ośrodka emitującego tę walutę oraz rozpoczęto prace 
nad dokumentem o charakterze konstytucji); Putin zaproponował też trzy 
warianty dalszej integracji Rosji i Białorusi, które zostały przez Białoruś 
odrzucone27; nastąpiła wówczas „dotkliwa dla Mińska weryfikacja relacji 
na linii Mińsk—Moskwa; głoszona w odniesieniu do Zachodu Putinow-
ska zasada ekonomizacji polityki zagranicznej znalazła odzwierciedlenie 
w stosunkach z Białorusią i tworzeniu ZBiR”28; ostatecznie więc działa-
nia na rzecz zacieśnienia związków Białorusi z Rosją nie zakończyły się 
powodzeniem; znacznej części zawartych pomiędzy Białorusią a Rosją 
porozumień nie udało się zrealizować, gdyż w dużej mierze przyjmo-
wane były „na użytek propagandowy”29; wskazywana w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku „przeważająca opcja powrotu [Biało-
rusi — T.K] do rosyjskiej macierzy”30 nie ziściła się, a Białoruś pozostaje 
samodzielnym państwem;

— polityka państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych wobec  
Białorusi; ze względu na sytuację wewnętrzną — niedemokratyczny 
system polityczny Białorusi oraz gospodarkę z wyraźnie dominującym  

karzy na temat tożsamości narodowej Białorusinów: Belarus: Neither Europe, nor Russia. 
Opinions of Belarusian elites. Eds. V. Bu l ha kau, A. Komorowska. Warsaw 2006, 
s. 111—136.

24 „Rocznik Strategiczny 1996/97”. Warszawa 1997, s. 164.
25 „Rocznik Strategiczny 1997/98”. Warszawa 1998, s. 153—154. 
26 „Rocznik Strategiczny 1999/2000”. Warszawa 2000, s. 182. 
27 W. Konończ u k: Trudny „sojusznik”. Białoruś w polityce Rosji. Warszawa 2008, s. 9. 

Źródło http://osw.waw.pl/files/PRACE_28.pdf (dostęp: 27 czerwca 2009).
28 J. K sią żek: Stosunki dwustronne…, s. 321.
29 A. Eberha rdt: Integracja białorusko-rosyjska a stosunki Białorusi z Unią Europej-

ską. W: Polska i Białoruś…, s. 43.  
30 J. Stefanowicz: Priorytety polskiej polityki zagranicznej w stosunkach z sąsiadami 

w latach dziewięćdziesiątych. W: Polska i jej sąsiedzi…, s. 68. 
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sektorem państwowym z jednej strony oraz stabilność sytuacji w tym 
kraju, jego stosunkowo peryferyjne położenie (patrząc z punktu widzenia 
państw zachodnioeuropejskich), bardzo niski poziom wymiany gospo-
darczej z Europą Zachodnią z drugiej strony — Białoruś jest krajem, 
o którym można chyba powiedzieć, że nie wzbudza dużego zaintereso-
wania wśród państw innych niż jego najbliżsi sąsiedzi; poza tym wydaje 
się, że ze względu na położenie Białorusi oraz jej politykę mającą na celu 
zacieśnienie współpracy z Rosją, Białoruś bardzo często postrzegana 
była jako kraj pozostający w strefie wpływów Rosji; z czasem, w reakcji 
na działania reżimu Łukaszenki, Białoruś zaczęła być wręcz izolowana 
przez inne państwa; w 1993 roku Białoruś złożyła wniosek o członkostwo 
w Radzie Europy, jednak po wydarzeniach z lat 1996—1997 Zgroma-
dzenie Parlamentarne Rady Europy zawiesiło status parlamentu Białorusi 
jako specjalnego gościa w tej instytucji; wniosek Białorusi o członko- 
stwo w Radzie Europy pozostaje zamrożony; także ze względu na sytu-
ację wewnętrzną na Białorusi, wynegocjowane i podpisane w 1995 roku 
przez UE i Białoruś Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy, mające 
stanowić podstawy wzajemnych relacji, nie weszło w życie;

— wejście Polski, wraz z Czechami i Węgrami do NATO w 1999 roku, 
a następnie kolejne rozszerzenia Sojuszu o inne państwa Europy Środko-
wej i Wschodniej, w tym także o sąsiadującą z Białorusią Litwę (w 2004 
roku ponadto o Łotwę, Estonię, Słowację, Słowenię, Rumunię i Bułgarię 
a w 2009 roku o Albanię i Chorwację);

— wejście Polski, wraz z dziewięcioma innymi państwami, przede wszyst-
kim z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Litwa, Łotwa, Estonia, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia oraz Malta i Cypr) do Unii Europej-
skiej w 2004 roku; w 2007 roku do UE przyjęte zostały Rumunia i Buł-
garia. 

Zarys stosunków Polski z Białorusią
od 1998 roku w płaszczyźnie politycznej

Przechodząc do przedstawienia najważniejszych wydarzeń w stosunkach 
Polski z Białorusią od 1998 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że w związku 
z takimi wydarzeniami na Białorusi, jak referendum w sprawie zmian w kon-
stytucji tego państwa (listopad 1996), wybory parlamentarne (październik 
2000) oraz wybory prezydenckie (wrzesień 2001), oficjalne międzypaństwowe 
stosunki dwustronne Polski z Białorusią utrzymywane są tylko na poziomie 
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międzyresortowym, mającym rozwiązać ważne dla obydwu państw kwestie 
o charakterze technicznym, dotyczące współpracy gospodarczej, transgra-
nicznej, ochrony środowiska, oświaty, kultury itp. Jak wspomniano, polityka 
taka określana jest mianem „krytycznego dialogu” i polega z jednej strony 
na piętnowaniu naruszeń zasad demokracji, praw człowieka, rządów prawa, 
a z drugiej na utrzymywaniu kontaktów na stosunkowo niskim szczeblu 
dla rozwiązywania doraźnych spraw. W rezultacie intensywność kontaktów 
Polski z Białorusią na szczeblu międzypaństwowym jest zdecydowanie naj-
niższa w porównaniu z intensywnością kontaktów z pozostałymi sąsiadami 
Polski. Do spotkań ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi docho-
dziło najczęściej przy okazji spotkań wielostronnych. Rzadkość kontaktów 
na szczeblu szefów państw i rządów oddaje chociażby to, że od nawiąza-
nia stosunków dyplomatycznych w 1992 roku takich dwustronnych spotkań 
odbyło się zaledwie osiem, z tego ostatnim było spotkanie premierów Wło-
dzimierza Cimoszewicza i Michaiła Czyhira na pograniczu polsko-białoru-
skim 21 września 1996 roku. Ostatnie spotkanie na szczeblu szefów państw 
to wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego na Białorusi 30 marca 1996 roku31. 
W interesującym nas okresie po 1998 roku nie doszło więc do żadnego spo-
tkania prezydentów lub premierów Polski i Białorusi, co — biorąc pod uwagę 
fakt sąsiadowania tych państw — niewątpliwie we współczesnej Europie nie 
jest czymś naturalnym. Warto dodać, że Białoruś, w stosunkach nie tylko 
z Polską, ale także z innymi państwami środkowoeuropejskimi, UE i NATO, 
próbowała podnieść szczebel kontaktów32. Polska i Białoruś nie współpra-
cowały w ostatnich latach również na arenie międzynarodowej w wymiarze 
wielostronnym, na forach organizacji międzynarodowych, nie występowały 
wspólnie z jakimiś inicjatywami dyplomatycznymi itp. 

Pierwszym znaczącym wydarzeniem w stosunkach polsko-białoruskich 
w interesującym nas okresie była sprawa zamieszkiwanego przez zagranicz-
nych dyplomatów (także z Polski) osiedla „Drozdy” w Mińsku. W czerwcu 
1998 roku władze białoruskie pod pretekstem przeprowadzenia na osiedlu 
remontu nakazały dyplomatom opuszczenie domów. W reakcji na to, rządy 
państw dotkniętych takimi działaniami władz białoruskich odwołały swoich 
ambasadorów z Mińska „na konsultacje”. Sprawa rezydencji dyplomatów 
na osiedlu „Drozdy” została rozwiązana dopiero w styczniu 1999 roku i do 
Mińska powrócił polski ambasador (a także ambasadorowie państw UE; 
w lipcu 1999 roku powrócił ambasador USA). W reakcji na działania władz 

31 B. Jan icka (oprac.): Kalendarium ważniejszych wydarzeń w stosunkach dwustron-
nych z państwami sąsiednimi. W: Polska i jej sąsiedzi w latach 1918—2006 (kalendarium 
wydarzeń, dorobek traktatowy, zakres współpracy przygranicznej). Red. K. Szczepan i k. 
Warszawa 2007, s. 53—54. 

32 M.A. P iot rowsk i: Stosunki dwustronne Polski. Białoruś. W: „Rocznik Polskiej Poli-
tyki Zagranicznej 2001”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 2001, s. 238.
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Białorusi UE i USA wprowadziły sankcje (polegające na zakazie wjazdu na 
teren państw UE i USA białoruskich urzędników), które zniesiono w lutym 
1999 roku. Polska (a także Litwa i Łotwa), choć również potępiła Mińsk za 
działania w związku z osiedlem dyplomatów, nie przyłączyła się do tych 
sankcji33. 

Kolejna sprawa w relacjach polsko-białoruskich, o której warto wspo-
mnieć, związana jest z dążeniem i wejściem Polski do NATO. Białoruś od 
1994 roku krytykowała koncepcję rozszerzenia NATO na wschód34, postulu-
jąc utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej strefy bezatomowej. Stąd 
też dołączenie do NATO w 1999 roku Polski, Czech i Węgier zostało przez 
Białoruś ocenione „bardzo krytycznie”. Po tym wydarzeniu przed polskimi 
placówkami na Białorusi zorganizowano demonstracje i pikiety35. Użycie siły 
militarnej przez NATO krótko po rozszerzeniu — w kwietniu 1999 roku —  
przeciwko byłej Jugosławii spotkało się ze zdecydowanym potępieniem ze stro- 
ny Białorusi. Alaksandr Łukaszenka odwiedził nawet Belgrad, gdzie zapro-
ponował przyłączenie Jugosławii do Związku Białorusi i Rosji. Pomysł ten 
spotkał się z życzliwym przyjęciem przez prezydenta Jugosławii Slobodana 
Miloszevicia, lecz nie udało się go oczywiście zrealizować. Zdecydowany 
sprzeciw Białorusi wobec akcji NATO w byłej Jugosławii miał charakter 
tylko werbalny; Białoruś nie podjęła żadnych konkretnych działań przeciwko 
NATO czy jego państwom członkowskim w związku z interwencją Sojuszu36. 

Wybory prezydenckie na Białorusi z września 2001 roku nie zostały przez 
Polskę uznane za wolne i demokratyczne, a ich wyniki za uczciwe i wiary-
godne. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Polska „będzie 
prowadzić politykę nieizolowania Białorusi i podtrzymywania kontaktów 
gospodarczych na różnych szczeblach”37. Na zorganizowaną w Warszawie 
6 listopada 2001 roku, w związku z atakami terrorystycznymi na USA 11 wrze-
śnia 2001 roku, konferencję nt. zwalczania terroryzmu Polska zaprosiła Biało-
ruś. W charakterze obserwatora wziął w niej udział Urał Łatypow, szef admi-
nistracji prezydenta Łukaszenki38. Kilka tygodni później, na szczycie Orga-
nizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (3—4 grudnia 2001 roku) 
w Bukareszcie, podczas spotkania ze swym odpowiednikiem ze strony Biało-

33 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka…, s. 236; M. K rz ysz tofo -
wicz: Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na stosunki polsko-białoruskie. W: Polska 
i Białoruś…, s. 30.

34 M. Men k iszak, M.A. P iot rowsk i: Polska polityka…, s. 228. 
35 J. St an k iewicz: Stosunki z Białorusią. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 

2000”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 2000, s. 194.
36 Ibidem. 
37 M.A. P iot rowsk i: Stosunki dwustronne Polski. Republika Białoruś. W: „Rocznik 

Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 2002, s. 304.  
38 Ibidem. 
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rusi szef polskiego MSZ Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że bez speł-
nienia przez Białoruś takich warunków, jak przestrzeganie standardów demo-
kratycznych, zezwolenie na działalność opozycji i opozycyjnych mediów oraz 
wyjaśnienie losu osób zaginionych, przywódcy Białorusi nie mogą liczyć na 
„dopuszczenie ich na europejskie salony”39. Kolejnym potwierdzeniem takiego 
stanowiska Polski było wydane przez MSZ 9 kwietnia 2002 roku oświadcze-
nie „w sprawie niedemokratycznych praktyk władz Białorusi zmierzających 
do ograniczenia wolności słowa w tym kraju”40.

W listopadzie 2002 roku 14 państw UE (z wyjątkiem Portugalii, która 
organizowała w grudniu 2002 roku konferencję ministrów państw OBWE 
i obawiała się jej storpedowania przez przedstawicieli Białorusi) w reakcji 
na usunięcie przez władze białoruskie wszystkich zagranicznych przedstawi-
cieli OBWE z Mińska przyjęły sankcje polegające na zakazie wjazdu do tych 
państw UE (później do tych działań dołączyły także USA) przez najwyż-
szych przedstawicieli Białorusi, z prezydentem Łukaszenką na czele. Oprócz 
prezydenta Białorusi restrykcje te dotyczyły także szefa Kancelarii Prezy-
denta Białorusi, premiera oraz ministrów: spraw zagranicznych, wewnętrz-
nych, obrony i sprawiedliwości. Chociaż Polska podzielała przesłanki, dla 
których kraje UE podjęły tak zdecydowane kroki, to jednak nie przyłączyła 
się do tych sankcji41. Bez wątpienia decyzję taką — podjętą w momencie, 
w którym na finiszu były negocjacje akcesyjne Polski do UE (zakończyły się 
w grudniu 2002 roku), należy uznać za znaczący gest Polski wobec Białorusi. 
Został on zauważony przez Białoruś i pozytywnie przyjęty — rzecznik MSZ 
Białorusi stwierdził w odniesieniu do decyzji Polski, że „to była rozumna 
decyzja. Tak właśnie postępują sąsiedzi. MSZ Białorusi pozytywnie ocenia 
decyzję strony polskiej i w należyty sposób ją doceni”42. 

Wejście Polski do UE, a następnie do strefy Schengen (21 grudnia 2007 
roku; kontrole na lotniczych przejściach granicznych zniesiono 30 marca 
2008 roku) wiązało się m.in. z koniecznością zmiany dotychczasowych prze-
pisów regulujących zasady przekraczania granic ze wschodnimi sąsiadami, 
w tym także z Białorusią. 26 sierpnia 2003 roku podpisana została w Mińsku 
umowa o ruchu osobowym43, która zaczęła być stosowana 1 października 
2003 roku. Wprowadzała ona zasadniczo obowiązek posiadania, oprócz 
dokumentów podróży, także wiz dla obywateli obu państw wjeżdżających, 
wyjeżdżających, przebywających i podróżujących tranzytem przez teryto-

39 Ibidem. 
40 Stosunki dyplomatyczne Polski…, s. 50. 
41 J. K sią żek: Stosunki dwustronne Polski…, s. 319.
42 Ibidem. 
43 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 

o ruchu osobowym podpisana w Mińsku 26 sierpnia 2003 r. „Monitor Polski” 2003, Nr 49, 
poz. 754.
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rium państwa drugiej strony, z wyjątkiem szczególnych przypadków przewi-
dzianych w umowie (art. 1). Aby nieco złagodzić dolegliwość posiadania wiz, 
oba państwa zgodziły się na obniżenie do poziomu 50% opłaty za wydanie 
wizy dla osób podróżujących w celu utrzymania kontaktów rodzinnych  
(art. 16). Wymienione w art. 18 umowy grupy osób mogły otrzymać wizę 
bezpłatnie.

W związku z wejściem Polski do strefy Schengen 20 grudnia 2007 roku 
zawarto nową umowę44, na mocy której (art. 21 ust. 2) 21 grudnia 2007 roku 
przestała obowiązywać umowa z sierpnia 2003 roku. W rezultacie, aktualnie 
obowiązują dla obywateli innych państw (pomijając cele tranzytu) jednolite 
wizy Schengen oraz wizy narodowe, uprawniające do pobytu tylko na tery-
torium Polski. Umowa z grudnia 2007 roku nie przewiduje obniżonych opłat 
za wizy dla podróżujących, aby utrzymać kontakty rodzinne, tak jak to było 
wcześniej.

Zawarte w wymienionych umowach zmiany dotyczące ruchu osobowego 
między Polską a Białorusią, spośród których najważniejsza polega na wpro-
wadzeniu obowiązku posiadania wiz, niosąc ze sobą pewne pozytywne kon-
sekwencje (np. lepszą ochronę granic przed przekraczaniem ich przez prze-
stępców), oznaczają jednak bardzo istotne utrudnienie dla obywateli obu 
państw i ich wzajemnych kontaktów. Chodzi tutaj zarówno o konieczność 
poniesienia kosztów uzyskania wizy45, jak i o utrudnienie związane z koniecz-
nością dopełnienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem wizy. 
Warto dodać, że na mocy Ustawy o Karcie Polaka46 posiadacze Karty Polaka 
mają prawo m.in. do otrzymania długoterminowej wizy pobytowej w Polsce, 
umożliwiającej wielokrotne przekraczanie granic RP bez opłat.

Oprócz podpisania wspomnianej umowy o ruchu osobowym jeszcze 
w 2003 roku (12 października) doszło do wizyty premiera RP Leszka Millera 
na cmentarzu wojskowym w Lenino. Wizyta ta została przez władze Biało-
rusi wykorzystana propagandowo, chociaż polskie władze podkreślały, że nie 
oznacza ona wznowienia dialogu na szczeblu szefów rządów. 21—22 lutego 

44 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi 
o ruchu osobowym zawarta 20 grudnia 2007 r. „Monitor Polski” 2007, Nr 83, poz. 733. 

45 Przykładowo dla obywateli Białorusi cena polskiej wizy krajowej wynosi 20 euro, 
a wizy jednolitej Schengen — 60 euro (http://www.minsk.polemb.net/?document=22), zaś dla 
obywateli polskich ceny niektórych rodzajów wiz białoruskich to: jednokrotna — 25 euro, 
dwukrotna — 35 euro, wielokrotna do 90 dni — 60 euro (http://www.belembassy.org/poland/
pol/index.php?p=consul&f=rate). W styczniu 2008 roku przez Fundację im. Stefana Batorego 
w Polsce i Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych w Czechach został przygotowany apel, 
poparty m.in. przez Vaclava Havla, Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Lecha Wałęsę, o obni-
żenie cen wiz dla Białorusinów. Tekst apelu: http://www.batory.org.pl/doc/apel_wizy_pl.pdf 
(dostęp: 4 sierpnia 2009).

46 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. „Dziennik Ustaw” z 28 września 
2007, Nr 180, poz. 1280. 
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2004 roku w Białowieży doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych 
Polski i Białorusi — W. Cimoszewicza i S. Martynaua47.

Wejście Polski do UE 1 maja 2004 roku oznaczało między innymi, że 
oprócz stosunków Polski z Białorusią w płaszczyźnie ściśle dwustron-
nej, częścią relacji pomiędzy tymi dwoma państwami stały się także sto-
sunki Białorusi z UE. Działania podejmowane na forum unijnym muszą być 
w związku z tym uważane za oddające stanowisko Polski. Rok wejścia Polski 
do UE to czas, gdy przyjęty został unijny program pod nazwą Europejska 
Polityka Sąsiedztwa48 oraz gdy UE zaostrzyła swoją politykę wobec władz 
Białorusi, a zarazem początek kilkuletniego okresu nakładania i przedłuża-
nia sankcji.

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) ma w założeniach nie dopuścić 
do powstania nowych podziałów w Europie Wschodniej i regionie Morza 
Śródziemnego49 po rozszerzeniu UE w 2004 roku oraz iść dalej niż dotych-
czasowa współpraca polityczna i gospodarcza UE i państw objętych EPS. 
Głównym elementem EPS są dwustronne, przyjmowane przez UE i poszcze-
gólne państwa objęte EPS „Plany Działania”. Jednak w przypadku najbar-
dziej nas w tym miejscu interesującym — Białorusi — żaden „Plan Działa-
nia” nie został przyjęty. W ten sposób ze względu na sytuację wewnętrzną 
Białoruś straciła szansę na zacieśnienie związków z UE czy uzyskanie jakiejś 
pomocy finansowej w ramach EPS.   

Wymienione tu bardzo skromne i nieliczne symptomy nadziei na poprawę 
dwustronnych stosunków polsko-białoruskich z lat 2002—2004 jesienią 
2004 roku znów zostały zatarte. Najpierw, 24 września 2004 roku, w ramach 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Rada przyjęła wspólne 
stanowisko, na mocy którego państwa członkowskie UE zobowiązane były 
do „podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia wjazdowi lub prze-
jazdowi przez ich terytoria” czterech osób, które „będąc za to odpowie-
dzialne, zaniechały wszczęcia niezależnego dochodzenia i ścigania zarzu-
canych przestępstw i które […] uważne są za kluczowe postacie związane 
z zaginięciem na Białorusi w latach 1999/2000 czterech znanych osób” (art. 1  

47 A. Eberha rdt: Republika Białoruś a współpraca i integracja w Europie — przyczyny 
i konsekwencje izolacji międzynarodowej. W: Polska i Białoruś po rozszerzeniu Unii Euro-
pejskiej. Red. M. K rz ysz tofowicz. Warszawa 2005, s. 17; B. Jan icka (oprac.): Kalenda-
rium ważniejszych wydarzeń…, s. 54.  

48 Dokument będący podstawą EPS został opublikowany w maju 2004 roku. Zob. Com-
munication from the Commission. European Neighbourhood Policy. Strategy Paper. Brus-
sels, 12.5.2004. COM(2004) 373 final. Źródło http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strat-
egy_paper_en.pdf.

49 W założeniach EPS miała dotyczyć następujących państw: Algieria, Armenia, Azer-
bejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autono-
mia Palestyńska, Syria, Tunezja i Ukraina. Stosunki Rosji z UE miały opierać się na „Stra-
tegicznym Partnerstwie”. 



174 Tomasz Kubin

ust. 1)50. Chodzi tutaj o byłego ministra spraw wewnętrznych Jurija Zacha-
renkę, byłego wicemarszałka parlamentu Białorusi Wiktora Gonczara, biz-
nesmena Anatolija Krasowskiego, który zaginął wraz z W. Gonczarem, oraz 
dziennikarza rosyjskiej telewizji ORT Dmitrija Zawadskiego. Sprawa zagi-
nięcia tych osób została przedstawiona w raporcie dla Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy, przygotowanym przez Ch. Pourgouridesa i przy-
jętym 28 kwietnia 2004 roku51. Dokument przywoływany jest w cytowanym 
wspólnym stanowisku. 

W październiku 2004 roku przeprowadzono na Białorusi wybory parla-
mentarne oraz referendum w sprawie zmian w konstytucji. Rada UE uznała, 
że nie były one wolne i uczciwe52. Wyrazem tego było m.in. przyjęcie przez 
Radę 13 grudnia 2004 roku wspólnego stanowiska zmieniającego wspólne 
stanowisko 2004/661/WPZiB. Na jego podstawie rozszerzono o kolejne dwa 
nazwiska listę osób, które nie mogły wjeżdżać na terytorium państw UE 
(razem takich osób było już 6), a powodem tego było „sfałszowanie wyborów 
i referendum na Białorusi w dniu 17 października 2004 roku” oraz „poważne 
naruszenia praw człowieka poprzez zwalczanie demonstracji pokojowych po 
wyborach i referendum” (art. 1 ust. 1)53. Restrykcje zawarte we wspólnym 
stanowisku obowiązywać miały 12 miesięcy, a po tym terminie Rada miała 
podjąć decyzję, czy zostaną przedłużone. Tak też się stało i w 2005 roku 
Rada UE przedłużyła na kolejny rok wspomniane restrykcje54. 

W roku 2005 doszło ponadto do bardzo poważnego zaostrzenia dwu-
stronnych stosunków polsko-białoruskich w związku z konfliktem wokół naj-
większej organizacji polskiej mniejszości na Białorusi — Związku Polaków 
na Białorusi. Warto przy okazji poświęcić kilka zdań kwestii mniejszości 
polskiej na Białorusi, gdyż z jednej strony jej obecność jest jednym z naj-
istotniejszych powodów, dla których Białoruś powinna zajmować znaczące 
miejsce w polskiej polityce zagranicznej oraz białoruskiej w Polsce, z drugiej 

50 Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 roku dotyczące 
środków ograniczających, skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. 
„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 301 z 28 września 2004.

51 Tekst raportu zob. http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Docu-
ments/WorkingDocs/Doc04/EDOC10062.htm (dostęp: 4 sierpnia 2009).

52 Zob. http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/pdf/eu_belarus_relations_13_en.pdf. (do-
stęp: 1 sierpnia 2009).

53 Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 roku zmieniające 
wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych 
przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 367 
z 14 grudnia 2004.

54 Wspólne stanowisko Rady 2005/666/WPZiB z dnia 20 września 2005 roku przedłu-
żające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowa-
nych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 
L 247 z 23 września 2005.
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zaś oficjalne stosunki polsko-białoruskie nie pozostają bez wpływu na losy 
Polaków na Białorusi. W 2002 roku ówczesny prezes Związku Polaków na 
Białorusi podczas Kongresu Polonijnego w Senacie RP stwierdził m.in., że 
„izolowanie Białorusi nie jest korzystne ani dla stosunków ekonomicznych 
między oboma państwami, ani dla nas Polaków. Jesteśmy faktycznie zakład-
nikami braku oficjalnych, polsko-białoruskich kontaktów. Uważamy, że kon-
takty na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, kultury, wojewodów przy-
granicznych terenów mogą tylko nam pomóc”55. 

Polacy na Białorusi stanowią drugą po Rosjanach (11,4%) najliczniej-
szą mniejszość narodową (Białorusini stanowią 81,2% populacji kraju). 
W ogólnej liczbie mieszkańców Białorusi (ok. 9 mln 669 tys., stan na 1 lutego 
2009 roku) Polacy stanowią 3,9%, tj. ok. 396 tys.56 Liczba ta nie jest do końca 
pewna — jak pisze np. ks. Roman Dzwonkowski, polska mniejszość na Bia-
łorusi „oceniana jest na znacznie więcej”57; Marek Ziółkowski w 1997 roku 
podawał liczbę ok. 500 tys.58, zaś były prezes Związku Polaków na Białorusi 
nawet 1,5—2 mln59. Największym ośrodkiem polskości jest Grodno i okolice 
tego miasta, gdzie mieszka ok. 70% wszystkich Polaków na Białorusi. Inne 
szczególnie istotne ośrodki polskiej kultury na Białorusi to m.in. Baranowi-
cze, Brasław, Brześć, Witebsk, Mohylew, Lida, Wilejka, Wołkowysk60.

Z kolei mniejszość białoruska w Polsce szacowana jest na około 200— 
300 tys.61 (C. Żołędowski liczbę taką uważa za „zdecydowanie zawyżo-
ną”62). Należy jednak zauważyć, że spośród wszystkich mniejszości naro-
dowych i etnicznych w Polsce liczebność właśnie mniejszości białoruskiej 

55 C. Żo łędowsk i: Białorusini i Litwini…, s. 217.
56 Źródło http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Bialorus/Bia-

lorus%2001.pdf (dostęp: 27 czerwca 2009).
57 R. Dz won kowsk i: Przedmowa. W: M.A. Koprowsk i: Białoruś. Uparte trwanie 

polskości. Toruń 2006, s. 9. 
58 M. Zió ł kowsk i: Stosunki z Białorusią…, s. 161. C. Żołędowski pisze, że według 

ukazujących się na Białorusi polskich wydawnictw, „świadomych narodowo Polaków” jest od 
1 mln do 1,9 mln. Zob. C. Żo łędowsk i: Białorusini i Litwini…, 139.

59 T. K r ucz kowsk i: Uwarunkowania aktywności narodowej Związku Polaków na Bia-
łorusi. W: Polska — Białoruś. Problemy…, s. 111. 

60 M. Zió ł kowsk i: Stosunki z Białorusią…, s. 161. Szerzej na temat pogranicza polsko-
-białoruskiego w kontekście polskiej polityki wschodniej zob. A. Sadowsk i: Polska polityka 
wschodnia a pogranicze polsko-białoruskie. W: Polskie pogranicza a polityka zagraniczna 
u progu XXI wieku. Red. R. Stemplowsk i, A. Żelazo. Warszawa 2002, s. 281—297; 
U. Lu k iewicz: Pogranicze polsko-białoruskie: wczoraj i dziś. W: Polska i Białoruś po roz-
szerzeniu…, s. 91—100.  

61 Dane dotyczące liczebności Białorusinów w Polsce w ocenie sejmowej Komisji Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z lat dziewięćdzie-
siątych. XX wieku zawierają się w tym przedziale — zob. C. Żo łędowsk i: Białorusini 
i Litwini…, s. 131.

62 Ibidem, s. 133.
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jest najtrudniejsza do dokładnego określenia. Jest tak dlatego, że na Pod-
lasiu, gdzie Białorusinów żyje najwięcej (największe skupiska mniejszości 
białoruskiej to okolice Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białowieży, Siemia-
tycz i Białegostoku), mieszkańcy często określają się jako „prawosławni” 
lub „tutejsi”63. Biorąc pod uwagę te liczby, mniejszość białoruska jest drugą 
po niemieckiej (300—500 tys.64) najliczniejszą mniejszością w Polsce. 
Warto dodać, że według danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Polsce w 2002 
roku narodowość białoruską zadeklarowało 48,7 tys. osób (niemiecką — 
152,9 tys.)65.

Ochrona praw mniejszości w przypadku Polski i Białorusi jest następ-
stwem wielostronnych zobowiązań wynikających z członkostwa w orga- 
nizacjach międzynarodowych, do których należą Polska i Białoruś (np. 
ONZ, Rada Europy, OBWE, WNP), porozumień dwustronnych (umowa  
z 23 czerwca 1992 roku) oraz regulacji prawa wewnętrznego — konstytucji 
oraz ustaw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych66. Chociaż pod 
względem formalnym przyjęte zobowiązania i zapisy w prawie wewnętrz-
nym dobrze chronią prawa mniejszości, to w praktyce w przypadku praw 
mniejszości polskiej na Białorusi „wszelkie postępowanie, w jakiejkolwiek 
bądź dziedzinie, pomimo norm generalnych obwarowane jest dziesiąt-
kami, a nawet setkami przeróżnych przepisów szczegółowych i instrukcji, 
które w konsekwencji często wypaczają sens obowiązujących ustaw, a już 
na pewno dają duże pole do popisu biurokracji urzędniczej”67. W rezulta-
cie „politykę władz białoruskich wobec mniejszości polskiej charakteryzo-
wały z jednej strony — biurokratyczne szykany i utrudnienia, z drugiej 
zaś — unikanie otwartej konfrontacji”68. C. Żołędowski pisze natomiast, że 

63 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003. Red. L. Nijakowsk i, 
S. Łod z i ńsk i: Warszawa 2003, s. 9. Syntetyczne informacje na temat organizacji Białoru-
sinów w Polsce, działalności kulturalnej i wydawniczej, kwestii religijnych, oświaty i religii 
zob. ibidem, s. 9—12. Szerzej na temat zagadnienia tożsamości mieszkańców pogranicza pol-
sko-białoruskiego zob. A. Sadowsk i: Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkań-
ców. Białystok 1995.  

64 Mniejszości narodowe i etniczne…, s. 21.
65 Ibidem, s. 279. Szerzej na temat funkcjonowania i instytucjonalizacji mniejszości bia-

łoruskiej w Polsce zob. np.: M. Budy t a-Bud z y ńska: Mniejszości narodowe — bogactwo 
czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989—2002. 
Warszawa 2003, s. 165—172, 183—186. Szerzej na temat mniejszości polskiej na Białorusi 
i białoruskiej w Polsce zob. G. Janusz: Mniejszość białoruska w Polsce i polska na Biało-
rusi. W: Polska — Białoruś. Problemy…, s. 53—78, A. Skor upska: Mniejszość białoruska 
w Polsce. W: Polska i Białoruś po rozszerzeniu…, s. 101—112.  

66 Zob. omówienie tego zagadnienia: G. Janusz: Mniejszość białoruska…, s. 60—78. 
67 J. Wasz k iewicz: Mniejszość polska w stosunkach polsko-białoruskich. W: Polska-

-Białoruś. Problemy…, s. 81. 
68 J. St an k iewicz: Stosunki z Białorusią…, s. 196.  
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stosunek władz białoruskich do instytucji polskiej mniejszości jest „otwar-
cie niechętny”69.

W ocenie C. Żołędowskiego mniejszość polska na Białorusi jest stosun-
kowo słabo „zmobilizowana narodowo” oraz cechuje ją „relatywna bier-
ność”70. Jedynym ogólnopaństwowym stowarzyszeniem polskiej mniejszo-
ści na Białorusi jest Związek Polaków na Białorusi (ZPB). Założony został 
w 1990 roku, skupia ok. 22 tys. członków (C. Żołędowski podaje liczbę 30 
tys. płacących regularnie składki członków71) i jest trzecią największą orga-
nizacją społeczną na Białorusi72. Po tym, jak na Białorusi wprowadzono 
konieczność ponownej rejestracji wszystkich organizacji społecznych i poli-
tycznych, przez wiele miesięcy władze odmawiały rejestracji ZPB. Osta-
tecznie we wrześniu 1999 roku związek ten został zarejestrowany73.

Do konfliktu wokół ZPB, czego rezultatem było bardzo poważne 
pogorszenie się stosunków dyplomatycznych na linii Warszawa—Mińsk, 
doszło w 2005 roku74. W styczniu owego roku Zarząd Główny ZPB zawie-
sił w pełnieniu funkcji prezesa tej organizacji Tadeusza Kruczkowskiego, 
który oskarżany był o działania na niekorzyść ZPB, korupcję i „nieoby-
czajne zachowanie”. Decyzja ta została cofnięta przez białoruskie Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, a jako powód wskazywano nieprawidłowości 
proceduralne. Przed zjazdem ZPB, na którym miała zostać rozstrzygnięta  
sprawa prezesa związku, władze białoruskie wywierały nacisk na dele-
gatów, aby ci poparli T. Kruczkowskiego, oraz poddały presji jego prze-
ciwników, np. aresztując wiceprezesa ZPB. Działania takie były uznane 
przez MSZ Polski za „pogwałcenie umów dwustronnych oraz powszech-
nie przyjętych standardów międzynarodowych w zakresie swobód mniej-
szości narodowych”. Do MSZ został wezwany, celem złożenia wyjaśnień, 
ambasador Białorusi w Warszawie. 

W maju 2005 roku nowym prezesem ZPB została Andżelika Borys. 
Wybór ten zakwestionowały władze białoruskie — ministerstwo sprawie-
dliwości tego kraju uznało zjazd za nieprawomocny z powodu naruszenia 
statutu i uchybień proceduralnych w czasie obrad. W odpowiedzi polskie 
MSZ wyraziło oburzenie taką decyzją władz białoruskich. To z kolei spo-
tkało się z decyzją o wydaleniu jednego z polskich dyplomatów z ambasady 
w Mińsku, na co strona polska zareagowała uznaniem za persona non grata 

69 C. Żo łędowsk i: Białorusini i Litwini…, s. 198.
70 Ibidem, s. 214.
71 C. Żo łędowsk i: Białorusini i Litwini…, s. 194.
72 A. Eberha rdt: Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi. W: „Rocznik 

Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”. Red. B. Wiz imi r ska. Warszawa 2006, s. 258—259. 
73 J. St an k iewicz: Stosunki z Białorusią…, s. 196.  
74 Omówienie konfliktu wokół ZPB na podstawie: A. Eberha rdt: Polska a konflikt…, 

s. 258—266.
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dyplomaty białoruskiego. Białoruś wydaliła kolejnego dyplomatę, Polska 
zareagowała podobnie. Gdy wydalony został następny polski pracownik 
służby zagranicznej z Mińska, Polska już nie zastosowała retorsji. A. Łuka-
szenka oskarżył też Polskę o przygotowywanie na Białorusi powstania „na 
polecenie zza oceanu”. Następnego dnia po tej wypowiedzi, 27 lipca 2005 
roku, milicja siłą usunęła z siedziby ZPB w Grodnie obecnych tam działa-
czy w tym także A. Borys. Kontrolę nad budynkiem przejął T. Kruczkow-
ski, a A. Borys i kilku jej współpracowników wykluczono ze Związku za 
„dążenie do upolitycznienia organizacji”. Takie działania władz Białorusi 
spowodowały przyjęcie przez Sejm i Senat RP uchwał, w których wyrażano 
oburzenie rozwojem sytuacji wokół ZPB, polskie MSZ sformułowało zarzut 
łamania przez Białoruś międzynarodowych zobowiązań i prawa wewnętrz-
nego dotyczących ochrony praw mniejszości oraz wezwało ambasadora RP 
w Mińsku na konsultacje do kraju. 

Powtórzony zjazd ZPB, który odbył się 27 sierpnia 2005 roku, był „sta-
rannie wyreżyserowany”. Na prezesa Związku wybrano Józefa Łucznika, 
mającego poparcie władz białoruskich. Polski ambasador powrócił do Mińska 
w październiku 2005 roku75.

Kolejne wybory prezydenckie na Białorusi odbyły się 19 marca 2006 
roku. Po raz trzeci zwyciężył w nich Łukaszenka. W opinii misji OBWE 
i powołujących się na jej obserwacje UE i USA wybory te były sfałszo-
wane. Przez 6 dni po wyborach na Placu Październikowym w Mińsku 
demonstrowali opozycjoniści, 25 marca milicja „brutalnie” zlikwidowała 
ich obozowisko76. Skutkiem takiej oceny przebiegu wyborów było m.in. 
kolejne wspólne stanowisko Rady UE. Na jego podstawie formalnie uchy-
lone zostało wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB. Do katalogu powodów, 
dla których Rada przyjęła to zmienione wspólne stanowisko, dołączono 
zapis o „naruszeniu międzynarodowych standardów wyborczych podczas 
wyborów prezydenckich 19 marca 2006 r., oraz prześladowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej” (art. 1 ust. 1). Na podsta-
wie cytowanego dokumentu bardzo znacznie rozszerzono listę osób obję-
tych zakazem wjazdu na terytorium państw UE. Oprócz „dotychczasowych” 
6 osób do listy dołączono 31 nazwisk z prezydentem Białorusi A. Łuka-
szenką na czele77. Kilka tygodni później Rada zaostrzyła przyjęte sankcje 

75 Szerzej na temat historii ZPB, jego działalności, władz itp. zob. http://www.zpb.org.pl/.
76 Kalendarium 1989—2007. W: Okręt Koszykowa…, s. 373; G. G romad z k i, W. Konoń-

cz u k, L. Vesely: Białoruś po wyborach. Jaka będzie przyszłość reżimu Łukaszenki. War-
szawa—Praga 2006, s. 9.

77 Wspólne stanowisko Rady 2006/276/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 roku dotyczące 
środków ograniczających, skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi i uchy-
lające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 101 
z 11 kwietnia 2006. 
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i na mocy kolejnego wspólnego stanowiska zamroziła wszystkie środki 
finansowe przechowywane w państwach UE, będące w dyspozycji lub kon-
trolowane przez osoby objęte zakazem wjazdu do państw UE78. W marcu 
2007 roku sankcje te zostały przedłużone na kolejne 12 miesięcy79; tak też 
się stało w kwietniu 2008 roku80.

Polityka sankcji UE wobec Łukaszenki i jego otoczenia politycznego 
nie przyniosła widocznych rezultatów; restrykcje nie okazały się zbyt 
dotkliwe dla prezydenta Białorusi ani dla kilkudziesięciu innych wyso-
kich urzędników. Jesienią 2008 roku Łukaszenka wykonał pewne „gesty” 
pod adresem Zachodu — wypuścił więźniów politycznych, zgodził się na 
państwową dystrybucję dwóch niezależnych gazet oraz na zarejestrowanie 
opozycyjnego ruchu „O wolność”. Te okoliczności spowodowały, że w poli-
tyce UE wobec Białorusi doszło do dosyć wyraźnej zmiany. Na podstawie 
wspólnego stanowiska, przyjętego w listopadzie 2008 roku, przedłużono 
wprawdzie o następny rok wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB (art. 1), 
jednak „z myślą o wspieraniu dialogu z władzami Białorusi” zawieszono do  
13 kwietnia 2009 roku obowiązywanie zakazów pobytu, dotyczących nie-
których urzędników Białorusi, z wyjątkiem zakazów dotyczących osób 
zamieszanych w przypadki zaginięć wspomnianych 4 osób w latach 
1999—2000 oraz przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej z okresu 
wyborów i referendum z 2004 roku Lidii Jarmosziny (art. 2). W ten sposób 
sankcjami objęto 37 osób, odniesieniu do 32 z nich sankcje zostały zawie-
szone. Uchylono także wspólne stanowisko 2008/288/WPZiB (art. 4)81. 

Zmiana polityki UE wobec Białorusi kontynuowana była wiosną 2009 
roku. Najpierw, w lutym, doszło do niezwykłego — biorąc pod uwagę relacje 
Białorusi z UE — wydarzenia, jakim była wizyta Wysokiego Przedstawi-

78 Wspólne stanowisko Rady 2006/362/WPZiB z dnia 18 maja 2006 roku zmieniające 
wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych 
przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 134 
z 20 maja 2006. Szczegóły techniczne umożliwiające praktyczną realizację tego stanowiska 
zostały zawarte w przyjętym przez Radę tego samego dnia rozporządzeniu: Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających, skie-
rowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Bia-
łorusi. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 134 z 20 maja 2006.   

79 Wspólne stanowisko Rady 2007/173/WPZiB z dnia 19 marca 2007 roku przedłużające 
obowiązywanie ograniczających, skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Biało-
rusi, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 79 z 20 marca 2007.

80 Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 roku przedłużające 
obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi. „Dzien-
nik Urzędowy Unii Europejskiej” L 95 z 8 kwietnia 2008.

81 Wspólne stanowisko Rady 2008/844/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 roku zmienia-
jące wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowa-
nych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 
L 300 z 11 listopada 2008.
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ciela UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Javiera 
Solany w Mińsku. W trakcie tego spotkania A. Łukaszenka mówił, że chce 
„rozwijać dobre stosunki z Europą”82. 

Kilka dni przed upływem okresu zawieszenia sankcji Rada podjęła kwestię 
Białorusi. Ponownie na rok przedłużono wspólne stanowisko 2006/276/
WPZiB (art. 1), ale także „aby zachęcić do przyjmowania i wdrażania następ-
nych konkretnych środków zmierzających w kierunku demokratyzacji oraz 
poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód na Białorusi”, prze-
dłużono zawieszenie sankcji wobec 32 urzędników Białorusi na kolejne 9 mie-
sięcy (art. 2). Uchylono też wspólne stanowisko 2008/844/WPZiB (art. 4)83. 

Kolejnym przejawem poprawy relacji UE — Białoruś było objęcie tego 
kraju Partnerstwem Wschodnim (PW). Jest to najnowsza inicjatywa UE, zapro-
ponowana przez dyplomację polską i szwedzką, skierowana do państw Europy 
Wschodniej. Początkowo nie było pewne, czy miałaby być skierowana także 
do Białorusi. Program ten, oprócz Białorusi, obejmuje Armenię, Azerbejdżan, 
Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Na szczycie przywódców państw UE oraz repre-
zentantów państw, których dotyczy Partnerstwo Wschodnie w Pradze, 7 maja 
2009 roku przyjęto dokument84, mający stanowić ogólne ramy tego programu. 
Czytamy w nim m.in., że „podstawą partnerstwa wschodniego będą zobo-
wiązania dotyczące zasad prawa międzynarodowego i podstawowych warto-
ści, w tym demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka i pod-
stawowych wolności”. Deklarowanym głównym celem PW ma być „stworze-
nie warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia poli-
tycznego i dalszej integracji gospodarczej” pomiędzy UE a krajami objętymi 
programem. Wspominane w cytowanej deklaracji „nowe układy o stowarzy-
szeniu” mają zawierać zapisy o ustanowieniu lub przyjęciu za cel ustanowie-
nia „pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu”. Oprócz objęcia 
Białorusi Partnerstwem Wschodnim znaczącym gestem było to, że organizu-

82 Łukaszenka do UE: Chcemy dialogu bez pośredników. „Gazeta Wyborcza” z 20 lutego 
2009, s. 13. 

83 Wspólne stanowisko Rady 2009/314/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2009 roku zmieniające 
wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających, skierowanych 
przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi, i uchylające wspólne stanowisko 2008/844/
WPZiB. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 93 z 7 kwietnia 2009.

84 Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 7 maja 2009 r., 8435/09. Wspólna deklaracja przy-
jęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Praga, 7 maja 2009 roku. Źródło 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st08/st08435.pl09.pdf (dostęp: 2 sierpnia 2009).

Pierwszym dokumentem kreującym Partnerstwo Wschodnie był polsko-szwedzki non-
paper z maja 2008 roku (http://www.msz.gov.pl/files/PARTNERSTWO%20WSCHOD-
NIE/1PL.pdf). Następnie Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2008 roku komuni-
kat w sprawie Partnerstwa Wschodniego (http://www.msz.gov.pl/files/PARTNERSTWO%20
WSCHODNIE/2PW.pdf), które zostało zatwierdzone przez Radę Europejską 19—20 marca 
2009 (http://www.msz.gov.pl/files/PARTNERSTWO%20WSCHODNIE/6PW.pdf). 
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jący szczyt Czesi zaprosili na spotkanie także prezydenta Białorusi. Ostatecz-
nie Łukaszenka nie przyjechał, a Białoruś reprezentowana była przez pierw-
szego wicepremiera Władimira Siemaszkę. W ramach PW jednak co roku 
mają się spotykać ministrowie spraw zagranicznych, a co dwa lata szefowie 
państw lub rządów. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój stosunków na 
linii UE — Białoruś, nawet z pewnym „ociepleniem” relacji od jesieni 2008 
roku, perspektywa ewentualnego spotkania szefów państw lub rządów krajów 
UE z Łukaszenką zapowiada się bardzo intrygująco.

Rozwój partnerstwa wschodniego ma przebiegać równolegle ze współ-
pracą dwustronną UE z państwami objętymi tym programem, a ta w przy-
padku Białorusi nie przedstawiała się do tej pory zbyt pozytywnie. Mając 
w pamięci, że do dzisiaj nie weszło w życie Porozumienie o Partnerstwie 
i Współpracy wynegocjowane przez UE i Białoruś jeszcze w 1995 roku czy 
też to, że do dziś Białoruś nie jest aktywnym członkiem Europejskiej Poli-
tyki Sąsiedztwa, perspektywy najnowszej inicjatywy dyplomatycznej UE 
w zakresie stosunków z Białorusią jako jednym z państw objętych Partner-
stwem Wschodnim pozostają niewiadomą.

Zarys polsko-białoruskich stosunków gospodarczych

Reformy liberalizujące gospodarkę przeprowadzone na Białorusi po roz-
padzie ZSRR były stosunkowo skromne85. Obecnie białoruską gospodarkę 
charakteryzują m.in.: własność państwowa jako podstawa gospodarki, cen-
tralne planowanie głównych parametrów ekonomicznych i społecznych, 
wsparcie państwa dla dużych zakładów przemysłowych i producentów arty-
kułów rolnych, przeznaczenie ok. 2/3 wydatków z budżetu na cele socjalne86. 
Większość białoruskich przedsiębiorstw została w końcu lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku przekształcono w spółki akcyjne, jednak ich udziałowcami 
są przede wszystkim skarb państwa, banki i inne przedsiębiorstwa (także 
z udziałem państwowym); ok. 80% przemysłu jest w rękach państwa. Bia-
łoruskie firmy cierpią na brak kapitału, który służyłby finansowaniu inwe-
stycji, a produkowane towary są niskiej jakości. Sektor prywatny wytwarza 
tylko ok. 30% PKB Białorusi. W sektorze rolnym dominują spółki akcyjne 
powołane w miejsce kołchozów i sowchozów, zaś prywatna własność ziemi 

85 W. Pacz y ńsk i: Gospodarcze przemiany na obszarze byłego ZSRR – spojrzenia po 
15 latach. W: Okręt Koszykowa…, s, 303.

86 I. Yaf imen ka: Innovative development of labour market in the Republic of Belarus 
as a factor of strengthening the competitiveness of the state. W: Region Morza Bałtyckiego 
i Białoruś — czynniki konkurencyjności. Red. E. Teich man n. Warszawa 2007, s. 342—343.
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nie jest dozwolona prawnie — możliwe jest jedynie tworzenie indywidual-
nych gospodarstw na bazie ziemi dzierżawionej od państwa. Duże znaczenie 
dla zaopatrzenia ludności w podstawowe produkty rolne mają działki przyza-
grodowe o powierzchni do 1 hektara87. 

Istotny wpływ na stan białoruskiej gospodarki ma to, że w znacz-
nym stopniu jest ona wspierana przez Rosję, która sprzedaje Białorusi ropę 
naftową i gaz ziemny taniej niż innym byłym republikom związkowym 
ZSRR oraz poniżej cen światowych88. Białoruś importuje z Rosji ok. 3 razy 
więcej ropy naftowej niż sama konsumuje. Nadwyżki są przetwarzane w rafi-
neriach w Mozyrzu i Nowopołocku, a następnie eksportowane. Cena rosyj-
skiej ropy jest dla Białorusi o ok. 35% niższa w porównaniu do cen obowią-
zujących w sprzedaży tego surowca innym państwom regionu. Ze względu 
na to, że granica celna pomiędzy Rosją a Białorusią nie istnieje, a ponadto 
eksport ropy na Białoruś obciążony jest niższymi podatkami od tych, jakie 
muszą płacić rosyjskie firmy naftowe w samej Rosji (o ok. 100 USD na tonie), 
działania takie opłacalne są również dla rosyjskich przedsiębiorstw nafto-
wych89. Oczywiście, trudno przypuszczać, aby wskazane działania nie były 
zauważane przez najwyższych rangą rosyjskich polityków. Tego typu wspar-
cie dla białoruskiej gospodarki odbywa się zapewne za wiedzą i przyzwole-
niem Kremla i może być bardzo wygodnym instrumentem oddziaływania na 
Białoruś i prezydenta tego kraju.

Gaz ziemny jest sprzedawany przez Rosję Białorusi znacznie poniżej 
nie tylko cen światowych, ale także cen dla innych państw WNP90. Jeszcze 
w 2006 roku Białoruś kupowała gaz w cenie 47 USD za 1000 m3; sytuacja 
zaczęła zmieniać się od roku 2007 — w trakcie negocjacji ceny gazu na rok 
2007 Gazprom początkowo mówił o 200 USD za 1000 m3. Ostatecznie osią-
gnięto porozumienie co do wysokości ceny (100 USD za 1000 m3), ale do 
roku 2011 ma ona osiągnąć „poziom europejski”. W zamian za odroczenie 
podwyżki Białoruś zgodziła się na to, że Gazprom obejmie do 2011 roku 50% 
udziałów w firmie Beltransgaz, która jest właścicielem rurociągów transpor-
tujących rosyjski gaz na Zachód. Dla porównania — w roku 2007 Ukraina 
płaciła Rosji za 1000 m3 gazu 130 USD, a Mołdawia 170 USD91. 

Wybrane dane przybliżające sytuację gospodarczą Białorusi zestawiono 
w tabelach 1—3. Dla porównania i lepszego zobrazowania sytuacji, tabele 

87 M. Żu kowsk i: Współpraca gospodarcza Polska — Białoruś. W: Polska — Biało-
ruś…, s. 36—37, A. Eberha rdt: Republika Białoruś a współpraca…, s. 12—13.  

88 L. Z łot n i kow: Białoruski model ekonomiczny: geneza i tendencje rozwoju. W: Bia-
łoruś: trudna droga…, s. 58.  

89 G. G romad z k i, W. Konończ u k, L. Vesely: Białoruś po wyborach…, s. 13.
90 Ibidem.
91 G. G romad z k i, W. Konończ u k: Energy Game. Ukraine, Moldova and Belarus 

between the EU and Russia. Warsaw 2007, s. 24—25. 
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te zawierają także analogiczne dane dotyczące Polski. W tabelach 1 oraz 3 
zawarto informacje dotyczące roku 2007, zaś w tabeli 2 — całego okresu 
1998—2008.

Tabela  1
Wybrane dane i wskaźniki dotyczące Polski i Białorusi (rok 2007)

Wybrane dane Polska Białoruś

Powierzchnia (tys. km2) 312,7 207,6
Ludność (mln) 38,1 9,7
Przeciętna prognozowana długość życia osób urodzonych
w roku 2006

79,6 (K)
70,9 (M)

75,5 (K)
63,6 (M)

PKB
Globalnie, mld USD, ceny bieżące 424,6 44,8
per capita, USD 11 141 4 621
per capita, wg parytetu siły nabywczej 15 854 10 910

Import
mld USD 164,173 28,674
per capita, USD 4 307 2 959
Udział w świecie (%) 1,2 0,2

Eksport
mld USD 138,785 24,339
per capita, USD 3 641 2 511
Udział w świecie (%) 1,1 0,2

Źród ło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2008.

Tabela  2
Tempo wzrostu PKB, inflacja i bezrobocie w Polsce i na Białorusi w latach 1998—2009 (%)

Kraj 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tempo wzrostu PKB
Polska  5,0  4,5  4,3  1,2  1,4  3,9  5,3  3,6  6,2 6,6  5,0
Białoruś  8,4  3,4  5,8  4,7  5,0  7,0 11,4  9,4 10,0 8,6 10,0

Inflacja
Polska 11,7  7,3  10,1  5,5  1,9  0,8  3,6  2,1  1,1 2,4  4,3
Białoruś 73,2 293,7 168,9 61,4 42,8 28,5 18,3 10,4  7,0 8,3 14,8

Bezrobocie
Polska 10,2  13,4  16,1 18,3 20,0 19,7 19,0 17,8 13,9 9,6  7,1
Białoruś  2,3  2,1  2,1  2,3  3,0  3,1  1,9  1,5  1,2 1,0  0,8

Źród ło: Opracowanie własne na podstawie: United Nations Economic Commission for Europe Statistical Database, http://
w3.unece.org/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (dostęp: 15.10.2009).
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Tabela  3
Struktura importu i eksportu Polski i Białorusi w roku 2007 (%)

Grupy towarów
Polska Białoruś

import eksport import eksport

Towary rolno-spożywcze  5,9  9,2  7,0  7,3
Surowce z wyjątkiem paliw  3,3  2,5  3,9  2,5
Paliwa ciekłe, smary i materiały pochodne  9,9  3,8 36,7 35,8
Produkty przetwórstwa przemysłowego 45,3 43,6 30,6 33,2
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 35,6 40,9 21,7 21,3

Źród ło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2008.

Wymiana handlowa Polski z Białorusią, pomimo przecież bardzo bli-
skiego sąsiedztwa, w całym okresie od 1998 roku była stosunkowo nie-
wielka. Wartość zarówno importu do Polski z Białorusi, jak i polskiego 
eksportu na Białoruś nie przekraczała 1% wartości polskiego importu i eks-
portu i wahała się w odniesieniu do eksportu pomiędzy 0,6% w 2002 roku 
a 1% w 1999 roku, zaś w odniesieniu do importu pomiędzy 0,3% w latach 
1999 i 2001 a 1% w 2005 roku. W roku 2007 polski eksport na Biało-
ruś stanowił 0,8% całego polskiego eksportu, zaś import — odpowied-
nio 0,7%92. Według danych za rok 2006 Białoruś była na 21 miejscu wśród 
polskich rynków eksportowych i na 25 wśród importowych93. Z punktu 
widzenia Białorusi Polska ma pod względem wymiany towarowej znacze-
nie wyraźnie większe. W 2008 roku Białoruś sprzedawała w Polsce 5,5% 
wartości wszystkich swoich eksportowanych towarów, zaś import Biało-
rusi z Polski stanowił 2,9% całej wartości białoruskiego importu, co ozna-
czało, że dla Białorusi pod względem znaczenia zarówno rynku ekspor-
towego, jak i importowego Polska była na 5. miejscu94. (Najważniejszym 
partnerem handlowym Białorusi jest oczywiście Rosja — w interesują-
cym nas okresie od 1998 roku udział handlu z Rosją w całości wymiany 
Białorusi z zagranicą wahał się w przedziale od 59,38% w 1998 i 59,75% 
w 2001 roku do 47,38% w 2006 roku; 2007 roku wyniósł 49,18%95. W 2008 
roku Białoruś eksportowała do Rosji 32,2% wartości całej swojej sprze-

92 „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego”. Warszawa 2000—2008. 
93 [Ministerstwo Gospodarki]: Współpraca gospodarcza Polski z krajami WNP, w tym 

szczególnie z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Warszawa 2007, s. 29. Źródło http://www.mg.gov.pl/
NR/rdonlyres/BE7F17AE-EE68-4306-9B26-B948DFE300A4/37896/hz_WNP1.pdf  (dostęp: 5 paź-
dziernika 2009).

94 Economic and Investment Review. Republic of Belarus — 2009. s. 31 Źródło http://
www.belembassy.org/poland/pol/economics/eng_print.pdf (dostęp: 5 października 2009).

95  W. Konończ u k: Trudny „sojusznik”. Białoruś w polityce Rosji. Warszawa 2008, 
s. 13. Źródło http://osw.waw.pl/files/PRACE_28.pdf (dostęp: 27 czerwca 2009).



185Stosunki polsko-białoruskie…

daży zagranicznej, a import z Rosji stanowił 59,8% wartości całego biało-
ruskiego importu96).

W ujęciu wartościowym polski eksport na Białoruś i import z tego 
kraju dopiero w ostatnich latach przekroczył poziom 1 mld USD rocznie. 
Do roku 2003 Polska odnotowywała w wymianie z Białorusią nadwyżkę; 
od roku 2004 zaś mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim deficy-
tem. Dokładne dane przedstawiające wartość polskiego eksportu na Biało-
ruś, importu z tego państwa oraz saldo tej wymiany w latach 1998—2007 
przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela  4
Wymiana handlowa Polski z Białorusią w okresie 1998—2007 (w mln USD, ceny bieżące)

Rodzaje  
wymiany 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Eksport  243,4 214,4 243,8  276,0 260,7 395,6  565,1  722,1   977,4 1 121,5
Import  139,5 138,6 153,7  145,4 227,0 386,2  698,5  979,5 1 078,6 1 140,0
Saldo +103,9 +75,8 +90,1 +130,5 +33,7 +9,4 –133,4 –257,4  –101,2   –18,5

Źród ło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa 
2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 

Tabela  5
Wymiana handlowa w roku 2007 Polski z Białorusią według rodzajów towarów  

(w mln USD)

Rodzaj towaru Eksport Import

Żywność i zwierzęta żywe    91,14   21,96 
Napoje i tytoń    0,43     0,053
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw    16,58   86,38 
Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne    15,93  609,21 
Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne    1,62    0,66 
Chemikalia i produkty pokrewne   193,19  163,96 
Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca   341,88  190,34 
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy   363,44   59,61 
Różne wyroby przemysłowe    96,27   7,8  
Pozostałe    0,99 0

Ogółem  1 121,5  1 140,0 
Źród ło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa 2008, s. 113. 

Obecnie (dane za rok 2007) do Białorusi eksportujemy przede wszystkim 
„maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy”, „towary przemysłowe skla-

96 Economic and Investment…, s. 31. 
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syfikowane głównie wg surowca” oraz „chemikalia i produkty pokrewne”, 
z Białorusi sprowadzamy zaś głównie „paliwa mineralne, smary i materiały 
pochodne”; wyraźnie mniejszą wartość ma import „towarów przemysło-
wych sklasyfikowanych głównie wg surowca” oraz „chemikalia i produkty 
pokrewne”. Dokładne dane obrazujące to, jakie towary stanowiły przedmiot 
wymiany pomiędzy Polską i Białorusią, zawarto w tabeli 5. 

Jeszcze mniejsze niż w przypadku wymiany towarowej wzajemne zna-
czenie Polski i Białorusi obserwujemy w dziedzinie inwestycji bezpośred-
nich. Według danych Ministerstwa Gospodarki z roku 2007 skumulowana 
wartość polskich inwestycji bezpośrednich na Białorusi wynosiła zaledwie 
ok. 50 mln USD; w 2007 roku na Białorusi zarejestrowanych było ponad 
400 spółek z polskim kapitałem. Polskie firmy inwestujące na Białorusi to 
przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw, głównie z takich 
branż jak: handel hurtowy, produkcja tarcicy, produkcja mebli, przemysł 
samochodowy, przemysł mięsny97. Dla porównania, według danych Konfe-
rencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), całkowita 
wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich na Białorusi w 2007 roku 
wynosiła ok. 4,5 mld USD, a w roku 2008 — ok. 6,7 mld USD98. Natomiast 
trudno w ogóle mówić o białoruskich inwestycjach bezpośrednich w Polsce 
w sytuacji, gdy skumulowana wartość wszystkich tego typu inwestycji Biało-
rusi za granicą w roku 2007 wynosiła zaledwie 46 mln USD, a w 2008 roku 
— 50 mln USD99. 

Podsumowanie

Na charakter relacji polsko-białoruskich (a także stosunków Białorusi 
z innymi państwami) od 1994 roku zasadniczy wpływ ma sytuacja wewnętrzna 
na Białorusi — to, że system polityczny tego państwa bardzo wyraźnie 
odbiega od demokratycznych standardów obowiązujących we współczesnej 
Europie, jak również autorytarny sposób sprawowania władzy przez prezy-
denta A. Łukaszenkę. Nie zmienia to faktu, że nawet jeśli uwzględnimy, że 
stosunki Białorusi z Rosją mają obecnie wyraźnie inny charakter niż przed 
około dziesięciu laty, jednym z najważniejszych celów polskiej „polityki 

97 [Ministerstwo Gospodarki]: Współpraca gospodarcza…, s. 32. 
98 United Nations Conference on Trade and Development: World Investment Report 

2009, Country fact sheet: Belarus. Source http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/
wir09_fs_by-en.pdf. (dostęp: 5 października 2009).

99 Ibidem.
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wschodniej” nadal powinno być wspieranie białoruskiej państwowości. Zało-
żenie takie było fundamentem dotychczasowej polityki Polski wobec Biało-
rusi od wyłonienia się tego państwa z ZSRR w 1992 roku100.

Bez zasadniczych zmian w sytuacji wewnętrznej na Białorusi trudno spo-
dziewać się spektakularnych przełomów i zmian w relacjach Polski z tym 
wschodnim sąsiadem. Nie powinno to jednak oznaczać całkowitego „pogo- 
dzenia się” z aktualnym stanem rzeczy. Wydaje się, że wskazane byłoby, 
aby w polskiej polityce zagranicznej poświęcić Białorusi więcej uwagi niż 
dotychczas. Bez wątpienia trafne jest spostrzeżenie Sławomira Dębskiego, że 
„dzieje stosunków polsko-białoruskich nie przeniknęły do świadomości obu 
narodów, nie odcisnęły na niej żadnego szczególnie dramatycznego piętna 
i nie wywołują większych emocji”101. Stąd też m.in. to mniejsze zaintere-
sowanie kierunkiem białoruskim w polskiej polityce zagranicznej. Jednak 
przecież brak szczególnie dramatycznych wydarzeń w historii stosunków 
pomiędzy Polakami a Białorusinami powinien być czynnikiem pozytywnie 
oddziałującym na treść współczesnych relacji polsko-białoruskich. Nie mamy 
bowiem do czynienia z tak trudnymi zaszłościami historycznymi jak w przy-
padku relacji Polski z pozostałymi wschodnimi sąsiadami — Rosją, Ukrainą  
i Litwą.

W sytuacji, w której stosunki polityczne pomiędzy Polską i Białorusią 
na poziomie międzypaństwowym od wielu już lat można określić mianem 
stagnacji, dziedzinami, na których powinny koncentrować się wysiłki 
i w których zawsze można zrobić więcej, są takie obszary jak rozwój współ-
pracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, społecznej. Jednym z pierw-
szych kroków powinny być starania, aby obniżyć ceny rozpatrywania wnio-
sków wizowych dla obywateli Białorusi, gdyż obecne koszty uzyskania wiz 
pozwalających wjechać im do krajów strefy Schengen czy tylko do Polski są, 
biorąc pod uwagę przeciętne dochody na Białorusi, bardzo wysokie. Wszel-
kie działania, które przyczynią się do rozwoju i wzmocnienia społeczeństwa 
obywatelskiego, mogą przynieść widoczne rezultaty dopiero w dalszej przy-
szłości. Jednak to właśnie zmiany stanu świadomości społeczeństw są naj-
trwalszym fundamentem wszelkiego typu zmian politycznych.

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym zarówno na sytuację 
wewnętrzną, jak i na politykę zagraniczną Białorusi będą relacje tego kraju 
z Rosją. W chwili obecnej Rosja nie godzi się na integrację na zasadzie pełnej 
równości obu państw. W związku z tym prezydent Białorusi nie jest zainte-
resowany prawdziwą integracją z Rosją, gdyż w aktualnej sytuacji politycz-

100 M. Stola rcz yk: Stosunki polsko-białoruskie…, s. 266; M.A. P iot rowsk i: Sto-
sunki dwustronne Polski. Republika Białoruś…, s. 303; J. K sią żek: Stosunki dwustronne 
polski…, s. 318; A. G rajewsk i: Wyzwania polskiej polityki wschodniej. W: Polityka zagra-
niczna Polski…, s. 302.

101 S. Dębsk i: Stosunki polsko-białoruskie…, s. 11.
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nej w praktyce oznaczałoby to wchłoniecie czy też przyłączenie Białorusi 
do Rosji. Utrata suwerenności oznaczałaby także niejasną przyszłość samego  
Łukaszenki. Prezydent Białorusi w ostatnich latach starał się „grać na dwie 
strony” i balansować pomiędzy Rosją a Zachodem — deklarując chęć bliskiej 
współpracy z Rosją i starając się dzięki temu czerpać korzyści ekonomiczne 
dla swojego kraju (bez których Białoruś miałaby poważne kłopoty gospo-
darcze, co mogłoby zachwiać reżimem Łukaszenki), a jednocześnie wyko-
nując pewne gesty w kierunku Zachodu, aby w ten sposób wzmocnić swoją 
pozycję w relacjach z Rosją i pokazać, że Białoruś nie jest skazana na współ-
pracę tylko ze swoim wschodnim sąsiadem. Przykładem mogą być słowa  
Łukaszenki wypowiedziane w 2004 roku, że Białoruś powinna mieć ze zjed-
noczoną Europą „nie tylko dobre, ale bardzo dobre relacje”102, czy też wypo-
wiedź prezydenta podczas spotkania z J. Solaną w Mińsku w lutym 2009 
roku. Wydaje się jednak, że te gesty mają tylko stworzyć wrażenie, że Bia-
łoruś nie znajduje się w izolacji. Łukaszenka nie ma raczej zamiaru zmienić 
sposobu sprawowania władzy, pozwolić na zupełnie swobodne działanie opo-
zycji czy zdemokratyzować Białorusi. Jeśli bowiem „odrobił lekcję” na temat 
upadku systemów autorytarnych, to zapewne zauważył, że ich niewielka libe-
ralizacja, nawet w zamierzeniach „kontrolowana”, bardzo często „wymyka” 
się spod tej kontroli i prowadzi do upadku reżimu.  

Dla Rosji obecna sytuacja na Białorusi także może być wygodna. Rządy  
A. Łukaszenki są zabezpieczeniem przed kolejną „kolorową rewolu-
cją” i zmianą orientacji Białorusi na prozachodnią, co oznaczałoby utratę 
wpływów na Białorusi i kolejnego państwa rosyjskiej „bliskiej zagranicy”. 
Dlatego też o ile państwa Zachodu np. uznawały, że kolejne wybory na Bia-
łorusi były niedemokratyczne, o tyle Rosja twierdziła, że jest dokładnie 
odwrotnie. 

Zahamowanie rzeczywistych działań integracyjnych Rosji i Białorusi 
było widoczne zwłaszcza od czasu objęcia władzy w Rosji przez Wła-
dimira Putina. Świadczą o tym chociażby pamiętne słowa tego polityka 
o „konieczności oddzielenia białoruskich much od rosyjskich kotletów” 
czy propozycje „inkorporacji” Białorusi do Rosji. Wypowiedzi te zostały 
uznane przez Łukaszenkę za obraźliwe, stanowiące przejaw rosyjskiego 
imperializmu oraz podważające zasadę równości obu państw103. W ramach 
„ekonomizacji” polityki zagranicznej Rosja będzie zapewne stopniowo 
i powoli, ale systematycznie przejmować kontrolę nad białoruskim przemy-
słem, a przede wszystkim nad sektorem energetycznym, mającym istotny 
wpływ na sytuację gospodarczą tego państwa. Pozwoli to na jeszcze peł-

102 U. Snapkousk i: Białoruś wobec rozwoju relacji pomiędzy Rosją i Unią Europejską. 
W: Polska i Białoruś po rozszerzeniu…, s. 42.  

103 A. Eberha rdt: Republika Białoruś a współpraca…, s. 21.  
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niejsze i łatwiejsze kontrolowanie Białorusi i utrudni przyjęcie przez ten 
kraj orientacji prozachodniej. Jak pisze A. Gil, już obecny stan rzeczy na 
Białorusi gwarantuje Rosji „realne władztwo nad tym krajem”104. Może on 
być w każdej chwili wchłonięty, ale „długofalowa strategia nakazuje zacho-
wać je w takim użytecznym kształcie”105. 

Bardzo trudno jest też Unii Europejskiej wpływać na sytuację na Bia-
łorusi, po pierwsze dlatego, że nie prowadzi ona takiej polityki zagranicz-
nej jak państwo narodowe106, po drugie dlatego, że UE „nie ma spójnej 
polityki wschodniej, rozumianej jako przemyślana, uzgodniona i przyjęta 
przez jej państwa członkowskie i instytucje wspólnotowe rzeczywista (a nie 
jedynie retoryczna) strategia działania na kierunku wschodnim, prowa-
dząca do osiągnięcia zamierzonych celów, poparta wolą polityczną wdro-
żenia skonkretyzowanego programu i poniesienia kosztów tego procesu”107. 
Nie ma więc także polityki wobec Białorusi, która w ogóle zaprząta bardzo 
mało uwagi większości państw UE. Warto wspomnieć o tym, że w całym 
okresie 1991—2004 Białoruś otrzymała od UE w ramach różnych progra-
mów łącznie 221 mln EUR, a w latach 2005—2006 w ramach programu 
TACIS108 8 mln EUR109. Kwoty te są więc bardzo niskie. Poza tym należy 
przypomnieć, że Białoruś ciągle nie uczestniczy aktywnie w Europejskiej 
Polityce Sąsiedztwa i biorąc to pod uwagę, trudno oczekiwać, że przyjęta 
wiosną 2009 roku nowa inicjatywa, jaką jest Partnerstwo Wschodnie, przy-
niesie znaczące rezultaty w przypadku Białorusi. Nawet gdyby rozumiana 
tak, jak w przytoczonej definicji, polityka wschodnia została przez UE przy-
jęta, to trudno oczekiwać, że Białoruś będzie zajmować w niej szczególnie 
istotne miejsce. Wydarzenia ostatnich kilkunastu już lat dowiodły — i jest 
to trzecia przyczyna tego, że UE trudno wpływać na Białoruś — że izola-
cja Białorusi nie jest okolicznością, która w negatywny sposób oddziałuje 
na treść stosunków międzynarodowych we współczesnej Europie. Skoro 

104 A. Gi l: Perspektywy rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi. W: Polityka zagra-
niczna Polski…, s. 367.

105 Ibidem, s. 371.
106 Zob. szerzej na ten temat: T. Kubi n: Czy państwa Unii Europejskiej mogą mieć 

wspólną politykę zagraniczną? Czynniki sprzyjające funkcjonowaniu i rozwojowi polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa oraz obrony UE i utrudniające je. W: Problemy polityki zagra-
nicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. 
Red. M. Stola rcz yk. Katowice 2008, s. 84—114. 

107 P. Żu rawsk i  vel G rajewsk i: Polityka wschodnia Unii Europejskiej a interesy 
Polski. W: Polityka zagraniczna Polski…, s. 29.

108 TACIS — Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States (Pomoc 
Techniczna dla Państw Wspólnoty Niepodległych Państw). 

109 European Neighbourhood and Partnership Instrument. Belarus. Country Strategy 
Paper 2007-2013 and National Indicative Programme 2007—2010, s. 13. Source http://ec.eu-
ropa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_nip_belarus_en.pdf (dostęp: 2 sierpnia 2009).
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więc „przypadek” białoruski nie jest szczególnie „pilny”, nie ma też moty-
wacji do tego, aby poświęcać mu zbyt dużo uwagi, czasu i środków.

Po czwarte, „kłopotliwość” Białorusi dla UE jest konsekwencją tego, że 
UE nie dysponuje skutecznymi środkami oddziaływania na ten kraj. Najsku-
teczniejszym takim instrumentem była i jest perspektywa przyjęcia danego 
państwa do UE. Ten czynnik miał i nadal ma podstawowe znaczenie w przy-
padku zdecydowanej większości państw Europy Środkowej i Wschodniej, 
które kiedyś należały do bloku wschodniego. Ale Białoruś nie deklaruje chęci 
przystąpienia do UE. 

Wymiana handlowa Białorusi z państwami UE bez wątpienia ma istotne 
znaczenie dla białoruskiej gospodarki, jednak ewentualne dotkliwe sankcje 
ekonomiczne nie są raczej odpowiednim instrumentem wpływu na Biało-
ruś. Poza tym, skoro nie zostały one wprowadzone do tej pory, to trudno 
byłoby oczekiwać zastosowania ich teraz, po okresie trwającego od jesieni 
2008 roku ocieplenia pomiędzy UE a Białorusią. Wprowadzenie restrykcji 
gospodarczych miałoby wiele ujemnych skutków ubocznych. Mogłyby one 
bowiem spowodować pogorszenie się sytuacji białoruskich przedsiębiorstw 
i ich pracowników, pewne straty mogłyby ponieść także firmy w państwach 
UE. Nie można chyba wykluczyć tego, że władze białoruskie mogłyby pró-
bować wykorzystać tranzytowe dla dostaw surowców energetycznych poło-
żenie swojego kraju, czego nieprzyjemne konsekwencje przede wszystkim 
odczułaby Polska. Restrykcje gospodarcze ze strony UE zapewne jeszcze 
bardziej związałyby Białoruś z Rosją. Wreszcie, zostałyby zapewne wyko-
rzystane przez reżim Alaksandra Łukaszenki propagandowo — mógłby 
on obwiniać UE o pogorszenie sytuacji ekonomicznej Białorusi i konso-
lidować białoruskie społeczeństwo, argumentując, że to UE jest „wszyst-
kiemu winna”. Nadzieję na zmianę polityki wewnętrznej Łukaszenki w kie-
runku pożądanym przez UE mogłoby dawać pogorszenie się stosunków 
Białorusi z Rosją, gdyby ta ostatnia bardziej zdecydowanie i konsekwent-
nie zaczęła prowadzić politykę polegającą na zaprzestaniu faktycznego 
wspierania gospodarczego Białorusi i próbowała przejąć kontrolę nad bia-
łoruskim sektorem energetycznym. W miarę rosnących obaw Łukaszenki 
przed takimi działaniami ze strony Rosji można spodziewać się jego prób 
poprawy relacji z Zachodem. Należy zauważyć, że wspomniane gesty Łuka-
szenki w kierunku UE od jesieni 2008 roku zostały wykonane zapewne nie-
przypadkowo, ale w określonych warunkach politycznych i ekonomicznych. 
Chodzi tutaj o wojnę Rosji z Gruzją w sierpniu 2008 roku, która pokazała 
m.in. to, że Rosja jest gotowa do bardzo zdecydowanych działań w polityce 
zagranicznej — przynajmniej wobec krajów uważanych przez nią za tzw. 
bliską zagranicę, oraz o skutki kryzysu gospodarczego na świecie, który 
w jakimś stopniu dotyka także gospodarkę białoruską. Ze względu na swoje 
wcześniejsze działania A. Łukaszenka ma raczej niewielkie pole manewru, 
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a wątpliwe jest też to, czy Rosja zdecyduje się na tak mocne „przyciśnięcie” 
Białorusi, aby jej prezydent zmuszony był do gwałtownych prób rzeczywi-
stej poprawy stosunków z Zachodem.

Przedstawione tu działania UE wobec Białorusi, polegające na wprowa-
dzeniu i utrzymywaniu przez kilka lat od roku 2004 restrykcji dotyczących 
braku możliwości wjazdu na terytorium państw UE i zamrożeniu środków 
finansowych prawie 40 najwyższych urzędników Białorusi z jej prezyden-
tem na czele także nie przyniosły rzeczywistych i konkretnych rezultatów. 
W 2009 roku UE restrykcje te zawiesiła. Co zatem może robić UE wobec 
Białorusi? Wydaje się, że przede wszystkim polityka UE powinna być bar-
dziej aktywna, a nie tylko stanowić reakcję na rozwój wypadków na Biało-
rusi i działania Łukaszenki. Nadzieje na to, że obecny prezydent Białorusi 
sam podejmie bardziej zdecydowane działania demokratyzujące swój kraj, są 
raczej płonne, gdyż upadek jego reżimu mógłby być dla niego samego zbyt 
niebezpieczny. Jako przykłady działań UE wobec Białorusi można wskazać 
zapewnianie mieszkańcom Białorusi jak najszerszego dostępu do informacji 
przez wspieranie niezależnych od władz białoruskich mediów, szeroką pomoc 
dla ofiar represji politycznych, wsparcie finansowe i wzmacnianie bezpie-
czeństwa białoruskich opozycjonistów, udzielanie różnego rodzaju stypen-
diów białoruskim studentom i naukowcom, ułatwienie procedur wizowych 
dla białoruskich obywateli oraz obniżenie cen wiz do krajów Unii.
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A neks
Umowy dwustronne zawarte między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś  

w latach 1992—2007 

Tytuł umowy Data  
podpisana

Data wejścia
w życie

1 2 3

Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Repu-
bliką Białoruś

02.03.1992 29.01.1994

Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Białoruś 
w sprawie organizacji przewozów

30.03.1992 30.03.1992

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą- 
dem Republiki Białoruś o głównych zasadach współpracy trans-
granicznej

24.04.1992 20.10.1992

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych

24.04.1992 15.10.1992

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś 
o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji

24.04.1992 18.01.1993

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rzą- 
dem Republiki Białoruś w sprawie utworzenia polsko-białoru-
skiego komercyjnego banku

24.04.1992 06.08.1992

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o komunikacji kolejowej przez granicę pań-
stwową

20.05.1992 09.01.1993

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogo-
wych

20.05.1992 28.12.1995

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

23.06.1992 30.03.1993

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu i majątku

18.11.1992 30.07.1993

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie nauki i techno-
logii

18.11.1992 18.11.1992

Porozumienie zawarte w formie wymiany not między Rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o otwarciu  
drogowego przejścia granicznego Bobrowniki — Bierestowica

22.03.1993 26.03.1993

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej

08.06.1993 05.04.1996
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1 2 3

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś 
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
nych rodzinnych, pracowniczych i karnych

26.10.1994 01.08.1995

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o wczesnym powiadamianiu o awariach 
jądrowych i o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa radio-
logicznego

26.10.1994 18.04.1997

Porozumienie zawarte w formie wymiany not między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o utwo-
rzeniu i otwarciu drogowego przejścia granicznego Sławaty-
cze — Domaczewo dla międzynarodowego ruchu osobowego 
wszystkich państw, z wyłączeniem autobusów

19.01.1995 21.01.1995

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar 
wojen i represji

21.01.1995 08.03.1996

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o zasadach współpracy przy dokonywaniu kon-
troli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko- 
-białoruską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym

21.01.1995 —

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą- 
dem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie ochrony 
dziedzictwa kulturalnego

25.03.1995 05.03.1997

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o wzajemnym zatrudnianiu pracowników

27.09.1995 26.02.1996

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki 
i oświaty

27.11.1995 29.04.1996

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o współpracy i pomocy wzajemnej w spra-
wach celnych

27.11.1995 13.08.1998

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie turystyki

27.11.1995 01.07.1996

Statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordyna-
cyjnej ds. Współpracy Transgranicznej

19.04.1996 19.04.1996

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o budowie drogowego mostu przez rzekę Bug 
w drogowym przejściu granicznym Kukuryki — Kozłowiczi na 
polsko-białoruskiej granicy państwowej

09.11.1999 14.02.2000

cd. aneksu

13 Stosunki…
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1 2 3

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą- 
dem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w dro-
gowym przejściu granicznym Bobrowniki — Bierestowica o mię-
dzynarodowy ruch osobowy i autobusów, w formie wymiany not

31.07.2000 1.08.2000

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o przebudowie drogi łączącej polskie przej-
ście graniczne w Kuźnicy Białostockiej z białoruskim przej-
ściem granicznym w Bruzgach na polsko-białoruskiej granicy 
państwowej

24.06.2002 24.06.2002

Umowa o ruchu osobowym 26.08.2003 14.07.2005

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości

08.12.2003 05.03.2005

Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Białorusi 
o współpracy gospodarczej

30.04.2004 25.11.2005

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Białorusi o zmianie art. 3 Umowy między 
Rządem RP a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść 
granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24/04/1992 r., 
poprzez wymianę not (utworzenie przejść: Białowieża — Piere-
row, Rudawka — Lesnaja na Kanale Augustowskim)

29.03.2005 30.03.2005

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie 
wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakre-
sie sztuki

28.04.2005 12.12.2005

Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Naro-
dowej i Sportu RP a Ministerstwem Edukacji Republiki Biało-
rusi

28.04.2005 28.04.2005

Porozumienia w sprawie rekonstrukcji granicznego odcinka 
Kanału Augustowskiego

08.06.2005 26.01.2006

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przej-
ścia granicznego Białowieża—Piererow dla międzynarodowego 
ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu 
rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłącze-
niem towarów

29.06.2005 30.06.2005

Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Biało-
rusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka—Lesnaja na 
Kanale Augustowskim, zawarte poprzez wymianę not

03.11.2005 04.11.2005

cd. aneksu
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1 2 3

Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP 
a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem 
RP a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 roku

07.08.2006 12.05.2007

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o ruchu osobowym, w formie wymiany not

20.12.2007 06.08.2008

Źród ło: Opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronie http://www.msz.gov.pl/apps/apps/?portlet
=bpt/list; A. He r ma n- Łu k a s i k (oprac.): Wybrane dwustronne porozumienia z państwami sąsiednimi. W: Polska i jej sąsie-
dzi…, s. 143—144.

cd. aneksu
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Olga Szura-Olesińska

Stosunki polsko-litewskie

Traktat polsko-litewski o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy podpisany 26 kwietnia 1994 roku stanowił istotny przełom w pro-
cesie ewolucji wzajemnych relacji1. Zawarte w nim postanowienia o poszano-
waniu suwerenności i integralności terytorialnej, zakaz agresji zbrojnej, zakaz 
ingerencji w sprawy wewnętrzne, zobowiązanie do pokojowego rozwiązy- 
wania sporów, potwierdzona wola obu krajów do rozszerzania współpracy 
międzynarodowej i transgranicznej wpłynęły korzystnie na sposób postrze-
gania i ocenę obu krajów w instytucjach europejskich2. Artykuły 14—18 
traktatu odnoszą się do gwarancji dla przedstawicieli mniejszości narodo-
wych. Zagwarantowano używanie nazwisk w brzmieniu języka ojczystego, 
dopuszczono używanie języka mniejszości w urzędach, powołano pełnomoc-
nika ds. dziedzictwa kulturowego. W formie zobowiązania obu stron została 
zapowiedziana ochrona cmentarzy, grobów, miejsc pochówków, pomników 
oraz miejsc i obiektów pamięci narodowej3.

Na Litwie ludność polska stanowi 7% ogółu mieszkańców, tj. około 
270 tys.4. Polacy zamieszkują głównie obszary historycznej Wileńszczy-
zny, rejonu solecznikowskiego, trockiego i święciańskiego. Litewskie śro-

1 K. Sk ubiszewsk i: Perspektywy polityki zagranicznej RP w Europie. W: „Rocznik 
Polskiej Polityki Zagranicznej 1993/1994”. Warszawa 1995. 

2 A. Brazauskas, występując w Radzie Europejskiej, ocenił traktat jako wielki sukces 
polityczny oraz świadectwo lepszego zrozumienia i prawnego uregulowania historycznego 
konfliktu między naszymi państwami.

3 O. Sz u ra: Ewolucja stosunków polsko-litewskich w latach 1989—1997. W: Polska i jej 
sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i inte-
gracji. Red. B. Łomi ńsk i, M. Stola rcz yk. Katowice 1998.

4 Polityka zagraniczna RP 1989—2002. Red. R. Ku ź n ia r, K. Szczepan iak. War-
szawa 2002, s. 247.
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dowisko polskie od momentu ogłoszenia niepodległości przez Litwę było 
podzielone, mimo że naturalna zbieżność interesów Polaków i Litwinów na 
arenie międzynarodowej mogła wskazywać na proste przeniesienie w rela-
cjach wzajemnych.

Dla porównania — w Polsce mniejszość litewska liczy około 20 tys. osób. 
Jest skupiona w trzech gminach: Puńsk, Sejny, Szypliszki. W 1993 roku zare-
jestrowano Wspólnotę Litwinów w Polsce, organizacja zadeklarowała swoją 
nadrzędną i koordynacyjną rolę wobec działających w Polsce instytucji życia 
społeczno-kulturalnego Litwinów.

Przyjmowane w latach 1991—1997 liczne deklaracje, oświadczenia 
wspierane były powoływaniem wspólnych organów decyzyjnych i dorad-
czych. Taki charakter miały: Rada ds. Współpracy między Rządem Polski  
i Litwy, zwołana w celu koordynacji starań o członkostwo w Unii Euro-
pejskiej i Pakcie Północnoatlantyckim oraz w celu prowadzenia wspólnych 
działań służących poprawie wzajemnego bezpieczeństwa i ochronie granic, 
Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy oraz Polsko-Litewskie 
Zgromadzenie Poselskie, które w intencji twórców miało stanowić nową 
jakość w procesie kształtowania stosunków dwustronnych5. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił powołać Polsko-Litewskie 
Zgromadzenie Poselskie. Zadaniem Zgromadzenia jest rozpatrywanie spraw 
interesujących Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm Republiki Litewskiej 
oraz przyjmowanie wspólnych w tym zakresie stanowisk. Zasady i tryb 
pracy Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego określi Statut, uchwa-
lony przez Zgromadzenie z inicjatywy Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej6.

Cele i działania na rzecz bezpieczeństwa w ramach OBWE, współdziała-
nie na rzecz członkostwa w UE i NATO, rozwijanie współpracy politycznej, 
gospodarczej i bałtyckiej wytyczono w podpisanej w lutym 1995 roku Dekla-
racji Prezydentów Polski i Litwy.

Kierunki podejmowanych działań wskazała przyjęta w czerwcu 1997 roku 
deklaracja prezydentów Polski i Litwy, w której strategiczne partnerstwo 
obu krajów oraz wzajemne poparcie w integracji tych krajów ze strukturami 
europejskimi i euroatlantyckimi stanowią najistotniejszy element. W dalszej 
części dokumentu podkreślono, że oba państwa przypisują duże znaczenie 
współdziałaniu na forum Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz w Eurore-
gionie Niemen. Zwrócono uwagę na szczególną rolę mniejszości narodowych 
w kształtowaniu i pielęgnowaniu dorobku kulturowego obu krajów7.

5 Polska będzie adwokatem Litwy. „Rzeczpospolita” z 20 czerwca 1997.
6 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 roku w sprawie 

powołania Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego. „Monitor Polski” z 30 czerwca 
1997.

7 Deklaracja polsko-litewska. PAP.
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Prezentacji wspólnego stanowiska Polski i Litwy dobrze służyła kon-
ferencja wileńska (9 czerwca 1997 roku) pod hasłem: „Współdziałanie 
narodów i dobrosąsiedzkie stosunki gwarancją stabilności i bezpieczeństwa 
w Europie”. Jej główny cel w ocenie przywódców państw bałtyckich, Biało-
rusi, Ukrainy, Mołdawii, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Rumuni, Rosji i Finlan-
dii został zrealizowany. Europa oraz społeczność międzynarodowa zyskały 
zapewnienie, że dobre stosunki między państwami sąsiedzkimi istotnie przy-
czyniają się do budowy bezpieczeństwa Europy8.

Okres 1989—1998 w stosunkach polsko-litewskich oznaczał poszuki-
wanie rozwiązań, których efektem stało się strategiczne partnerstwo obu 
państw. Zmianie relacji między Polską i Litwą, opartych na zasadach reali-
zmu politycznego, a nie zdominowanych emocjami i zaszłościami historycz-
nymi, sprzyjały liczne spotkania na różnych szczeblach administracji rządo-
wej obu państw. 

Przeglądu stosunków polsko-litewskich dokonano podczas dwóch sesji 
Zgromadzenia Poselskiego Sejmu RP i Sejmu RL, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemów w realizacji uzgodnień traktatowych. Przyjęto uchwały: 
w sprawie rozszerzania NATO, polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, 
reform administracyjno-terytorialnych oraz o utworzeniu corocznej nagrody 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i kultury9. Protokół III 
posiedzenia Rady ds. Współpracy między Rządami RP i RL w dziedzi-
nie polityki zagranicznej zawiera wzmiankę o planowanych konsultacjach 
w kwestiach integracji z NATO i Radą Państw Morza Bałtyckiego. Zaplano-
wano organizację wspólnych ćwiczeń wojskowych.

W 1999 roku stosunki polsko-litewskie zdominowane zostały kwestią sta-
nowiska obu państw wobec procesu poszerzania NATO, przygotowaniem do 
członkostwa w UE i problematyką mniejszości narodowych10.

Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do Paktu Północnoatlantyckiego nadało 
nowy wymiar polityce zagranicznej obu państw. Valdas Adamkus w gratula-
cjach dla władz polskich z okazji przyjęcia do Paktu zapewnił, że Litwa jest 
gotowa wnieść swój wkład w działalność sojuszu. O poparciu starań Litwy 
o członkostwo NATO zapewnili Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, Bro-
nisław Geremek11.

 8 „Przegląd Prasowy Ośrodka Studiów Wschodnich — Analizy i komentarze prasy 
rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej” [Warszawa] 1997.

 9 „Kronika Sejmowa” 1998, Nr 14 (318).
10 W latach 1998—1999 władze państwowe Litwy podjęły kolejną próbę rozczłonkowa-

nia środowiska polskiego na Wileńszczyźnie przez wprowadzenie samorządowej reformy 
administracyjnej.

11 O. Sz u ra: Litwa, Łotwa i Estonia w poszukiwaniu dróg bezpieczeństwa narodowego. 
W: Europa Środkowa jako obszar interesów regionalnych. Red. J. P rzewłock i. Katowice 
1999.
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Polska podjęła inicjatywę organizacji polsko-litewskich szkoleń woj-
skowych. Współpracy wojskowej obu krajów nadano charakter wzorcowy. 
Świadczy o tym funkcjonowanie polsko-litewskiego batalionu pokojowego 
LITPOLBAT oraz włączenie litewskiego plutonu do polskiego kontyngentu 
w ramach operacji KFOR w Kosowie. W maju 2000 roku Polska przekazała 
pododdziałom litewskim LITPOLBAT uzbrojenie o wartości 1 mln USD, 
ufundowane przez Polską Izbę Producentów na rzecz Obronności Kraju12.

W 2000 roku prezydenci Polski i Litwy spotykali się czterokrotnie, pre-
mierzy trzykrotnie.

W roku 2001 w kontekście obchodów 10. rocznicy wznowienia stosunków 
polsko-litewskich wzajemne relacje w budowaniu i koordynowaniu działań 
obu państw w strukturach międzynarodowych oceniano bardzo wysoko. 

Minister spraw zagranicznych Polski Władysław Bartoszewski zwracał 
uwagę nie tylko na wspólne cele i zadania. Podejmował również kwestie 
sporne w relacjach ludności polskiej i litewskiej, funkcjonowaniu wspólnych 
instytucji.

W kolejnych latach istotną płaszczyzną współpracy stała się Rada Państw 
Morza Bałtyckiego oraz Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, 
stanowiący płaszczyznę wymiany stanowisk, wypracowywania wspólnej 
linii na arenie międzynarodowej. Nowego znaczenia nabrały kontakty mię-
dzyparlamentarne. Przedstawiciele Komisji Spraw Zagranicznych i Integra-
cji Europejskiej podjęli dialog dotyczący negocjacji akcesyjnych oraz sytuacji 
wokół Obwodu Kaliningradzkiego13.

20 grudnia 2007 roku ukonstytuowała się „Delegacja Parlamentarna Do 
Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
i Seimasu Republiki Litewskiej”, której celem jest wspieranie rozwoju współ-
pracy dwustronnej, umacnianie interesów Polski i Litwy w ramach struktur 
europejskich i NATO przez rozpatrywanie spraw interesujących oba kraje 
i przyjmowanie wspólnych w tym zakresie stanowisk14.

Stosunki polsko-litewskie do 2004 roku przebiegały wielopłaszczyznowo, 
wyznaczała je częstotliwość spotkań dyplomatycznych, kontakty wielo-
stronne realizowane w ramach współpracy regionalnej, struktur europejskich, 
kształtowania nowego systemu bezpieczeństwa, funkcjonowania wspólnych 
organów oraz obowiązująca baza prawna.

Rok 2004 jest znaczącą datą w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską 
a Republiką Litewską — Polska i Litwa stały się członkami Unii Europej-
skiej. Litwa została przyjęta do Paktu Północnoatlantyckiego. 

12 „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2001”. Warszawa 2002, s. 210.
13 O. Sz u ra: Status enklawy kaliningradzkiej w kontekście przyjęcia Polski i Litwy do 

Unii Europejskiej. W: Dylematy integracyjne Polski. Wybrane aspekty. Red. M. Stola r-
cz yk. Katowice 2003, s. 152—154.

14 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/deleg?OpenAgent&19&PL.
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Państwa stanęły wobec konieczności redefinicji strategicznego part-
nerstwa. Płaszczyzną do dyskusji o nowych kierunkach działań w nowej  
sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej stały się uroczyste obcho- 
dy 10. rocznicy podpisania traktatu polsko-litewskiego. Wskazano na ko- 
nieczność wypracowania nowych form współpracy w wymiarze politycz-
nym i społecznym. Zarówno przedstawiciele Polski, jak i Litwy zwra-
cali uwagę na konieczność zwiększenia działań w sferze rzeczywistej, 
a nie tylko deklaratywnej. Istotnym elementem dyskusji politycznej stał 
się sposób, w jaki oba państwa są postrzegane na arenie międzynaro- 
dowej. Litwa szczególnie obawiała się marginalizacji w stosunkach euro-
pejskich.

Polska wyrażała nadzieje na intensyfikację relacji z Litwią po wyborze 
nowego prezydenta, który dla podkreślenia strategicznego znaczenia stosun-
ków polsko-litewskich złożył u nas pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną. 
W trakcie wizyty padło wiele deklaracji związanych z rozwiązywaniem trud-
nych problemów mniejszości polskiej na Litwie15. Praktycznym sprawdzia-
nem nowej jakości stosunków polsko-litewskich było zaangażowanie obu 
państw w rozwiązanie konfliktu pomiędzy władzą i opozycją na Ukrainie. 
Stanowisko Polski wobec zachodzących przemian wkomponowano w szeroki 
kontekst polityki wschodniej.

W 2005 roku powołano ukraińsko-polsko-litewskie Zgromadzenie Parla-
mentarne. Jako jego główne zadania wskazano pomoc w integracji Ukrainy 
z Unią Europejską i strukturami euroatlantyckimi. Polska i Litwa współdzia-
łały również w koordynowaniu działań wobec Białorusi i Gruzji. Na forum 
Unii Europejskiej Litwa popierała oczekiwania Polski w kwestiach rolnictwa.

Okres prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa obfitował 
dużą ilością spotkań, wizyt i deklaracji.

W marcu 2006 roku Lech Kaczyński w trakcie oficjalnej wizyty w Wilnie 
na spotkaniu z prezydentem, premierem oraz przewodniczącym litewskiego 
parlamentu podniósł m.in. kwestie szybkiego rozwiązania problemów doty-
czących praw Polaków na Litwie. Strona litewska po raz kolejny złożyła 
deklaracje o działaniach prowadzących do rozwiązania nierozstrzygniętych 
od 1991 roku problemów.

Obchody 15. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych 5 wrze-
śnia 2006 roku stały się kolejną okazją do podsumowania w dziedzinie sto-
sunków dwustronnych i międzynarodowych. Zdaniem prezydenta Adamkusa, 
Polska i Litwa przezwyciężyły dzielące je stereotypy: „Możemy polegać na 
polskiej przyjaźni, a Polska może liczyć na Litwę”16.

15 J. Ky nd le, M. Kut ysz: Stosunki Polski z Litwą w latach 2004—2006. W: „Rocznik 
Polskiej Polityki Zagranicznej”. Warszawa 2007.

16 Ibidem, s. 156.
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Szczególnego znaczenia w omawianym okresie nabrała współpraca 
w dziedzinie sektora energetycznego. Wyrazem zajętego stanowiska było 
poparcie Litwy dla polskiego weta w sprawie porozumienia o współpracy 
UE z Rosją. 

Spotkania prezydentów Polski i Litwy były wyrazem przełożenia wspól-
nych działań z płaszczyzny deklaratywnej na rzeczywistą. Kolejnym wyzwa-
niem dla Polski stały się wybory prezydenckie na Litwie w 2009 roku. Zna-
miennym potwierdzeniem kontynuacji nowej jakości stosunków stała się 
obecność prezydent Dalii Grybauskaitė na obchodach 70. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Szczególnego znaczenia nabierają wspólne działania 
wojsk polskich i litewskich w misjach pokojowych od 2005 roku. Potwier-
dzeniem współpracy wojskowej stało się także powołanie polsko-litewsko- 
-ukraińskiego batalionu POLUKRLITBAT na rzecz euroatlantyckiej stabil-
ności i bezpieczeństwa. 

27 lutego 1992 roku podpisana została Umowa między Rządem Rzecz-
pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym handlu 
i współpracy gospodarczej. Twórcy umowy deklarowali stworzenie korzyst-
nych warunków dla stabilnego rozwoju gospodarczego. W 1996 roku została 
podpisana umowa o wolnym handlu, przyjęto najkorzystniejsze warunki eks-
portu i importu towarów pochodzących z tych państw. Polska zajmowała 
w handlu zagranicznym Litwy 5. miejsce. Podkreślono konieczność współ-
pracy ekonomicznej w następujących dziedzinach gospodarki: budownic-
two, przemysł, rolnictwo, transport, handel, bankowość, ochrona zdrowia 
i ochrona środowiska17. 

Dominującą pozycję w polskim eksporcie zajmowały artykuły spożywcze, 
produkty pochodzenia roślinnego, wyroby przemysłu lekkiego. W impor-
cie z Litwy głównymi pozycjami były artykuły rolno-spożywcze, benzyna 
i oleje napędowe. 

Polsko-litewską wymianę handlową realizowały i realizują głównie małe 
lub średnie firmy. Dużym zainteresowaniem polskich podmiotów gospodar-
czych cieszy się, z uwagi na liberalne ustawodawstwo w zakresie inwesty-
cji zagranicznych, tworzenie wspólnych przedsiębiorstw na terenie Litwy, 
gdzie w 1994 roku zarejestrowano 550 firm z udziałem kapitału polskiego, 
co lokowało Polskę na 3. pozycji po Rosji i Niemczech. Wielkość zainwesto-
wanego kapitału plasuje nas na 5. miejscu po USA, Rosji, Wielkiej Brytanii 
i Niemczech. 

W 1996 roku obroty handlowe między Polską i Litwą zwiększyły się o 40% 
i wynosiły 254 mln USD. Wyprzedzała nas Rosja, Niemcy, Białoruś, Ukraina. 
Eksport polskich towarów wyniósł 188 mln USD, a import z Litwy do Polski 

17 Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym handlu 
i współpracy gospodarczej. Źródło: http://www.msz.gov.pl/bpt/documentas/7609.pdf.
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66 mln USD. Na Litwie działało około 700 firm, głównie niewielkich, z udzia-
łem kapitału polskiego18. Pogłębieniu dynamicznie rozwijającej się polsko-li-
tewskiej wymiany gospodarczej oraz realizacji zadań zmierzających do inten-
syfikacji współpracy transgranicznej służyły wizyty i spotkania robocze pre-
mierów obu państw i podpisana w 1996 roku umowa o wolnym handlu, która 
w ocenie obu stron stała się wraz z traktatem polsko-litewskim bardzo ważnym 
wydarzeniem w stosunkach bilateralnych, a także we współpracy regionalnej 
w tej części Europy. Oceniano ją jako pierwszy krok w dążeniu Litwy do 
uzyskania członkostwa w stowarzyszeniu CEFTA. Umowę o wolnym handlu 
wzmocniła umowa między resortami przemysłu o współpracy w dziedzinie 
produkcji. Również w czerwcu 1996 roku rozpoczęła prace Polsko-Litewska 
Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej jako dopełnienie 
umowy między rządem RP i Litwy z 1995 roku o współpracy transgranicz-
nej. Komisja powołała 3 grupy robocze ds. współpracy przygranicznej, mię-
dzyregionalnej i gospodarki przestrzennej. Jako priorytety w pracach Komisji 
wskazano tworzenie euroregionów i transgranicznych obszarów chronionych, 
większą drożność przejść granicznych, współpracę kulturalną i oświatową. 
Pozytywnie oceniono współpracę transgraniczną, zaawansowanie w utworze-
niu na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim euroregionu Niemen19. 

Oficjalne spotkania prezydentów obu państw toczyły się wokół proble-
mów liberalizacji handlu, współpracy wojskowej, sytuacji mniejszości naro-
dowych, form i zasad współpracy na arenie międzynarodowej. Ważne miejsce 
zajęła tutaj podpisana umowa o wspólnej granicy państwowej i stosunkach 
prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy 
w sprawach granicznych20. 

W strukturze obrotów handlowych z Litwą na koniec lat dziewięćdzie-
siątych główne dziedziny importu stanowiły: benzyna, oleje napędowe, 
drewno, szkło, a w eksporcie dominowały: kawa, kosmetyki, środki czysz-
czące, wyroby z tworzyw sztucznych, artykuły oświetleniowe21.

18 Biuro Prasowe Rządu: Główne elementy polskiej polityki wschodniej. Materiały: 
Polska — Litwa, polityka, gospodarka, ochrona środowiska. „Przegląd Rządowy” 1994, 
marzec. 

19 Polsko-Litewska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Transgranicznej została 
powołana w celu realizacji umowy między rządem RP i Litwy z 16 września 1995 roku 
o współpracy transgranicznej. Za priorytety jej działania uznano m.in. tworzenie transgra-
nicznych obszarów chronionych, wspieranie prac służących powołaniu Euroregionu Niemen.

20 Stanowi ona regulację spraw związanych z oznakowaniem liczącej 103 km granicy 
polsko-litewskiej. Po rozpadzie ZSRR granica polsko-litewska musiała być usankcjonowana 
w umowie międzynarodowej. Ponadto na mocy podpisanej umowy o współpracy międzyre-
sortowej wprowadzono zwyczaj regularnych konsultacji wiceministrów i uzgadniania stano-
wisk przed posiedzeniami Rady Bezpieczeństwa ONZ i spotkaniami ministrów spraw zagra-
nicznych UE.

21 Dane Ministerstwa Gospodarki.
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Na koniec lat dziewięćdziesiątych na Litwie zarejestrowano 735 przed-
siębiorstw z udziałem kapitału polskiego. W Polsce zarejestrowano 15 firm 
z udziałem kapitału litewskiego22. 

8 maja 1998 roku w Wilnie sporządzono Protokół Dodatkowy do Umowy 
o Wolnym Handlu między RP a RL. W dokumencie zliberalizowano handel 
towarami przemysłowymi. Towary rolne objęto selektywną liberalizacją23.

Dynamika wymiany handlowej w 2001 roku wciąż pozostawała bardzo 
duża. Dzięki wzrostowi polskiego eksportu do 756,6 mln USD wzajemne 
obroty zwiększyły się do 1,03 mld USD. W imporcie z Litwy odnotowano 
nieznaczny spadek, wyniósł on 277,5 mln USD. Ze względu na wartość eks-
portu dokonywanego przez Polskę na rynek litewski w 2001 roku Litwa sta-
nowiła dla Polski 15. rynek zbytu (1,8% eksportu Polski ogółem). Pod wzglę-
dem wartości importu dokonywanego przez Polskę z Litwy kraj ten zajmował 
dopiero 26. miejsce (0,6% importu Polski ogółem)24. W polskim eksporcie 
dominowały produkty przemysłu chemicznego, maszynowego i elektronicz-
nego, a także tworzywa sztuczne. Litewskie produkty mineralne cieszyły się 
największym zainteresowaniem polskich importerów. Na rynku litewskim 
funkcjonowało 735 polskich firm, a wartość środków zainwestowanych na 
Litwie wzrosła do 57,3 mln USD. Polska jako inwestor zagraniczny spadła na 
12. pozycję. Polscy przedsiębiorcy inwestowali głównie w produkcję szkła,  
przemysł spożywczy oraz handel. W celu zwiększenia zainteresowania 
polskim rynkiem w dniach 16–20 października zorganizowano w Kownie 
VIII Targi Kowieńskie POLEXPORT 2001. Towarzyszyło im I Polsko-Li-
tewskie Forum Gospodarcze25. 

Coraz wyraźniej zaznaczała się dysproporcja pomiędzy polskim eksportem 
i importem. Obroty handlowe w 2002 roku wyniosły 1 mld 124,5 mln USD,  
przy czym wartość eksportu na Litwie oszacowano na 933,1 mln USD, 
a importu z Litwy — tylko na 191,4 mln USD. Dodatnie saldo wyniosło 741,7 
mln USD. Liczba firm z polskim kapitałem na Litwie zwiększyła się do ok. 
770, a wartość zainwestowanego kapitału osiągnęła 66,2 mln USD. Polska 
powróciła na 11. pozycję wśród inwestorów. Huta Szkła „Warta”, Telewi-
zja Polsat oraz KomputerLand to czołowi inwestorzy. W lutym Powszechny 
Zakład Ubezpieczeniowy i litewska spółka ubezpieczeniowa Lindra zawarły 
porozumienie w sprawie wykupu pakietu kontrolnego PZU. Polski handel 

22 Informacja Biura Radcy Handlowego w Wilnie z 1998 r. W: „Rocznik Polskiej Poli-
tyki Zagranicznej 1999”. Warszawa 2000, s. 176.

23 Litwa. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską. Źródło: http://www.msz.gov.
pl/współpraca.

24 P. Misz t a l: Współpraca gospodarcza Polski z Litwą. W: Współpraca gospodarcza 
Polski z krajami sąsiedzkimi w okresie transformacji. Red. J. Misa. Radom 2004, s. 139.

25 J. St achu ra: Stosunki dwustronne Polski. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2001”. Warszawa 2002, s. 276.
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i przemysł promowały następujące imprezy i spotkania: IX Targi Kowień-
skie POLEPORT 2002 (15—18 października), II Międzynarodowe Litewsko- 
-Polskie Forum Ekonomiczne, VIII Forum Gospodarcze Rynków Wschod-
nich w Mikołajkach (7 listopada)26. 

W 2003 roku polski eksport do Litwy osiągnął wartość 1 mld 172,4 mln 
EUR. Import wyniósł 268,5 mln EUR. Tym samym dodatnie po stronie pol-
skiej saldo równało się 903,9 mln EUR. W roku kolejnym odnotowano spadek 
eksportu na Litwę przy jednoczesnym wzroście importu z Litwy. Eksport 
zmniejszył się o 5,8%, a import osiągnął 56,4% wzrostu. Udział eksportu 
w polskim handlu zagranicznym w 2004 roku wyniósł 1,69%, a importu 
0,54%. Wartości eksportu i importu wyniosły odpowiednio: 1 mld 9,8 mln 
oraz 384,0 mln EUR. W rezultacie saldo obniżyło się do 625,8 mln EUR27 . 

Zgodnie z podpisanym 16 kwietnia 2003 roku Traktatem Akcesyjnym 
Polska i Litwa w dniu przystąpienia do UE przyjęły prawodawstwo Wspól-
not Europejskich.

„Po akcesji do Unii Europejskiej utrzymano w mocy te polsko-litewskie 
umowy międzynarodowe, które nie są w kolizji z acquis communautaire, 
pozostałe zostały wypowiedziane.

Obowiązują:
— Umowa między RP i RL ws. wzajemnego popierania i ochrony inwesty-

cji z 28 września 1992 roku,
— Umowa między RP i RL o unikaniu podwójnego opodatkowania z 20 

stycznia 1994 roku,
— Umowa między Rządem RP i Rządem RL o współpracy transgranicznej 

z 16 września 1995 roku,
— Umowa między Rządem RP i Rządem RL o współpracy w dziedzinie 

turystyki z 14 września 1997 roku (umowa weszła w życie 2 paździer-
nika 2001 roku)”28.
Prezydenci Polski i Litwy w 2005 roku zadeklarowali gotowość urucho-

mienia projektów budowy mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą 
oraz połączeń drogowych. Podczas wizyty prezydenta Litwy w Warszawie 
29 września podpisano wspólną deklarację w sprawie współpracy energe-
tycznej obu krajów. 

W 2005 roku polsko-litewskie obroty handlowe osiągnęły wartość 1 480,l 
mln EUR, w tym eksport 988,8 mln, import 491,4 mln. Saldo spadło do 497,4 
mln EUR. W 2006 roku odnotowano wzrost zarówno eksportu, jak i importu. 

26 J. St achu ra: Stosunki dwustronne Polski. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2002”. Warszawa 2003, s. 289—290.

27 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, 
Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski w roku 2004. Warszawa, czerwiec 
2005. Źródło: http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+ prognozy/HANDEL+ZAGRANICZNY/.

28 Zob. http://www.msz.gov.pl/files/Informator ekonomiczny/Litwa/Litwa2004.pdf.
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Wymiana handlowa wyniosła 1 mld 893,6 mln EUR. Polski eksport oszaco-
wano na 1 mld 305,2 mln EUR, a import na 588,4 mln. Saldo na korzyść 
Polski wzrosło do 716,8 mln EUR. W porównaniu z rokiem poprzednim 
obroty handlowe zwiększyły się o 27,9%, w tym eksport o 32%, a import 
o 197%. Udział Litwy w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 
1,44% (eksport 1,92%, import 0,92%)29. Oznacza to większą dynamikę 
importu z Litwy niż eksportu do Litwy w ciągu ostatniej dekady. 

Najważniejszą polską inwestycją na Litwie w 2006 roku był zakup akcji 
koncernu Możejki Nafta przez PKN Orlen. W czerwcu polski koncern 
wykupił od rosyjskiej firmy Jukos 53,7% akcji litewskiego przedsiębior-
stwa, a od rządu litewskiego kolejne 30,66% akcji. Ustalono, że państwo 
litewskie zachowa pakiet 10% akcji przedsiębiorstwa30. Była to największa 
w historii niepodległej Litwy transakcja prywatyzacji, a także największa 
inwestycja w sektorze rafineryjno-petrochemicznym w Europie Środkowej 
i Wschodniej w ostatnich latach. Wartość zakupionych przez PKN Orlen 
akcji wyniosła 2,34 mld USD. Władze litewskie zaznaczyły, że porozumie-
nie zawarte z polskim koncernem jest potwierdzeniem strategicznego part-
nerstwa z Polską31. Transakcja przyczyniła się do zintensyfikowania współ-
pracy ekonomicznej, szczególnie w dziedzinie energetyki. Wyrażono wolę 
realizowania projektów gospodarczych dyskutowanych od wielu lat. 

Mając na uwadze potencjały gospodarcze obu państw oraz bilans wymiany 
handlowej, można stwierdzić, że stroną bardziej zaangażowaną w rozwój 
współpracy gospodarczej była Republika Litewska. Polska eksportowała na 
Litwę przede wszystkim towary pracochłonne i kapitałochłonne. Natomiast 
w imporcie z Litwy dominowały dobra surowcochłonne. Niska jest intensyw-
ność handlu wewnątrzgałęziowego. 

Tabela
Obroty towarowe między Polską i Litwą w okresie 2003 — I kwartał 2009 (w mln EUR)

Obroty
towarowe 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I kwartał

2009

Dynamika
I kwartał 2009 / 
I kwartał 2008 

[%]

Całkowite 1 440,9 1 393,8 1 480,2 1 893,6 2 279,3    2 558,0   377,0 60,4

Eksport 1 172,4 1 009,8   988,8 1 305,2 1 615,1    1 819,2   281,9 62,2

Import   268,5   384,0   491,4   588,4   664,2    738,7    95,1 55,6

Saldo  +906,4  +625,8  +497,4  +716,8  +951,0  +1.080,0  +186,8 .

29 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Syntetyczna informacja 
o eksporcie i imporcie Polski za 2006, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy /HANDEL 
+ZAGRANICZNY/ (dostęp: lipiec 2007).

30 J. Hand le, M. Kut ysz: Stosunki Polski z Litwą…, s. 156.
31 Ibidem, s. 159.
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Obroty towarowe między Polską i Litwą utrzymywały do 2008 roku ten-
dencję rosnącą. Szybkie tempo wzrostu eksportu, znacznie wyprzedzające 
tempo wzrostu importu, pozwalało na uzyskiwanie w kolejnych latach dodat-
niego salda obrotów. W końcu 2008 roku nadwyżka eksportu nad importem 
wyniosła 1 mld 80,5 mln EUR. Było to pod względem wysokości 4. dodat-
nie saldo w polskim handlu z państwami Unii Europejskiej (po Wielkiej 
Brytanii, Republice Czeskiej i Rumunii) i 5. w całym handlu zagranicznym 
Polski.

Wśród państw Unii Europejskiej Litwa zajmuje pozycję 14. odbiorcy pol-
skich produktów. Udział eksportu na rynek litewski w końcu 2008 roku 
stanowił 2,05% eksportu Polski. W I kwartale 2009 roku obroty towarowe 
z Litwą zmniejszyły się o 39,6%, w tym eksport o 37,8%, import o 44,4%. 
W 2008 roku wartość obrotów towarowych między Polską i Litwą wyniosła  
2 mld 558 mln EUR, w tym eksportu z Polski na Litwę 1 mld 819,2 mln 
EUR, importu 738,7 mln EUR. Przy łącznym wzroście obrotów o 9,5% 
eksport zwiększył się o 9,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzed-
niego roku, import o 9,6%.

Najważniejsze grupy towarowe w eksporcie to:
— artykuły rolno-spożywcze (sekcje: I „zwierzęta i produkty pochodzenia 

zwierzęcego”, II „produkty pochodzenia roślinnego”, III „tłuszcze i oleje 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego”, IV „gotowe artykuły spożywcze, 
napoje, w tym alkohol, tytoń), udział 22,1%;

— wyroby przemysłu elektromaszynowego (sekcje: XVI „maszyny i urzą-
dzenia mechaniczne i elektryczne, sprzęt, części”, XVII „pojazdy, statki 
powietrzne, jednostki pływające oraz urządzenia współdziałające”, XVIII 
„przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, pomiarowe”), udział 22,4%;

— wyroby przemysłu chemicznego (sekcje: VI „produkty przemysłu che-
micznego, VII „tworzywa sztuczne i wyroby”), udział 19,3%;

— wyroby metalurgiczne (sekcja XV „metale nieszlachetne i wyroby”), 
udział 12,3%;

— wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (sekcje: IX „drewno i wyroby 
z drewna”, X „ścier drzewny, celuloza, papier”), udział 7,3%.
W roku 2008 w eksporcie dominowały te same co w roku poprzednim 

grupy towarowe, przy wzroście udziału artykułów rolno-spożywczych.
Najważniejszą polską inicjatywą na Litwie był zakup koncernu Możejki 

Nafta przez PKN Orlen (15 grudnia 2006 roku). Polska przejęła kontrolny 
pakiet 84,36% jego akcji za 2,34 mld USD. 

Według danych Departamentu Statystyki RL na dzień 1 stycznia 2009 
roku, wartość polskich bezpośrednich inwestycji na Litwie wynosiła 536,7 
mln EUR (wg danych na 1 stycznia 2008 roku — 1 812,8 mln EUR, udział 
17,6%, wg stanu na 1 października 2008 roku 1 057 mln EUR, udział 10,9%), 
co stanowiło 5,9% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 
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Litwie. Polska zajmowała 7. miejsce wśród zagranicznych inwestorów, po 
takich krajach, jak: Szwecja, Niemcy, Dania, Estonia, Holandia, Łotwa. 
Miejsce Polski w rankingu inwestorów zmienia się w zależności od fluktu-
acji cen akcji przedsiębiorstw.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, w 2007 roku napły-
nęło do Polski z tytułu litewskich inwestycji bezpośrednich 13,9 mln EUR 
netto (ostatnie opublikowane dane). Według danych Departamentu Staty-
styki RL na dzień 1 stycznia 2009 roku, przedsiębiorcy litewscy zainwesto-
wali w Polsce 130 mln EUR, co stanowi 9,2% kapitału litewskiego uloko-
wanego za granicą. Największe litewskie inwestycje w Polsce to: zakład far-
maceutyczny Jelfa w Jeleniej Górze, sieć aptek Euro-Apteka, sieć sklepów 
z obuwiem Danija, należąca do litewskiego oddziału duńskiej firmy, han-
dlowe centrum rolnicze Agromax, należące do największego litewskiego 
producenta nawozów ACHEMA. Przeważają zatem inwestycje w sektorze 
handlowym32. Stroną bardziej zaangażowaną w rozwijanie stosunków han-
dlowych jest Republika Litewska. 

Kolejnym ogniwem współpracy gospodarczej jest wymiana transgra-
niczna. Porozumienie zawarte 6 czerwca 1997 roku o utworzeniu Związku 
Transgranicznego Euroregionu Niemen oraz umowy z dnia 22 lutego 1998 
roku o utworzeniu Euroregionu Bałtyk, największego związku transgranicz-
nego w Europie, w którego skład wchodzą: na terenie Polski województwa 
Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód 
Kaliningradzki, na terenie Litwy Kłajpeda wraz z Okręgiem Kłajpedzkim, 
na Łotwie Kurlandzki Okręg Planistyczny, na terenie Danii wyspa Born-
holm, umożliwiły wypracowanie nowych form otwartej współpracy euro-
pejskiej.

Współpraca regionalna miedzy Polską i Litwą odbywa się w ramach euro-
pejskich programów współpracy terytorialnej: Programu Sąsiedztwa Inter-
reg IIIA Tacis oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska—Litwa 
2007—2013.

Program Sąsiedztwa Interreg IIIA Tacis obejmował województwa pół-
nocno-wschodniej Polski, zachodnie rejony Litwy: okręgi Kłajpeda (Kla-
ipeda), Taurogi (Taurage), Olita (Alytus) i Mariampol (Marijampole) oraz 
Obwód Kaliningradzki. Celem programu było wspieranie współpracy 
transgranicznej. W latach 2004—2006 na realizację programu ze strony 
polskiej została wyasygnowana kwota 24,2 mln EUR, ze strony litew-
skiej 12,3 mln EUR. Alokacja dla Obwodu Kaliningradzkiego wyniosła 
9,5 mln EUR.

Realizowane projekty miały na celu wzmacnianie infrastruktury granicz-
nej i przygranicznej, rozwój turystyki, rozwój kontaktów między społeczno- 

32 Zob. http://www.msz.gov.pl/files/Informator ekonomiczny/Litwa/Litwa2004.pdf.



209Stosunki polsko-litewskie

ściami i wspieranie inicjatyw lokalnych. Program Współpracy Transgranicz-
nej Polska–Litwa 2007—2013 został oficjalnie otwarty podczas konferen-
cji zorganizowanej w kwietniu 2008 roku w Druskiennikach. Zasięg tery-
torialny w porównaniu z Programem Interreg IIIA Tacis uległ zmianie. 
Po stronie polskiej obejmuje powiaty w północno-wschodniej części kraju, 
po stronie litewskiej zasięg terytorialny został poszerzony o okręg wileń-
ski, z wyłączeniem miasta Wilna, co daje możliwość włączenia samorządów 
w rejonach zamieszkałych przez społeczność polską (ponadto rejon Taurage, 
Kanas, Alytus, Marijampole). Celem programu sąsiedztwa jest wspieranie 
zrównoważonego rozwoju obszarów przygranicznych przez podniesienie 
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności po obu stronach polsko-li-
tewskiej granicy.

W omawianym okresie lepszego, choć jeszcze nie w pełni zadowalającego 
charakteru nabrała współpraca kulturalna.

Zdominowały ją głównie uroczystości rocznicowe. Dni Kultury Pol-
skiej na Litwie i Dni Litwy w Polsce stały się okazją do szerokiej pre-
zentacji historii, literatury i tradycji obu krajów. Targi Książki w Wilnie, 
Dni Polskich Miast w Wilnie wniosły nową jakość w sposób wzajemnego 
postrzegania się obu narodów. Do współpracy historyków litewskich i pol-
skich włączyły się również parlamenty obu państw, przyznając „Nagrodę 
Obu Narodów”. Prezydenci, ministrowie kultury i dziedzictwa narodo-
wego przyznają wysokie odznaczenia państwowe ludziom świata kultury, 
obejmują honorowe patronaty nad wydarzeniami kulturalnymi i nauko-
wymi. Na zasadach partnerstwa rozwija się współpraca uniwersytetów 
w Wilnie, Toruniu i Lublinie. Autorzy i twórcy projektów współpracy kul-
turalnej akcentują, że Polskę i Litwę łączą nie tylko silne więzi histo-
ryczne, ale także współczesne partnerstwo w szeroko rozumianej wymia-
nie kulturalnej. 

W stosunkach polsko-litewskich problematyka mniejszości narodowych 
odgrywa szczególną rolę. Mniejszości narodowe mogą spełniać w rozwoju 
sytuacji europejskiej funkcje integracyjne i dezintegracyjne. Wzrasta poczu-
cie świadomości narodowej, zwiększają się oczekiwania i dążenia grup 
etnicznych, które do tej pory nie eksponowały tak mocno własnych odręb-
ności. Zgłaszane są postulaty zapewnienia możliwości dalszego rozwoju wła-
snych, odrębnych tradycji kulturowych, historycznych. Problematyka elimi-
nowania napięć związanych z kwestią mniejszości narodowych w Europie 
może i powinna być regulowana oraz rozpatrywana w trzech głównych kie-
runkach: 
1) zapobieganie konfliktom zbrojnym na tle narodowościowym; 
2) rozwijanie zinstytucjonalizowanej współpracy regionalnej;
3) tworzenie międzynarodowych gwarancji w zakresie ochrony mniejszości 

narodowych. 

14 Stosunki…
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Nie ma prostych rozwiązań kwestii mniejszości. W piramidzie podejść 
międzynarodowych do problemu mniejszości narodowych wyróżnia się 
następujące poziomy: globalny, wielostronny, dwustronny, międzyregionalny, 
narodowy. Na tych poziomach działania narodowe i międzynarodowe wza-
jemnie się wspierają33. 

W okresie potraktatowym doszło do wielu napięć w związku z sytuacją 
mniejszości polskiej na Litwie. W grudniu 1996 roku, miesiąc po objęciu 
rządów przez prawicę, minister oświaty Zigmantas Zinkevicius stwierdził, 
że język państwowy, czyli litewski, powinien być językiem wykładowym 
we wszystkich szkołach w kraju, oraz że mniejszość polska na Litwie prak-
tycznie nie istnieje. Zaznaczył, że są to tylko nieświadomi swojej tożsamo-
ści Litwini, Białorusini, manipulowani przez garstkę polskich politykierów. 
Dymisji ministra zażądała większość organizacji polskich. Szef MSZ Litwy 
Algirdas Sandargas zdystansował się od wypowiedzi ministra. Polski MSZ 
zażądał w trybie pilnym wyjaśnień w sprawie wypowiedzi Zinkeviciusa34.

Problemy pisowni imion i nazwisk osób należących do mniejszości pol-
skiej w LR są poruszane podczas każdej wizyty władz polskich w Wilnie. 
Mimo wielu zapewnień i deklaracji o możliwości ich zapisu zgodnie z polską 
ortografią problem pozostaje otwarty.

Polskie władze nadal niepokoi sytuacja szkolnictwa polskiego, brak kon-
kretnych programów, planów nauczania i podręczników w języku polskim. 
Fundusze przeznaczone na wiejskie szkoły polskie są niewystarczające w sto-
sunku do potrzeb35. 

Kolejne reformy administracyjne ograniczają udział Polaków we władzach 
lokalnych. Polacy oczekują na realizację zwrotu nieruchomości w Wilnie 
i okręgu wileńskim. 

Proces rozwiązywania problematyki ludnościowej w stosunkach dwu-
stronnych został zaledwie rozpoczęty, o jego rozwoju zadecydują konkretne 
działania Polski i Litwy. Z tego powodu należy być ostrożnym w kategory-
zacji i generalizacji tych zjawisk. Ich istota polega na wykorzystaniu wypra-
cowanych i przyjętych ustaleń europejskich, co stanowi trzon podpisanych 
przez Polskę układów. Ważne jest, aby instrumenty działalności państwowej 
zostały dopełnione różnorodnymi metodami oddziaływania na postawy spo-
łeczne.

Polityka władz litewskich wobec mniejszości polskiej wciąż pozostaje 
dwuznaczna i niekonsekwentna. Zagubienie społeczności polskiej wynika 
z przesłanek natury historycznej, ekonomicznej, a także sposobu funkcjono-
wania organizacji polskich na Litwie.

33 S. Ku x: Międzynarodowe podejście do problemu mniejszości narodowych. „Sprawy 
Międzynarodowe” 1992, nr 7—12, s. 17.

34 „Biuletyn Bałtycki” 1996, nr 1—2, Kalendarium, s. 73.
35 Zob. http://www.rp.pl/artykul/38,303385_Polska_traci_cierpliwosc_do_Litwy.html.
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2 września 2009 roku rząd Litwy postanowił utworzyć Komisję ds. Koor-
dynacji  Mniejszości Narodowych oraz zlikwidować (od 1 stycznia 2010 
roku) Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. 

Nowa rządowa komisja będzie się zajmować koordynacją działań państwa 
w procesie integracji mniejszości narodowych na płaszczyźnie życia poli-
tycznego, społecznego i kulturalnego Litwy. Komisja będzie również opinio-
wać projekty ustaw dotyczących funkcjonowania mniejszości narodowych,  
o czym poinformowała służba prasowa rządu RL. 

14*





Miron Lakomy

Stosunki polsko-czeskie
na początku XXI wieku

Relacje Polski i Czech mają bogatą historię. Jak zauważył Mirosław 
Habowski, położenie geograficzne od wieków skazywało oba państwa na 
współpracę. Niebagatelne znaczenie miała działalność Czech w X wieku, 
jej efektem było wprowadzenie Polski w krąg cywilizacji łacińskiej. Polska 
kultura natomiast miała wpływ na czeskie odrodzenie narodowe w XIX 
wieku1. W średniowieczu polscy władcy mieli na południu rozległe wpływy, 
czego symbolem stało się panowanie Władysława II Jagiellończyka w Cze-
chach i na Węgrzech. Na współczesne relacje obu państw zamierzchła histo-
ria ma jednak niewielki wpływ. Zdecydowanie większą rolę odgrywają wy- 
darzenia XX wieku. Symbolem polsko-czeskich różnic stał się spór o Śląsk 
Cieszyński, udział Warszawy w rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku czy 
interwencja wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku. Ich efektem była anty-
polska propaganda, jaką jeszcze w latach osiemdziesiątych uprawiano w Cze-
chosłowacji. Bez względu na te kontrowersje w 1981 roku powstała Solidar-
ność Polsko-Czechosłowacka, zrzeszająca działaczy środowisk opozycyjnych 
— Karty 77, KSS KOR i „Solidarności”. Przez 9 lat organizacja ta koordy-
nowała wymianę informacji o inicjatywach demokratycznych w obu krajach. 
Pozwoliła także na zawiązanie bliskich więzi między przywódcami Karty 77 
i „Solidarności”, którzy po 1989 roku doszli do władzy w obu krajach2. 

Transformacja ustrojowa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
po 1989 roku otworzyła nową fazę stosunków polsko-czechosłowackich. Jak 

1 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne. W: Republika Czeska. Red. 
B.J. A lbi n, W. Balu k. Wrocław 2005, s. 303.

2 Zob. m.in. A. Kobus: Karta 77. Przebudzenie. W: Europa Środkowo-Wschodnia 
w XIX i XX wieku. Red. E. Wiśn iewsk i. Łódź 2005, s. 146.
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zauważyła Teresa Rduch-Michalik, lata 1989—1992 nie należały do najłatwiej- 
szych. Z jednej strony, relacje Warszawy i Pragi charakteryzowały się zro-
zumieniem i życzliwością, z drugiej zaś, nadal żywe w obu państwach były 
wzajemne uprzedzenia, wynikające z wydarzeń historycznych. Mimo to obie 
strony podjęły starania, zmierzające do ich przezwyciężenia3.

Przełomowe dla polsko-czeskich relacji w okresie pozimnowojennym 
okazały się trzy wydarzenia: powołanie w lutym 1991 roku Trójkąta Wyszeh-
radzkiego, podpisanie 6 października 1991 roku Układu między Rzeczpospo-
litą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedz-
twie, solidarności i przyjacielskiej współpracy oraz rozpad Czechosłowa-
cji. Grupa Wyszehradzka stała się ważną platformą współpracy obu państw, 
dążących do przywrócenia pełnej niezależności państw Europy Środko-
wej oraz ich integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Podpisanie 
Układu… w październiku 1991 roku utworzyło solidne podstawy rozwoju 
stosunków polsko-czechosłowackich nie tylko w wymiarze politycznym, 
ale także gospodarczym, kulturalnym czy bezpieczeństwa4. „Aksamitny 
rozwód” natomiast negatywnie wpłynął na proces rozwijania regionalnych 
struktur współpracy w Europie Środkowej. Silne gospodarczo Czechy nie 
były bowiem zainteresowane współpracą z Polską na drodze do integracji 
ze Wspólnotami Europejskimi. W styczniu 1993 roku premier Vaclav Klaus 
uznał Grupę Wyszehradzką za twór „sztucznie napędzany przez Zachód”. 
Stanowisku rządu nie odpowiadała jednak polityka prezydenta Havla, który 
opowiadał się za kontynuowaniem dialogu z sąsiadami w tej formule. Ze 
względu na tę niechęć, jak również na niekorzystne zmiany na słowackiej 
scenie politycznej współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej została 
w zasadzie zawieszona5. Bez względu na to oba państwa jednak rozwijały 
bilateralną współpracę w wymiarze politycznym, gospodarczym i kultural-
nym, o czym świadczyły częste spotkania polityków oraz zawarte umowy.  
10 kwietnia 1993 roku podpisano Umowę o przekazywaniu osób przez wspólną 
granicę państwową, we wrześniu 1994 roku — Porozumienie o współpracy 
transgranicznej, w styczniu 1995 roku — Umowę o wspólnej granicy pań-
stwowej oraz Umowę o małym ruchu granicznym. W tym samym okresie 

3 Za ich przejaw należy uznać potępienie przez Sejm interwencji w Czechosłowacji 
w 1968 roku czy poparcie Pragi dla RP podczas konferencji „2+4”. Zob. T. Rduch-Micha-
l i k: Polsko-czeskie stosunki polityczne w latach dziewięćdziesiątych. W: Polska i jej sąsie-
dzi w latach dziewięćdziesiątych. Red. M. Stola rcz yk, B. Łomi ńsk i. Katowice 1998, 
s. 215—217.

4 Na szczególną uwagę zasługiwały zapisy dotyczące możliwości udzielenia sobie 
pomocy wojskowej w razie napaści zbrojnej (art. 5). Wynikało to z niepewnej sytuacji bez-
pieczeństwa w Europie Środkowej na początku lat dziewięćdziesiątych. Zob. „Zbiór Doku-
mentów” nr 3, PISM, Warszawa 1992, s. 15—26.

5 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne…, s. 314.
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w coraz większym stopniu liberalizowano handel między oboma krajami6. 
Efektem wzmożonej współpracy obu państw było m.in. powstanie 7 euro-
regionów przy granicy polsko-czeskiej: Nysa, Glacensis, Pradziad, Śląsk 
Cieszyński, Silesia, Beskidy oraz Dobrawa. Rozwijano też współpracę woj-
skową, co wiązało się ze staraniami obu państw o członkostwo w Sojuszu 
Północnoatlantyckim.

Mimo początkowych prób niezależnego od partnerów z Europy Środko-
wej dążenia do integracji ze strukturami euroatlantyckimi Praga w połowie lat 
dziewięćdziesiątych doceniła znaczenie współpracy z Polską. Udowodniły to 
wspólne deklaracje polityków polskich i czeskich z przełomu roku 1996 i 1997 
dotyczących członkostwa w NATO oraz sprzeciwu Rosji wobec rozszerze-
nia paktu7. W 1998 roku wznowiono współpracę w ramach Grupy Wyszeh-
radzkiej, której głównym celem była współpraca w procesie integracji z Unią 
Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim. Za niezwykle istotny moment 
w stosunkach polsko-czeskich w latach dziewięćdziesiątych XX wieku należy 
uznać akcesję obu państw do Sojuszu 12 marca 1999 roku. Po pierwsze, oba 
państwa oficjalnie stały się sojusznikami, co wpłynęło korzystnie na dalsze 
plany współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Po drugie, udowodniło to 
efektywność dotychczasowej kooperacji Warszawy i Pragi. Po trzecie, osta-
tecznie zlikwidowano w Europie Środkowej „szarą strefę bezpieczeństwa”, 
która była jednym z powodów nawiązania współpracy wyszehradzkiej.

W wymiarze bilateralnym początek nowego wieku nie przyniósł zdecy-
dowanych zmian w relacjach polsko-czeskich8. Jak zauważył M. Habowski, 
można było zaobserwować wręcz spadek liczby dwustronnych kontaktów 
przedstawicieli obu państw w porównaniu z końcem lat dziewięćdziesiątych. 
Do większości rozmów polskich i czeskich polityków dochodziło w trakcie 
szczytów NATO czy na spotkaniach przygotowujących do akcesji z UE. 
Mimo to na przełomie 1999 i 2000 roku doszło do kilku spotkań prezyden-
tów Havla i Kwaśniewskiego, podczas których omawiano głównie problemy 
związane z integracją europejską oraz dalszą współpracę w ramach Grupy 
Wyszehradzkiej9. Zdaniem B. Wizimirskiej, na przełomie XX i XXI wieku 
w relacjach między Polską a Czechami, mimo świadomości wspólnych inte-

6 A. Banasz k iewicz: Traktaty i umowy polsko-czeskie zawarte w latach 1993—2004. 
W: Republika Czeska…, s. 351—355.

7 T. Rduch-Michal i k: Polsko-czeskie stosunki polityczne w latach dziewięćdziesią-
tych. W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych…, s. 229—231.

8 Jak stwierdził Jan Krzysztof Bielecki, miejsce Republiki Czeskiej w polskiej polityce 
zagranicznej można rozpatrywać w trzech wymiarach: bilateralnym, regionalnym i euro-
atlantyckim. Zob. J.K. Bieleck i: Exposé sejmowe. Warszawa 05.01.1991. „Zbiór Dokumen-
tów”, nr 1/1991. Za: M. Sien k iewicz: Republika Czeska w polskiej polityce bezpieczeń-
stwa. W: Republika Czeska…, s. 381.

9 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne. W: Republika Czeska…, s. 335—
337.
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resów, nad skłonnością do współpracy przeważały tendencje do konkuren-
cji10. Do przełomu we wzajemnych stosunkach doszło po zamachach terrory-
stycznych na World Trade Center 11 września 2001 roku. Od tego momentu 
oba kraje zdecydowanie większy nacisk położyły na kwestie związane z bez-
pieczeństwem i walką z terroryzmem. Wicepremier Republiki Czeskiej  
P. Rychetsky wziął czynny udział w Konferencji w sprawie zwalczania terro-
ryzmu w Warszawie w listopadzie 2001 roku. Polska i Czechy aktywnie zaan-
gażowały się w promowanie dalszego rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego o Słowację, Słowenię oraz państwa bałtyckie11. W kwietniu 2002 roku 
oficjalną wizytę w Pradze złożył premier Leszek Miller. Podczas rozmów 
z Milosem Zemanem poruszono kwestie współpracy gospodarczej i politycz-
nej obu państw. Premier RP spotkał się również z Polonią. Głównym jednak 
tematem rozmów była końcowa faza integracji z Unią Europejską oraz rola 
Grupy Wyszehradzkiej w tym procesie.

Według W. Krzywickiego, Polska od końca lat dziewięćdziesiątych miała 
„ponadstandardowe” znaczenie w czeskiej polityce zagranicznej12. Wyrazem 
tego był fakt, że pierwszą wizytę po objęciu urzędu premiera Czech Vladimir 
Spidla złożył właśnie w Polsce. W 2002 roku doszło też do dwóch spotkań 
ministrów spraw zagranicznych obu państw. Za najistotniejsze należy jednak 
uznać dwa spotkania na szczeblu prezydentów w kwietniu 2002 i premierów 
na przełomie września i października 2003 roku. Na drugim z nich, ze względu 
na zbliżający się moment akcesji do Unii Europejskiej, skupiono się przede 
wszystkim na kwestiach związanych z negocjacjami z Brukselą oraz Trakta-
tem Konstytucyjnym. Ustalono, że do zakończenia rozmów z UE oba państwa 
będą prowadziły regularne konsultacje i wymianę informacji13. Warto przyto-
czyć słowa sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Tade-
usza Iwińskiego, który określił wówczas stosunki polsko-czeskie w następu-
jący sposób: „Co do stosunków polsko-czeskich, to są one prawdopodob-
nie najlepsze w powojennej historii. Charakteryzują się wysokim poziomem 
współpracy politycznej, biorąc pod uwagę dużą intensywność dwustronnych 
kontaktów na różnych szczeblach i konsultacji, ale również obroty gospodar-
cze, liczbę przejść granicznych i wzajemną ocenę społeczeństw. Od 1993 r. 
obroty handlowe między Polską i Czechami — z wyjątkiem 1999 r. — nie-
ustannie rosną i w latach 1993—2002 powiększyły się ponad 5 razy. Dzisiaj 
z Czechami mamy 3,4 miliarda dolarów obrotu, to jest dużo — a pamiętajmy, 

10 B. Wiz imi r ska: Polska polityka zagraniczna w 2001 r. Przegląd problemów. 
W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”. Warszawa 2002, s. 23.

11 Stosunki dwustronne Polska—Czechy. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
2002”. Warszawa 2002, s. 266.

12 W. K rz y wick i: Stosunki z Republiką Czeską. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 1999”. Warszawa 1999, s. 194. 

13 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne…, s. 337—338.
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że Czechy to kraj 10-milionowy — a przy okazji wymiana gospodarcza jest 
praktycznie zrównoważona. Bardzo dobrze rozwija się również współpraca 
transgraniczna. Spośród siedmiu naszych granic lądowych ta z Czechami jest 
zdecydowanie najdłuższa: 790 km, na których znajduje się 80 przejść gra-
nicznych, a więc dwukrotnie więcej, aniżeli przyjęty standard unijny”14. 

Przełomem stał się rok 2004, kiedy — jak zauważył Jacek Gajewski — 
kwestie środkowoeuropejskie zostały podporządkowane członkostwu Polski 
w Unii Europejskiej. Stąd też stosunki dwustronne i współpraca regionalna 
były w dużym stopniu determinowane sprawami wewnątrzunijnymi. Abs-
trahując od bogatych kontaktów na szczeblu regionalnym, kontakty dwu-
stronne pozostały żywe. 22 września 2004 roku wizytę w Polsce złożył 
premier Czech Stanislav Gross. W rozmowach poruszano zagadnienia pol-
skiej mniejszości narodowej w Czechach, współpracy wojskowej, granicznej, 
gospodarczej oraz kulturalnej. Dyskusje dotyczyły także problemów regio-
nalnych, unijnych oraz zadań NATO i stosunków z USA. Podczas wizyty 
S. Gross stwierdził, że dla Republiki Czeskiej relacje z Polską „są bardzo 
ważne”. Warszawa — zdaniem premiera — jest dla Pragi „jednym z najważ-
niejszych partnerów politycznych i gospodarczych”, a priorytetem w sto-
sunkach obu państw jest współpraca regionalna w ramach Grupy Wyszeh-
radzkiej15. W grudniu 2004 roku oficjalną wizytę w Pradze złożył prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski. Uzyskano wówczas zgodę na zwrot Polsce 
zbioru rękopisów Hebrajskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu. 
W 2004 roku Czechy odwiedzili także marszałkowie Sejmu i Senatu. Kon-
tynuowano współpracę transgraniczną w ramach Komisji Międzyrządowej 
do spraw Współpracy Transgranicznej16. W 2004 roku wzajemne kontakty 
były niezwykle bogate, choć należy odnotować wątpliwości strony czeskiej 
na temat przyszłości współpracy Wyszehradzkiej i polskich prób repre-
zentowania Europy Środkowej w ramach UE. W styczniu 2005 roku mini-
ster spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld w następujących słowach 
odniósł się do tych obaw: „Nowym wyzwaniem dla Polski jest udział we 
wspólnej dyskusji nad wizją stosunków w naszym najbliższym regionie po 
rozszerzeniu Unii Europejskiej […] Współpraca w ramach Grupy Wyszeh-
radzkiej […] przyczyniała się do umacniania tożsamości Europy Środkowej 
i zapewniała stabilność w całym regionie. Po naszym wejściu do Unii Euro-
pejskiej […] pojawiły się u niektórych naszych partnerów wątpliwości co do 
sensu utrzymywania subregionalnych struktur. Nasz pogląd w tej sprawie 

14 T. Iw i ńsk i: Znakomite stosunki polsko-czeskie oraz ożywienie współpracy Grupy 
Wyszehradzkiej. [29.09.2003]. Źródło: http://www.kprm.gov.pl (dostęp: 22 września 2009).

15 „Diariusz Senatu RP — Kontakty Międzynarodowe”. Nr 71. Źródło: http://www.senat.
gov.pl (dostęp: 24 września 2009).

16 J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu środkowoeuropejskiego. W: „Rocznik 
Polskiej Polityki Zagranicznej 2005”. Warszawa 2005, s. 145—146.
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jest inny […] Nasi partnerzy mogli się przekonać, że Polska nie postrzega 
regionu jako zaplecza dla swoich ambicji politycznych na forum unijnym. 
Nie pretendujemy także do roli regionalnego lidera. Stawiamy sobie inne 
cele: chcemy wykorzystać prestiż i pozycję w rodzinie europejskiej i trans-
atlantyckiej do zabiegania o interesy regionu”17.

W 2006 roku doszło do trzech ważnych spotkań dwustronnych. W stycz-
niu tego roku roboczą wizytę w Republice Czeskiej złożył premier Kazi-
mierz Marcinkiewicz. Miesiąc później Pragę odwiedził prezydent Lech 
Kaczyński. Głównymi tematami rozmów było bezpieczeństwo energe-
tyczne, polityka wschodnia Unii Europejskiej oraz polityka sąsiedztwa 
UE. W trakcie obu wizyt okazało się jednak, że strona czeska nie popiera 
polskiego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Wyni-
kało to z chęci utrzymania dobrych stosunków z Federacją Rosyjską, ofe-
rującą pozostałym państwom Grupy Wyszehradzkiej korzyści płynące ze 
współpracy gospodarczej z Moskwą. W trakcie wizyty premiera podpisano 
z Czechami umowę o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równo-
ważności dokumentów o wykształceniu. 

W czerwcu 2006 roku władzę w Czechach objęła prawicowa Obywatel-
ska Partia Demokratyczna, której przedstawiciele od lat doceniali znaczenie 
stosunków z Warszawą. Politycy tej partii, w odróżnieniu od poprzednich 
rządów, mieli także podobne do polskich poglądy na współpracę ze Stanami 
Zjednoczonymi czy proces integracji europejskiej. W październiku 2006 
roku wizytę w Polsce złożył nowy minister spraw zagranicznych Republiki 
Czeskiej Alexandr Vondra18. W 2007 roku prezydent Kaczyński dwukrot-
nie odwiedził Republikę Czeską, za każdym razem podkreślając duże zna-
czenie tego kraju dla Polski. Podczas majowej wizyty roboczej Vaclav Klaus 
i Lech Kaczyński wyrazili wspólne stanowisko wobec amerykańskiej tarczy 
antyrakietowej oraz podobne poglądy na temat traktatu lizbońskiego. Dys-
kutowano też na temat stosunków z Rosją oraz współpracy wyszehradz-
kiej. Polski prezydent stwierdził wówczas: „Chciałbym podkreślić, że jeżeli 
chodzi o kwestie polityczne, to jest wyjątkowa bliskość sposobu myślenia 
Pana Prezydenta Klausa i mojego […] Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że 
jestem najgłębiej zainteresowany bardzo bliskimi stosunkami z Republiką 
Czeską”19. W trakcie drugiej wizyty dokonano oceny aktualnego poziomu 

17 Zob. A.D. Rot feld: Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 
roku. [21.01.2005]. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”. Warszawa 2006, s. 12.

18 „Rocznik Strategiczny 2006/2007”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2007, s. 317—318; 
Informacje o pracach rządu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. [16.01.2006]. Źródło: http://
www.kprm.gov.pl/archiwum (dostęp: 24 września 2009); Stosunki z Polską. Ambasada Repu-
bliki Czeskiej w Polsce. Źródło: http://www.mzv.cz (dostęp: 24 września 2009).

19 Wizyta robocza Prezydenta RP w Republice Czeskiej. [21.05.2007]. Źródło: http://
www.prezydent.pl (dostęp: 24 września 2009).
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współpracy polsko-czeskiej. W lipcu 2007 roku oficjalną wizytę w Polsce 
złożył Vaclav Klaus. Został on odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego 
Orderem Orła Białego za wkład w rozwój stosunków między Warszawą 
i Pragą. Podczas uroczystości wręczenia L. Kaczyński zauważył: „Odzna-
czając w ten sposób Pana Prezydenta Vaclava Klausa działałem z pełnym 
poczuciem, że ten order idzie w ręce wysoce zasłużone dla naszego kraju. 
Mogę powiedzieć, że dzisiaj nasze stosunki z Republiką Czeską dadzą się 
porównać tylko i wyłącznie ze stosunkami z Republiką Litewską, przy 
czym pomiędzy Republiką Litewską, którą szanujemy i z którą mamy wiele 
historycznych związków, a Republiką Czeską istnieje pewna różnica wiel-
kości. Szczególnie cenimy sobie współpracę w ramach Unii Europejskiej, 
wzajemną lojalność w wielu sprawach, o którą nie zawsze jest łatwo. Trzeba 
sobie jasno powiedzieć, że nie byłoby tego wszystkiego bez udziału Pana 
Prezydenta Vaclava Klausa, którego pozycja w Republice Czeskiej daleko 
przekracza ramy konstytucji”20.

W styczniu 2008 roku Pragę odwiedził premier Donald Tusk. Spotkał się 
m.in. z prezydentem Klausem i premierem Topolankiem21. W marcu tegoż 
roku roboczą wizytę w Polsce złożył ponownie prezydent Czech. Podczas 
spotkania z Lechem Kaczyńskim omówiono problemy integracji europej-
skiej, wyzwania stojące przed NATO przed szczytem w Bukareszcie oraz 
sytuację wewnętrzną w Polsce i Czechach. Dyskutowano na temat ame-
rykańskiej tarczy antyrakietowej w obu krajach. Było to o tyle istotne, że 
przed wizytą polską zwłokę w podjęciu decyzji w tej sprawie skrytyko- 
wał premier Czech M. Topolanek22. Na przełomie 2008 i 2009 roku kon-
takty dwustronne osłabły na rzecz spotkań w większym gronie, w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej lub NATO. Warto jednak zwrócić 
uwagę na bardzo ważną wypowiedź polskiego prezydenta z okazji obcho-
dów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Lech Kaczyński w swoim 
wystąpieniu skrytykował zajęcie przez Polskę w 1938 roku Zaolzia, nazy-
wając je „grzechem”. Wypowiedź ta została bardzo pozytywnie przyjęta 
w Republice Czeskiej. Ambasador Czech w Polsce Jan Sechter skomen-
tował wystąpienie prezydenta Polski następująco: „To było dla nas zasko-
czenie. Prezydent Kaczyński wypowiedział niezwykle mocne słowa, które 
bardzo cenimy. Nikt jeszcze takiego gestu wobec Czech w obecności tylu 
zagranicznych gości nie wykonał […], ta deklaracja oznacza ostateczne roz-
wiązanie tego problemu, postawienie kropki nad »i«. Do tej pory przecież 

20 Wizyta sprawdzonego sprzymierzeńca i przyjaciela. [13.07.2007]. Źródło: http://www.
prezydent.pl (dostęp: 24 września 2009).

21 Premier z wizytą w Czechach. [08.01.2008]. Źródło: http://www.kprm.gov.pl (dostęp: 
24 września 2009).

22 M. Łapcz y ńsk i: Vaclav Klaus a globalne ocieplenie. [12.03.2008]. Źródło: http://e-
polityka.pl (dostęp: 24 września 2009).
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część historyków traktowała okupację Zaolzia jako rodzaj rewanżu za, ich 
zdaniem, niesprawiedliwe dla Polski zapisy traktatu wersalskiego”23. 

Warto zwrócić uwagę na rozwój stosunków polsko-czeskich w dziedzinie 
bezpieczeństwa w XXI wieku. W latach dziewięćdziesiątych Polska i Czechy 
współpracowały w budowie nowego ogólnoeuropejskiego systemu bezpie-
czeństwa, obejmującego kontrolę zbrojeń, redukcję sił zbrojnych w Europie 
oraz budowę środków zaufania na podstawie umów międzynarodowych. 
Oba państwa równocześnie dążyły także do członkostwa w Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckim. Jego uzyskanie 12 marca 1999 roku stanowiło pewien 
przełom — Czechy i Polska stały się bowiem oficjalnie sojusznikami. Jak 
jednak zauważył Marcin Sienkiewicz, nie oznaczało to wejścia w okres nie-
zachwianej stabilności polityczno-militarnej. Wręcz przeciwnie, pojawiły się 
nowe zagrożenia w skali globalnej, takie jak terroryzm, z którymi członko-
wie Sojuszu, w tym Polska i Czechy, musieli się zmierzyć24. Od 11 września 
2001 roku w stosunkach dwustronnych można zaobserwować wzrost zna-
czenia kwestii związanych z bezpieczeństwem. W tym roku Polska wysu-
nęła projekt utworzenia polsko-czesko-słowackiej brygady, do której zadań 
miało należeć:
— prowadzenie operacji pokojowych w ramach misji Sojuszu Północno-

atlantyckiego, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych,
— dostosowanie wojsk słowackich do standardów Sojuszu.

Trójstronną umowę podpisano we wrześniu 2001 roku. Ze strony polskiej 
do Wielonarodowej Czesko-Polsko-Słowackiej Brygady skierowano 6 Bata-
lion Desantowo-Szturmowy z Gliwic, ze strony czeskiej zaś — 45 Dywizjon 
Artylerii z Pardubic. Do 2003 roku miał powstać sztab jednostki, a w 2005 
roku brygada miała osiągnąć gotowość operacyjną. Jednak ze względu na 
problemy finansowe strony zdecydowały w 2004 roku o rozformowaniu jed-
nostki, co nastąpiło 22 czerwca 2005 roku. Jak stwierdził gen. Lubomir Bulik 
w trakcie uroczystości rozformowania, „Brygada spełniła swoje zadanie, 
wspierając Słowację w jej drodze do NATO”25. 

Warto zwrócić uwagę na stanowiska obu państw wobec amerykańskiej 
interwencji w Iraku na początku 2003 roku. Strona polska należała do 
głównych orędowników amerykańskiego ataku na Irak, stając się jednym 
z sygnatariuszy „Listu ośmiu”. W przeddzień akcesji do Unii Europejskiej 

23 J. Sechte r: Lech Kaczyński wykonał niezwykły gest. „Dziennik” z 3 września 2009. 
24 M. Sien k iewicz: Republika Czeska w polskiej polityce bezpieczeństwa. W: Repu-

blika Czeska…, s. 391.
25 J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej. W: Polityka zagra-

niczna RP 1989—2002. Red. R. Ku ź n ia r, K. Szczepan i k. Warszawa 2002, s. 284—285; 
Rozformowanie Czesko-Polsko-Słowackiej Brygady w Topolcanach. Ministerstwo Obrony 
Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. Źródło: http://www.wp.mil.pl/pl/artykul/933 (dostęp:  
17 września 2009).
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Warszawa aktywnie zaangażowała się w wojnę iracką, wysyłając w rejon 
Zatoki Perskiej jednostkę GROM26. Początkowo podobne było stanowi-
sko Republiki Czeskiej. Praga również poparła „List ośmiu”, choć wywo-
łało to w kraju spore kontrowersje wynikające z odmowy jego podpisa-
nia przez premiera V. Spidle. Ostra krytyka Europy Środkowej ze strony 
Francji i Niemiec doprowadziła wkrótce do częściowej zmiany stanowiska 
Czech. Rząd w Pradze, zainteresowany załagodzeniem kryzysu w rela-
cjach z Europą Zachodnią, wycofywał stopniowo poparcie dla działań 
Amerykanów. Czesko-słowacka jednostka obrony biologicznej i chemicz-
nej, która znajdowała się wówczas w Kuwejcie, zgodnie z zastrzeżeniem 
Czech, mogła być użyta jedynie do działań humanitarnych lub w razie 
ataku irackiego. Wprawdzie Republika wzięła udział w późniejszej misji 
stabilizacyjnej, lecz w dużej mierze zdystansowała się od działań koali-
cji antyirackiej. Ambiwalentny stosunek do tego problemu rzutował też na 
relacje polsko-czeskie. Praga na zorganizowanej w maju 2003 roku kon-
ferencji w Warszawie nie wyraziła zainteresowania udziałem czeskiego 
kontyngentu wojskowego w formowanej przez Polaków Wielonarodowej 
Dywizji Centrum-Południe. Jak stwierdził J. Gajewski, udowodniło to, 
że nie można mówić o „wyszehradzkiej solidarności” w sprawach bezpie-
czeństwa27. 

W 2004 roku ministrowie obrony państw V4 przyjęli projekt utworzenia 
w Dęblinie Międzynarodowego Centrum Szkolenia Lotniczego. W kolej-
nych latach trwały także rozmowy przedstawicieli ministerstw obrony oraz 
przemysłów zbrojeniowych obu krajów na takie tematy, jak adaptacja stan-
dardów STANAG czy zakupy uzbrojenia28. Ponadto Wojsko Polskie oraz 
Armia Czech podjęły współpracę podczas ochrony Olimpiady w Atenach 
w 2004 roku29. Do ponownego wzrostu znaczenia problemów bezpieczeń-
stwa w stosunkach polsko-czeskich doszło w 2008 roku, podczas konfliktu 
gruzińsko-rosyjskiego. Polska i Republika Czeska zasadniczo różniły się 
w ocenie wydarzeń na Kaukazie. Vaclav Klaus całkowitą odpowiedzial-
nością za wybuch konfliktu gruzińskiego obarczył prezydenta Michaeila 
Saakaszwilego. W 40. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację prezydent Czech dodał, że nie czuje żadnego zagrożenia 
ze strony Rosji. Odmiennego zdania był premier Mirek Topolanek, który 
zajął zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec działań Moskwy na Kau-

26 M. Wą g rowska: Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku. 
„Raporty i Analizy” 2004, nr 12, s. 14.

27 J. Gajewsk i: Współpraca wyszehradzka. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
2004”. PISM, Warszawa 2004, s. 227.

28 J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu środkowoeuropejskiego…, s. 160—161.
29 Rozformowanie Czesko-Polsko-Słowackiej Brygady…
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kazie30. Strona polska natomiast stanęła jednoznacznie po stronie Micha-
eila Saakaszwilego, czego symbolem stała się podróż prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego do Tbilisi w trakcie wojny31. Natomiast warto przypomnieć, 
że oba kraje zgadzały się w sprawie potrzeby zainstalowania amerykańskiej 
tarczy antyrakietowej. Wprawdzie również w tej kwestii pojawiały się kon-
trowersje (dotyczące chłodnego podejścia rządu D. Tuska do tego projektu), 
jednak polska decyzja z sierpnia 2008 roku została w Czechach przyjęta 
przychylnie32.

Na początku XXI wieku w stosunkach polsko-czeskich istotne były także 
kwestie historyczne. Sprawa Śląska Cieszyńskiego oraz interwencji wojsk 
Układu Warszawskiego w 1968 roku w okresie pozimnowojennym pozosta-
wały tematem drażliwym33. W pierwszej połowie 2002 roku napięcie w sto-
sunkach dwustronnych wywołał Aleksander Kwaśniewski, który odnosząc 
się do problemu tzw. dekretów Benesza, na mocy których w latach 1946—
1948 z Czechosłowacji wysiedlono 3 mln Niemców sudeckich oraz 70 tys. 
Węgrów34. Polski prezydent przyrównał wówczas E. Benesza do Hitlera. Jak 
wskazano później w czasie debaty sejmowej, był to „cios w plecy naszego 
południowego sąsiada”. Zarazem jednak oba państwa zajęły podobne, nega-
tywne stanowiska wobec niemieckiego projektu Centrum Przeciwko Wypę-
dzeniom35. W kolejnych latach kwestie historyczne w zasadzie straciły na zna-
czeniu w stosunkach polsko-czeskich. Symbolicznym momentem zamknięcia 
problemów historycznych w relacjach dwustronnych była wypowiedź Lecha 
Kaczyńskiego z 1 września 2009 roku, w której skrytykował on udział Polski 
w rozbiorze Czechosłowacji. 

Na początku XXI wieku rosła również polsko-czeska wymiana han-
dlowa. Jak podał Czeski Urząd Celny, w 2000 roku obroty handlowe między 
oboma krajami osiągnęły wartość 2 mld 720 mln USD i wzrosły o 10%  

30 L. Pa la t a: Czechy: Prezydent za Rosją, rząd za Gruzją. „Gazeta Wyborcza” 
z 1 września 2008.

31 Lech Kaczyński w Tbilisi: Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Polska Agencja Prasowa, 
12 sierpnia 2008. 

32 Zob. np. Czesi wezmą całą tarczę antyrakietową? Dziennik.pl, 17 kwietnia 2008, 
http://dziennik.pl/wydarzenia/article157036/Czesi_wezma_cala_tarcze_antyrakietowa_.html 
(dostęp: 20 września 2009).

33 Szerzej: H. Rusek: Wyszehradzkie sąsiedztwa: przypadek polsko-czeski. W: Europa 
Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? Red. R. Zenderowsk i. Wrocław 2004, s. 109—113; 
J. Dejmek: Edvard Benes a idea kolektivni bezpecnosti mezi svetovmi valkami. W: Czecho-
słowacja w stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku. Red. A.M. Brze -
z i ńsk i. Warszawa 2003. 

34 Zob. L. Pa la t a: Dekrety Benesza — kolejna eurosceptyczna broń Klausa, „Gazeta 
Wyborcza” z 2 grudnia 2008.

35 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne. W: Republika Czeska…, s. 338—
339.
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w porównaniu z rokiem 1999. W 2000 roku Polska eksportowała do Repu-
bliki Czeskiej towary o wartości 1 mld 146 mln USD, importowała zaś 
towary o wartości 1 mld 574 mln USD. Co za tym idzie, Polska była czwar-
tym pod względem wielkości wymiany towarów partnerem handlowym 
Czech. W kolejnych latach następował stały wzrost polskiego eksportu 
do Czech, dzięki czemu ujemne saldo handlowe uległo ponad 3-krotnemu 
zmniejszeniu (z 428 mln USD w 2000 roku do 138 mln USD w 2002 roku)36. 
Dzięki utrzymaniu się tej korzystnej tendencji w 2005 roku RP osiągnęła 
dodatnie saldo w handlu z Czechami w wysokości 362,9 mln EUR. Do 2008 
roku wzrosło ono aż do 1 mld 523,8 mln EUR. 

Tabela  1
Polsko-czeska wymiana handlowa w latach 2003—2008 (w mln EUR)

Wymiana 
handlowa 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Eksport 1 918,6 2 580,9 3 266,3  4 872,7  5 641,9  6 479,6

Import 2 060,1 2 582,3 2 903,4  3 517,1  4 165,4  4 955,8

Obroty 3 978,7 5 163,2 6 169,8  8 389,8  9 677,3 11 435,4

Saldo  –141,5   –1,4  +362,9 +1 355,6 +1 476,5  1 523,8
Źród ło: Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. 

Polska w kolejnych latach awansowała na trzeciego partnera handlowego 
Republiki Czeskiej z udziałem wynoszącym 6,2% (Niemcy 28,8%, Słowacja 
7,4%). Czechy w 2008 roku zajęły piątą pozycję w polskim eksporcie. Struk-
tura polskiego eksportu do Czech w pierwszej dekadzie XXI wieku obejmuje 
głównie metale i wyroby metalowe, produkty mineralne, maszyny i urzą-
dzenia, produkty chemiczne oraz tworzywa sztuczne. Podobna jest również 
struktura polskiego importu z Czech. Polskie firmy zainwestowały w tym 
kraju ponad 1 mld EUR, najwyższe wartości inwestycji odnotowano w latach 
2005 i 2007. Polski PKN Orlen zakupił wówczas Unipetrol, a Asseco przejęło 
Czeskie Zakłady Techniki Obliczeniowej „PVT”. Wartość czeskich inwesty-
cji w Polsce w 2008 roku wyniosła ok. 600 mln EUR, na co składały się 
głównie zakupy udziałów firm w sektorze energetycznym37. 

Warto też zwrócić uwagę na wymiar kulturowy relacji polsko-cze- 
skich. Ich fundament stanowią: przynależność do wspólnej rodziny języ-
kowej, podobieństwa kultur oraz wspólna przeszłość. Przełom lat osiem-

36 Polsko-czeska wymiana handlowa w 2000 roku. Źródło: http://www.pcc.org.pl (dostęp: 
18 września 2009); Wymiana handlowa — Polska i Czechy. Wyniki za pierwsze półrocze 
2002. Źródło: http://www.fashionet.pl (dostęp: 18 września 2009).

37 J. Tomaszewsk i: Czechy i Słowacja. Warszawa 2006, s. 324—325; Współpraca 
gospodarcza — Czechy. Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Źródło: http://
www.mg.gov.pl (dostęp: 18 września 2009).
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dziesiątych i dziewięćdziesiątych pozwolił na otworzenie nowego etapu nie 
tylko w kontaktach politycznych i gospodarczych, ale także kulturalnych. 
Pierwszych kontaktów w tej dziedzinie można się dopatrywać już w 1981 
roku, wraz z powołaniem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Do głów-
nych celów tej organizacji należały: wymiana informacji, przemyt pod-
ziemnej literatury, prasy oraz ulotek, organizowanie wspólnych protestów 
opozycji w obu krajach38. Podstawą polsko-czeskich stosunków kultural-
nych w okresie pozimnowojennym stały się dwie umowy: Umowa o współ-
pracy kulturalnej i naukowej podpisana 16 września 1991 roku oraz Układ 
o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy z 6 paź-
dziernika 1991 roku. W pierwszej z nich zadeklarowano, że oba państwa 
będą rozwijać współpracę, która doprowadzi do „wzbogacenia ich kultur 
narodowych”. Stwierdzono również, że współpraca kulturalna i naukowa 
umożliwią „budowanie trwałych i pogłębionych więzi” między Polakami 
i Czechami. Godny uwagi jest zapis gwarantujący swobodę rozwoju kultu-
ralnego mniejszości narodowych w obu państwach. W drugim dokumencie 
zawarto zobowiązania do stworzenia dogodnych warunków dla współpracy 
kulturalnej Polski i Czechosłowacji. Podkreślono prawa mniejszości naro-
dowych do rozwoju ich kultury i utrzymania tożsamości39.

W XXI wieku rozpowszechnianiem polskiej kultury w Czechach 
zajmują się Instytut Adama Mickiewicza, Ośrodek Kultury Polskiej oraz 
Instytut Polski, zaś ze strony czeskiej Wydział Stosunków Kulturalnych 
i Krajańskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Centrum Czeskie 
w Warszawie. Warto przytoczyć kilka przykładów żywych kontaktów kul-
turalnych Polaków i Czechów. Od lat funkcjonuje Wrocławskie Centrum 
Współpracy Polsko-Czeskiej, które zajmuje się m.in. organizacją konferen-
cji o zapobieganiu skutkom powodzi, spotkań naukowców, wystaw polskich 
i czeskich artystów oraz serii koncertów, prowadzi również kursy języka 
czeskiego40. W 2006 roku we Wrocławiu powstała Fundacja Polsko-Cze-
ska, której celem jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między biznes-
menami oraz ośrodkami kulturalnymi obu krajów41. Cyklicznie organizo-
wany jest Festiwal Wyszehradzki, na który składają się koncerty, wystawy, 
przedstawienia i warsztaty artystów miast grupy V4. Inną ważną imprezą 
kulturalną są Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy 
rodziną”, zorganizowane po raz pierwszy w 1990 roku z inicjatywy Klubu 
Inteligencji Katolickiej. W ramach PCDKC organizowane są serie koncer-

38 Zob. http://www.spczs.engo.pl (dostęp: 22 września 2009).
39 K.M. P ud ło: Przemiany w stosunkach kulturalnych Czechów i Polaków. W: Repu-

blika Czeska…, s. 403—404.
40 Ibidem, s. 405—406.
41 Wrocław centrum współpracy polsko-czeskiej? Źródło: http://www.serwisy.gazeta.pl 

(dostęp: 22 września 2009). 
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tów, wystawy i spotkania okolicznościowe42. Wśród innych imprez rozwi-
jających polsko-czeskie kontakty kulturalne należy wymienić Targi Przy-
granicza Kraliky-Międzylesie oraz Dni Kultury Czesko-Morawskiej. Jak 
stwierdził K.M. Pudło, sam fakt, że między Polakami i Czechami docho-
dzi do dobrowolnej i pożądanej współpracy, stał się przełomem w stosun-
kach obu narodów i ułatwił przemiany polityczne, gospodarcze oraz spo-
łeczno-mentalne43. 

Stosunki polsko-czeskie można również rozpatrywać w wymiarze regio-
nalnym i europejskim. Od 1998 roku Grupa Wyszehradzka była postrze-
gana w Polsce i Czechach jako platforma współpracy regionalnej w pro- 
cesie akcesji do Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że od początku 
lat dziewięćdziesiątych poważnym problemem była dość dwuznaczna 
postawa Czech wobec Grupy. W Pradze często kwestionowano zasadność 
współpracy regionalnej. Bez względu na to na początku XXI wieku konty-
nuowano dialog na tym pioziomie. Już na spotkaniu w grudniu 1999 roku 
w Wysokich Tatrach cztery państwa zapowiedziały wsparcie Słowacji w jej 
drodze do UE. Podkreślono także wagę współpracy przygranicznej i eurore-
gionalnej, która w przypadku Polski i Czech rozwijała się bardzo dynamicz-
nie. Ponadto powołano Fundusz Wyszehradzki, którego zadaniem miało 
być wsparcie dla kultury, nauki i sportu państw członkowskich. Ustalenia 
te powtórzono pół roku później na kolejnym szczycie Czwórki w Stirinie. 
Zaznaczono też potrzebę współpracy Grupy Wyszehradzkiej na forum ogól-
noeuropejskim.

W 2000 roku Polska objęła nieformalne przewodnictwo V4. Obejmu-
jąc je, premier Jerzy Buzek stwierdził, że celem Polski będzie promowa-
nie działalności Grupy w stosunkach z UE, współpraca przemysłów zbro-
jeniowych, walka z przestępczością zorganizowaną oraz rozwój współpracy 
transgranicznej44. W grudniu 2000 roku na spotkaniu w Warszawie wyra-
żono nadzieję na przyspieszenie procesu negocjacji z UE. Opowiedziano się 
za dalszym rozszerzeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ważne dla współ-
pracy dwustronnej okazało się spotkanie w Pszczynie w styczniu 2001 roku. 
Oceniono wtedy dotychczasową współpracę Czwórki i zapowiedziano dalszą 
kooperację na drodze do UE. Konsultacje podczas szczytu dotyczyły także 
problemów bezpieczeństwa europejskiego oraz wyzwań społecznych i eko-
nomicznych we współpracy regionalnej. Kolejne spotkanie Grupy odbyło się 
na przełomie maja i czerwca 2001 roku w Krakowie. Uzgodniono wówczas 
koordynację taktyk negocjacyjnych w rozmowach z UE, ustosunkowano 
się do austriackiej propozycji partnerstwa strategicznego oraz podniesiono 

42 Źródło: http://www.polskoczeskiedni.e-zok.pl (dostęp: 22 września 2009).
43 K.M. P ud ło: Przemiany w stosunkach kulturalnych Czechów i Polaków…, s. 413.
44 B. Wiz imi r ska: Rok 2000 w polskiej polityce zagranicznej. W: „Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej 2001”. Warszawa 2001, s. 11—12.
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składkę Funduszu Wyszehradzkiego. Kolejne nieoficjalne spotkanie miało 
miejsce już 2 miesiące później nad Balatonem. Odbyły się też spotkania 
w nieco szerszym gronie: z Austrią i Słowenią45.

W 2002 roku doszło do poważnego kryzysu we współpracy wyszehradz-
kiej, będącego efektem pogorszenia stosunków czesko-słowacko-węgier-
skich. Wynikał on z apelu rządu węgierskiego o unieważnienie tzw. dekre-
tów Benesza, legalizujących wysiedlenie z terytorium Czechosłowacji ok.  
70 tys. Węgrów. Władze Czech i Słowacji zareagowały oburzeniem, w odpo-
wiedzi odwołując spotkanie Grupy planowane na marzec 2002 roku. Odwo-
łano także kolejne spotkania, w tym ministrów kultury w Sopronie. W 2002 
kontynuowano jednak konsultacje dotyczące negocjacji z Unią Europejską. 
Kwestią utrudniającą tę dziedzinę współpracy był fakt, że zarówno Czechy, 
jak i UE preferowały ustalenia jednostronne46. Ważnym celem mającej przy-
wódcze aspiracje Warszawy było takie wykorzystanie Grupy, aby mogła ona 
występować przed Unią jako jeden podmiot. Takie rozwiązanie znacząco 
wzmocniłoby pozycje negocjacyjne wszystkich czterech państw członkow-
skich. Niestety — jak wskazała M. Krajewska — kraje Grupy nie przykła-
dały do tej kwestii wystarczającej wagi. W efekcie każde z państw kończyło 
negocjacje na własną rękę47. Polska obawiała się również, aby integracja z UE 
nie podzieliła Europy na nowo. W związku z tym 5 lipca 2002 roku pre-
zydent A. Kwaśniewski zaproponował w Rydze stworzenie nowej platformy 
współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Wileńskiej. Głównym celem kooperacji 
państw obu grup miało być członkostwo w Unii Europejskiej i Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckim48. 

W roku 2003 Grupa Wyszehradzka musiała się zmierzyć z kolejnymi  
problemami. Po pierwsze, urząd prezydenta w Republice Czeskiej objął 
Vaclav Klaus, polityk, który wielokrotnie dał wyraz swej niechęci wobec 
tej formuły współpracy. Po drugie, również stanowisko Unii Europejskiej  
wobec Grupy znacząco się ochłodziło. Co jednak najważniejsze, w 2003 roku  
podpisano traktaty akcesyjne, co stawiało pod znakiem zapytania dalszą 
przyszłość tej platformy współpracy. Problem ten poruszono na kolejnych 
spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej, m.in. w Tale w czerwcu 2003 roku 
czy w Dobrisi 1 października 2003 roku. Szczególną wagę miało spotka-
nie w Tale, gdzie strony uznały, że Grupa Wyszehradzka wypełniła swoje 
zadanie, postawione w 1991 roku. Zadeklarowano przy tym, że formuła ta 
nie została wyczerpana i pozostały do zrealizowania kolejne cele. Mimo to 
symbolicznym przejawem nadchodzących problemów okazał się brak popar-

45 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne…, s. 317—318.
46 Ibidem, s. 319.
47 M. K rajewska: Współpraca wyszehradzka. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej 2003”. Warszawa 2003, s. 192—194.
48 „Rocznik Strategiczny 2002/2003”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2004, s. 368.
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cia polskich postulatów wobec Traktatu Konstytucyjnego49. W Dobrisi zaś 
podjęto próbę koordynacji stanowisk wobec zbliżającej się Konferencji Mię-
dzyrządowej. Jednak — zgodnie ze słowami M. Krajewskiej — próba ta nie 
powiodła się, ze względu na odmienne interesy czterech państw. Co prawda, 
Warszawa i Praga zgadzały się co do zasady „jeden kraj — jeden komi-
sarz”, powołania grupowego przewodnictwa UE czy stosunku do rozwoju 
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, lecz w sprawach dla Polski 
kluczowych nie udało się osiągnąć kompromisu. Republika Czeska nie 
popierała bowiem polskich postulatów utrzymania nicejskiego systemu gło-
sowania w Radzie Unii Europejskiej50. Jak stwierdził M. Habowski, kryzys 
Grupy Wyszehradzkiej pogłębił się wraz z fiaskiem Konferencji Między-
rządowej w grudniu 2003 roku, kiedy Republika Czeska przyłączyła się do 
zachodniej krytyki pod adresem Warszawy. Symboliczna stała się wypo-
wiedź wiceministra spraw zagranicznych Jana Kohorta, który zakwestio-
nował sens dalszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Zdaniem 
rządu w Pradze, polskie postulaty wikłały Republikę w niepotrzebne pro-
blemy i osłabiały jej pozycję w ramach Unii Europejskiej. Przy czym należy 
odnotować, że problem ten wywołał kontrowersje w samych Czechach. Pre-
zydent Vaclav Klaus, dotychczas chłodno nastawiony do współpracy wysze- 
hradzkiej, skrytykował rząd za nieudzielenie poparcia Polsce w trakcie 
Konferencji51. 

Wydarzenia z 2003 roku oraz akcesja do Unii Europejskiej w maju 
2004 roku sprawiły, że po raz kolejny stawiano pytanie o przyszłość tej 
platformy współpracy regionalnej. Warszawa nadal była zainteresowana 
jej rozwojem, próbując odgrywać jednocześnie rolę lidera regionu52. Tym-
czasem w przypadku Czech odmienny stosunek do Grupy Wyszehradzkiej 
mieli premier i prezydent Republiki. Mimo tych wątpliwości na spotkaniu 
3 listopada 2003 roku w Budapeszcie Czwórka potwierdziła wolę kontynu-
acji współpracy. Dla Warszawy Grupa Wyszehradzka zyskała na nowych 
warunkach dwojakie znaczenie. Z jednej strony, miała być platformą kon-
sultacji Europy Środkowej w ramach prac Unii Europejskiej. Z drugiej 
strony, polskie plany obejmowały wykorzystanie Czwórki w polityce 
wschodniej, przede wszystkim wobec Rosji i Ukrainy. Na uwagę zasłu-

49 „Rocznik Strategiczny 2003/2004”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2004, s. 344. 
50 Za: J. Gajewsk i: Współpraca wyszehradzka…, s. 227; M. Habowsk i: Polsko-

-czeskie stosunki polityczne…, s. 318—319; M. K rajewska: Współpraca wyszehradzka…, 
s. 192—194.

51 M. Habowsk i: Polsko-czeskie stosunki polityczne…, s. 320—321.
52 Świadczyła o tym m.in. organizacja w Warszawie konferencji „Inicjatywa Ryska — 

Europa bez podziałów”, w której wzięło udział 17 państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
Na konferencji dyskutowano na temat sposobów budowy solidarności państw regionu w per-
spektywie integracji z UE oraz NATO. 
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guje również intensyfikacja współpracy gospodarczej w ramach Grupy, 
o czym świadczyło m.in. spotkanie ministrów gospodarki w styczniu 2004 
roku w Budapeszcie, poświęcone zagadnieniom energetycznym. Ważnym 
wydarzeniem było spotkanie premierów w Kromieryżu 12 maja 2004 
roku. Jak zauważono w deklaracji końcowej, dołączenie do UE i NATO 
stanowiło historyczny krok w stronę zjednoczenia kontynentu. Ta zasadni-
cza zmiana otwierała nowe możliwości, ale i tworzyła nowe zagrożenia dla 
współpracy czterech państw. Stwierdzono, że od 2004 roku współpraca 
Grupy skupi się na problemach regionalnych oraz inicjatywach wzmacnia-
jących tożsamość Europy Środkowej. Podkreślono także cel Grupy, jakim 
jest rozwój integracji europejskiej oraz wzajemna współpraca w ramach 
UE. Co ważne z punktu widzenia polskich postulatów, stwierdzono 
możliwość współpracy Czwórki z partnerami spoza Europy Środkowej. 
W drugim dokumencie uchwalonym podczas tego szczytu sprecyzowano 
obszary przyszłej współpracy Grupy. Wśród najważniejszych punktów 
należy wymienić: 
— współpracę w ramach grupy V4 (kultura, edukacja, ochrona środowiska, 

infrastruktura, walka z terroryzmem, przemysł zbrojeniowy),
— współpracę w ramach Unii Europejskiej (konsultacje w sprawach bieżą-

cych, rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wprowa-
dzenie euro, wzmacnianie relacji między UE a NATO),

— współpracę z innymi partnerami (z krajami Europy Środkowej, z kan-
dydatami do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego czy 
z innymi strukturami regionalnymi),

— współpracę w ramach NATO i innych organizacji bezpieczeństwa 
(wzmacnianie transatlantyckiej solidarności, zwalczanie zagrożeń bezpie-
czeństwa międzynarodowego, konsultacje i współpraca z OBWE)53.
Spotkanie w Kromieryżu oraz przejęcie przez Polskę przewodnictwa V4 

w lipcu 2004 roku pozwoliło zintensyfikować działalność Grupy Wysze- 
hradzkiej. W kolejnych miesiącach doszło do szeregu istotnych spotkań, 
m.in. we wrześniu — ministrów spraw zagranicznych w St. Gerlach, 
w listopadzie w Warszawie — ministrów finansów z przedstawicielami 
Stanów Zjednoczonych czy w Sarospataku — ministrów kultury. Za naj-
ważniejsze należy jednak uznać spotkanie ministrów spraw zagranicznych 
V4 w Krakowie, poświęcone wydarzeniom na Ukrainie. Zgodnie z polskim 
stanowiskiem, państwa Grupy uznały decyzję Sądu Najwyższego Ukrainy 
w sprawie wyborów jako krok w stronę budowy państwa demokratycz-

53 Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the 
Republic of Poland and the Slovak Republic on cooperation of the Visegrad Group countries 
after their accession to the European Union (12 May 2004); Guidelines on the Future Areas 
of Visegrad Cooperation. The Visegrad Group — Official Summit of the Prime Ministers on 
Kromeriż. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).
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nego. Jednocześnie doceniono rolę prezydenta Kwaśniewskiego w zażegna-
niu kryzysu. Stwierdzono również, że Unia Europejska powinna przejąć 
większą rolę w stabilizacji sytuacji na Ukrainie54. W grudniu 2004 roku 
na spotkaniu premierów skupiono się ponownie na sprawach Unii. Dys-
kutowano przede wszystkim na temat Nowej Perspektywy Finansowej 
Unii oraz nadchodzącego szczytu Rady Europejskiej55. W 2004 roku stwo-
rzono nową płaszczyznę współpracy regionalnej, jaką jest Forum Regio-
nów Wyszehradzkich. Miało ono stanowić ramy współpracy samorzą-
dów Czwórki w celu lepszego akcentowania interesów tych państw wobec 
Unii Europejskiej56. Łącznie w 2004 roku odbyło się aż 47 spotkań Grupy 
Wyszehradzkiej, co świadczy o tym, że V4 wyszła z impasu, w jakim zna-
lazła się rok wcześniej.

W roku 2005 można odnotować spadek liczby spotkań Grupy, odbyło 
się ich bowiem ponad dwukrotnie mniej. Nie oznacza to jednak, że plat-
forma ta straciła znaczenie w polskiej polityce zagranicznej. Wręcz prze-
ciwnie — była jednym z najważniejszych instrumentów realizacji pol-
skich interesów na arenie międzynarodowej. Kontynuowano współpracę 
na kierunkach wyznaczonych w 2003 i 2004 roku. Zgodnie z postula-
tami Warszawy, przewodniczącej Grupie Wyszehradzkiej57, zdecydowanie 
większą rolę zyskał dialog z partnerami ze wschodu — przede wszystkim 
z Ukrainą. Grupa miała także znaczenie jako instrument wzmacniający 
polską pozycję negocjacyjną w trakcie dyskusji nad budżetem UE. Warto 
jednak zauważyć, że po stronie czeskiej współpraca wyszehradzka nadal 
budziła kontrowersje. W Pradze część polityków i publicystów kwestiono-
wała sensowność kooperacji w formule V4. Wskazywano tu na zasadniczą 
różnicę interesów między Polską a pozostałymi krajami Grupy. Polskie sta-
nowisko wobec wielu problemów unijnych było często diametralnie różne 
od czeskiego czy węgierskiego. Z tego też powodu Warszawa w 2005 
roku starała się udowodnić, że nie traktuje V4 jako instrumentu realizacji 

54 Statement of the Visegrad Group Ministers of Foreign Affairs on the situation in 
Ukraine (7 December 2004). Visegrad Group — Meeting of the Ministers of Foreign Affairs 
of the V4 countries in Kraków. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 
2009); zob. także „Rocznik Strategiczny 2004/2005”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2005,  
s. 378—379.

55 Meeting of Prime Ministers of the Visegrád Group Countries, Warsaw (8 December 
2004). Visegrad Group — Meeting of the Prime Ministers V4 countries in Warszawa. Źródło: 
http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).

56 J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu środkowoeuropejskiego…, s. 160.
57 Adam Daniel Rotfeld mówił w tym kontekście: „Chcemy także, aby polskie przewod-

nictwo w Grupie Wyszehradzkiej przyniosło odnowiony sens wspólnego działania, przede 
wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Zob. A.D. Rot feld: Informacja rządu na temat pol-
skiej polityki zagranicznej w 2005 roku. [21.01.2005]. „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 2006”. Warszawa 2006, s. 12.
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swoich partykularnych interesów58. Do najważniejszych spotkań Czwórki 
z pewnością należało marcowe spotkanie ministrów obrony w Warszawie, 
w którym uczestniczył również przedstawiciel Ukrainy Anatolij Hrycenko. 
21 kwietnia odbył się szczyt V4 w randze ministrów spraw zagranicznych 
w Wilnie, gdzie pojawił się też przedstawiciel Kijowa. Trzecie spotkanie 
w tej formule odbyło się w czerwcu 2004 roku w Kazimierzu Dolnym. 
Spotkali się tam premierzy grupy V4 i Ukrainy. We wspólnej deklara-
cji poparto plan współpracy UE—Ukraina, doceniono również postęp 
w demokratyzacji jej systemu politycznego. Uzgodniono także rozpoczęcie 
szeregu programów pomocowych dla Kijowa. Zadeklarowano poparcie dla 
bliższej współpracy Ukrainy z państwami UE w dziedzinie polityki zagra-
nicznej, jej członkostwa w WTO oraz negocjacji umowy o wolnym handlu 
z UE59. Za przejaw poszerzonej współpracy z partnerami regionalnymi 
należy uznać spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 z przedstawi-
cielami Austrii i Słowenii 11 lipca 2005 roku, na które został zaproszony 
minister spraw zagranicznych Ukrainy Borys Tarasiuk. W drugiej połowie 
roku, wraz z przejęciem przewodnictwa w Grupie przez Węgry, aktywność 
V4 przejawiała się przede wszystkim w kontaktach z partnerami z Europy 
Zachodniej: przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuel Barroso 
w sierpniu 2005 roku, premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem 2 grud- 
nia 2005 roku oraz premierami państw Beneluksu. Warto zauważyć, że 
mimo polskich starań nie udało się stworzyć wspólnego bloku w trakcie 
dyskusji nad Nową Perspektywą Finansową. 

W roku 2006 nastąpił dalszy spadek aktywności Grupy Wyszehradzkiej. 
Zgodnie z polskimi postulatami, Grupa w nowych warunkach powinna stać 
się aktywnym forum regionalnym w ramach Unii Europejskiej. RP starała 
się w 2006 roku przyciągnąć do współpracy z V4 państwa skandynawskie 
i bałtyckie. Nadal duży nacisk kładziono na aktywność Grupy na kierunku 
wschodnim. Na tym tle uwidaczniały się pewne różnice między Polską 
a Czechami i Węgrami. Warszawa była zainteresowana rozwojem współ-
pracy z Ukrainą, Praga i Budapeszt natomiast doceniały rosnące znaczenie 
Bałkanów Zachodnich. Symbolem różnic Polski i Republiki Czeskiej był 
stosunek do przyszłości Kosowa. Czechy, podobnie jak reszta państw V4, 
w odróżnieniu od Polski, były chłodno nastawione do pomysłu uznania nie-
podległości Kosowa. Republika Czeska oraz Słowacja sceptycznie odnosiły 
się do polskich projektów współpracy w dziedzinie energii. W zamian za 
to korzystały z ofert kooperacji w tej dziedzinie, wysuwanych przez Fede-

58 „Rocznik Strategiczny 2005/2006”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2006, s. 375.
59 Joint Declaration of the Prime Ministers of the V4 countries on Ukraine, Kazimierz 

Dolny (June 10, 2005). Visegrad Group — Meeting of the Prime Ministers of the V4 coun-
tries and Ukraine in Kazimierz Dolny. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 wrze-
śnia 2009).
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rację Rosyjską60. 3 marca 2006 roku doszło do spotkania przewodniczących 
parlamentów V4 w Pradze. W trakcie rozmów poruszono głównie problemy 
związane z podejmowaniem pracy w państwach Grupy Wyszehradzkiej. 
Doceniono również postawy Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, które 
otworzyły swoje rynki pracy dla nowych krajów członkowskich Unii już  
1 maja 2004 roku. Kontynuowano, choć z mniejszym natężeniem niż w roku 
poprzednim, spotkania ministrów spraw zagranicznych Czwórki z Ukrainą. 
Konferencja w tej formule odbyła się 5 września 2006 roku w Bratysła-
wie. Doszło też do spotkań ministrów spraw zagranicznych V4 z przedsta-
wicielami Rumunii, Bułgarii, państw Beneluksu oraz państw bałtyckich. 
Na szczególną uwagę zasługuje szczyt premierów Grupy w Wyszehradzie 
10 października 2006 roku. Podsumowano wówczas 15-letnią współpracę 
w tej formule, uznając ją za nadal aktualną i potrzebną. Jak stwierdzono 
we wspólnej deklaracji, zasadniczym celem grupy V4 w XXI wieku jest 
kooperacja w ramach Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie przypisano 
wejściu do strefy Schengen oraz dalszemu rozwojowi Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Podczas rozmów wskazano także na funda-
mentalne znaczenie dobrych stosunków między Unią Europejską a krajami 
Europy Wschodniej, przede wszystkim Rosją i Ukrainą. W tym kontek-
ście wyrażono jednak zaniepokojenie wobec narastającego kryzysu w sto-
sunkach rosyjsko-gruzińskich. Poparto dalszą politykę rozszerzenia NATO 
o kolejne kraje61.

W 2007 roku utrzymano poziom aktywności z roku poprzedniego. 
W kwietniu 2007 roku w Bratysławie odbyło się spotkanie ministrów 
obrony Czwórki, na którym poruszono następujące kwestie: dostosowanie 
NATO do nowych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego, proces roz-
szerzenia Sojuszu, rozwój współpracy z Ukrainą, stosunki między NATO 
a Unią Europejską, rola Grup Bojowych UE, stabilizacja Iraku i Afgani-
stanu. Ministrowie obrony dyskutowali m.in. na temat możliwości powoła-
nia Grupy Bojowej państw V4 do 2015 roku. Wyrażono także poparcie dla 
dalszych wysiłków stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie i w Azji Central-
nej62. Do kolejnego ważnego spotkania doszło w dniach 24—25 maja 2007 
roku z inicjatywy Czech. Zorganizowano wówczas w Brnie pod auspicjami 
Grupy Wyszehradzkiej spotkanie 17 prezydentów państw Europy Środkowej. 
Tematem konferencji była przyszłość regionu oraz jej związek z rozwojem 

60 „Rocznik Strategiczny 2006/2007”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2007, s. 317—318.
61 Declaration of the Prime Ministers of the Visegrad Countries Visegrad, Hungary, 

10 October 2006. Visegrad Group — Meeting of the Prime Ministers of the V4 countries in 
Visegrád, Hungary. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).

62 Joint Communiqué of the Ministers of Defence of the Visegrad Group Countries, Bra-
tislava, 12 April 2007. Visegrad Group — Meeting of the V4 Defense Ministers, Bratislava. 
Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).
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Unii Europejskiej63. Najważniejsze z punktu widzenia stosunków polsko-cze-
skich było spotkanie V4 z 18 czerwca 2007 roku. Podjęto wówczas dysku-
sję na temat systemu głosowania w Radzie UE w opracowywanym właśnie 
traktacie lizbońskim. Polskie postulaty wprowadzenia systemu pierwiastko-
wego zyskały zrozumienie w Pradze. Czechy razem z Litwą zaprotestowały 
również wobec gróźb Angeli Merkel dotyczących wykluczenia Polski z nego-
cjacji w sprawie kształtu traktatu64. Kontynuowano współpracę V4 z innymi 
partnerami, m.in. Japonią, Portugalią, Słowenią, Mołdawią. Zgodnie z pol-
skimi postulatami, Grupa Wyszehradzka często zajmowała stanowisko wobec 
aktualnych problemów międzynarodowych. Przykładowo, podczas spotkania 
ministrów spraw zagranicznych państw V4 i Mołdawii 25 października 2007 
roku ostro skrytykowano stłumienie demonstracji w Birmie oraz zażądano 
szybkiego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych65. 

W kwietniu 2008 roku w Pradze doszło do spotkania ministrów spraw 
zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Szwecji i Ukrainy. We wspól-
nej deklaracji podkreślono dużą wagę, jaką kraje te przywiązują do dobrych 
stosunków z Kijowem. Wyrażono gotowość do rozwoju kolejnych dziedzin 
współpracy oraz zadowolenie ze względu na postępy w dialogu Ukraina—
Unia Europejska. Państwa V4 w pełni poparły także ustalenia ułatwień wizo-
wych dla obywateli Ukrainy oraz umowy o readmisji. Na koniec stwierdzono,  
że „Kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Szwecja postrzegają pogłębiającą 
się współpracę Ukrainy z Unią Europejską jako ważny element postępu- 
jącej transformacji w Europie Wschodniej. Kraje V4 oraz Szwecja są przeko-
nane, że dalszy rozwój kooperacji z partnerami z Europy Wschodniej będzie 
korzystny dla całej Unii […] Kraje Grupy Wyszehradzkiej i Szwecja popie-
rają ukraińskie aspiracje integracyjne”66. W dniach 15—16 czerwca 2008 
roku odbyło się w Pradze spotkanie premierów grupy V4. Podsumowano 
wówczas czeską prezydencję w Grupie, współpracę na poziomie ministerial-
nym oraz działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Ofi-
cjalnie przewodnictwo w Grupie przejęła Polska, która przedstawiła plan 
prac na następny rok. Wśród najważniejszych tematów podjętych podczas tej 
konferencji należy wymienić czeską prezydencję w Unii Europejskiej oraz 

63 14th Meeting of the Presidents of Central European Countries. Brno, 24—25.05.2007. 
Źródło: http://www.czech-summit.cz (dostęp: 21 września 2009).

64 „Rocznik Strategiczny 2007/2008”. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2008, s. 309.
65 Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the Visegrád Group on the situ-

ation in Burma/Myanmar, 25 October 2007. Visegrad Group — Meeting of the Ministers of 
Foreign Affairs of the Visegrad Countries and Moldova, Štiřín. Źródło: http://www.visegrad-
group.eu (dostęp: 21 września 2009).

66 Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group Countries, 
Sweden and Ukraine, 23 April 2008, Czech Republic. Visegrad Group — Meeting of Mini-
sters of Foreign Affairs of the Visegrad Group countries and Sweden and Ukraine, Praha. 
Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).
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powołanie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Premierzy Czwórki 
opowiedzieli się za wzmocnieniem europejskiej polityki sąsiedztwa właśnie 
programem Partnerstwa Wschodniego67. 13 września 2008 roku w Piesta-
nach odbył się szczyt prezydentów grupy V4. Rozmawiano głównie na temat 
przyszłości Grupy, jak również najważniejszych problemów stojących na 
drodze integracji europejskiej. Prezydenci poparli m.in. dalsze rozszerzenie 
Unii Europejskiej68. Na spotkaniu premierów 5 listopada 2008 roku poru-
szono problem kryzysu finansowego i środków jego zwalczania, zakwestio-
nowano tempo unijnego programu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz po 
raz kolejny podkreślono znaczenie Partnerstwa Wschodniego. Odniesiono się 
także do rosyjsko-gruzińskiego konfliktu zbrojnego z sierpnia owego roku, 
popierając suwerenność i integralność terytorialną Gruzji. Ponadto premie- 
rzy państw V4 podjęli dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego 
Europy Środkowej. W deklaracji końcowej szczytu stwierdzono, że Komisja 
Europejska powinna podjąć działania, zmierzające do dywersyfikacji źródeł 
energii dla Unii Europejskiej. Wyrażono także nadzieję, że podczas czeskiej 
prezydencji zostanie położony duży nacisk na kwestię bezpieczeństwa ener-
getycznego i stosunki z krajami regionu Morza Kaspijskiego69. 

W roku 2009 doszło do czterech ważnych spotkań. Na początku stycz-
nia z inicjatywy Donalda Tuska odbyło się w Bratysławie spotkanie premie-
rów państw Czwórki. Powodem jego zwołania był ukraińsko-rosyjski kryzys 
gazowy, w wyniku którego najbardziej ucierpiała Słowacja. Politycy dysku-
towali wówczas na temat sposobów zażegnania kryzysu70. Szczyt w Braty-
sławie stanowił dowód, że coraz większe znaczenie we współpracy Grupy 
Wyszehradzkiej zyskuje bezpieczeństwo energetyczne. 21 maja w Warszawie 
spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw V4 i Szwecji. Spotka-
nie w całości zostało poświęcone sprawom Unii Europejskiej (w tym planom 
szwedzkiej prezydencji) oraz rozwojowi kolejnych dziedzin współpracy 
wyszehradzkiej. Podziękowano wówczas Polsce za kierowanie Grupą oraz 
za jej inicjatywy, przede wszystkim te dotyczące Partnerstwa Wschodniego. 
Warto zwrócić uwagę na plany przewodnictwa węgierskiego. Duży nacisk 
położono w nich na nawiązanie żywszych kontaktów z krajami bałkańskimi, 

67 Press Release: Official Summit of the Prime Ministers of Visegrad Group Countries, 
Prague, June 15—16, 2008. Visegrad Group — Summit of the Prime Ministers of the Vise-
grad Group, Praha. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).

68 The presidents of the V4 countries discussed in Piestany, 13.09.2008. Visegrad Group 
— Summit of V4 Presidents, Piestany. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 wrze-
śnia 2009).

69 Joint Statement of the Visegrad Group Prime Ministers, Warsaw, 5 November 2008. 
Visegrad Group — Meeting of the Visegrad Group Prime Ministers, Warszawa. Źródło: http://
www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009). 

70 Grupa Wyszehradzka zajmie się gazem. Dziennik.pl, 07.01.2009. Źródło: http://www.
dziennik.pl (dostęp: 24 września 2009).
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przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu dialogu z Europą Wschodnią. 
W rozmowach z przedstawicielem Szwecji poruszono kwestię relacji Unia 
Europejska — Rosja oraz wiążące się z tym zagadnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego71. 3 czerwca 2009 roku odbyło się w Wieliczce spotkanie premie-
rów Czwórki. Zgodnie stwierdzono, że aktualne wyzwania stojące przed UE 
umożliwiają Grupie Wyszehradzkiej przeistoczenie się w aktywnego gracza 
na arenie europejskiej. Jako przykład przytoczono inicjatywę Partnerstwa 
Wschodniego oraz rolę V4 w negocjacjach pakietu klimatycznego. Rozsze-
rzono także zadania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego o pro-
jekty mające na celu społeczną integrację. Ważnym tematem rozmów był 
również kryzys ekonomiczny i środki, jakie należy podjąć w celu jego prze-
zwyciężenia72. W dniach 11—12 września 2009 roku odbył się w Sopocie 
szczyt prezydentów grupy V4. Strona polska w czasie rozmów podkreślała 
znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w takich sprawach, jak przemiany klima-
tyczne czy bezpieczeństwo energetyczne. Czwórka wyraziła poparcie dla dal-
szego rozszerzania Unii Europejskiej, szczególnie o Ukrainę i państwa bał-
kańskie. Warto zwrócić uwagę na niezwykle przyjazne wobec Polski i Grupy 
Wyszehradzkiej wypowiedzi prezydenta V. Klausa. Stwierdził on bowiem: 
„Postrzegam nasze spotkania jako potrzebne, produktywne i udane. Pozwo-
liły one wnieść znaczący wkład w nasze wzajemne zrozumienie”73. 

Reasumując, warto zauważyć dwie odrębne tendencje w stosunkach pol-
sko-czeskich w XXI wieku. Z jednej strony, nie można nie dostrzec dystansu, 
z jakim Czechy traktują współpracę regionalną w ramach Grupy Wysze- 
hradzkiej, koordynację działań w ramach Unii Europejskiej czy kooperację 
z Polską w sprawach bezpieczeństwa. Mimo współpracy ministerstw obrony 
obu krajów trudno mówić o polsko-czeskiej solidarności w sprawach bez-
pieczeństwa. Udowodniło to nie tylko stanowisko wobec konfliktu w Iraku, 
ale także ambiwalentne podejście Pragi do wojny w Gruzji czy polskich ini-
cjatyw dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Czeską krytykę wywo-
ływało także dwuznaczne stanowisko rządu Donalda Tuska wobec projektu  
instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Oba kraje mają 

71 Hungary takes over the year-long Presidency of the Visegrad Group from Poland in 
July; Péter Balázs presents the Hungarian programme at a meeting of foreign ministers in 
Warsaw. Visegrad Group — Meeting of Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group 
countries and Sweden, Warszawa. Źródło http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 
2009).

72 Press Release of the Polish V4 presidency after the Official Summit of the Prime Mini-
sters of the Visegrad Group Countries, Wieliczka, 3 June 2009. Visegrad Group — Summit of 
the Visegrad Group Prime Ministers, Wieliczka. Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 
21 września 2009).

73 Meeting of Presidents of the Visegrad Group Countries, Sopot, 11—12 September 
2009. Visegrad Group — Meeting of Presidents of the Visegrad Group countries, Sopot. 
Źródło: http://www.visegradgroup.eu (dostęp: 21 września 2009).
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często odmienne interesy w Unii Europejskiej, przez co koordynacja sta- 
nowisk obu państw bywa rzadko możliwa. Ponadto w Republice Czeskiej, 
szczególnie zaraz po akcesji do UE, mówiono o potrzebie zakończenia współ-
pracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, postrzeganej jako instrument reali-
zacji polskich interesów na arenie międzynarodowej. Wzajemną współpracę 
utrudniała także częsta w ostatnich latach niestabilność polityczna Czech, 
powodująca, że Praga wysyłała zagranicznym partnerom sprzeczne sygnały. 
Miało to miejsce m.in. w trakcie konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Z drugiej 
jednak strony, Republika Czeska w okresie pozimnowojennym jest jednym 
z najważniejszych partnerów Polski. Wynika to nie tylko z bliskości geo-
graficznej, ale także ze wspólnoty kulturowej czy podobnych interesów na 
arenie międzynarodowej. Symbolem dwustronnej współpracy było zgodne 
(choć niepozbawione problemów) dążenie obu państw do Sojuszu Północno-
atlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Osiągnięcie członkostwa w obu orga-
nizacjach otworzyło nowy etap nie tylko w stosunkach dwustronnych, ale 
także w pracach Grupy Wyszehradzkiej. Oba kraje stanęły przed nowymi 
wyzwaniami, do których trzeba było dostosować dotychczasowe mecha-
nizmy współpracy. W dużej mierze się to udało, co udowodniła rosnąca 
aktywność grupy V4 na arenie międzynarodowej, w tym poparcie dla inte-
gracji Ukrainy z Unią Europejską. W ostatnich latach między Polską i Repu-
bliką Czeską można zaobserwować zacieśnienie dwustronnej współpracy 
politycznej. Wynika to m.in. z dobrych, osobistych relacji między prezyden-
tami obu krajów czy przejęcia rządów w Czechach przez Obywatelską Partię 
Demokratyczną, która tradycyjnie już przywiązuje dużą wagę do stosun-
ków z Warszawą. Niebagatelne znaczenie w stosunkach dwustronnych ma 
również zanik problemów historycznych, które jeszcze w latach dziewięć-
dziesiątych budziły spore kontrowersje. Można więc stwierdzić, że w pierw-
szym dziesięcioleciu XXI wieku udało się przezwyciężyć większość trady-
cyjnych problemów w stosunkach polsko-czeskich oraz wypracować nowy 
model współpracy obu państw w warunkach członkostwa w NATO i Unii 
Europejskiej.





Andrzej Kupich

Stosunki polsko-słowackie po roku 1998

W roku 1998 w Republice Słowackiej odbyły się wybory parlamentarne, 
które zakończyły okres autorytarnych rządów premiera Vladimira Mecziara. 
Do władzy doszły wówczas partie opozycyjne i ukształtował się rząd koali-
cyjny kierowany przez Mikulasza Dzurindę. Od tego czasu stosunki polsko- 
-słowackie uległy zdecydowanej poprawie, nastąpiła ich wyraźna intensyfi-
kacja we wszystkich dziedzinach. Dało się to zauważyć przede wszystkim 
w stosunkach politycznych. Ożywiły się one zarówno na szczeblu central-
nym i resortowym, jak i lokalnym. Słowacja powróciła też na swoje miejsce 
w Grupie Wyszehradzkiej, co zostało z zadowoleniem przyjęte przez władze 
Polski oraz Czech i Węgier. Nie dziwiło więc też nikogo to, że pierwszy 
szczyt odnowionej GW odbył się właśnie w Bratysławie. Na tym spotkaniu 
przyjęto Deklarację oraz program współpracy krajów GW na nadchodzące 
lata. W rezultacie jego realizacji, również po wstąpieniu do UE, wzbogaciły 
się nasze stosunki bilateralne1.

Stosunki polsko-słowackie były tradycyjnie bardzo dobre, w zasa-
dzie nieobciążone historycznymi zdarzeniami. Jednak jeszcze w 1998 
roku mówiono o nas jako o „sąsiadach odwróconych do siebie plecami, 
co uniemożliwia wzajemne przyjrzenie się sobie”2. Ten cytat z publikacji 
młodego, lecz już nieżyjącego politologa słowackiego trafnie oddawał spo-
łeczne postrzeganie stosunków między sąsiadami, oddzielonymi od siebie 

1 Szerzej na temat Grupy Wyszehradzkiej zob. M. G n iazdowsk i: Polityka Polski w Gru-
pie Wyszehradzkiej. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”. Warszawa 2009.

2 P. Lu káč: Polsko a Slovensko. Os, nr 2/1998, s. 21.
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wysokim pasmem Tatr. Rzeczywiście, Tatry zawsze utrudniały wzajemną 
komunikację, ale — zwłaszcza w dobie rewolucji naukowo-technicznej 
i informatycznej — nie powinny być w żadnym stopniu barierą w rozwoju 
dobrosąsiedztwa i partnerstwa. Przeszkody znajdowały się zresztą gdzie 
indziej — w polityce, niedopasowanych strukturach gospodarczych, słabym 
poznaniu wzajemnym itp. W relacjach polsko-słowackich tkwiły niewyko-
rzystane możliwości, na które wskazywał P. Lukacz oraz inni politolodzy 
słowaccy3. Okres ponad dziesięciu lat, jakie minęły od 1998 roku, można 
scharakteryzować jako lata „zwracania się do siebie twarzami” i wyko-
rzystywania w coraz większym stopniu potencjału rozwijającej się współ-
pracy w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej. I właśnie to chcieliby-
śmy pokazać, koncentrując się na latach akcesji i wspólnego członkostwa 
w Unii Europejskiej.

Współpraca polityczna, wojskowa i kulturalno-naukowa 

Okres akcesji Polski i Słowacji do UE stał pod znakiem wizyt na naj-
wyższym szczeblu oraz intensywnych kontaktów politycznych. Wiązało się 
to przede wszystkim z dobiegającymi końca negocjacjami Republiki Słowac-
kiej w sprawie przystąpienia do struktur transatlantyckich. W 2002 roku na 
szczycie NATO w Pradze Słowacja została zaproszona do Sojuszu Północno-
atlantyckiego, a w Kopenhadze, razem z Polską i pozostałymi krajami kan-
dydującymi, zakończyła negocjacje z UE.

Polska cały czas wspierała aspiracje i wysiłki Słowacji na rzecz integracji 
ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. W trakcie 
oficjalnej wizyty, występując na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysła-
wie, prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że nie tylko wynikało to 
z sympatii i dobrosąsiedzkich stosunków, ale uwzględniało też interes Polski, 
„aby w regionie środkowoeuropejskim rozszerzała się strefa stabilności i bez-
pieczeństwa”4. Prezydenci obu krajów spotykali się później w gronie prezy-
dentów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz podczas forum gospodarczego 
w Krynicy. Prezydent RS Rudolf Schuster uczestniczył też w warszawskiej 
konferencji szefów państw i rządów krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej w sprawie zwalczania terroryzmu. W czasie sprawowania swojej funkcji 

3 Por. J. Mar ušiak: Slovensko-poľské bilaterálne vzťahy po roku 1989. W: Kontakty VI. 
Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych. Kraków 2007, s. 5—30. 

4 A. Kwaśn iewsk i: K bezecnej a zjednocenej Europie. „Nasa Universita”, jun nr 10, 
s. 9.
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Schuster bywał w Polsce często również nieoficjalnie przy różnych okazjach. 
Przykładowo w roku 2002 był dwukrotnie w Krakowie — kiedy odbierał 
nadany mu doktorat honorowy AGH5 i uczestniczył w pielgrzymce Jana 
Pawła II.

Oficjalnie i roboczo spotykali się także premierzy. Po objęciu rządów 
pierwszą zagraniczną wizytę oficjalną M. Dzurinda złożył w Polsce, na 
początku drugiej kadencji stało się podobnie. Polscy premierzy Jerzy Buzek, 
Leszek Miller i ich następcy często spotykali się z Dzurindą i jego następcą 
Robertem Fico. Odbywało się to na płaszczyźnie dwustronnej, ale intensyw-
nie wykorzystywano też możliwość kontaktów przy okazji posiedzeń Rady 
Europejskiej, a zwłaszcza GW i (wcześniej) CEFTA. Warto podkreślić ich 
bardzo rzeczowy charakter. Z reguły każde spotkanie kończyło się konkret-
nymi ustaleniami, powołaniem zespołów roboczych itp. Takim konkretnym 
rezultatem pierwszej wizyty premiera Dzurindy w Warszawie było powołanie 
6 zespołów problemowych, mających na celu opracowanie projektów współ-
pracy m.in. w dziedzinie energetyki, kontaktów przygranicznych i komuni-
kacji. W późniejszym czasie najwięcej miejsca zajmowały przygotowania do 
członkostwa w UE.

W maju 2001 roku przebywał w Polsce minister spraw zagranicznych RS 
Eduard Kukan. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa słowackiej dyploma-
cji w Polsce od 1997 roku. Wcześniej na Słowacji był polski minister spraw 
zagranicznych Bronisław Geremek. Kontakty ministrów nasiliły się przede 
wszystkim w okresie przygotowań (realizacji MAP) Słowacji do członkostwa 
w NATO i równoległego zamykania kolejnych rozdziałów umów akcesyjnych 
z UE. 

W ostatnich latach można też było zaobserwować dużą intensywność pol-
sko-słowackich kontaktów parlamentarnych. Z polskiej strony uczestniczyli 
w nich marszałkowie Sejmu i Senatu, a ze strony słowackiej przewodniczący 
Rady Narodowej RS. Często spotykali się także szefowie komisji i członko-
wie dwustronnych grup międzyparlamentarnych. Do ożywienia GW walnie 
przyczynili się parlamentarzyści, którzy spotykali się nie tylko między sobą, 
ale także z prezydentami i premierami oraz z grupami obywateli.

Na polsko-słowackie relacje dwustronne nie miały wpływu zmiany 
opcji politycznych i koalicji rządzących w obydwu krajach. Nie miały 
też na nie wpływu występujące niekiedy rozbieżności stanowisk w nie-
których kwestiach polityki zagranicznej lub europejskiej (np. polityki 
wschodniej, umowy nicejskiej). Obie strony dążyły i dążą do podtrzy-
mania i rozwijania wszystkich elementów współpracy sąsiedzkiej, które 
przynoszą Polsce i Słowacji wymierne korzyści. Obecny premier Słowa-

5 Przy tej okazji była prezentowana interesująca publikacja w języku słowackim i pol-
skim: R. Schuste r: Stosunki słowacko-polskie z perspektywy dziejów. Bratysława 2002.
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cji R. Fico określa stosunki polsko-słowackie mianem „ponadstandardo-
wych”, podobnie jak to czynił jego poprzednik. Podobnie można powie-
dzieć o prezydentach. Relacje między głowami państw L. Kaczyńskim 
i I. Gasparowiczem układały się tak samo dobrze jak między A. Kwa-
śniewskim i R. Schusterem.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat intensywnie rozwijała się współpraca 
wojskowa. W 2002 roku utworzona została polsko-słowacko-czeska brygada, 
której sztab mieścił się w Topolczanach na Słowacji, a pierwszym dowódcą 
został wojskowy słowacki6. Nie ulega wątpliwości, że w jej funkcjonowaniu 
były pomocne doświadczenia Północno-Wschodniego Korpusu Mieszanego 
w Szczecinie. Brygada już zakończyła swoją działalność, ale planowane są 
podobne przedsięwzięcia w ramach UE i GW, np. w postaci mieszanych grup 
bojowych, przy których tworzeniu przydadzą się doświadczenia polsko-sło-
wacko-czeskie7. 

Najważniejsze przykłady współpracy to: przekazywanie polityczno-woj-
skowych doświadczeń płynących z członkostwa RP w NATO, wspólne ćwi-
czenia jednostek armii lądowej, eksperckie rozmowy na temat uzbrojenia, 
zarządzania kadrami wojskowymi i cywilnymi, współpraca naukowo-ba-
dawcza (m.in. między Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w War-
szawie a Wojskowym Instytutem Techniczno-Badawczym w Koszycach 
oraz Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie a Woj-
skowym Instytutem Technicznym w Liptowskim Mikulaszu), współpraca 
uczelni wojskowych (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie z Akade-
mią Wojskową w Liptowskim Mikulaszu oraz Wojskowa Akademia Tech-
niczna w Warszawie z AW w Liptowskim Mikulaszu i z Uniwersytetem 
Transportu i Komunikacji w Żilinie) oraz wojsk przygranicznych.

Współpraca kulturalno-naukowa odbywa się w oparciu o międzyrządową 
Umowę o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej z marca 2000 roku 
oraz umowy międzyresortowe, a także porozumienie między PAN i Sło-
wacką Akademią Nauk. 

Zainteresowanie kulturą polską na Słowacji nie jest duże wobec 
wielkiej ekspansywności kultury zachodniej. Ukazują się jednak prze-
kłady literatury polskiej (np. T. Różewicz, H. Krall, W. Gombrowicz,  
A. Michnik), ale brakuje pozycji informacyjnych, słownikowych i histo-
rycznych. Bliskie są kontakty polskich i słowackich uniwersytetów, zwłasz-
cza tych, które kształcą studentów w zakresie filologii słowackiej (uniwer-
sytety: Jagielloński, Łódzki, Warszawski, Śląski) i polskiej (uniwersytety 
w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Preszowie). Jednak stan polonistyki 

6 A. Kupich: Stosunki dwustronne Polski ze Słowacją. W: „Rocznik Polskiej Polityki 
Zagranicznej 2003”. Warszawa 2004, s. 284.

7 Zob. J. Mar ušiak: Slovensko-poľské bilaterálne vzťahy…
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na Słowacji pogarsza się ze względu na niedostatek młodej kadry nauko-
wej. Ożywiona współpraca nawiązana została również pomiędzy uczel-
niami artystycznymi. Od 2002 roku otwarta jest stała ekspozycja słowacka 
w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W Warszawie i Braty-
sławie działają instytuty kultury, mające wieloletnią tradycję i dorobek. 
Współpracy kulturalnej sprzyja działający w Bratysławie Międzynaro-
dowy Fundusz Wyszehradzki. W ostatnich latach jego środki uległy dwu-
krotnemu zwiększeniu, dzięki czemu coraz większe są możliwości wspie-
rania różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych — festiwali, przeglądów 
teatralnych, stypendiów twórczych itp. — podejmowanych w relacjach 
między krajami GW.

Partnerstwo gospodarcze

Polsko-słowacka wymiana handlowa stale się zwiększa. W 1997 roku obie 
strony czyniły wysiłki, aby w 1998 roku obroty wzajemnego handlu zagra-
nicznego przekroczyły 1 mld USD. Po dziesięciu latach, w 2008 roku ich 
wartość osiągnęła ponad 5 mld USD. Największą dynamikę wzrostu obrotów 
osiągnięto po wejściu naszych krajów do UE. Do 2004 roku roczny przyrost 
obrotów sięgał 100—150 mln EUR, a w kolejnych latach przyrosty wynosiły 
już ok. 700 mln EUR. Dane te wskazują również na postęp we wzajemnej 
komplementarności dwóch najbliższych sąsiadów. W tabelach 1 i 2 przedsta-
wiono charakterystykę najważniejszych grup towarowych w obrotach Polski 
ze Słowacją (na podstawie danych Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP 
w Bratysławie)8 

Tabela  1
Główne grupy towarowe w eksporcie Polski na Słowację w 2008 roku

Grupa towarowa Wartość 
[mln EUR]

Udział 
[%] Dynamika 

Metale nieszlachetne i wyroby z tego surowca 386,0 20,6 113,2

Wyroby przemysłu chemicznego 287,4 15,7 199,0

Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne 227,5 12,2 108,1

Produkty mineralne 177,0  9,5  84,2

Gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoho-
lowe i alkoholowe

164,02  8,8 106,9

8 Źródło: www.bratyslawa.polemb.net/?document=199.

16 Stosunki…



242 Andrzej Kupich

Tabela  2
Główne grupy towarowe w imporcie Polski ze Słowacji w 2008 roku

Grupa towarowa Wartość 
[mln EUR]

Udział
[%] Dynamika

Metale nieszlachetne i wyroby z tego surowca 889,2 28,2 123,1

Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne 659,0 20,9 130,1

Produkty mineralne 352,2 11,2 103,3

Pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające 342,7 10,9 129,0

Tworzywa sztuczne i wyroby z tego surowca 215,9  6,8 100,7

Z przytoczonych danych widać, że nasz wywóz jest mniejszy od przy-
wozu ze Słowacji. Mamy więc do czynienia z ujemnym saldem handlo-
wym po naszej stronie. W 2008 roku wyniosło ono — 1,3 mld USD9. Trzeba 
jednak zauważyć, że jest to w jakimś stopniu nieuniknione jako konsekwen-
cja dużej różnicy w chłonności importowej, związanej z wielkością rynków.

W słowackich obrotach handlu zagranicznego Polska zajmuje 4. miejsce 
— po Niemczech i Czechach, ale przed Węgrami i Francją. Obecnie wśród 
towarów przywożonych na Słowację z Polski dominują maszyny i urządzenia 
mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (m.in. telewizory i samochody), a także 
artykuły spożywcze. Te grupy towarowe cechuje też najwyższa dynamika 
eksportowa. Wcześniej przedmiotem naszego eksportu w znacznie większym 
stopniu były paliwa i oleje mineralne.

Słowacja dostarcza na polski rynek przede wszystkim artykuły przemy-
słowe i środki transportu, głównie samochody oraz części i podzespoły. Są 
to najczęściej auta wytwarzane w fabryce należącej do grupy Volkswagena 
i w zakładach KIA. Zauważalny jest również import telewizorów. Udział 
słowackiej żywności wywożonej do Polski jest relatywnie niewielki i raczej 
malejący. Sporadycznie na polskim rynku znajduje się słowackie wino czy 
piwo.

Jest bardzo prawdopodobne, że przewaga importu ze Słowacji nad impor-
tem z Polski utrzyma się także w następnych latach. Wynika to przede 
wszystkim z niskiej chłon ności rynku słowackiego. Szansę wzrostu naszego 
eksportu mogłyby stworzyć znaczniejsze powiązania inwestycyjne i kapita-
łowe, które w relacjach dwustronnych ze Słowacją są jak dotąd niewielkie. 
Wskazywali na to wielokrotnie premierzy i prezydenci obu państw. 

Obserwowane już teraz zwiększone zainteresowanie rynkiem słowackim 
ze strony polskich przedsiębiorstw będzie prawdopodobnie wzrastać. Sprzy-
jać temu będą niższe podatki oraz uproszczone procedury rejestracji i prowa-

9 Natomiast według danych słowackich nasz bilans handlowy jest dodatni i wynosi 
+134,5 mln EUR. Różnica wynika z odmiennej metody liczenia obrotów handlu zagranicz-
nego w Polsce i na Słowacji.
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dzenia działalności gospodarczej. Natomiast niewątpliwą przeszkodą mogą 
się okazać swego rodzaju „kampanie propagandowe” słowackich organiza-
cji gospodarczych i izb handlowych, przestrzegające przed zalewem polskich 
(„niedobrych” lub wręcz „chorych”) ziemniaków, okien plastykowych itp. 
Miejmy jednak nadzieję, że takie sposoby walki z konkurencją nie będą nad-
używane, a rywalizacja na rynku będzie szlachetna, czyli normalna.

Tradycyjnie we współpracy gospodarczej, nie tylko polsko-słowackiej, 
dominuje handel. Współpraca inwestycyjna jest słabo rozwinięta. Wpraw-
dzie na słowackim rynku działają firmy polskie, ale z nieznacznym kapita-
łem. Są to przeważnie firmy dystrybucyjne, rozprowadzające m.in. artykuły 
meblarskie, gospodarstwa domowego i motoryzacyjne oraz materiały budow-
lane, żywność, odzież, obuwie. Polskim przedsiębiorstwom handlującym na 
Słowacji często brakuje odpowiedniego przygotowania i doświadczenia na 
rynkach zagranicznych, co jest przyczyną różnorodnych kłopotów, zwłasz-
cza przed przystąpieniem Słowacji do UE.

Zaangażowanie polskich firm w bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
(BIZ) na Słowacji przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela  3
Wartość polskich BIZ na Słowacji w mln EUR (dane wg NBP)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wartość 0,1 0,2 0,8 14,9 2,3 16,8 13,9
Źród ło: A. Kupich: Stosunki dwustronne Polski ze Słowacją. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”. Warsza-
wa 2004.

W 2008 roku przyrost polskich BIZ wyniósł 42 mln EUR, a skumulo-
wana ich wartość osiągnęła blisko 75 mln EUR. Wynika z tego, że najwięk-
szy wzrost tych inwestycji miał miejsce po rozszerzeniu UE w 2004 roku. 
Wówczas zmieniły się też trochę kierunki inwestowania — na rynek słowacki 
zaczęły wchodzić firmy komputerowe, oferujące m.in. oprogramowanie. 

Inwestycje słowackie w Polsce do 2004 roku przewyższały inwestycje 
polskie, później zaś polskie firmy inwestowały bardziej dynamicznie, a część 
inwestycji słowackich (w wysokości 4 mln EUR) została z Polski wycofana. 
Dotyczyło to przede wszystkim stacji benzynowych „Slovnaftu” (po zmia-
nach własnościowych i przejęciu firmy przez węgierski MOL). Kształtowanie 
się słowackich bezpośrednich inwestycji w Polsce przedstawiono w tabeli 4.

Tabela  4
Wartość słowackich BIZ w Polsce w mln EUR (dane wg NBP)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wartość –1,5 10,1 10,6 –3,4 12,4 –6,7 23,8
Źród ło: A. Kupich: Stosunki dwustronne Polski ze Słowacją…
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Ostatecznie na koniec 2008 roku wartość środków, które firmy słowackie 
zainwestowały w naszym kraju, wyniosła ok. 46 mln EUR.

W najbliższych latach największe szanse rozwoju współpracy gospodar-
czej, w tym kooperacji produkcyjnej, będą miały firmy branży motoryzacyj-
nej, szczególnie powiązane bezpośrednio lub pośrednio z nowymi fabrykami 
samochodów — KIA Motors w Żylinie i PSA Peugeot Citroën w Trnawie. 
Jednakże ogólny brak wolnych kapitałów będzie nadal ograniczał rozwój 
współpracy inwestycyjnej.

Nowe możliwości rozwoju wymiany gospodarczej stwarza współpraca 
przygraniczna. Impulsem powinny stać się europejskie fundusze regionalne. 
W realizację inwestycji z tych środków mogą przecież angażować się firmy 
pochodzące z jednej i drugiej strony granicy. Może też dzięki temu dojdzie 
do powrotu polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynek słowacki.

Dość dobrze rozwija się wymiana turystyczna, zwłaszcza w regionach 
przygranicznych, oraz ruch tranzytowy. Jednak w ostatnich latach zmniej-
sza się liczba przyjazdów pobytowych Polaków na Słowację. Jest to przede 
wszystkim konsekwencja umocnienia się słowackiej korony i przejścia na 
euro oraz niedostatków w poziomie usług hotelarskich. Tymczasem Sło-
wacja nastawia się na poważny wzrost liczby polskich turystów i prowadzi 
w tym celu szeroką kampanię promocyjną w Polsce, podobnie jak w Cze-
chach i Holandii.

Szczególną formą współpracy gospodarczej jest tzw. turystyka zakupowa. 
Wyjazdy Słowaków na zakupy do Nowego Targu i innych miast południo-
wej Polski są coraz bardziej popularne, zwłaszcza teraz, gdy Słowacy płacą 
w walucie europejskiej. Wiadomo, że się to opłaca. Polskie ceny, zwłaszcza 
te bazarowe, okazały się bardzo korzystne. Takie zakupy nie są objęte żadną 
statystyką, nie ma też w pełni wiarygodnych szacunków dokonywanych 
obrotów. Można jednak przypuszczać, że gdyby zakupy czynione przez Sło-
waków w Polsce doliczyć do polskiego eksportu, to prawdopodobnie nasze 
ujemne saldo handlowe znacznie by się zmniejszyło.

Współpraca transgraniczna

Ta forma współpracy tradycyjnie rozwijała się najlepiej. Na polsko-sło-
wackiej granicy (prawie 550 km długości) działają obecnie 3 euroregiony: 
Karpaty (wielostronny), Tatry (dwustronny) i Beskidy (polsko-słowacko- 
-czeski). Ta sprawdzona w Europie Zachodniej formuła współdziałania 
lokalnych społeczności i ich samorządów okazała się efektywna i w tym 
przypadku. Potwierdziła to m.in. konferencja polsko-słowacka w Preszowie,  
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która odbyła się z udziałem prezydentów obu państw w kwietniu 2002 roku. 
Zgromadzili się na niej działacze euroregionów, samorządowcy oraz przed-
stawiciele kręgów gospodarczych. Omawiano głównie przyszłość współpracy 
transgranicznej w ramach Unii Europejskiej, poszukiwano jej przełożenia na 
efekty gospodarcze, czyli m.in. na wzrost zatrudnienia. W konferencji uczest-
niczyli bowiem przede wszystkim praktycy, szefowie wyższych organów 
samorządowych — marszałkowie polskich województw i po raz pierwszy, 
wybrani bezpośrednio, przewodniczący słowackich „krajów” (województw). 
Dzięki ich różnorodnym inicjatywom gospodarczy wymiar tej współpracy jest 
coraz bardziej widoczny, m.in. w lepszym wykorzystywaniu funduszy: już 
zakończonego PHARE CBC, Interreg oraz funduszu spójności UE. Rozwo-
jowi kontaktów regionalnych sprzyja bliskość językowa, kulturowa, ale także 
zbieżność interesów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju społeczności 
lokalnych.

Ta forma wspópracy stwarza też nowe możliwości dla rozwoju wymiany 
gospodarczej. Impulsem powinny stać się wspomniane europejskie fundusze 
regionalne. W realizację inwestycji z tych środków mogą angażować się firmy 
pochodzące z jednej i drugiej strony granicy. Może też dzięki temu dojdzie 
do powrotu polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynek słowacki? Tkwi 
w tym ciągle niewykorzystany potencjał. 

Ciekawą inicjatywą transgraniczną było podjęcie przez władze regio-
nów żylińskiego i śląskiego oraz morawskośląskiego działań zmierzających 
do pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego znajdującego się 
w trójkącie Katowice—Ostrawa—Żylina. 

Znaczącym wydarzeniem było też Forum Gospodarcze Euroregionu Tatry, 
które przy współpracy z Ambasadą RP w Republice Słowackiej zostało zor-
ganizowane w listopadzie 2008 roku w Spiskiej Nowej Wsi i będzie kontynu-
owane w latach następnych.

Bardzo użytecznym instrumentem dwustronnej współpracy Polski i Sło-
wacji stała się działająca od dwunastu lat Komisja Międzyrządowa ds. 
Współpracy Transgranicznej. Służy ona kompleksowemu omawianiu zagad-
nień współpracy transgranicznej i regionalnej. Głównym zadaniem Komisji 
jest aktywizacja i wspieranie współpracy regionalnej administracji państwo-
wej oraz samorządowej ze swoimi partnerami w celu realizacji wspólnych 
projektów gospodarczych, społecznych, kulturalno-edukacyjnych, przyczy-
niających się do rozwoju obszarów przygranicznych w obu krajach.

Komisja spotyka się raz w roku, podsumowując mijający okres i wyty-
czając plany dalszego działania. W skład Komisji wchodzi 11 grup robo-
czych: ds. ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego; ds. kultury, eduka-
cji i wymiany młodzieży; ds. współpracy przygranicznej samorządu tery-
torialnego; ds. przejść granicznych i transportu; ds. koordynacji rozwoju 
regionów przygranicznych; ds. ochrony środowiska i gospodarki leśnej; ds. 
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współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub 
innych poważnych wypadków; ds. rolnictwa i gospodarki żywnościowej; ds. 
pracy i polityki socjalnej; ds. współpracy gospodarczej; ds. planowania prze-
strzennego i budownictwa10.

Ważnym zadaniem Komisji jest wspieranie rozwoju regionalnego, w tym 
wzrostu ekonomicznego pogranicza (ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
małej i średniej przedsiębiorczości) oraz rozwoju infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej. 

Rozwijająca się współpraca, zwłaszcza na płaszczyźnie społecznej i oby-
watelskiej, wymaga tworzenia odpowiedniej sieci placówek konsularnych. 
Republika Słowacka prowadzi działanie w tym kierunku, otwierając kolejne 
konsulaty honorowe (w Poznaniu, Gliwicach, Rzeszowie, Sopocie, Wrocła-
wiu i Zakopanem). Od 2002 roku funkcjonuje też Konsulat Generalny RS 
w Krakowie. Polsce, jak dotąd, udało się uruchomić jedynie Konsulat Hono-
rowy w Liptowskim Mikulaszu. Perspektywy otwarcia Konsulatu General-
nego RP w Koszycach są nadal odległe, chociaż potrzeba utworzenia pla-
cówki jest oczywista, składano też stosowne deklaracje.

Do rozwoju wszechstronnej współpracy wzajemnej powinno się przy-
czynić Forum Polsko-Słowackie, które w obu stolicach powstaje i zaczyna 
działać z inicjatywy obecnego Ambasadora RS w Polsce Franciszka Rużiczki. 
Składać się ono będzie z osobistości, a także instytucji ze sfery polityki, 
kultury, gospodarki i organizacji pozarządowych11.

Razem w Unii Europejskiej 

Wspólnym celem Polski i Słowacji było pomyślne zakończenie negocjacji 
akcesyjnych z Unią. Mieliśmy do zrealizowania nie tylko wspólny cel, ale też 
wspólne interesy, jak chociażby: uzyskanie stosownego wsparcia dla gałęzi 
gospodarki wymagających restrukturyzacji i stosowanie zasady solidarności 
w decyzjach unijnych. Dlatego właśnie kwestie unijne dominowały w trakcie 
oficjalnych i roboczych wizyt prezydentów i premierów obu państw w Braty-
sławie i Warszawie oraz rozmów podczas szczytów Grupy Wyszehradzkiej, 
zwłaszcza kiedy przewodnictwo obejmowała Słowacja lub Polska. 

Problemom integracji europejskiej były poświęcone wielokrotne kon-
sultacje minister ds. europejskich Danuty Hübner z partnerami słowackimi. 

10 Szerzej na ten temat w protokole ostatniego posiedzenia Komisji zob. na stronie Web. 
MSWiA http://www.mswia.gov.pl/.

11 Zob. www.ambasada-slowacji.pl.
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Wydarzeniem politycznym i medialnym stał się polsko-słowacki „okrągły 
stół”, poświęcony różnym aspektom akcesji, który z inicjatywy Ambasady 
RP w lipcu 2002 roku obradował w Bratysławie z udziałem ministrów i eks-
pertów obu stron. Słowacy wielokrotnie z zainteresowaniem i uznaniem 
wypowiadali się zarówno o polskich doświadczeniach, jak i formie ich prze-
kazywania.

Nasze dwa kraje są członkami UE — najbardziej skutecznego ugrupo-
wania integracyjnego we współczesnym świecie. 1 maja 2004 roku razem 
z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej zostaliśmy przyjęci do 
Wspólnot Europejskich. Stało się tak po pomyślnym zakończeniu negocja-
cji i podpisaniu Traktatów Europejskich. Osiągnięcie tego nie było proste. 
Polska wraz z Czechami i Węgrami znalazła się w tzw. grupie luksembur-
skiej i rozpoczęła negocjacje akcesyjne prawie o dwa lata wcześniej od Sło-
wacji, która zaliczona została do tzw. grupy helsińskiej. Uzasadnione były 
obawy, że RS nie zdoła nadrobić powstałego dystansu, a zwłaszcza dostoso-
wać swojej legislacji do acquis commnautaire, czyli prawa wspólnotowego. 
Udało się to dzięki zdecydowaniu i konsekwentnej pracy rządu M. Dzu-
rindy, wypełniającego wolę słowackiego społeczeństwa, które w zdecydowa-
nej większości opowiadało się za integracją europejską. Znalazło to również 
potwierdzenie w referendach przeprowadzanych w Polsce i w Republice Sło-
wackiej. 

Wysokie poparcie społeczne dla integrującej się Europy utrzymuje się 
w obu krajach przez cały okres członkostwa. Badania opinii publicznej poka-
zują, że w Polsce z przynależności do UE zadowolone jest ok. 80% społe-
czeństwa, a na Słowacji blisko 75% społeczeństwa pozytywnie ocenia wpro-
wadzenie wspólnej waluty i przejście na euro.

W Polsce i na Słowacji widoczne są efekty okresu poakcesyjnego, 
zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Do tych pierwszych należą przede 
wszystkim rosnące strumienie funduszy europejskich, zwłaszcza struktural-
nych. Po wykorzystaniu środków pomocowych przed akcesją i w pierwszych 
dwóch latach członkostwa teraz — w ramach tzw. nowej perspektywy finan-
sowej na lata 2007—2013 — Polska otrzyma z UE ponad 67 mld EUR, a Sło-
wacja ok. 11 mld EUR na infrastrukturę, rozwój regionalny, edukację itp. 
To bardzo dużo, zwłaszcza jeśli środki te zostaną wydatkowane na realiza-
cję dobrze przygotowanych projektów. Do bezpośrednich efektów integracji 
trzeba też zaliczyć otwarcie rynków pracy prawie wszystkich krajów człon-
kowskich (z wyjątkiem Austrii i Niemiec) oraz ogromny postęp w dochodze-
niu do pełnej realizacji podstawowej zasady Unii, czyli „trzech wolności”, tzn. 
swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Pośrednim efektem człon-
kostwa w obu krajach był spadek bezrobocia, przyśpieszenie wzrostu PKB, 
zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zmniejsze-
nie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki temu w Polsce i na Słowacji nastąpiła 
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wyraźna poprawa sytuacji konsumentów — wystąpił wzrost płac realnych 
i przyrost miejsc pracy. Dla samej Słowacji najważniejszym efektem inte-
gracji europejskiej było przystąpienie do Unii Walutowej, czyli tzw. euro-
landu. Stało się to w czasie rządów premiera R. Fico, chociaż właśnie on 
przed wyborami w 2006 roku podważał zasadność szybkiej zamiany korony 
na euro. Od 1 stycznia 2009 roku Słowacy posługują się taką samą walutą jak 
15 innych krajów UE, a słowackie przedsiębiorstwa rozliczając się we wspól-
nej walucie unikają tzw. ryzyka kursowego, które niejednokrotnie okazywało 
się wielce kosztowne.

Aktualnie, w dobie globalnego kryzysu, wymienione efekty integracyjne 
nabierają jeszcze większego znaczenia. Wprawdzie Polska — w odróżnieniu 
od większości krajów UE — nie doznaje poważniejszej recesji, lecz tylko 
wyraźnego spowolnienia dynamiki gospodarczej, a Słowacja szybko (według 
przewidywań) wyjdzie z recesji, to i tak rozwiązanie powstałych problemów 
ekonomicznych będzie bardzo trudne. Byłoby ono jednak o wiele trudniej-
sze bez unijnych środków i inwestycji zagranicznych oraz bez otwarcia euro-
pejskich rynków pracy. Trzeba powiedzieć, że dzięki wcześniejszemu przy-
stąpieniu do strefy euro Słowacji — w odróżnieniu od Polski — udało się 
uniknąć destabilizacji waluty krajowej. Miało to pozytywny wpływ na sytu-
ację kredytobiorców i importerów, ale zmniejszyło konkurencyjność słowac-
kiego eksportu, czego — z kolei — uniknęli polscy eksporterzy.

Przyszłość Polski i Słowacji jest ściśle związana z przyszłością Unii. 
Będzie więc zależała od sprawności i skuteczności w rozwiązywaniu pro-
blemów europejskich przez państwa członkowskie i organy unijne. Jest to 
konieczne, gdyż wyzwania są ogromne. Na rozwiązanie czekają przede 
wszystkim rosnące problemy energetyczne. Ich przezwyciężenie wymaga 
solidarnego działania wszystkich krajów Europy, wszystkie bowiem potrze-
bują gwarancji bezpiecznych dostaw nośników energii. Poważnym wyzwa-
niem dla wszystkich jest też ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery. W tej dziedzinie potrzebne są optymalne decyzje, uwzględniające 
interesy wszystkich zainteresowanych stron. Na ubiegłorocznym grudnio-
wym szczycie UE okazało się, że jest to możliwe dzięki wysiłkom i zgodnym 
wystąpieniom przedstawicieli Polski i pozostałych państw GW, która także 
w ten sposób przejawiła swoją żywotność.

Sytuacja w gospodarce światowej i europejskiej wymaga, aby niezależ-
nie od panującego kryzysu była kontynuowana i konsekwentnie realizowana 
„Strategia Lizbońska”, której głównym celem było — i powinno pozostać — 
zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na całym obszarze UE. 
Strategia ta ma zapewnić gospodarce unijnej wysoki poziom innowacyjności 
i konkurencyjności, a tego właśnie potrzebuje w najwyższym stopniu także 
gospodarka polska i słowacka.
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Polska perspektywa współpracy regionalnej
w Europie Środkowo-Wschodniej 
w okresie pozimnowojennym

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie motywów oraz 
przejawów zaangażowania Polski we współpracę regionalną w Europie 
Środkowo-Wschodniej1 w okresie następującym po zakończeniu zimnej 
wojny. Pod tym względem analizą objęte zostały trzy ugrupowania: Grupa 
Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego oraz Inicjatywa Środko-
woeuropejska. W związku z powyższym, opracowanie podzielone zostało 
na dwie, wzajemnie uzupełniające się części. Pierwsza odnosi się do 
motywów, jakie legły u podstaw rozwijania tak zorganizowanej sąsiedz-
kiej współpracy do i po roku 2004 (traktując tę datę jako naturalną cezurę), 
druga skupia się na genezie, obszarach i przejawach aktywności wymie-
nionych struktur z wiodącym zaakcentowaniem polskich inicjatyw w tym 
zakresie. Ze względu na przyjęte ujęcie badawcze poszczególne ugrupo-
wania przedstawione zostały jedynie w wybranych aspektach ich funkcjo-
nowania.

1 Autorka zdecydowała się użyć terminu „Europa Środkowo-Wschodnia”, jednakże spo-
radyczne posługiwanie się innymi określeniami podyktowane jest powoływaniem się na kon-
kretne materiały źródłowe.
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Przyczyny i uwarunkowania współpracy regionalnej 
w Europie Środkowo-Wschodniej

Uwarunkowania współpracy
w Europie Środkowo-Wschodniej do 2004 roku

Lata 1989—1991 okazały się przełomowe dla współczesnych stosunków 
międzynarodowych, czyli również dla geopolitycznego położenia państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. W okresie tym dokonywały się procesy, 
które doprowadziły do zakończenia tzw. zimnej wojny, w wyniku czego 
zadecydowały (przynajmniej w formalnym wymiarze) o kresie podziału 
Europy, upadku komunizmu i załamaniu się radzieckiej dominacji nad 
środkowo-wschodnią częścią europejskiego kontynentu. Państwa leżące na 
tym obszarze stanęły wówczas wobec konieczności ponownego określenia 
swego miejsca w skomplikowanej mozaice stosunków międzynarodowych. 
Okazało się to zadaniem tym trudniejszym, że na początkowym etapie wie-
lopłaszczyznowej transformacji znalazły się one w swoistej geopolitycznej 
próżni pomiędzy Zachodem a Wschodem2. Następujący po tym okres miał 
więc służyć wypracowaniu spójnych koncepcji aktywności zewnętrznej, 
które z jednej strony stanowiłyby potwierdzenie niezależności tychże pod-
miotów, a z drugiej pozwoliłyby im osiągnąć zakładane strategiczne cele. 
Innymi słowy, należało znaleźć odpowiedź na pytanie: „co dalej”?3. 

2 Po 1989 roku Polska stała się częścią strefy euroatlantyckiej, zróżnicowanej m.in. pod 
kątem poziomu bezpieczeństwa poszczególnych, składających się na nią grup państw. Szerzej 
na ten temat zob. m.in.: W. Malendowsk i: Nowe uwarunkowania i cele polityki zagranicz-
nej Polski po 1989 roku, W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne 
i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji. Red. B. Łomi ńsk i, M. Stola rcz yk . Kato-
wice 1998, s. 22. Być może najkrócej, a jednocześnie najdobitniej i najtrafniej geopolityczne 
położenie Polski wyraził Sławomir Mrożek, stwierdzając swego czasu, że to „kraj, który leży 
na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu”. Cyt. za: I. Pawl i kowska: Koncepcje bez-
pieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku. Toruń 2006, s. 53. O wytworzeniu się 
i konsekwencjach „szarej strefy”, w jakiej znalazły się państwa Europy Środkowej zob. też: 
R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje— struktury—funk-
cjonowanie, Warszawa 1999, s. 235—236.

3 Pojawiały się wówczas różne, z perspektywy czasu często nawet utopijne koncepcje. 
Niemniej w ich ramach można za Erhardem Cziomerem wyróżnić pewne wspólnie dla ogółu 
państw Europy Środkowej i Wschodniej zasady i priorytety, choć o niejednakowej sile wystę-
powania. Wśród nich istotny był fakt wysunięcia na plan pierwszy kwestii suwerenności, nie-
zawisłości, integralności terytorialnej, a także interesu narodowego, co w szczególnym natę-
żeniu ujawniło się wśród tych państw, które w minionym okresie najściślej powiązane były 
ze Związkiem Radzieckim. Jednocześnie priorytet przyznany został orientacji prozachodniej 
i proeuropejskiej, co znajdowało swój praktyczny wyraz przede wszystkim przez dążenie do 
integracji z zachodnimi strukturami, choć także w tym przypadku potrzeba takowej afiliacji 
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Ogólnie rzecz ujmując, państwa Europy Środkowej (w ujęciu Janusza 
Świerkockiego to kraje należące do byłego RWPG oraz republiki nadbał-
tyckie) zorientowane były na realizację w prowadzonej przez siebie poli-
tyce zagranicznej dwóch obszarów działań — dążenia do zakotwiczenia się 
w zachodnich strukturach współpracy oraz budowania podstaw regionalnej 
kooperacji. Miało to docelowo prowadzić do odzyskania politycznej nieza-
leżności, a także ostatecznego ugruntowania podjętych wysiłków transforma-
cji ustrojowej i zapewnienia bezpieczeństwa narodowego4. Być może jednak 
adekwatniejszym byłoby wskazanie zamiast dualizmu — triady obszarów 
działań składających się na polską aktywność na arenie międzynarodowej 
— jak uczynił to Jacek Gajewski, dokonując analizy tej kwestii w corocz-
nych exposé ministra spraw zagranicznych. Wskazywał on na równolegle 
podejmowane wysiłki w kierunku integracji europejskiej i euroatlantyckiej, 
rozwoju stosunków bilateralnych zarówno na zachodnim, jak i na wschodnim 
odcinku, a także silnej orientacji na najbliższe geograficznie otoczenie wraz 
z działalnością regionalnych struktur współpracy5. 

Pełna integracja z Zachodem, w jej instytucjonalnym wymiarze, okazała 
się jednak w praktyce trudna do osiągnięcia, przynajmniej w dającej się 
wówczas przewidzieć przyszłości. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej 
były w tamtym okresie do tego procesu z oczywistych względów nie-
przygotowane, a same deklaracje stanowić mogły, co najwyżej, niezbędne 
i pożądane, ale jednak tylko preludium do konkretnych, podejmowanych 
w ich następstwie działań. Brak gotowości do uczynienia decydującego 
kroku w tym kierunku widoczny był również w środowisku międzynaro-
dowym. Symptomatyczna wydaje się pod tym względem postawa szczegól-
nie dwóch państw — Rosji oraz Stanów Zjednoczonych. Te ostatnie z zado-
woleniem przyjmowały zapoczątkowany proces transformacji w tej części 
Europy, niemniej jednak administracja ówczesnego prezydenta George’a  
H. Busha ostrożnie odnosiła się do kwestii udzielania tymże państwom 
oczekiwanej przez nie wymiernej pomocy materialnej oraz do popie-
rania ich integracyjnych aspiracji. Niepewność co do losów zachodzą-

nie była jednakowa w skali całego regionu. Wyraźnie również zaznaczyło się dążenie niektó-
rych państw tego obszaru do podjęcia współpracy dobrosąsiedzkiej i regionalnej, choć reali-
zacja tego zamierzenia nie przebiegała bezproblemowo. Natomiast w szczególności państwa 
postjugosłowiańskie stanęły przed koniecznością uporania się z występującymi napięciami 
i konfliktami, które nie pozostawały bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, zarówno 
w regionie, jak i na całym kontynencie europejskim. Zob. i tam też bardziej szczegółowo 
na ten temat: E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia. W: E. Cz iomer, L.W. Zybl i -
k iewicz: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Warszawa 2006, s. 361.

4 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska, W: Integracja europejska. Pod-
ręcznik akademicki. Red. A. Marsza łek. Warszawa 2004, s. 428.

5 Zob. J. Gajewsk i: Regionalizm w polityce zagranicznej Polski 1989—2000. W: Polska 
polityka bezpieczeństwa 1989—2000. Red. R. Ku ź n ia r. Warszawa 2001, s. 241.
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cej w Europie Środkowej transformacji ustrojowej kazała Waszyngto-
nowi oczekiwać, że procesowi integracji nadany zostanie najpierw kieru-
nek zachodnioeuropejski, który dopiero później będzie poszerzony również 
o euroatlantycki. Dlatego też Stany Zjednoczone optowały za takim roz-
wiązaniem, które z jednej strony z KBWE uczyniłoby strefę wzrostu natę-
żenia instytucjonalnych więzi pomiędzy Zachodem i niekomunistycznymi 
państwami tej części Europy, a z drugiej skutkowałoby wypracowaniem 
szerszego mechanizmu konsultacji z Sojuszem Północnoatlantyckim6. Rosja 
natomiast starała się powstrzymać „ucieczkę” państw Europy Środkowo- 
-Wschodniej ze swej wyłącznej dotąd strefy wpływów, co stanowiło dla 
niej jeden z czynników, będący punktem odniesienia dla oceny integracyj-
nych aspiracji tej grupy państw.

Między innymi właśnie owe przytoczone czynniki miały zadecydować 
o tym, że droga do pełnego uczestnictwa w zachodnich strukturach znacz-
nie się wydłuży. Tym samym powstała swoista luka w czasie, której zapeł-
nieniu mogła służyć z wielu względów prostsza do realizacji współpraca 
o charakterze regionalnym i subregionalnym, której rozwój mógł zostać 
ujęty w kategoriach etapu pośredniego, następującego po okresie uprzednich 
podziałów, a jednocześnie poprzedzającego jedność całego kontynentu czy 
też wpisującego się w szerszy proces tworzenia jego nowej, demokratycz-
nej i zintegrowanej odsłony7. W tym kontekście można mówić o interferen-
cji dwóch wzajemnie wzmacniających się zjawisk. Z jednej bowiem strony 
powstały w środowisku międzynarodowym korzystne warunki do inicjo-
wania wspomnianej formy kooperacji, a z drugiej dostrzegano potrzebę 
znalezienia środków zaradczych w odpowiedzi na wyzwania wynikające 
z nowych międzynarodowych uwarunkowań. Dlatego też jedną z charakte-
rystycznych cech środowiska międzynarodowego w początkowym okresie  
transformacji był renesans rozmaitych koncepcji subregionalnych koopera-
cji, mających swe źródło w powiązaniach o charakterze historycznym (pod-
łożem ich wykształcenia stał się m.in. czynnik geograficzny)8, a także próba 
wypracowania nowych. Tym samym, ustanowienie wielostronnej współ-

6 Zob. J. St achu ra: Miejsce Europy Środkowej w polityce amerykańskiej w epoce 
pozimnowojennej. „Studia Regionalne 2003”, T. 2 (7), s. 11—12. 

7 Zob. G. Ber natowicz: Nowy europejski regionalizm. „Sprawy Międzynarodowe” 
1994, nr 3, s. 30; R. Zięba: „Nowy regionalizm” w Europie a Polska. „Sprawy Międzynaro-
dowe” 1992, nr 1—2, s. 27. Szerzej na temat motywów i przesłanek współpracy subregional-
nej zob. R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego…, s. 235—239.

8 Zob. G. Ber natowicz: Nowy europejski regionalizm…, s. 29; S. Pa rz y mies: Sto-
sunki międzynarodowe w Europie 1945—2004. Warszawa 2004, s. 176—177; R. Zięba: 
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego…, s. 236; na ten temat zob. też m.in.: 
E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 363; I. Pawl i kowska: Koncepcje bez-
pieczeństwa…; A. Orzelska: Współpraca regionalna w Europie Środkowej i Wschodniej 
w latach 1990—2000. „Studia Polityczne” 2002, nr 13, s. 281—283. 
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pracy na poziomie regionalnym, zyskujące miano „nowego regionalizmu” 
— jak ujmuje się to w literaturze przedmiotu — stało się wręcz specyficzną 
cechą Europy Środkowej po 1989 roku9. Zbigniew Krużyński w odniesieniu 
do współpracy regionalnej i transgranicznej nie wahał się wręcz użyć okre-
ślenia „fenomen minionej dekady”, który to z czasem przeobraził się w sku-
teczny instrument nie tylko polityki zagranicznej, ale również polityki inte-
gracyjnej w odniesieniu do jej europejskiego wymiaru10. Dokonując oceny 
owego regionalnego współdziałania z perspektywy minionych lat, trudno 
się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Sytuacja po zimnej wojnie sprzyjała 
wypracowywaniu nowej formy współdziałania, która w zamierzeniach leżą-
cych u jej podstaw miała wnosić wkład w jedność, stabilizację i bezpie-
czeństwo cierpiącego z powodu odgórnie narzuconych podziałów konty-
nentu europejskiego11. Konieczne było przeto opracowanie zapewniającego 
osiągnięcie tychże celów odpowiedniego modelu regionalnej współpracy. 
Dlatego wskazane stało się przyjęcie takich jej zasad, które pozwoliłyby na 
wyeliminowanie dominacji jednych państw nad innymi oraz sprzecznych 
interesów, przy równoczesnym zapewnieniu zachowania tożsamości naro-
dowej każdego z uczestniczących w takowej współpracy partnerów12. 

Pomimo indywidualnego charakteru decyzji poszczególnych państw 
o przystąpieniu do regionalnej współpracy w skali całego regionu można 
jednak wskazać pewne jej ogólne i wspólne determinanty. Grażyna Berna-
towicz zaliczyła do nich13: problemy przekraczające swą skalą możliwości 
pojedynczych państw, przy jednoczesnym przeświadczeniu, że współpraca 
regionalna mogłaby okazać się pomocna w ich rozwiązaniu; świadomość 
trudności towarzyszących transformacji ustrojowej oraz zagrożeń wynika-
jących z ujawnienia się, znajdujących się dotąd w stanie uśpienia, konflik-
tów o podłożu narodowościowym i etnicznym; potrzebę powrotu do zerwa-
nych przez powojenną sytuację międzynarodową historycznych więzów; 
strach przed destabilizacją oraz poczucie funkcjonowania w próżni bezpie-
czeństwa; względy natury ekonomicznej skłaniające do zastąpienia nieistnie-
jących już powiązań gospodarczych nowymi; wzrost poczucia tożsamości nie 
tylko europejskiej, ale również środkowoeuropejskiej; obawę przed domina-

 9 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej. W: Polityka 
zagraniczna RP 1989—2002. Red. R. Ku ź n ia r, K. Szczepan i k. Warszawa 2002, s. 297. 
Szerzej na temat tego zjawiska zob. B. Osad n i k: Nowy regionalizm w polskiej polityce 
zagranicznej (uwagi teoretyczne). W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych…, 
s. 54—62.

10 Zob. Z. K r u ż y ńsk i: Współpraca regionalna i transgraniczna. W: „Rocznik Polskiej 
Polityki Zagranicznej 2001”. Warszawa 2002, s. 129.

11 Zob. S. Pa rz y mies: Stosunki międzynarodowe…, s. 176—177.
12 Zob. G. Ber natowicz: Nowy europejski regionalizm…, s. 29.
13 Zob. ibidem, s. 32—33.
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cją jednego państwa nad innymi (w szczególności troska taka formułowana 
była w odniesieniu do zjednoczonych Niemiec oraz Rosji, a więc dwóch 
państw, które tradycyjnie przejawiały ekspansjonistyczne tendencje w sto-
sunku do Europy Środkowej14); dążenie poszczególnych państw do wzmoc-
nienia własnej pozycji w regionie; uznawanie współpracy regionalnej jako 
elementu stabilizacji; postrzeganie współdziałania jako wstępnego, a jedno-
cześnie niezbędnego warunku szerszej współpracy i integracji w Europie. 

Polska od początku przemian ustrojowych bardzo aktywnie angażowała  
się we współpracę regionalną, umieszczając ją wysoko na liście priorytetów 
prowadzonej polityki zagranicznej. W 1990 roku ówczesny minister spraw 
zagranicznych Krzysztof Skubiszewski tak to ujmował: „Istotnym uzupełnie-
niem dualizmu Europa—potężni sąsiedzi jest nasza polityka nowych powią-
zań regionalnych. [...] interesuje nas powiązanie nowe, przyszłe — w szcze-
gólności integracja w trójkącie Czechosłowacja—Polska—Węgry; również 
interesuje nas dalszy kierunek południowy (obok Węgier, Czeskiej i Sło-
wackiej Republiki Federacyjnej — także Austria, Jugosławia i Włochy) oraz 
bardzo istotny dla nas kierunek bałtycki; myślę tu o organizowanej przez 
nas i Szwecję konferencji państw położonych nad Bałtykiem”15. Nasze zaan-
gażowanie na tej niwie wykraczało jednak poza słowne deklaracje, znaj-
dując swoje namacalne potwierdzenie w zapisach dokumentów programo-
wych polskiej polityki zagranicznej. Wśród motywów skłaniających Polskę 
do bycia zarówno inicjatorem, jak i czynnym uczestnikiem poszczególnych 
struktur współpracy, w ich regionalnym wymiarze, można wskazać (ponow-
nie za Jackiem Gajewskim) pewne specyficzne uwarunkowania, takie jak 
to, że Europa Środkowa niezmiennie stanowi pole bezpieczeństwa Polski. 
W wyniku przemian zapoczątkowanych w 1989 roku zasadniczej zmianie 
uległ układ państw z Polską bezpośrednio sąsiadujących, spośród których 
przez długi czas jedynie Niemcy mogły poszczycić się ustabilizowaną demo-
kracją i efektywnie funkcjonującą gospodarką, przy jednoczesnym posiadaniu 
statusu państwa członkowskiego zachodnich struktur współpracy. Poza tym 
Polska w przeszłości niejednokrotnie podejmowała próby inicjowania wielo-
stronnej współpracy w Europie Środkowej. Wreszcie w grę wchodził także 
czynnik idealistyczny czy też świadomościowy, czerpiący z debat opozycji 
antykomunistycznej i emigracji politycznej przed 1989 rokiem — nowa sytu-
acja geopolityczna uczyniła bowiem wcześniej nierealne projekty teraz moż-
liwymi do realizacji. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla polskiego 
stanowiska w tej kwestii nabierały wypowiedzi Zbigniewa Brzezińskiego16.

14 Zob. też: R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego…, s. 238.
15 Exposé z 26 kwietnia 1990 roku. Cyt. za: J. Gajewsk i: Regionalizm w polityce bez-

pieczeństwa Polski…, s. 241—242.
16 Zob. ibidem, s. 235—237;  Idem: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicz-

nej…, s. 297—298.
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Należy jeszcze wspomnieć o dodatkowych bodźcach: jednym o charak-
terze zewnętrznym, drugim — wewnętrznym. Niewątpliwie wśród pozy-
tywnych impulsów rozwoju nowego regionalizmu znalazła się pełna apro-
baty postawa zachodnich partnerów, a w szczególności Wspólnoty Euro-
pejskiej i USA, które upatrywały w nim dla siebie wymiernych korzyści 
w postaci stabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w regionie. Współ-
pracę tę postrzegały również jako swoisty etap przygotowawczy na drodze 
do podjęcia w przyszłości przez te państwa współpracy w szerszych mię-
dzynarodowych strukturach17. Dla zachodnich państw sukces tworzonych 
regionalnych struktur kooperacji był swego rodzaju miernikiem pozwalają-
cym ocenić, na ile uczestniczące w nich państwa są przygotowane do bar-
dziej zaawansowanej współpracy w gronie poszerzonym o państwa spoza 
ich bezpośredniego sąsiedztwa. Działając na poziomie regionalnym nabie-
rały one wszak niezbędnego doświadczenia, a także uwiarygodniały i umac-
niały swą pozycję na arenie międzynarodowej. Drugim czynnikiem gene-
rowanym na poziomie państw uczestniczących w regionalnych strukturach 
współpracy było dążenie do solidarnego osiągania wspólnych czy też przy-
najmniej zbliżonych celów. Wszystkie bowiem kraje regionu znajdowały się 
w podobnej sytuacji, a w zawiązku z tym stały przed porównywalnymi 
wyzwaniami, które wydawały się prostsze i szybsze do osiągnięcia dzięki 
współpracy, niż w wyniku prowadzenia indywidualnych działań. Niestety, 
często praktyka w tym względzie okazywała się odmienna, a deklarowaną 
wspólnotę interesów zastępowała, bardziej lub mniej otwarta, wzajemna 
rywalizacja. Szczególnie widoczne stało się to na etapie negocjacji akce-
syjnych poprzedzających pierwsze w XXI wieku rozszerzenie Unii Euro-
pejskiej. 

Oprócz czynników pozytywnie wpływających na pogłębianie regio-
nalnej i subregionalnej współpracy uwidocznić należy również zjawi-
ska utrudniające takowe działania. Warte odnotowania w tym kontekście 
były zwłaszcza uwarunkowania ekonomiczne wynikające przede wszyst-
kim z zerwania dawnych powiązań i trudności w nawiązaniu nowych. 
Początek przeobrażeń politycznych i gospodarczych wywarł bowiem silny 
wpływ na potencjał poszczególnych państw regionu oraz na preferowany 
przez nie kierunek współpracy gospodarczej. W porównaniu z wcze-
śniejszymi latami w handlu zarówno towarami, jak i usługami pomiędzy 
Polską, Węgrami i Czechosłowacją odnotowano spadek obrotów, któremu 
w pierwszym przypadku towarzyszyło pogorszenie się ich struktury jako-
ściowej. Spadła równocześnie intensywność kontaktów politycznych, jak 
i współpracy w wielu istotnych dziedzinach. Równolegle jednak szybkiemu 

17 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 429; zob. też: R. Zięba: 
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego…, s. 237—238.



256 Justyna Tomala-Wawrowska

i znacznemu wzrostowi uległy obroty handlowe z państwami zachodniej 
Europy18. Także przejęta po minionym okresie zbliżona struktura gospoda-
rek byłych państw RWPG w nowych uwarunkowaniach okazała się w więk-
szym stopniu przeszkodą w ponownym nawiązaniu współpracy niż czynni-
kiem o charakterze integrującym. Ponadto ujawnienie znacznego zapóźnie-
nia gospodarczego państw byłego bloku komunistycznego sprawiło, że pod 
względem ekonomicznym nie były one dla siebie atrakcyjnymi partnerami. 
Co więcej, brak posiadanego kapitału czynił z nich rywali w walce o pozy-
skiwanie zagranicznych inwestycji19. 

Istotną rolę odegrały także czynniki, które można określić jako histo-
ryczno-polityczne. Sąsiedzka współpraca i integracja w nowych uwarun-
kowaniach były w zasadzie rzeczami bezdyskusyjnymi, ale na osłabie-
nie odczuwania potrzeby takich kontaktów wpływała reorientacja w poli-
tyce zagranicznej państw Europy Środkowo-Wschodniej w stronę WE oraz 
uprzedzenia wyniesione z minionego okresu20. Ponadto postawę poszczegól-
nych państw zaczęła w coraz większym stopniu cechować podejrzliwość co 
do prawdziwych intencji i motywów pozostałych partnerów. W tym przy-
padku uwarunkowania historyczne nałożyły się na ówczesne wysiłki zmie-
rzające do zakotwiczenia się w zachodnich strukturach współpracy i zwią-
zaną z tym rywalizację21. 

Jacek Gajewski zwracał uwagę na dostrzeganie przez Polskę czynni-
ków utrudniających wzajemną współpracę, dzieląc je na subiektywne oraz 
obiektywne i zaliczając do tej pierwszej grupy osobiste postawy przywód-
ców niektórych państw w regionie i dokonywaną przez nich ewaluację fak-
tycznych potrzeb, interesów, tudzież potencjału państwa, na którego czele 
stoją. Czynniki o charakterze obiektywnym wynikały z kolei, w tym ujęciu, 
z nietolerancji i nacjonalizmu w regionie22. Kolejne negatywne okoliczno-
ści miały źródło w braku stabilności, a ich przejawem było ujawnianie się 
skrywanych dotąd konfliktów i napięć, co w sposób szczególny uwidocz-
nione zostało na Bałkanach, skutkując obniżeniem poziomu bezpieczeń-
stwa, zarówno najbliższego otoczenia, jak i, pośrednio, całego kontynentu. 
Ponadto procesy te odcisnęły negatywne piętno na percepcji regionu w mię-
dzynarodowym środowisku, które było skłonne uważać ten rejon świata za 
potencjalnie niestabilny i nieprzewidywalny. Taka opinia o regionie pojawiła 
się m.in. w Stanach Zjednoczonych23. 

18 Zob. Z.M. Dol iwa-K lepack i: Integracja europejska. Łącznie z uczestnictwem 
Polski w UE i Konstytucją dla Europy. Białystok 2005, s. 807.

19 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 429.
20 Zob. Z.M. Dol iwa-K lepack i: Integracja europejska…, s. 807.
21 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 430.
22 Zob. J. Gajewsk i: Regionalizm w polityce bezpieczeństwa Polski…, s. 242.
23 Zob. J. St achu ra: Miejsce Europy Środkowej…, s. 20.
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Nie bez znaczenia dla rozwoju współpracy regionalnej w Europie Środ-
kowo-Wschodniej okazała się również zasygnalizowana wcześniej postawa 
Rosji oraz państw zachodnich. Rosja zajmowała bowiem ostrożne stanowi-
sko w sprawie tworzenia i rozwijania subregionalnych struktur współpracy, 
w których zabrakłoby dla niej miejsca. Czując się poza nawiasem i w coraz 
bardziej namacalny sposób obserwując utratę swych wpływów, wyraźnie 
oponowała przed ściślejszym integrowaniem się państw Europy Środkowej. 
W 1991 roku ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Julij Kwiecinski 
mówił: „Europejczycy zbyt pośpiesznie wsiadają na małe stateczki, podczas 
gdy wszyscy powinni wejść na pokład naszego wielkiego europejskiego 
statku”24. Jednakże nawet przeciwstawne stanowisko państw zachodnich, 
które nie tylko aprobowały, ale wręcz otwarcie wspierały rozwijanie koope-
racji w ramach najbliższego otoczenia, mogło przynieść efekt odwrotny od 
zamierzonego. Interpretowano je bowiem jako próbę zmierzającą do znacz-
nego odsunięcia w czasie integracji z Zachodem państw Europy Środkowo-
Wschodniej, dla których regionalne struktury współpracy miały stanowić 
rodzaj swoistej poczekalni czy też przyczyniać się do tworzenia geostrate-
gicznej szarej strefy25.

Przyczyny i uwarunkowania współpracy
w Europie Środkowo-Wschodniej po 2004 roku

Z perspektywy minionych lat można stwierdzić — zgodnie ze słowami 
Jacka Gajewskiego — że polska aktywność w środkowoeuropejskim regio-
nie stała się „wizytówką polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku”26, 
co bynajmniej nie oznacza, że podejmowana na jego obszarze współ-
praca przebiegała i przebiega bezproblemowo. Wskazać można przynaj-
mniej kilka jej przełomowych momentów, z których zapewne najważniej-
szy jak dotąd miał miejsce w pierwszych latach XXI wieku, kiedy to UE 
przesunęła swe granice na wschód. Spowodowało to znaczące zróżnico-
wanie poszczególnych państw regionu pod względem statusu na arenie 
międzynarodowej, gdy jedne uczestniczyły w procesie integracyjnym 
(włączając w to również jego transatlantycki wymiar), a inne pozostały 
w dalszym ciągu poza jego zasięgiem. Już chronologicznie wcześniejszy 
proces negocjacji akcesyjnych zaostrzył dawne podziały oraz unaocznił 
nowe, negatywnie rzutujące, zarówno na możliwość harmonijnego kon-

24 „Le Monde” 1991, le 5—6 mai, cyt. za: S. Pa rz y mies: Stosunki międzynarodowe…, 
s. 177.

25 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 430; I. Pawl i kowska: 
Koncepcje bezpieczeństwa…, s. 54.

26 J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 312.

17 Stosunki…
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tynuowania współpracy, jak i na szersze zagadnienie, jakim jest jedność 
w skali regionu. Oprócz samego rozszerzenia UE, wraz z wynikającymi 
z tego implikacjami, występowały dodatkowe czynniki silnie oddziału-
jące w tamtym okresie na sytuację Europy Środkowej, do których można 
zaliczyć pojawiające się napięcia w stosunkach transatlantyckich, tzw. 
kwestię iracką oraz proces wewnętrznych przeobrażeń UE27. Stosunki 
transatlantyckie, od dłuższego czasu podlegające okresowym fluktuacjom, 
w tamtym czasie narażone zostały na dodatkowe wstrząsy w postaci kon-
trowersji narastających wokół inspirowanej przez Stany Zjednoczone 
interwencji zbrojnej w Iraku. Jedność Europy Środkowej została poddana 
próbie również na tle kondycji Unii Europejskiej, a konkretnie dwóch 
dokonujących się równolegle w jej łonie procesów: akcesji nowych państw 
oraz ich uczestnictwa w kolejnych etapach ewolucji tej europejskiej struk-
tury. Oba te przypadki nader często zdawały się obnażać różnice inte-
resów poszczególnych stron, zadając kłam twierdzeniom o wzajemnym 
i solidarnym popieraniu swych dążeń przez kandydujące państwa. Często 
bowiem okazywało się w praktyce, że poszczególne kraje, wbrew wcze-
śniejszym ustaleniom i czynionym w tym względzie deklaracjom, podej-
mowały jawną wręcz rywalizację pomiędzy sobą. Wyciągając wnioski 
z przeszłości, trudno było zatem oczekiwać, aby już w ramach UE sytu-
acja ta mogła ulec zasadniczej zmianie. Z tego też powodu często uzna-
wana była za zły prognostyk. Być może jednak idealistyczne założe-
nia od początku były błędne, gdyż w obliczu osiągnięcia podstawo-
wych celów taki rozwój wypadków mógł okazać się niczym innym, jak 
tylko nieuchronną koleją rzeczy. Gdy wschodnie rozszerzenie UE stało 
się faktem, w pełni uprawnione było przekonanie, że występujące pomię-
dzy państwami regionu różnice zostaną spotęgowane. Najpierw negatyw-
nym miernikiem jedności środkowoeuropejskiej była kwestia Konstytu-
cji dla Europy, teraz miały się nimi stać zawierane doraźnie wewnętrzne 
koalicje, stosunki zewnętrzne UE oraz istniejące w obrębie Unii niefor-
malne podgrupy państw28. Tymczasem współdziałanie czy wręcz soli-
darna postawa nowych członków UE jest niezbędna w obliczu przykła-
dów odmiennego traktowania w ramach Wspólnoty „starych” i „nowych” 
państw członkowskich29. 

Rok 2004 w bardzo wyraźny, wręcz symboliczny sposób zamykał 
dotychczasowy etap współpracy regionalnej, co naturalnie zrodziło pytania 
o jej przyszłość. W toku debaty na ten temat możliwe stało się wyodręb-

27 Zob. Europa Środkowa — rok przełomów. W: „Rocznik Strategiczny 2003/2004”. 
Warszawa 2005, s. 237.

28 Zob. R. Ku ź n ia r: Środowisko międzynarodowe Polski A.D. 2004, czyli geopolityczna 
rewolucja w regionie. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005”. Warszawa 2006, s. 32.

29 Zob. Europa Środkowa — rok przełomów…, s. 247.
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nienie przynajmniej dwóch przeciwstawnych stanowisk. Pierwsze z nich 
zakładało konieczność poddania regionalnej kooperacji niezbędnej zmianie 
jakościowej, która bynajmniej nie zakładałaby jej końca, lecz przeciwnie  
— stanowiłaby nowy początek. Inni (można polemizować czy mniej opty-
mistycznie czy też bardziej realistycznie) zapowiadali jej nieunikniony 
kres, postrzegając rozszerzenie UE jako początek końca. Przedwczesne 
jednak przekreślanie możliwości dalszego współdziałania może okazać się 
zasadniczym błędem. Oczywiste jest, że aby przetrwać, wszystkie ugru- 
powania muszą przejść nieuniknioną transformację, tym głębszą, im bar-
dziej sformalizowana była wcześniej prowadzona w ich ramach współ-
praca. Tym samym rozszerzenie grupy państw członkowskich UE i NATO 
wymogło poszukiwania przez regionalne struktury współpracy nowych 
priorytetów, kierunków oraz sposobów ich funkcjonowania30 uwzględniają-
cych zaistniałe zmiany. Często oznaczało to wymóg przedstawienia nowej 
formuły działań, czemu jednak towarzyszyło, co znamienne, dostrzega-
nie potrzeby podtrzymywania wielostronnej współpracy w ramach wypra-
cowanych wcześniej form. Należy zauważyć, że w strukturach UE nigdy 
nie było tradycji funkcjonowania zorganizowanych struktur subregio-
nalnych, swoistych formalnych podgrup (wyjątek stanowi Beneluks oraz 
współpraca nordycka, jednakże chronologicznie wyprzedzały one powsta-
nie WE)31, toteż ugrupowania zmuszone były do wkroczenia na ścieżkę 
poszukiwania dla siebie pewnego rodzaju niszy, którą mogłyby teraz zago-
spodarować. 

Choć nie zawsze środkowoeuropejskie państwa postępowały wobec 
siebie lojalnie, to jednak Polska niezmiennie wyrażała wolę dalszego peł-
nienia funkcji przywódcy w ich gronie, a także zachowania ciągłości ist-
nienia subregionalnych form współpracy już po akcesji do UE32. Należy 
przy tym zaznaczyć, że polskie dążenie do przyjęcia w regionie roli lidera 
raczej nie znajdywało uznania ze strony sąsiadów, co stawało się często 
przedmiotem wzajemnych sporów i animozji i osłabiało tym samym soli-
darne współdziałanie na arenie międzynarodowej. Nie oznacza to, że 
wspólne inicjatywy nie były podejmowane, niemniej były one raczej 
wyrazem taktyki niż strategii, a rzadko kiedy — przekonań. Jednakże 
polska postawa w przedstawionych kwestiach nie stanowi nowego ele-
mentu naszej polityki zagranicznej, lecz jest naturalną konsekwencją 
wcześniej dokonanych wyborów. 

30 Zob. ibidem, s. 242.
31 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu środkowoeuropejskiego. „Rocznik 

Polskiej Polityki Zagranicznej 2005”. Warszawa 2006, s. 157—158; R. Ku ź n ia r : Środowi-
sko międzynarodowe Polski A.D. 2004…, s. 32.

32 Zob. R. Zięba: Polska polityka zagraniczna — U.S. first, lecz także więcej Europy. 
„Rocznik Strategiczny 2004/2005”. Warszawa 2006, s. 377.
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Potrzebę wzrostu aktywności polskich działań w ramach poszczegól-
nych struktur regionalnego współdziałania podkreślał kilka lat temu były 
minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, rozwijając tę 
myśl w jednym z artykułów prasowych: „Wyzwaniem dla Polski jest udział 
we wspólnej dyskusji nad nową wizją stosunków w naszym regionie. Wizja 
poszerzenia UE integrowała Europę Środkową. Sam termin »Europa Środ-
kowa« stał się politycznym projektem, którego celem było zniszczenie 
podziału jałtańskiego, wyrwanie się państw tego regionu spod wpływów 
Rosji i zwrócenie ku Zachodowi. Ten projekt polityczny zaowocował 
mechanizmami i platformami współpracy regionalnej. Udaną koncepcją 
— przy wszystkich jej słabościach — okazała się Grupa Wyszehradzka. 
Dziś jednak, po przyjęciu Polski, Czech, Słowacji i Węgier do NATO i UE, 
wielu polityków twierdzi, że teraz każde państwo może pójść własną drogą. 
To wszakże rodzi groźbę dekompozycji Europy Środkowej. Dlatego kwestia 
tożsamości tego regionu powinna być postrzegana, zwłaszcza w Warsza-
wie, w kategoriach wyzwania strategicznego”33. O wadze, z jaką Polska 
traktuje podtrzymywanie i rozwijanie regionalnej kooperacji, świadczą 
również słowa byłego premiera Marka Belki: „Polska przywiązuje i przy-
wiązywać będzie duże znaczenie do współpracy w ramach struktur regio-
nalnych. Uważamy, że będą one funkcjonować po rozszerzeniu UE i NATO 
o kolejne państwa regionu i będą nadal stanowić ważne płaszczyzny współ-
działania państw regionu”34. 

Analizując kwestię zaangażowania Polski w środkowoeuropejskich struk-
turach współpracy w rok po pierwszym wschodnim rozszerzeniu UE, Jacek 
Gajewski wskazał na trzy podstawowe cele, jakie nasze państwo uznało 
w tym względzie za priorytetowe35: określenie koncepcji działania tych struk-
tur po 2004 roku; wzrost zaangażowania w działania na rzecz wzmocnie-
nia roli regionu w europejskiej polityce; a także większą aktywność wobec 
Europy Wschodniej. W jego ocenie w największym stopniu cele te udało się 
osiągnąć w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Rady Państw Morza Bałtyc-
kiego. 

Nie ulega wątpliwości, że przystąpienie państw Europy Środkowej do Unii 
Europejskiej zmieniło ich wzajemne relacje, choć stopień owych zmian i ich 
wpływ na ogólną sytuację w regionie, w tym na prowadzoną w jego ramach 

33 W. Cimoszewicz: Polska w zamęcie Świata. „Gazeta Wyborcza” z 12 czerwca 2004, 
cyt. za: J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 144. 

34 Wystąpienie Marka Belki, Prezesa Rady Ministrów RP na sesji plenarnej spotkania 
szefów rządów państw-członków Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE), 26 listopada 2004 
roku, Portorož (Słowenia). Źródło: http://www.premier.gov.pl/archiwum/4756_12743.htm 
(dostęp: 29 stycznia 2008).

35 Zob. J. Gajewsk i: Polityka regionalna Polski, W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 2006”. Warszawa 2007, s. 185.
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sformalizowaną współpracę, będzie można ocenić dopiero z dalszej perspek-
tywy. Niemniej już teraz można uchwycić pewne tendencje i wysunąć na ich 
podstawie ostrożne wnioski dotyczące przyszłości. 

Wybrane struktury współpracy regionalnej
z udziałem Polski

Realizowane na obszarze Europy Środkowej projekty sformalizowa-
nej współpracy najczęściej nie przybierały form typowych dla organizacji 
międzynarodowych, pozostając regionalnymi ugrupowaniami o wyraźnie 
luźnej strukturze, przyczyniającymi się, przez swą działalność, do kształ-
towania korzystnej atmosfery w swym bliższym (regionalnym) i dalszym 
(europejskim) otoczeniu, pokonywania historycznych zaszłości oraz two-
rzenia nowych więzi w takich dziedzinach, jak: polityka, gospodarka, 
kultura czy sprawy społeczne. Jednocześnie niektóre struktury przewidują 
realizację współpracy także w obszarze obronności i bezpieczeństwa36. 
Wśród ogólnych celów determinujących ich działalność można wyróżnić 
trzy główne rodzaje aktywności zorientowane na zapewnienie bezpieczeń-
stwa w Europie: wzajemna wymiana informacji w bieżących sprawach wraz 
z odbywaniem politycznych konsultacji, współpraca sektorowa na poziomie 
subregionów, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz występowa-
nie na arenie organizacji międzynarodowych37. Przedstawione w dalszej 
części ugrupowania regionalne odegrały istotną rolę w procesie transfor-
macji tej części europejskiego kontynentu, trwale wpisując się w polityczny 
krajobraz środkowoeuropejski.

Grupa Wyszehradzka

Geneza
Grupa Wyszehradzka38 stała się na arenie międzynarodowej synonimem 

rozwijanej na obszarze Europy Środkowej nowej formy współpracy39 pomię-
dzy sąsiadującymi państwami. Choć działalność Grupy datowana jest for-

36 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 297.
37 Zob. R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego…, s. 258—276; 

J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 297. 
38 Początkowo określana nazwą Trójkąt Wyszehradzki z uwagi na trójstronny charakter 

współpracy Polski, Czechosłowacji oraz Węgier.
39 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 298.
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malnie na rok 1991, to jednak swymi korzeniami sięga okresu wcześniej-
szego — przed 1989 rokiem — gdy współdziałały z sobą organizacje dysy-
denckie w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech40. Jednak dopiero demo-
kratyczne przemiany przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych  
ubiegłego wieku umożliwiły realizację niektórych wcześniej wysuwa-
nych w tym względzie postulatów. Pierwsze spotkanie o charakterze kon-
sultacyjnym przedstawicieli Polski, Czechosłowacji i Węgier miało miejsce 
na początku kwietnia 1990 roku. Trudno je poddać jednoznacznej ocenie. 
Z jednej strony można je uznać za sukces, choć być może w większym 
stopniu państw zachodnich niż jego bezpośrednich uczestników. Spotkanie 
to bowiem wpisywało się poniekąd w formułowane przez Zachód, a pier-
wotne w stosunku do integracji Polski, Czechosłowacji i Węgier z zachod-
nimi strukturami postulaty ujednolicenia, przez wzajemną współpracę, stra-
tegii tych trzech państw wobec wyzwań wynikających z nowych uwarunko-
wań międzynarodowych. Ponadto Grupa postrzegana była przez wspólnoty 
europejskie jako czynnik przyczyniający się do większej stabilizacji regionu, 
a także jako swoisty bufor chroniący WE przed ewentualnymi zagrożeniami 
ze Wschodu41. Sama inicjatywa spotkania zasługuje więc na uznanie, jed-
nakże nie zaowocowała ona żadnymi wiążącymi ani konkretnymi ustale-
niami. Można wskazać przynajmniej dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: 
zbliżające się pierwsze demokratyczne wybory parlamentarne na Węgrzech 
oraz ówczesne odmienne wizje Polski i Czechosłowacji względem współpracy 
regionalnej42. To drugie państwo bowiem wyraźnie chętniej skłaniało się ku 
związaniu się z dzisiejszą Inicjatywą Środkowoeuropejską niż ku prowadze-
niu ścisłej współpracy wespół z Polską i Węgrami43. Niechęć, a przynajmniej 
brak zainteresowania możliwością podjęcia takowej współpracy, występowała 
zresztą nie tylko wśród czechosłowackich polityków, ale cechowała również 
znaczny odsetek społeczeństwa tego kraju44. Przyczyn negatywnego stano-
wiska Czechosłowacji było wiele, miały one zróżnicowany charakter, co nie 
znaczy, że we wzajemnych stosunkach brakowało elementów jednoczących 
czy przynajmniej zbliżających do siebie wspomniane państwa45. Niemniej 

40 Zob. S. Pa rz y mies: Stosunki międzynarodowe…, s. 177—178.
41 Zob. ibidem, s. 178.
42 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 363. Ówczesny prezydent 

Vaclav Havel wyraźnie opowiadał się za koncepcją odmawiającą Polsce przynależności do 
„przestrzeni dunajsko-adriatyckiej”, natomiast sytuującej nasze państwo wśród należących 
do „bloku bałtycko-północnego”, z Czechosłowacją jako elementem łączącym oba obszary. 
Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 300. 

43 Zob. L. Bucz ma: Czecho-Słowacja wobec „trójkąta” Warszawa—Praga—Buda-
peszt. „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 11, s. 40—41.

44 Zob. ibidem, s. 39, 41.
45 Na temat czynników zarówno utrudniających, jak i ułatwiających podjęcie trójstronnej 

współpracy zob. ibidem, s. 41—50. 
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początkowo idea ściślejszego i wtłoczonego w pewne ustalone ramy współ-
działania Polski, Czechosłowacji i Węgier wydawała się być dość daleka od 
realizacji. Wobec zaistniałych trudności dopiero kolejne spotkanie, z udzia-
łem prezydentów Polski, Czechosłowacji oraz węgierskiego premiera, odby-
wające się w malowniczo położonej węgierskiej miejscowości Wyszehrad46 
uwieńczone zostało przyjęciem 15 lutego 1991 roku Deklaracji o współpracy 
w dążeniu do integracji europejskiej47. W dokumencie tym oprócz pozytyw-
nego odniesienia się do kwestii rozwiązania Układu Warszawskiego i Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej48 uznano potrzebę uzgodnienia i koordy-
nowania działań w zakresie polityki zagranicznej, a także pogłębiania współ-
pracy w wybranych dziedzinach49. Miało to skutkować dalszą implementa-
cją przemian ustrojowych i wprowadzaniem zmian w polityce zagranicz-
nej oraz, docelowo, służyć pogłębianiu i rozwijaniu integracji w skali całego 
europejskiego kontynentu50. Powołaniu Grupy Wyszehradzkiej przyświe-
cały cztery podstawowe przesłanki: chęć ostatecznego usunięcia pozostałości 
bloku komunistycznego w tej części Europy, potrzeba przezwyciężenia histo-
rycznych zaszłości w postaci wzajemnych uprzedzeń występujących pomię-
dzy państwami Europy Środkowej, przekonanie, że współpraca ułatwia osią-
ganie wyznaczonych celów oraz zbieżność koncepcji ówczesnych elit poli-
tycznych51.

Funkcjonowanie
Począwszy od momentu powstania, działalność Grupy Wyszehradzkiej 

podlegała okresowym fluktuacjom. Z tego też powodu można wskazać przy-
najmniej kilka cezur czasowych, odzwierciedlających stopień natężenia i kie-
runki prowadzonej w ramach ugrupowania współpracy52. 

46 Tam też w 1335 roku doszło do historycznego spotkania królów Węgier, Polski 
i Czech. Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 363; Oficjalna strona interne-
towa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=938 (dostęp: 
13 lutego 2008).

47 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 432.
48 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 363; początkowo występowała 

rozbieżność w tej kwestii w stanowiskach zajmowanych przez trzy państwa Trójkąta Wyszeh-
radzkiego. Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 300. 

49 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 363—364; szerzej: J. Gajew-
sk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej……, s. 300—301.

50 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 432.
51 Zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu/

main.php?folderID=938 (dostęp: 13 lutego 2008).
52 W większości dostępnej na ten temat literatury w działalności Grupy Wyszehradzkiej 

wyróżnia się na trzy okresy: 1990 lub 1991 do 1992 roku, następnie lata od 1993 do przełomu 
1997/1998, kiedy to datuje się początek trzeciego okresu. Z uwagi na wydarzenia ostatnich 
lat, wydaje się stosowne wyszczególnienie jeszcze jednego okresu, którego cezurą z oczywi-
stych względów, byłoby rozszerzenie UE z 2004 roku. 
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Lata 1990/1991—1992/1993 to czas tworzenia, konsolidacji oraz określa-
nia głównych obszarów działania struktury53, ale także odgrywania przez nią 
koronnej roli podczas rozmów prowadzonych z NATO i UE54.

Lata 1993—1997/1998 to okres, w którym współpraca polityczna 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej przechodziła głęboką stagnację, omijającą 
jedynie dwa obszary — proces integracji z Unią Europejską oraz, w więk-
szym stopniu, sprawy wojskowe i z zakresu bezpieczeństwa55. Kilkuletnie 
zahamowanie wyszehradzkiej współpracy, a przynajmniej znaczne jej ogra-
niczenie i spowolnienie, wynikało z dominującego wówczas wśród państw 
członkowskich przeświadczenia, że ich akcesyjne aspiracje łatwiej zostaną 
zaspokojone przez nacisk kładziony na indywidualne, a nie solidarne dzia-
łania56. Występujące pomiędzy państwami członkowskimi wyraźne różnice 
interesów oraz konflikty utrudniały dalszy rozwój współpracy. Z czasem wza-
jemna kooperacja zaczęła wręcz wygasać, aż do jej zawieszenia, skutkiem 
czego czeski premier Milos Zeman w 1998 roku zaproponował, aby obszar 
działania CEFTY57 poszerzony został o płaszczyznę polityki zagranicznej, 
obrony i bezpieczeństwa, co dotychczas było kompetencją Grupy Wysze- 
hradzkiej. Niemiej jednak w tym samym roku zapadła decyzja o ponownym 
podjęciu działalności przez ugrupowanie58.

Lata 1997/1998—2004 to etap, w którym dodatkowo można wyszczegól-
nić okres od połowy 2001 roku do czerwca roku następnego, gdy z powodu 
wzajemnych animozji pomiędzy państwami członkowskimi nastąpił czę-

53 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 299.
54 Zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu/

main.php?folderID=938 (dostęp: 13 lutego 2008).
55 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 299, 302.
56 Zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu/

main.php?folderID=938 (dostęp: 13 lutego 2008).
57 Środkowoeuropejskie Porozumienie w sprawie wolnego Handlu podpisane zostało 

21 grudnia 1991 roku, a weszło w życie z dniem 1 marca 1993 roku. Zakładano w nim 
docelowe utworzenie strefy wolnego handlu na podstawie określonych w umowie zasad 
i z wyszczególnieniem towarów przemysłowych i rolno-spożywczych. Z czasem do CEFTY, 
początkowo przewidzianej jedynie jako szczególny wymiar gospodarczej współpracy pomię-
dzy państwami członkowskimi Grupy Wyszehradzkiej, zaczęły dołączać inne państwa 
regionu. Na temat funkcjonowania CEFTY zob. m.in.: P. Deszcz y ńsk i, M. Szczepa-
n iak: Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń 1995, s. 57—96; 
J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 434—439; Z.M. Dol iwa-K lepack i: 
Integracja europejska…, s. 812—817. 

58 Zob. ibidem, s. 809. Należy również wspomnieć, że idea współpracy wyszehradz-
kiej nie cieszyła się względami premiera Klausa, który na początku 1993 roku stwierdził, 
że to „niepotrzebny eksperyment”, a kiedy indziej, że „sztuczny twór Zachodu”: cyt. za:  
J. Valent a: Wyszehrad jako próba integracji Europy Środkowej. W: Europa Środkowa 
w ostatniej dekadzie XX wieku. Red. A. Essen, A. Kas tor y, M. Mi ko łajcz yk. Kraków 
2001, s. 109.
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ściowy paraliż prac Grupy, wskutek zaniechania spotkań na szczycie59. Dolna 
cezura przedziału — przełom 1997 i 1998 roku — wyznacza wzmożoną 
dynamikę działań ugrupowania, co spowodowane było zarówno zbliżającą 
się perspektywą przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, początkiem 
negocjacji akcesyjnych z UE60, jak i wynikami wyborów parlamentarnych na 
Słowacji i w Czechach (wygrana odpowiednio koalicji „antymeciarowskiej” 
i Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej) oraz kryzysem gospodarczym w tym 
ostatnim państwie61.

Lata 2004 — do chwili obecnej to okres poszukiwania przez strukturę 
nowej drogi w związku z osiągnięciem podstawowych celów, jakie legły 
u podstaw jej utworzenia. Miało się okazać, czy istnienie Grupy Wysze- 
hradzkiej pozostaje zasadne. Być może jednak należałoby tę kwestię posta-
wić inaczej i zadać pytanie o to, czy tworzące ją państwa nadal podtrzy-
mują wolę regionalnego współdziałania i takiej też spójności, a jeśli tak, to 
czy znajduje to potwierdzenie w faktach. Pierwsze doświadczenia kazały na 
to pytanie udzielić raczej negatywnej odpowiedzi. Swoistym papierkiem lak-
musowym okazała się w tym względzie kwestia traktatu konstytucyjnego, 
wobec którego członkowie Grupy Wyszehradzkiej zajęli przeciwstawne sta-
nowiska — starania Polski o zachowanie silnej pozycji w Unii spotkały się 
wręcz z otwartą krytyką Węgier, Słowacji i Czech62. Nie powiodła się również 
próba uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie nicejskiego systemu gło-
sowania. Ponadto trzy wymienione państwa przejawiały wolę przystąpienia 
do francuskiej koncepcji tzw. twardego jądra integracji. Początkowo silna ku 
temu determinacja, z czasem przekształciła się w bardziej zrównoważone 
stanowisko, niemniej pomysł ten został wówczas podtrzymany63. Załamanie 
wyszehradzkiej jedności, a przynajmniej współdziałania (przede wszystkim 
w kwestiach unijnych, ale również na tle Iraku64) zadecydowało o tym, że 
(zdaniem niektórych obserwatorów) na przełomie 2003 i 2004 roku ugru-
powanie to przechodziło bardzo poważny, najpoważniejszy wręcz kryzys 
w swej dotychczasowej historii, rzutujący na jego przyszłość65. Jednakże na 
zakończenie czeskiego przewodnictwa, upływającego pod hasłami „kontynu-

59 Zob. Z. M. Dol iwa-K lepack i: Integracja europejska…, s. 810—811.
60 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 299. 
61 Zob. P. U k ielsk i: Współpraca regionalna w Europie Środkowej. W: „Rocznik Pol-

skiej Polityki Zagranicznej 2001”. Warszawa 2002, s. 137.
62 Zob. Europa Środkowa — rok przełomów…, s. 246.
63 Zob. ibidem, s. 246— 247.
64 Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej zajmowały w tym przedmiocie zróżni-

cowane, ale także ambiwalentne stanowisko. Jednakże zobowiązały się one do udzielenia 
wsparcia stronie amerykańskiej, choć w różnym zakresie. Szerzej zob. J. Gajewsk i: Współ-
praca wyszehradzka. W: „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2004”. Warszawa 2005, 
s. 228—230.

65 Zob. Europa Środkowa — rok przełomów…, s. 246.
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acji i przyszłości” przyjęta została deklaracja zakładająca dalsze podtrzyma-
nie współpracy, przy jednoczesnym utrzymaniu jej nieformalnego pod wzglę-
dem instytucjonalnym charakteru, zogniskowanie działalności ugrupowania 
wokół realizacji konkretnych projektów oraz zewnętrzne i wewnętrzne w sto-
sunku do Unii Europejskiej umacnianie środkowoeuropejskiej tożsamości66. 
Ważnym wyznacznikiem przyszłych ram współpracy wyszehradzkiej stało 
się w tamtym okresie przyjęcie dokumentu Guidelines on the Future Areas 
of Visegrad Cooperation, wyznaczającego mechanizmy oraz cztery główne 
płaszczyzny wyszehradzkiej kooperacji67. 

Rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Grupy 
Wyszehradzkiej w ramach UE. W tym ważnym dla ugrupowania okresie 
prezydencja przypadła Węgrom. Przedstawione, w pewnym sensie wyjąt-
kowe, okoliczności znalazły odzwierciedlenie w programie węgierskiego 
przewodnictwa, który z jednej strony zakładał kontynuację wcześniej zapo-
czątkowanych działań, a z drugiej skupiał planowane, wielopłaszczyznowe 
inicjatywy wokół ustanowienia trzech głównych priorytetów. Pierwszym 
było umacnianie tożsamości Grupy wraz z rozwojem strategii komunika-
cji, tak by uczynić V4 jeszcze bliższą obywatelom. Drugim — wzmocnie-
nie spójności Grupy Wyszehradzkiej, a także jej zdolności do konsultacji 
i współpracy w sprawach pozostających bezpośrednio w sferze zaintere-
sowań UE, jak i w innych międzynarodowych kwestiach, oraz reprezen-
towanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących interesu wszyst-
kich państw Grupy. Trzeci priorytet dotyczył promocji transformacyjnych 
i modernizacyjnych wysiłków podejmowanych w państwach Europy Środ-
kowo-Wschodniej, jak i wniesienia swojego wkładu w działania mające na 
celu uczynienie UE bardziej konkurencyjną, w szczególności w obszarze 
infrastruktury oraz badań i rozwoju68. W następnych latach przewodnic-
two w Grupie pełniły kolejno: Słowacja (2006/2007), Czechy (2007/2008), 
Polska (2008/2009) oraz ponownie Węgry (2009/2010). Zadania, cele i prio-
rytety formułowane w dokumentach programowych owych prezydencji 
wykazują sporą dozę podobieństwa, na podstawie którego można wyróż-
nić dwie płaszczyzny postulowanych kierunków działań: wewnętrzną 
i zewnętrzną. Pierwsza z nich odnosi się do Grupy Wyszehradzkiej jako 
takiej i ma na celu uczynienie powyższej struktury bardziej spójną, skoor-

66 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 158. 
67 Zob. szerzej: Guidelines on the Future Areas of Visegrad Cooperation. On-line http://

www.visegradyouth.org/6vyc/readers/english/Guidelines%20on%20the%20future%20areas%20
of%20Visegrad%20co—operation.doc (dostęp: 16 lutego 2008). 

68 Zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej — program węgierskiego 
przewodnictwa 2005/2006. Programme for the Hungarian presidency of the Visegrad 
Group 2005/2006. On-line http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&article-
ID=3906&ctag=articlelist&iid=1 (dostęp: 2 listopada 2009).
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dynowaną i wyrazistą. Na drugą płaszczyznę składają się inicjatywy skie-
rowane zarówno do UE, jak i jej otoczenia. 

Nie ulega wątpliwości, że państwa tworzące Grupę Wyszehradzką, 
już jako członkowie Unii Europejskiej, widzą sens dalszego istnienia V4, 
wskazując na dwa kluczowe obszary, w ramach których takowa współpraca 
nabiera szczególnego znaczenia. Są nimi wzmacnianie tożsamości państw 
Europy Środkowej wraz z działaniami na rzecz promowania współpracy na 
poziomie regionalnym pomiędzy położonymi tu państwami oraz — zain-
spirowane dawnymi doświadczeniami — działania mające na celu wspie-
ranie procesów demokratyzacji w wybranych państwach, m.in.: na Ukra-
inie, Białorusi i w Mołdawii, jak również wśród przyszłych państw człon-
kowskich UE69. 

Polska w Grupie Wyszehradzkiej 
Dotychczas Polska trzykrotnie sprawowała przewodnictwo w Grupie 

Wyszehradzkiej. Pierwszy raz miało to miejsce w okresie 2000/2001. 
Wówczas strona polska wyznaczyła sobie cztery zasadnicze zadania-cele na 
płaszczyźnie kooperacji politycznej. Pierwszym była promocja celów ugru-
powania, zarówno w środowisku wewnętrznym Grupy, jak i wśród państw 
UE i NATO. Drugim — poparcie słowackich aspiracji integracyjnych wzglę-
dem NATO. Trzecie zadanie dotyczyło wzmocnienia tożsamości ugrupowa-
nia, jako regionalnego rdzenia politycznej i ekonomicznej stabilności. Czwar-
tym celem było rozwijanie współpracy z państwami trzecimi70.

Cele te miały zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez bliską współ-
pracę na płaszczyźnie rządowej, pozarządowej i parlamentarnej, uzgadnia-
nie wspólnych stanowisk w sprawach unijnych i regionalnych, spotkania 
i konsultacje w gronie ekspertów, spotkania na wysokim szczeblu w formule 
V4+1, odbywające się przy udziale przedstawicieli państw członkowskich 
UE i Komisji Europejskiej, organizowanie spotkań ad hoc w formule V4+1 
z innymi państwami (ze Słowenią, Litwą, Chorwacją, Ukrainą)71. Poza tym 

69 Oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu/
main.php?folderID=1031 (dostęp: 2 listopada 2009).

70 Zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej — program polskiego prze-
wodnictwa 2000/2001. 2000/2001 Polish Presidency. Tasks of the Visegrad Group during 
the Polish presidency 2000/2001. On-line http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID
=942&articleID=3911&ctag=articlelist&iid=1 (dostęp: 13 lutego 2008); J. Gajewsk i: Europa 
Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 303—304.

71 Zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.
eu/main.php?folderID=942&articleID=3911&ctag=articlelist&iid=1 (dostęp: 13 lutego 2008); 
zob. też: J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 304. Różnica 
pomiędzy współpracą w formule V4+ a Partnerstwem Regionalnym jest zasadnicza w odnie-
sieniu do partnerów, do których oba programy są skierowane. Pierwszy ma szerszy i otwarty 
charakter i dotyczy realizacji projektów we współdziałaniu z różnymi państwami, podczas 
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wyróżniono kilkanaście, bardziej szczegółowych celów, obejmujących współ-
pracę w konkretnych sektorach72.

Drugie polskie przewodnictwo Grupy Wyszehradzkiej, w okresie 
2004/2005, zorientowane zostało na podtrzymanie roli ugrupowania jako 
forum dialogu regionalnego w odniesieniu do jego europejskiego wymiaru 
i zachowującego w swej działalności „ducha i praktykę” UE73. Właśnie 
sprawy związane z UE oraz współpracą polityczną strona polska uznała 
za kwestie o największym znaczeniu, poszerzając jednocześnie katalog 
priorytetów wspólnie realizowanych projektów o infrastrukturę i trans-
port, politykę regionalną (łącznie z planowaniem przestrzennym), współ-
pracę i sprawy transgraniczne, a także ochronę środowiska. Nie ozna-
czało to bynajmniej stagnacji w innych obszarach aktywności ugrupo-
wania. Ponadto zamierzeniem Polski był wzrost dynamiki współpracy 
państw członkowskich na szczeblu administracji lokalnej i samorządów 
oraz dbałość o współpracę Grupy Wyszehradzkiej z zewnętrznymi part-
nerami — zarówno państwami, jak i organizacjami74. Ogólne cele wyzna-
czone przez polskie przewodnictwo wypełniały się konkretnymi treściami 
podczas kolejnych spotkań przedstawicieli poszczególnych państw człon-
kowskich, gdzie omawiane były kwestie związane m.in. z nową perspek-
tywą finansową Unii Europejskiej na lata 2007—2013, reformą Wspól-
nej Polityki Rolnej, zmniejszaniem dystansu technologicznego pomiędzy 
„starymi” a „nowymi” członkami UE oraz dalszym poszerzaniem granic 
unijnej struktury, a także sytuacją na Ukrainie, funkcjonowaniem Między-
narodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sprawami regionalnymi czy unij-
nymi. Na dyskusjach się jednak nie kończyło, czego przykładem może być 
chociażby utworzenie Forum Regionów Wyszehradzkich w 2004 roku czy 
też projekt powołania do życia Międzynarodowego Centrum Szkolenia Lot-
niczego w Dęblinie75. 

W pierwszym roku po wstąpieniu do UE Polska nadal przywiązy-
wała ogromną wagę do funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej. W swym 
europejskim wymiarze polska polityka zagraniczna, oprócz dwustron-
nych kontaktów z poszczególnymi państwami członkowskimi Unii, bardzo 
często realizowana była wtedy przez mechanizm w postaci właśnie Grupy 

gdy Partnerstwo Regionalne obejmuje jedynie dwa kraje — Austrię i Słowenię. Oficjalna 
strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej: http://www.visegradgroup.eu/main.php?folder 
ID=1031 (dostęp: 2 listopada 2009).

72 Szerzej na temat tychże celów zob. oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradz-
kiej — program polskiego przewodnictwa 2000/2001. 2000/2001 Polish Presidency. Tasks of 
the Visegrad Group Turing the Polish presidency 2000/2001…

73 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 159. 
74 Zob. ibidem.
75 Zob. ibidem, s. 159—161 i tam szerzej na ten temat. 
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Wyszehradzkiej76. Jednakże ponownie cieniem na harmonijnym współdzia-
łaniu jej członków kładły się głosy płynące z Pragi i Budapesztu, podwa-
żające sens dalszej współpracy z Warszawą. W przekonaniu strony czeskiej 
i węgierskiej występowały poważne rozbieżności interesów poszczegól-
nych państw Grupy, wynikające z ich zróżnicowania pod względem wiel-
kości zajmowanego terytorium i posiadanego potencjału. To z kolei miało 
oznaczać, że podtrzymywanie kooperacji z Polską może stanowić prze-
szkodę w realizacji ich własnych celów i zamierzeń. Polska starała się łago-
dzić takie obawy, przekonując, że nie dąży do wykorzystywania Grupy 
Wyszehradzkiej do własnych, partykularnych celów oraz zmarginalizowa-
nia pozycji innych państw środkowoeuropejskich, lecz chce wykorzystywać 
zajmowaną przez siebie pozycję z pożytkiem dla całego regionu. Przy czym 
należy mieć na uwadze, że to właśnie w Polsce UE w owym okresie często 
upatrywała reprezentanta nowo przyjętych państw członkowskich77. Podej-
mowane przez Polskę działania w tym zakresie wskazywały na ich wie-
lokierunkowość. Warszawa starała się więc podtrzymywać zgodne współ-
działanie ugrupowania (z sukcesem np. w kwestii negocjacji budżetowych, 
kiedy to jej członkowie razem występowali wobec Wielkiej Brytanii spra-
wującej wówczas prezydencję w Unii), ale też skupiać wokół jej struktur 
pozostałe nowe państwa Unii, budując szersze koalicje (podczas finaliza-
cji prac nad NPF). W związku z potrzebą ponownego zdefiniowania współ-
pracy prowadzonej w ugrupowaniu Polska dążyła również do uczynienia 
z Grupy Wyszehradzkiej, w ramach UE, „eksportera stabilności” na obsza-
rze Europy Wschodniej78. W odczuciu Polski istniejące w Europie Środ-
kowej ugrupowania były jednym z mechanizmów tworzenia koalicji inte-
resów wewnątrz UE79. W 2006 roku w Wyszehradzie, podczas spotkania 
premierów państw Grupy, ówczesny Polski premier powiedział, że „współ-
praca w tym czworokącie dodaje nam sił. Dzięki tej współpracy pewne 
sprawy można załatwić lepiej i szybciej, niż działając w pojedynkę”80. Nie 
była to jedyna taka deklaracja, padająca w owym czasie z ust prominent-
nych polskich polityków. Nie do końca jednak słowa znajdowały odzwier-
ciedlenie w dokumentach programowych, co wynikało z przeświadczenia, 

76 Zob. S. Dębsk i, J. Do łę ga: Polska polityka zagraniczna w 2005 R., „Rocznik Stra-
tegiczny 2005/2006”, s. 375. Nie zmienia to faktu, że zdarzało się, że w przyjmowanej przez 
Polskę postawie względem pozostałych państw V4 było zbyt mało zrozumienia dla ich aspi-
racji i preferowanych przez nie kierunków (Bałkany Zachodnie) intensyfikacji zewnętrznej 
aktywności Grupy. Zob. ibidem, s. 376—377.

77 Zob. ibidem, s. 375. 
78 Zob. ibidem, s. 376.
79 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 144.
80 Cyt. za: M. G n iazdowsk i: Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej. W: „Rocznik 

Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”. Warszawa 2009, s. 169. 
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że sama Grupa Wyszehradzka nie wystarczy do wywierania odpowied-
nio silnego wpływu w UE. W tym wypadku budowanie doraźnych koali-
cji wewnątrz Unii Europejskiej wydawało się nie do zastąpienia, a przynaj-
mniej nie przez V481. Mateusz Gniazdowski dokonując na łamach „Rocz-
nika Polskiej Polityki Zagranicznej 2008” oceny polskiego zaangażowa-
nia w rozwój wyszehradzkiej współpracy, zauważył pewną sprzeczność 
pomiędzy deklarowaną wolą wzrostu znaczenia i zacieśniania wzajemnej 
kooperacji a faktycznym zaangażowaniem Polski na rzecz tej współpracy. 
Polepszenie w tym zakresie, w opinii przytaczanego analityka, nastąpiło 
w 2007 roku, ale przede wszystkim na skutek aktywności wykazywanej 
przez stronę czeską podczas pełnionego wówczas przez to państwo prze-
wodnictwa w Grupie oraz postrzegania przez Polskę współpracy wysze- 
hradzkiej jako ważnej alternatywy wobec bilateralnych stosunków ze Sło-
wacją czy Węgrami82.

Trzecia prezydencja Polski przypadła na okres od lipca roku 2008 do 
czerwca roku następnego. Zbiegło się to w czasie zarówno z ważnymi wyda-
rzeniami w obrębie UE, jak i z rocznicami istotnych dla Europy Środkowej 
wydarzeń. Polska w swych działaniach zamierzała koncentrować się na pro-
blemach regionu oraz Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (ENP), nie zapomi-
nając również o kwestiach związanych z dążeniem do poprawy funkcjonowa-
nia Grupy i prowadzonej w jej ramach współpracy. Poczesne miejsce w pro-
gramie polskiego przewodnictwa zajmowały Czechy. Z dwóch powodów. Po 
pierwsze dlatego, że polska prezydencja w V4 następowała bezpośrednio po 
czeskiej, toteż strona polska w oczywisty sposób odwoływała się do osią-
gnięć poprzedników, traktując je jako swego rodzaju naturalną podstawę do  
wnoszenia własnego wkładu w dalszy rozwój Grupy. Drugim powodem 
było równocześnie przypadające przewodnictwo Czech w Unii Europejskiej 
i związana z tym spoczywająca na Polsce konieczność koordynowania prac 
V4 właśnie z czeską prezydencją83. Polska prezydencja upływała pod hasłem 
„Solidarni w regionie — razem dla demokracji”, a podejmowane wówczas 
działania miały służyć z jednej strony intensyfikacji wyszehradzkiej współ-
pracy, a z drugiej — wzrostowi jej efektywności84. 

81 Zob. ibidem.
82 Zob. M. G n iazdowsk i: Polityka Polski…, s. 196.
83 Oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej — program polskiego przewod-

nictwa 2008/2009. 2008/2009 Polish Presidency. Programme of the Polish Presidency of the 
Visegrad Group (July 2008—June 2009), http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=
942&articleID=17349&ctag=articlelist&iid=1 (dostęp: 2 listopada 2009); Program Przewod-
nictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej. Lipiec 2008—czerwiec 2009, Departament Europy, 
Warszawa, czerwiec 2008, s. 1. On-line: http://www.visegradgroup.eu/download.php?ctag= 
download&docID=115 (dostęp: 2 listopada 2009).

84 Program Przewodnictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej…, s. 1. 
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Cele polskiego przewodnictwa podzielone zostały na trzy grupy 
ze względu na obszar podejmowanych w ich ramach inicjatyw. Pierwszą 
grupę stanowiły cele związane z wewnętrznym funkcjonowaniem Grupy 
— umacnianie systemowego charakteru współpracy, rozwój koncepcji 
społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności przez wspieranie inicja-
tyw o charakterze integracyjnym, podejmowanych na szczeblu lokalnym), 
wzajemna promocja, pogłębianie współpracy w ramach polityki sektoro-
wej, możliwości wykorzystania środków finansowych Funduszu Wysze- 
hradzkiego przy realizacji flexible projects. Drugą grupę stanowiły cele 
odnoszące się do działalności V4 wewnątrz unijnych struktur — wzmac-
nianie mechanizmu konsultacyjnego Grupy, zwiększenie wpływu na 
proces decyzyjny, prowadzenie wspólnych działań o charakterze promo-
cyjnym i lobbingowym w państwach Unii. Trzecią grupę tworzyły cele 
zorientowane na udzielenie wsparcia i współpracę z państwami spoza 
Unii Europejskiej — pogłębienie współpracy w formule V4+, prowadzo-
nej zarówno z poszczególnymi państwami, jak i z grupami państw, wzrost 
zaangażowania Grupy w tzw. Wschodni Wymiar Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, działania na rzecz współpracy pomiędzy UE a Ukrainą,  
inicjatywy na rzecz promocji europejskich wartości i praw człowieka, 
działania skierowane do państw kandydujących do UE, a także potencjal-
nych kandydatów z regionu Bałkanów Zachodnich, w celu utrzymania ich 
prounijnej i pronatowskiej orientacji85. Wśród priorytetów polskiego prze-
wodnictwa znalazły się kwestie związane z Europejską Polityką Sąsiedz-
twa, wzajemnymi relacjami UE i Ukrainy, pogłębieniem koordynacji 
działań o charakterze pomocowym, skierowanych do państw z bezpo-
średniego otoczenia V4, i promowaniem przygotowań przedakcesyjnych 
w krajach należących do Bałkanów Zachodnich, a ponadto zagadnienia 
swobodnego przepływu osób w odniesieniu do polityki wizowej, kwestie 
klimatyczne („Zielony Wyszehrad”), lepszego wykorzystania możliwości 
oferowanych przez Fundusz Wyszehradzki oraz współpracy mającej na 
celu promowanie dialogu społecznego i więzi pomiędzy mieszkańcami 
państw Grupy86. 

Złożoność okoliczności i międzynarodowych uwarunkowań w okresie 
polskiego przewodniczenia V4 nie sprzyjały pogłębianiu współpracy, 
a przynajmniej znacznie ją utrudniały, lecz mimo to w ocenie polskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych „dialog wyszehradzki w czasie pol-

85 Oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej — program polskiego przewod-
nictwa 2008/2009. 2008/2009 Polish Presidency. Programme of the Polish Presidency of the 
Visegrad Group…; Program Przewodnictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej…, s. 1—2.

86 Oficjalna strona internetowa Grupy Wyszehradzkiej — program polskiego przewod-
nictwa 2008/2009. 2008/2009 Polish Presidency. Programme of the Polish Presidency of the 
Visegrad Group…; Program Przewodnictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej…, s. 2—3.
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skiej prezydencji w Grupie toczył się bardzo intensywnie”87, w czym 
szczególna zasługa przypadła właśnie polskiemu MSZ — dzięki wysiłkom 
Ministerstwa zorganizowano łącznie dwadzieścia dwa spotkania i konsul-
tacje na różnych szczeblach88. Dwa z tych spotkań odbiły się szerokim 
echem. Pierwsze, wieńczące okres polskiego przewodnictwa, zostało zor-
ganizowane w zabytkowej kopalni soli w Wieliczce 3 czerwca 2009 roku. 
Dla czterech premierów państw Grupy spotkanie to było okazją nie tylko 
do podsumowania upływającej polskiej prezydencji, ale także do dysku-
sji na temat dalszych wyzwań stojących przed V4. W toku dyskusji poru-
szane były kwestie związane m.in. z relacjami na linii V4–UE, Partner-
stwem Wschodnim, kryzysem gospodarczym, Międzynarodowym Fun-
duszem Wyszehradzkim, klimatem czy bezpieczeństwem energetycznym 
(w związku z tym ostatnim zagadnieniem zdecydowano o powołaniu do 
życia wyszehradzkiej grupy zadaniowej ds. bezpieczeństwa energetyczne-
go)89. Tego samego dnia w Warszawie spotkali się również przewodniczący 
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej90. Intensywnie rozwijała się 
też współpraca międzyresortowa w kilkunastu dziedzinach, poczynając 
od spraw finansowych, gospodarczych czy rozwoju regionalnego, poprzez 
wymiar sprawiedliwości, ochronę środowiska i zdrowia, a na akademii 
nauk krajów wyszehradzkich kończąc91. Ponadto kooperacja V4 realizo-
wana była również na poziomie unijnych organów (np. Rada ds. Rolnictwa 
i Rybołówstwa)92. W okresie polskiego przewodnictwa ważna rola powie-
rzona została Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu. Należy 
też podkreślić kontynuację zewnętrznej orientacji Grupy w tamtym 
okresie, skierowanej na jej bliższych i dalszych partnerów (m.in. kraje bał-
tyckie, ale także spotkania z przedstawicielami Izraela czy Rosji), w tym 

87 Sprawozdanie z realizacji polskiego programu przewodnictwa w Grupie Wyszehradz-
kiej lipiec 2008 — czerwiec 2009. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Pol-
skiej, s. 1. Źródło: http://www.visegradgroup.eu/download.php?ctag=download&docID=131 
(dostęp: 2 listopada 2009).

88 Ibidem.
89 Press Release of the Polish V4 presidency after the Official Summit of the Prime Mini-

sters of the Visegrad Group Countries, Wieliczka, 3 June 2009. Źródło: http://www.visegrad-
group.eu/main.php?folderID=859&articleID=23250&ctag=articlelist&iid=1 (dostęp: 2 listopada 
2009); Sprawozdanie z realizacji polskiego programu przewodnictwa w Grupie Wyszehradz-
kiej…, s. 3.

90 Program Przewodnictwa RP w Grupie Wyszehradzkiej. Lipiec 2008—czerwiec 
2009…; szerzej o agendzie spotkania: Joint Declaration of the Presidents of the National 
Parliaments of the Visegrad Group Countries, Warsaw, 3 June 2009. Źródło: http://www.vise-
gradgroup.eu/main.php?folderID=859&articleID=23258&ctag=articlelist&iid=1 (dostęp: 2 listo-
pada 2009).

91 Zob. Sprawozdanie z realizacji polskiego programu przewodnictwa w Grupie Wysze-
hradzkiej…, s. 3—21.

92 Zob. ibidem, s. 20.
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dalszy rozwój formuły V4+ (inicjowanie wspólnych projektów m.in. z Bia-
łorusią oraz Japonią)93. 

W podsumowaniu Sprawozdania z realizacji polskiego programu prze-
wodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej… stwierdzono, że: „[…] jest ona [Grupa 
Wyszehradzka — J.T.-W.] efektywnym ugrupowaniem, posiadającym dużą 
zdolność koalicyjną w celu realizowania nie tylko własnych interesów, ale 
także tworzenia Unii Europejskiej jako organizacji bardziej solidarnej ze 
wszystkimi jej członkami”94. 

Rada Państw Morza Bałtyckiego

Geneza
Rejon Bałtyku to współcześnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwija-

jących się obszarów Europy. Polska, pomna jego znaczenia i własnych ulo-
kowanych tam interesów, przywiązywała oraz wciąż przywiązuje dużą wagę 
do podtrzymywania i rozwijania w jego obrębie współpracy regionalnej. 
Pojęcie „współpracy bałtyckiej” odnosi się do działalności dwóch ugrupo-
wań — Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz Rady Bałtyckiej95 (skupiającej 
Litwę, Łotwę i Estonię) — które, choć znacznie się od siebie różnią z uwagi 
na odmienne okoliczności powstania oraz zakres pełnionych funkcji, mają 
wspólny, nadrzędny cel, jakim jest wzmocnienie współpracy i bezpieczeń-
stwa regionalnego na obszarze swego działania96. Choć obie formy współ-
pracy zapoczątkowane zostały na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, to jednak kooperacja państw nadbałtyckich swymi korzeniami sięga 
okresu dwadzieścia lat wcześniejszego. Wówczas to zawarto dwie, regulujące 
wybrane kwestie z dziedziny ekologii, ważne konwencje: gdańską z 1973 roku 
o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach 
oraz helsińską z 1974 roku o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 
Bałtyckiego97. Zainteresowanie zagadnieniami o charakterze ekologicznym 
wykazywały również położone dalej państwa EWG, z uwagi na korelację 
pomiędzy stanem środowiska naturalnego w rejonie Bałtyku a bezpieczeń-
stwem ekologicznym pozostałych obszarów Europy98. Silnym stymulatorem 
współpracy pomiędzy państwami nadbałtyckimi były ponadto względy eko-
nomiczne, związane z możliwościami i warunkami eksploatacji Morza Bał-

93 Zob. ibidem, s. 2—3. 
94 Ibidem, s. 21.
95 Z uwagi na tematykę i cel opracowania opis tej formy współpracy został pominięty.
96 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia… s. 368.
97 Zob. M. Jaworsk i: Międzynarodowe uwarunkowania regionalizmu bałtyckiego, 

„Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 6, s. 80; R. Zięba: „Nowy regionalizm”…, s. 37. 
98 Zob. ibidem, s. 38.

18 Stosunki…
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tyckiego, a co z tym idzie, także płynące z tego faktu przeświadczenie, że 
wszelkie pojawiające się na tym tle kwestie mogą zostać skutecznie rozwią-
zane jedynie przy współudziale wszystkich zainteresowanych państw. Dodat-
kowo czynnikiem ułatwiającym kooperację było nieuwikłanie jej w trudne 
sprawy natury politycznej, co zważywszy na całokształt ówczesnej skompli-
kowanej sytuacji regionu było okolicznością sprzyjającą99. 

Formalnie korzenie Rady Państw Morza Bałtyckiego sięgają wrze-
śnia 1990 roku, kiedy to ze wspólnej inicjatywy Polski i Szwecji odbyła 
się w Ronneby konferencja premierów rządów z udziałem Niemiec, Danii, 
Szwecji, Finlandii, ZSRR (w którego delegacji znaleźli się też przedstawi-
ciele Estonii, Łotwy, Białorusi oraz Rosji), Polski, Norwegii, a także Cze- 
chosłowacji. Choć spotkanie to dotyczyło przede wszystkim spraw zwią-
zanych z ochroną środowiska, to jednak w jego ramach poruszono również 
zagadnienia z innych dziedzin, wyznaczając tym samym przyszły zakres 
tematyczny współpracy100. Jednakże Rada Państw Morza Bałtyckiego jako 
taka powstała dopiero w marcu 1992 roku. Na odbywającym się wówczas 
w Kopenhadze spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Finlandii, Estonii, 
Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Niemiec i Danii101 przyjęto 
Deklarację konferencji ministrów spraw zagranicznych państw Morza Bał-
tyckiego102 oraz dokument Zasady działania Rady Państw Morza Bałtyckiego, 
w których  określono strukturę i formy przyszłej współpracy103. W deklara-
cji kopenhaskiej z 6 marca 1992 roku kooperację bałtycką przedstawiono 
jako instrument przyczyniający się do politycznej stabilności regionu i jego 
rozwoju gospodarczego oraz jako składnik mającej powstać zjednoczonej 
Europy104. Obecnie w skład RPMB wchodzi 11 państw regionu bałtyckiego 
(poza wcześniej wymienionymi jeszcze Islandia) oraz Komisja Europej-
ska. Ponadto pewna grupa państw ma status obserwatora (Białoruś, Fran- 
cja, Włochy, Holandia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Ukraina, Wielka Bry-
tania oraz Stany Zjednoczone), a kilkanaście organizacji — strategicznego 
partnera105.

 99 Zob. M. Jaworsk i: Międzynarodowe uwarunkowania regionalizmu…, s. 79—80. 
W artykule tym też szerzej na temat determinantów i uwarunkowań współpracy bałtyckiej 
w początkowym okresie jej trwania. 

100 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 305; 
S. Pa rz y mies: Stosunki międzynarodowe…, s. 185. 

101 Przy współudziale Komisji Wspólnot Europejskich.
102 Zob. A. Marsza łek: Integracja bałtycka i czarnomorska. W: Integracja europej-

ska…, s. 443.
103 Zob. S. Pa rz y mies: Stosunki międzynarodowe…, s. 184.
104 Zob. G. Ber natowicz: Nowy europejski regionalizm…, s. 36. 
105 Zob. oficjalna strona internetowa RPMB http://www.cbss.st/specialparticipants/; 

http://www.cbss.st/specialparticipants/observers/; http://www.cbss.st/specialparticipants/spe-
cialparticipants/ (dostęp: 7 lutego 2008). Kwestie statusu obserwatora i specjalnego uczest-
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Funkcjonowanie
Głównym celem będącym podwaliną istnienia Rady Państw Morza Bał-

tyckiego było wspieranie stabilności i bezpieczeństwa w regionie106, a rozwi-
jana w ramach Rady współpraca ogniskowała się wokół takich dziedzin, jak: 
sprawy dzieci i młodzieży, kultura, edukacja, społeczeństwo informatyczne, 
demokracja i społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, bez-
pieczeństwo cywilne, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, rynek 
pracy, planowanie przestrzenne, podatki, cła, handel, przemysł i gospodarka, 
transport, energetyka, środowisko naturalne, bezpieczeństwo jądrowe, radio-
logiczne i chemiczne107. W obszarze zainteresowań RPMB znajdowały się 
również sprawy ochrony mniejszości narodowych108. Takie określenie obsza-
rów wzajemnej kooperacji sprawiło, że miała ona bardzo szeroki wymiar, 
przy czym rozwijana była zarówno na poziomie rządowym, jak i pozarządo-
wym przy współudziale Unii Europejskiej109. Obecne główne obszary współ-
pracy RPMB wyznaczone zostały przez określenie długofalowych prioryte-
tów ugrupowania, co dokonało się dokumentem Declaration on the reform of 
the Council of the Baltic Sea States z 3 czerwca 2008 roku, a uczyniono nimi 
kwestie środowiska naturalnego, rozwoju ekonomicznego, energetyki, eduka-
cji i kultury oraz bezpieczeństwa cywilnego i wymiaru ludzkiego110. 

W latach 2009/2010 przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyc-
kiego przypadło Litwie, która zastąpiła w tej roli Danię, pełniącą tę funkcję 
w poprzednim okresie. Litwa obrała sobie za cel skupienie wysiłków ugrupo-
wania wokół innowacyjności, współpracy transgranicznej oraz ochrony śro-

nika reguluje dokument z 1999 roku Principles and Guidelines for Third Party Participation, 
którego postanowienia zostały następnie uszczegółowione w 2002 roku. Zob. http://www.
cbss.st/specialparticipants/; szerzej: http://www.cbss.st/documents/cbsspresidencies/7lithuanian/
dbaFile512.html; http://www.cbss.st/documents/cbsspresidencies/10russian/11cbssministerialses-
sion/dbaFile2959.html (dostęp: 7 lutego 2008). W 2009 roku miała miejsce kolejna rewizja 
zasad współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zob. Principles and Guidelines for Third 
Party Participation in CBSS Activities and Meetings. Adopted by the Ministers for Foreign 
Affairs of the CBSS Member States through written procedure in February 1999 Revised by 
the Council through written procedure in April 2009, http://www.cbss.org/component/option,
com_attachments/id,338/task,download/.

106 Zob. Cele Organizacji RPMB, oficjalna strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP: http://msz.gov.pl/Rada,Panstw,Morza,Baltyckiego,1729.html (dostęp: 2 stycznia  
2006).

107 Zob. oficjalna strona internetowa Rady Państw Morza Bałtyckiego: http://www.cbss.
st/documents/fieldofcooperation/ (dostęp: 7 lutego 2008); zob. też S. Pa rz y mies: Stosunki 
międzynarodowe…, s. 185—186.

108 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 369.
109 Zob. S. Pa rz y mies: Stosunki międzynarodowe…, s. 186.
110 Declaration on the reform of the Council of the Baltic Sea States. CBSS Ministerś  

Deputies Meeting Riga, 3 June 2008, http://www.cbss.org/component/option,com_attach-
ments/id,173/task,download/ (dostęp: 4 listopada 2009).

18*
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dowiska w rejonie morza Bałtyckiego. Ważna rola we wdrożeniu tych priory-
tetów została przewidziana również dla regionu Kaliningradzkiego oraz Bia-
łorusi. Poza tym Litwa wyraziła wolę podtrzymywania bliskiej współpracy 
Rady z innymi ugrupowaniami o charakterze regionalnym i subregionalnym, 
a także organizacjami rządowymi i pozarządowymi111. 

Polska w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
Podobnie jak w przypadku innych ugrupowań subregionalnych, Polska 

przykłada dużą wagę do rozwoju prowadzonej w ramach Rady Państw Morza 
Bałtyckiego współpracy, stając się jednym z bardziej aktywnych państw 
członkowskich. W początkowym okresie działania Rady polskie zaintere-
sowanie bałtycką współpracą, poza względami ekologicznymi, wynikało 
z reorientacji prowadzonej u progu fundamentalnych przemian w stosunkach 
międzynarodowych, polityki zagranicznej i mocniejszego niż do tej pory 
ukierunkowania jej w stronę północnej i południowej Europy. Z obszarem 
tym miano poszukiwać wspólnoty interesów i budować nowy regionalizm, 
ponadto owa zmiana linii politycznej miała bezpiecznie oddalić Polskę od 
osi Wschód—Zachód. Należy mieć również na uwadze niewątpliwe korzy-
ści, jakie były do osiągnięcia w wyniku dążenia do rozszerzania prowadzo-
nej z bogatymi i stabilnymi krajami nordyckimi współpracy112.

Wśród najważniejszych przejawów polskiej aktywności w ugrupowaniu 
(trzeba przyznać, że nie zawsze zwieńczonych sukcesem) wskazać należy 
propozycję poszerzenia współpracy o kolejne obszary zainteresowania (m.in. 
ochrona zdrowia, sprawy socjalne czy turystyka), a także instytucje (Centrum 
Kultury Bałtyckiej, Bałtycki Bank Inwestycyjny, utworzenie grupy eksperc-
kiej zajmującej się kwestią zwiększenia obrotów handlowych pomiędzy pań-
stwami członkowskimi Rady) oraz członków (Czechosłowacja i Białoruś). 
Jednak nie wszystkie inicjatywy doczekały się wówczas realizacji113. 

Swe przewodnictwo w okresie 1994/1995 Polska skupiła wokół działań mają-
cych na celu wzmocnienie organizacji jako struktury równolegle służącej dal-
szemu rozwojowi współpracy w regionie, konsolidacji zaufania i bezpieczeństwa, 
a także platformie współpracy UE z państwami do niej aspirującymi, przede 
wszystkim w obszarze dostosowywania się do unijnych norm i standardów114. 

111 Zob. oficjalna strona internetowa Rady Państw Morza Bałtyckiego: http://www.cbss.
org/CBSS-The-Council/council-presidency (dostęp: 4 listopada 2009). Na temat duńskiego 
przewodnictwa zob. Danish Presidency Prioriteis 2008—2009, http://www.cbss.org/compo-
nent/option,com_attachments/id,53/task,download/.

112 Zob. R. Zięba: „Nowy regionalizm”…, s. 38.
113 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 306.
114 Zob. ibidem. Zob. też informacje na temat polskiego przewodnictwa w Radzie umiesz-

czone na oficjalnej stronie Rady Państw Morza Bałtyckiego: http://www.cbss.st/documents/
cbsspresidencies/3polish/.
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W wyniku czynionych przez Polskę wysiłków, obszar kooperacji w zakre-
sie bezpieczeństwa cywilnego stał się jednym z bardziej aktywnych i zna-
czących (m.in. dzięki współinicjacji serii konferencji na ten temat w latach 
1993—1995). Zagadnienie to w krótkim czasie, bo już w 1996 roku, uznane 
zostało przez RPMB za jeden z priorytetów. Powołano nawet specjalną 
grupę zadaniową, która miała usprawnić współdziałania w zwalczaniu zor-
ganizowanej przestępczości. Dwa lata później w ramach tej grupy utwo-
rzono Komitet Wykonawczy, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele 
organów ścigania poszczególnych państw członkowskich. W roku 2000 to 
właśnie Polsce przypadło w udziale kierowanie pracami RPMB w dziedzinie 
bezpieczeństwa cywilnego115.

Działania podczas kolejnego, pełnionego w latach 2004/2005, przewod-
nictwa zogniskowane miały zostać m.in. wokół stworzenia z organizacji 
płaszczyzny dialogu i współpracy, włączając w to również państwa spoza 
Unii Europejskiej116. W tym czasie Polska za priorytetowe uznała współdzia-
łanie w dziedzinach takich, jak117: współpraca transgraniczna i międzyregio-
nalna (w tym kontekście szczególna, choć nie wyłączna, uwaga miała zostać 
poświęcona wschodniej granicy Polski i współpracy z „nowymi sąsiadami 
UE”); ochrona środowiska rejonu Morza Bałtyckiego; współpraca gospo-
darcza; integracja społeczna; wzrost bezpieczeństwa społeczeństw. Polska 
w podjętych przez siebie działaniach zmierzała również do jak najbliższego 
współdziałania Rady z KE, a także do podmiotowego poszerzenia prac 
RPMB o Ukrainę, Białoruś oraz o wybrane ugrupowania regionalne. Nie-
mniej istotna była kwestia dostosowania działalności i funkcji ugrupowania 
do nowej sytuacji zaistniałej po 2004 roku118, co wpisywało się w szerszy 
kontekst poszukiwania przez ugrupowania regionalne swej nowej drogi. 

Inicjatywa Środkowoeuropejska

Geneza
Choć powstanie dzisiejszej Inicjatywy Środkowoeuropejskiej datuje się na 

koniec 1989 roku, to jednak źródeł utrzymywanych następnie w ramach tego 

115 Szerzej na ten temat zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagra-
nicznej…, s. 307.

116 Zob. Polska od dziś przejmuje przewodnictwo w radzie Państw Morza Bałtyckiego 
(21.06.2004, Warszawa), zasoby archiwalne KPRM dostępne na stronie http://www.premier.
gov.pl/archiwum/2130_11686.htm (dostęp: 9 lutego 2008).

117 Zob. strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP http://www.msz.gov.
pl/Rada,Panstw, Morza, Baltyckiego,1729.html (dostęp: 2 stycznia 2006).

118 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 163; szerzej na ten temat: 
ibidem, s. 163—164. 
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ugrupowania kontaktów można upatrywać w rozwijającej się na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku współpracy trans-
granicznej pomiędzy Węgrami, Jugosławią, Austrią i Włochami. Koopera-
cja ta wzorowana była na zainicjowanej blisko dekadę wcześniej współpracy 
w rejonie alpejskim Włoch i Austrii, by z czasem objąć również przygra- 
niczne tereny Jugosławii i Węgier. Stopniowo rozszerzana była ona o kolejne 
obszary tematyczne, zyskując jednocześnie coraz bardziej formalny charak-
ter119. Spotkanie w Budapeszcie w listopadzie 1989 roku stało się początkiem 
stworzenia zrębów struktury kooperacji czterech wymienionych państw, 
zyskującej początkowo miano Quadragonale. Powiększająca się z czasem 
liczba państw sprawiła, że nazwa ulegała jeszcze kilkakrotnie zmianie, 
przybierając brzmienie Pentagonale, Hexagonale, a ostatecznie (na wniosek 
Austrii120) Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Ta początkowo czterostronna 
współpraca (są przesłanki, by twierdzić, że u rzeczywistych jej podstaw legł 
strach przed dominacją Niemiec na obszarze Europy Środkowej121) była pre-
kursorska wobec prób integracji regionalnej po przemianach zapoczątkowa-
nych w 1989 roku122. Obecnie IŚE skupia 18 państw: Albanię, Austrię, Biało-
ruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czarnogórę, Czechy, Mace-
donię, Mołdawię, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę, 
Węgry oraz Włochy. Obejmuje terytorium 2,4 mln km2 zamieszkiwane przez 
blisko 260 mln ludzi123. Szybki wzrost liczby państw członkowskich wydaje 
się zrozumiały, biorąc pod uwagę politycznie prestiżowy charakter, jaki od 
początku cechował współpracę w ramach jeszcze Quadragonale. W obliczu 
trudnego geopolitycznie położenia byłych państw komunistycznych ugrupo-
wanie to było bardzo atrakcyjne dla państw i przywódców regionu. Ponadto 
stanowiło istotną płaszczyznę subregionalnego dialogu124, z czasem jednak 
— jak się wydaje — tracąc na znaczeniu.

Funkcjonowanie
Ugrupowanie to, ustanowione jako międzyrządowe forum konsultacji 

politycznej, ekonomicznej oraz kulturowej współpracy tworzących ją państw, 
w pierwszym okresie stawiało sobie za cel zbliżenie podlegających trans-
formacji ustrojowej państw Europy Środkowej z Unią Europejską. W miarę 

119 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 366—367.
120 Zob. J. Ku k u ł ka: Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945—2000 

z kalendarium 2001—2006. Warszawa 2007, s. 497.
121Zob. R. Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego…, s. 238; Idem: 

„Nowy regionalizm”…, s. 33. 
122 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 430.
123 Zob. oficjalna strona internetowa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej http://www.ceinet.

org/main.php?pageID=17 (dostęp: 24 stycznia 2008).
124 Zob. E. Cz iomer: Europa Środkowo-Wschodnia…, s. 367.
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zwiększania liczby członków priorytety zdefiniowano na nowo, skupiając 
je przede wszystkim na państwach znajdujących się w szczególnie trudnym 
położeniu. Niemniej jednym z celów IŚE pozostaje w dalszym ciągu przy-
czynienie się do wzajemnego zbliżenia państw Europy Środkowo-Wschodniej 
i towarzyszenie im w drodze do UE125. Inicjatywa Środkowoeuropejska miała 
pełnić funkcję platformy regionalnej współpracy, a także elementu stabiliza-
cji ogólnoeuropejskiej126, toteż struktura ta cechuje się szerokim przedmio-
towym zakresem współdziałania. Szczegółowe cele oraz obszary koopera-
cji zawierane były w dokumentach programowych, w których starano się 
uwzględnić realia danego okresu. W sierpniu 1990 roku podczas spotkania 
w Wenecji przyjęty został program, w myśl którego powołane niecały rok 
wcześniej ugrupowanie realizować miało trzy grupy celów o charakterze 
politycznym, gospodarczym, a także społecznym. W tych ramach określony 
został cały szereg bardziej szczegółowych intencji. W kwestii celów politycz-
nych wskazano na bezpieczeństwo, stabilizację oraz współpracę, która ma 
przyczynić się do tworzenia nowego porządku politycznego w Europie, bazu-
jącego na wspólnych wartościach demokracji parlamentarnej i praw czło-
wieka, działanie w ramach KBWE, a także współpracę zarówno ze WE, 
jak i z RE. Cele gospodarcze i społeczne miały znaleźć praktyczny wymiar 
w postaci współdziałania w zakresie transportu, telekomunikacji (łączności), 
ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstw, nauki, technologii, 
informacji, kultury, turystyki oraz energetyki127. Także znacznie później-
sza strategia działania Inicjatywy na lata 1998—1999 ogniskowała się wokół 
trzech głównych dziedzin: wzrostu aktywności współpracy pomiędzy człon-
kami IŚE, procesu przygotowania państw członkowskich ugrupowania do 
europejskiej integracji oraz transformacji gospodarczej, socjalnej i prawnej 
zachodzącej w tychże państwach128. Na ostateczny kierunek działań przy-
jęty w tym okresie przez ISE wpływ miał jeszcze jeden dokument — tzw. 
Deklaracja Sarajewska (Sarajevo Declaration129). Oba te dokumenty zadecy-
dowały o przyjęciu przez Inicjatywę Środkowoeuropejską strategii spójności 
i solidarności zorientowanej na dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich było 
wspieranie wysiłków państw będących w okresie przejściowym wprowadza-

125 Zob. oficjalna strona internetowa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej http://www.ceinet.
org/main.php?pageID=17 (dostęp: 24 stycznia 2008). W chwili obecnej spośród członków IŚE 
9 państw należy do Unii Europejskiej i tyleż samo pozostaje poza unijnymi strukturami, toteż 
uwaga Inicjatywy skupiona jest aktualnie przede wszystkim na tej drugiej grupie państw.

126 Zob. J. Świe rkock i: Integracja środkowoeuropejska…, s. 430.
127 Zob. R. Zięba: „Nowy regionalizm”…, s. 34; S. Pa rz y mies: Stosunki międzynaro-

dowe…, s, 182.
128 Zob. ibidem, s. 182.
129 Zob. Sarajevo Declaration, http://www.ceinet.org/download/1997sarajevo_decla.pdf 

(dostęp: 27 stycznia 2008).
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nia reform w zbliżaniu się do UE, a drugim zmniejszanie dystansu dzielą-
cego najmniej i najbardziej rozwinięte państwa członkowskie130. Plan Dzia-
łania (Plan of Action), obejmujący okres od 2007 do 2009 roku, nie odbiega 
od schematu wcześniejszych tego typu dokumentów. Zbudowany jest kaska-
dowo wokół ponownie trzech istotnych programowo obszarów, za które 
uznano rozwój ekonomiczny, społeczny i instytucjonalny131. 

Do najważniejszych wydarzeń ostatnich lat działalności IŚE należało 
przyjęcie 26 listopada 2004 roku, na spotkaniu szefów rządów państw człon-
kowskich deklaracji Facing the Challenges and Opportunities of the Enlar-
ged Europe, podsumowującej dotychczasowy okres działalności Inicjatywy 
Środkowoeuropejskiej, a jednocześnie zorientowanej na jej przyszłościowe 
cele i zadania132. 

Polska w Inicjatywnie Środkowoeuropejskiej
Polska od początku była dość aktywnym uczestnikiem IŚE, mimo że 

okoliczności jej wstąpienia w szeregi członków mogły odbić się negatywnie 
na późniejszej działalności państwa w ramach struktury. Choć chęć przy- 
stąpienia deklarowana była już w pierwszej połowie 1990 roku, to jednak  
na status członkowski przyszło Polsce czekać ponad rok — do lipca 1991, 
gdy to podczas spotkania w Dubrowniku zapadła decyzja o powiększe- 
niu liczby państw członkowskich. Początkowo kandydaturze tej sprzyjały 
jedynie Włochy133, natomiast zdecydowanie przeciwna była Czechosłowacja, 

130 Zob. oficjalna strona internetowa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej http://www.ceinet.
org/main.php?pageID=16 (dostęp: 27 stycznia 2008).

131 W każdym z nich wyodrębniono podstawowe zagadnienia, te z kolei podzielone 
zostały na bardziej szczegółowe kwestie. W ramach ekonomicznego wymiaru szczególna 
uwaga poświęcona została sprawom rolnictwa, energii, środowiska naturalnego, turystyki, 
transportowi oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Drugi obszar zawiera zadania z dzie-
dziny kultury, edukacji, nauki i technologii, informatyki, spraw młodzieży oraz rozwoju 
zasobów ludzkich. Trzecia i zarazem ostatnia duża sfera poświęcona została całemu spek-
trum spraw związanych z obroną cywilną, zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, 
mediami, współpracą międzyregionalną i transgraniczną oraz mniejszościami. Zob. szerzej: 
Central European Initiative Plan of Action 2007—2009, Tirana 24 listopad 2006, http://www.
ceinet.org/download/CEI_PoA_2007—2009.pdf (dostęp: 24 stycznia 2008).

132 Szerzej na ten temat zob. The Central European Initiative: Facing the Challenges and 
Opportunities of the Enlarged Europe Declaration Adopted by the Heads of Government at 
their Meeting on 26 November 2004, Portorož, http://www.ukom.gov.si/eng/calendar/events/
cei2004/declaration/ (dostep: 29 stycznia 2008).

133 Interesująco przedstawia się w tym kontekście kwestia Węgier — Ryszard Zięba 
utrzymuje, że państwo to opowiadało się za pełnym uczestnictwem Polski w ugrupowaniu 
(R. Zięba: „Nowy regionalizm”…, s. 33), z kolei Jacek Gajewski sytuuje Węgry, obok Cze-
chosłowacji, w gronie państw wyraźnie niesprzyjających naszej kandydaturze, co miało być 
spowodowane obawą Budapesztu przed złożeniem analogicznych wniosków o członkostwo 
przez Rumunię i Bułgarię (J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicz-
nej…, s. 308).
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której przywódcy publicznie ukierunkowywali Polskę na tory współpracy 
bałtyckiej, postrzegając nasz kraj jako należący w większym stopniu do  
Europy Północnej niż Środkowej. Początkowo zaproponowano Polsce zamiast 
członkostwa uczestniczenie w roli obserwatora w pracach wybranych komisji 
roboczych do spraw ochrony środowiska oraz transportu. Rozwiązanie takie 
pozostawało jednak poniżej oczekiwań wyrażanych przez Warszawę, toteż 
podtrzymywana była przez polską stronę wola pełnego członkostwa134. Osta-
tecznie działania naszej dyplomacji wraz z naciskami wywieranymi w tej 
kwestii przez rządy Austrii i Włoch zdecydowały o powodzeniu polskich 
aspiracji podczas spotkania w Dubrowniku w drugiej połowie lipca 1991 
roku135. Polska, przystępując do organizacji, kierowała się przede wszyst-
kim chęcią niwelowania negatywnych konsekwencji swego geopolitycz-
nego położenia, lecz wyrażała także nadzieję na powodzenie ekonomicznej 
kooperacji z państwami południowymi, a w dalszej perspektywie na zbli-
żenie z państwami Europy Zachodniej136. Na początku XXI wieku, po osią-
gnięciu większości zakładanych wcześniej celów, a przede wszystkim wstą-
pieniu do UE, polska strona kładła większy nacisk na utrzymanie przez IŚE 
roli regionalnego forum dialogu. Warszawa pojmuje te strukturę w charakte-
rze platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń poszczególnych państw 
z okresu wdrażania transformacji, a także jako mechanizm służący promo-
waniu tzw. triady wartości, czyli praw człowieka, demokracji oraz państwa 
prawa137. 

Wśród głównych przejawów polskiej aktywności w IŚE w pierwszym 
okresie członkostwa wyróżnić należy: zorganizowane w 1991 roku w War-
szawie spotkanie w ramach nadzwyczajnego posiedzenia Komitetów Krajo- 
wych Koordynatorów dotyczące bezpośrednich i pośrednich międzynarodo- 
wych konsekwencji puczu Janajewa; wysiłki zmierzające do podtrzymania  
zagrożonej w obliczu rozpadu Jugosławii współpracy w ramach struktury; 
przewodnictwo i aktywne uczestnictwo w pracach wybranych grup roboczych 
(ds. rolnictwa, odbudowy Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji, a także nauki 
i techniki)138. 

W związku ze sprawowaną w 1995 roku prezydencją Polska podjęła 
szereg działań. Do najważniejszych osiągnięć tamtego okresu można zali-
czyć139: stworzenie (przy pomocy EBOR) nowych zasad finansowania pro-
jektów w wybranych dziedzinach; włączenie Komisji Europejskiej, poprzez 

134 Zob. R. Zięba: „Nowy regionalizm”…, s. 33.
135 J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 308.
136 Zob. R. Zięba: „Nowy regionalizm”…, s. 33. 
137 Zob. J. Gajewsk i: Polityka regionalna Polski…, s. 182. 
138 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 308—

309.
139 Zob. ibidem, s. 309.
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proces konsultacji, w działania IŚE; utrzymywanie regularnych kontaktów 
z Rosją; opracowanie niezwykle ważnego dokumentu statutowego Wytyczne 
i zasady działania ISE (CEI Guidelines for Activities and Rules of Proce-
dure), dotyczącego zasad funkcjonowania Inicjatywy, w którym to po raz 
pierwszy i zarazem kompleksowy ujęta została proceduralna sfera działalno-
ści ugrupowania; podjęcie decyzji o poszerzeniu liczby członków o kolejnych 
pięć państw, mających dotąd status stowarzyszonych; utworzenie w Trieście 
Ośrodka Informacji i Dokumentacji IŚE (od 1997 roku Sekretariat Wykonaw-
czy). To również Polska wystąpiła z wnioskiem o powołanie do życia parla-
mentu młodzieży państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, który zainaugu-
rował działalność w 2001 roku. 

W 2003 roku Polska ponownie przewodniczyła Inicjatywie Środkowoeuro-
pejskiej, koncentrując swą aktywność na kwestiach związanych z wpływem, 
jaki będzie miało (wówczas jeszcze przyszłe) rozszerzenie UE na późniejszą 
rolę ugrupowania140. W listopadzie tego samego roku odbyło się w Warszawie 
szóste CEI Summit Economic Forum141. Wzięło w nim udział ponad 1 200 zare-
jestrowanych uczestników142 i ok. 300 obserwatorów. Pochodzili oni z państw 
należących do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, ale także spoza tego ugrupo-
wania, jak również z kilku międzynarodowych organizacji143. Warszawa była 
miejscem realizacji jeszcze jednej inicjatywy IŚE, a mianowicie III Forum 
Młodzieży, poświęconego kwestii zatrudnienia dla młodych ludzi144.

W ostatnich latach Polska także wykazuje zainteresowanie strukturą, 
dostrzegając w działaniach tego ugrupowania potrzebę utrzymania przez nie 
dotychczas pełnionej funkcji, szczególnie w odniesieniu do tych państw, które 
jeszcze do UE nie należą, a wykazują aspiracje w tym kierunku. Podczas 

140 Zob. Wypowiedź Ministra SZ Włodzimierza Cimoszewicza dla „Rynków Zagranicz-
nych” nt. roli Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) i innych organizacji regionalnych 
z perspektywy integracji europejskiej. „Rynki Zagraniczne” — wydanie specjalne z okazji 
szczytu IŚE, listopad 2003 r. Źródło: http://www.msz.gov.pl/Listopad,2003,r.,-,wypowiedz,
Ministra,W.,Cimoszewicza,dla,%E2%80%9ERynkow,Zagranicznych%E2%80%9D,nt.,roli,
Inicjatywy,Srodkowoeuropejskiej,%28ISE%29,1395.html (dostęp: 2 listopada 2009). Doku-
menty poświęcone polskiemu przewodnictwu: Summary Report Plenary Session of the CEI 
Summit of Heads of Government Warsaw, 21 November 2003. Źródło: http://www.ceinet.org/
download/2003_Summit_Summary_Report.pdf; Meeting of the Heads of Government of the 
Member States of the Central European Initiative Warsaw, 21 November 2003 Final Docu-
ment. Źródło: http://www.ceinet.org/download/2003summit_warsaw_final.pdf (dostęp: 2 
listopada 2009).

141 Pierwsza taka inicjatywa miała miejsce w Chorwacji w 1998 roku. 
142 Pełna lista uczestników dostępna jest na stronie: http://www.ceinet.org/download/

SEF03_List_of_Partic_FINAL.pdf (dostęp: 2 listopada 2009).
143 Oficjalna strona internetowa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej: http://www.ceinet.

org/main.php?pageID=142 (dostep: 4 listopada 2009).
144 Tekst końcowej deklaracji Forum dostępny na stronie: http://www.ceinet.org/main.

php?pageID=103 (dostęp: 2 listopada 2009).
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spotkania premierów w Słowenii w listopadzie 2004 roku ówczesny szef pol-
skiego rządu Marek Belka podkreślił rolę, jaką IŚE odgrywa we współpracy 
regionalnej dzięki realizowanym projektom, ale również w promowaniu okre-
ślonych wartości, takich jak demokracja, pluralizm polityczny, praworząd-
ność, wolność mediów, prawa człowieka i mniejszości, a także swobody oby-
watelskie145. Przypomniał o roli, jaką zarówno IŚE, jak i inne ugrupowania 
regionalne odgrywają w procesach integracyjnych: „Udział w nich stanowi 
dobrą szkołę współpracy wielostronnej, opartej na równoprawnych zasadach. 
Duże zainteresowanie i aktywność państw członkowskich ISE jest świadec-
twem roli, jaką odgrywa współpraca regionalna w kształtowaniu procesów 
integracyjnych. Dlatego też Polska przywiązuje dużą wagę do kontaktów 
IŚE z Unią Europejską i jej Komisją”146. Uczestniczący we wspomnianym 
spotkaniu premierzy odnieśli się również do aktualnej sytuacji na Ukrainie, 
wyrażając aprobatę dla przedstawionej przez polską stronę strategii działań 
wobec tego państwa147. W tym samym roku Polska zasiadała w gronie tzw. 
trójki, po sprawowaniu rok wcześniej przewodnictwa w Inicjatywie. Kiero-
wała również pracami grupy roboczej ds. rolnictwa, a także w osobie Zyg-
munta Meyera współprzewodniczyła grupie roboczej zajmującej się współ-
pracą transgraniczną i międzyregionalną148. Strona polska wsparła też inicja-
tywę utworzenia Programu Wymiany Doświadczeń ISE oraz zorganizowała 
Forum Dziennikarzy Europy Środkowej149. W ostatnim okresie opowiedziała 
się za zmniejszeniem (do jednego rocznie) liczby spotkań wysokiego szcze-
bla, a w lutym 2005 roku Inicjatywa Środkowoeuropejska w odpowiedzi na 

145 Zob. R. Zięba: Polska polityka zagraniczna — U.S. first…, s. 379.
146 Wystąpienie Marka Belki, prezesa Rady Ministrów RP na sesji plenarnej spotka-

nia szefów rządów państw — członków Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE), 26 listopada 
2004r., Portorož (Słowenia). Źródło: http://www.premier.gov.pl/archiwum/4756_12743.htm 
(dostęp: 29 stycznia 2008).

147 Zob. R. Zięba: Polska polityka zagraniczna — U.S. first…, s. 379. 
148 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 165. O wadze, jaką do 

takiej formy współpracy przykładała Polska, świadczą słowa byłego premiera Marka Belki: 
„Dla wytworzenia rzeczywiście trwałej oraz bogatej sieci powiązań i kontaktów w regionie 
niezmiernie ważne są także, naszym zdaniem, kontakty między społeczeństwami oraz wła-
dzami lokalnymi. W najbliższych latach powinniśmy kontynuować dotychczasowe kierunki 
współpracy, mając jednak na uwadze rosnącą rolę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
demokracji lokalnej oraz szeroko rozumianej współpracy międzyregionalnej i transgranicz-
nej — czemu daje również wyraz projekt Deklaracji dzisiejszego spotkania. Polska posiada 
interesujące osiągnięcia w tych dziedzinach. Szczególnie wartościowe są w naszej ocenie 
doświadczenia w zakresie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej (cross border and 
interregional cooperation), którą chcielibyśmy rozwijać ze wszystkimi państwami członkow-
skimi ISE m.in. w ramach grupy roboczej ISE poświęconej tej tematyce”. Wystąpienie Marka 
Belki, prezesa Rady Ministrów RP na sesji plenarnej spotkania szefów rządów państw — 
członków Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE)…

149 Zob. J. Gajewsk i: Polityka Polski wobec regionu…, s. 165.
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polski postulat, przyjęła deklarację w związku z 25. rocznicą podpisania 
konwencji madryckiej RE mówiącej o współpracy transgranicznej150. Należy 
mieć jednak na uwadze, że dla Polski Inicjatywa Środkowoeuropejska nie 
jest ugrupowaniem regionalnym o pierwszoplanowym znaczeniu. W więk-
szym stopniu stanowi raczej płaszczyznę kontaktów z państwami Europy 
Południowo-Wschodniej151.

Zakończenie

Polska odgrywała i nadal odgrywa rolę jednego z głównych animato-
rów współpracy sąsiedzkiej, postrzegając poszczególne jej przejawy w kate-
goriach skutecznego mechanizmu realizacji nie tylko własnych, ale także 
regionalnych interesów. Otwarta jednak nadal pozostaje kwestia, na ile jest 
w tych wysiłkach wspierana przez swych partnerów i jakie formy regionalne 
współdziałanie przyjmie w bliższej i dalszej przyszłości. Niewątpliwie struk-
tury subregionalne zmuszone są obecnie do podjęcia konkretnych działań 
celem wypracowania nowej formuły prowadzonej w ich ramach współpracy. 
W przeciwnym razie osiągnięcie podstawowych celów leżących u podstaw 
ich powołania oznaczałoby zarazem podważanie sensu dalszego ich istnie-
nia. Wydaje się, że w najlepszej sytuacji pod tym względem jest Rada Państw 
Morza Bałtyckiego, co wynika przede wszystkim z konkretnego i wymier-
nego określenia dziedzin wzajemnej kooperacji. Pozostałe dwa ugrupowa-
nia stawiają przed sobą bardziej abstrakcyjne cele, co może skutkować zani-
kiem spójności współpracy oraz większą jej podatnością na polityczne uwa-
runkowania.

Można stwierdzić, że subregionalna współpraca stała się przez minione 
lata swego rodzaju wartością samą w sobie i że wciąż nie wyczerpała jeszcze 
drzemiącego w niej potencjału. Oczywiście nie odgrywa już tak istotnej roli, 
jaką miała na przełomie wieków, ale mimo wszystko warta jest podtrzyma-
nia, a nawet dalszego rozwijania, przy założeniu bycia wsparciem i cennym 
uzupełnieniem, a nie konkurencją dla UE. Działania podejmowane w tym 
zakresie przez Polskę zdają się zmierzać w tym właśnie kierunku, choć nie 
zawsze wykorzystywane środki okazują się gwarantem realizacji zamierzo-
nych celów. Najważniejszą jednak kwestią pozostaje to, aby deklaracjom 
towarzyszyły konkretne czyny, a przede wszystkim niekwestionowana wola 
ich urzeczywistnienia.

150 Zob. J. Gajewsk i: Polityka regionalna Polski…, s. 182.
151 Zob. J. Gajewsk i: Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej…, s. 310.
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Europejska Polityka
Bezpieczeństwa i Obrony
w polityce zagranicznej Polski
i jej sąsiadów — analiza i rekomendacje

Integracja europejska a bezpieczeństwo

Procesy integracyjne w Europie kształtowane są w znacznej mierze ze 
względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa integrującym się pań-
stwom1. Jeden z ustępów planu Schumana zawiera stwierdzenie, że „po-
kój na świecie nie mógłby być zagwarantowany bez twórczych wysiłków na 
miarę grożących mu niebezpieczeństw”2. Niebezpieczeństwem, które inte-
gracja europejska miała zażegnać w połowie XX wieku, był ponowny wy- 
buch konfliktu zbrojnego w Europie oraz wszystkie zagrożenia, które niosła 
z sobą zimna wojna. Współcześnie niebezpieczeństwa te zdezaktualizo-
wały się i zostały zastąpione innymi, odpowiadającymi nowemu kształtowi 
porządku światowego wyzwaniami. W aspekcie integracji pokój i bezpie-
czeństwo są pochodnymi wzrostu stabilności i przewidywalności stosunków 
między państwami integrującymi się, sprawnego funkcjonowania instytu- 
cji ponadnarodowych oraz wzrostu zamożności i potęgi gospodarczej 
całego podmiotu zintegrowanego. Bezpieczeństwo państw w tym kontekście  

1 M. Stola rcz yk: Czynniki sprzyjające i utrudniające jednoczenie Europy w dziedzinie 
bezpieczeństwa. W: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy. Red. B. Fija ł kow-
ska, A. Żu kowsk i. Warszawa 2002, s. 33—35.

2 Pełny tekst deklaracji złożonej przez Roberta Schumana 9 maja 1950 roku można 
znaleźć w języku polskim na stronie: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_pl/htm.
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może być ujmowane w rozumieniu przedmiotowym: politycznym, gospo-
darczym, społecznym, wojskowym, ekologicznym3. Nowoczesna Europa, 
chociaż w większej części zintegrowana i stabilna, ciągle narażona jest  
na rozmaite zagrożenia i wyzwania, zróżnicowane w skali od lokalnych  
aż po globalne. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska powinna dys-
ponować własnymi autonomicznymi gwarantami bezpieczeństwa, gdyż 
wiele wydarzeń końca XX wieku wyraźnie unaoczniło, że koncepcja 
Unii jako giganta gospodarczego pozbawionego jakiejkolwiek samodziel-
nej zdolności zarządzania bezpieczeństwem nie jest zasadna w świecie, 
w którym wielu aktorów wciąż funkcjonuje według paradygmatu Thomasa 
Hobbesa.

Unia Europejska w coraz większym stopniu koncentruje swoje działania 
na rozwoju zdolności zapewnienia bezpieczeństw państwom członkowskim. 
Podstawowym czynnikiem, który spowodował rozwój koncepcji wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, była tzw. próżnia 
bezpieczeństwa, która wystąpiła po zakończeniu zimnej wojny4. Próżnię bez-
pieczeństwa rozumie się jako przejściowy brak równowagi sił wśród naj-
ważniejszych aktorów globalnych, który wystąpił po upadku ZSRR, oraz 
jako obecnie już zrektyfikowany brak spójnej organizacji instytucjonalnej 
w Europie5. Czynnik ten stopniowo zanikał i pojawiał się ponownie, modyfi-
kowany przez kolejne wydarzenia historyczne i zmieniającą się sytuację mię-
dzynarodową. Rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej stabilizowały sytu-
ację międzynarodową. Inne czynniki powodowały, że próżnia bezpieczeń-
stwa pojawiała się w Europie Środkowo-Wschodniej ponownie: kryzysy 
w Kosowie i Macedonii, zamachy terrorystyczne w Londynie i Madrycie, 
interwencja rosyjska w Gruzji, ciągle niestabilna, potencjalnie nieprzewidy-
walna sytuacja na Białorusi i na Ukrainie. Współczesna sytuacja międzyna-
rodowa charakteryzuje się wzrostem zagrożeń i niepewności, ostatecznym 
odejściem od marzenia wczesnych lat dziewięćdziesiątych o spokojnym, sta-
bilnym świecie. Przedłużająca się wojna z terroryzmem; operacje stabiliza-
cyjne prowadzone w wielu rejonach świata; kryzys gospodarczy i finansowy, 
którego pełne efekty dla bezpieczeństwa międzynarodowego Unii Europej-

3 J. Świeca: Światowy układ sił oraz transnarodowy system bezpieczeństwa w pierw-
szych dekadach XXI w. Analiza potencjałów głównych podmiotów światowych. W: Polityka 
bezpieczeństwa Polski w XX i na początku XXI wieku. (Wybrane problemy). Red. T. Paneck i. 
Częstochowa 2008, s. 172.

Szerzej na temat pojęcia bezpieczeństwa międzynarodowego i jego podziałów zob.  
R. Zięba: Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego. W: Bezpie-
czeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Red. R. Zięba. Warszawa 2008, s. 18.

4 R. Zięba: Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W: Bezpieczeństwo między-
narodowe…, s. 149.

5 C.S. Ch iv v is: ESDP and The Future of the Atlantic Alliance: Political and Geopoliti-
cal Considerations. “Journal of Transatlantic Studies” 2005, T. 3, nr 1, s. 33.
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skiej i Polski są ciągle jeszcze nieznane6; aspiracje nuklearne i wojskowe 
Iranu — to tylko niektóre z wyzwań i zagrożeń, z którymi Unia Europejska 
musi sobie radzić. Można zatem mówić o sytuacji, w której zapewnienie bez-
pieczeństwa wymaga znacznego wysiłku i wielkich nakładów środków. 

K. Łastawski, cytując J. Zielonkę i H. Wassmunda, wskazuje, że Unia Euro-
pejska powoli przyjmuje rolę specyficznego mocarstwa światowego, chociaż 
napotykającego poważne trudności w budowie własnego potencjału wojsko-
wego7. Należy pamiętać, że Unia Europejska jest mocarstwem sui generis, 
które tylko dzięki jak najdalej posuniętej integracji jest w stanie konkurować 
z potęgami światowymi, jednocześnie będąc ograniczona interesami narodo-
wymi 27 państw członkowskich. B. Posen, stosując teorię realizmu struktu-
ralnego, wyjaśnia rozwijanie potęgi Unii Europejskiej jako naturalną próbę 
zrównoważenia hegemonicznej pozycji i olbrzymiej siły Stanów Zjednoczo-
nych. Żadne mocarstwo nie chce być „słabsze” niż konkurent, nie chce być 
od niego zależne, szczególnie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem8. 
Z przeprowadzonej przez Posena analizy wynika, że Unia Europejska dyspo-
nuje dwoma zasadniczymi możliwościami: może starać się dołączyć do sil-
niejszego partnera, czyli Stanów Zjednoczonych, albo starać się równowa-
żyć ich siłę. Państwa członkowskie Unii Europejskiej wybrały jednak trzecią 
drogę: wykorzystanie obu wskazanych podejść, przez rozwijanie współ-
pracy z NATO i jego reformę (czyli dołączenie do Stanów Zjednoczonych) 
oraz budowę Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO, jako 
próby budowy autonomicznej zdolności zarządzania kryzysami). W Europie 
Środkowo-Wschodniej jeden z elementów analizy B. Posena jest szczególnie 
istotny. Region ten tworzą mniej zamożne państwa, niezdolne do samodziel-
nego zagwarantowania sobie bezpieczeństwa i zależne w tej dziedzinie od 
silniejszych, bogatszych państw szeroko pojętego Zachodu, przede wszyst-
kim Stanów Zjednoczonych. Jeśli, z dowolnych powodów, Stany Zjednoczone 
zdecydują się wycofać z tego regionu, to państwa uprzednio zależne od nich 
w sferze bezpieczeństwa staną się nagle pozbawione fundamentalnego gwa-

6 Choć kryzys trwa od 2008 roku, jego następstwa polityczne dopiero zaczną być 
widoczne. Efekty obniżenia poziomu życia, zmniejszenia szans rozwojowych, spadku wyna-
grodzeń i wynikającej z nich destabilizacji życia gospodarczego rzutować będą na sytuację 
społeczną, a przez nią na sytuację polityczną, która z kolei jest jednym z podstawowych 
czynników określających, czy otoczenie międzynarodowe Polski jest bezpieczne czy niebez-
pieczne. Na szczególną uwagę zasługuje rozwój sytuacji w Rosji i na Ukrainie, szczególnie 
w sytuacji stopniowego i nieuchronnego krystalizowania się polityki rosyjskiej w paradyg-
macie imperialnym.

7 K. Łas t awsk i: Idea wspólnego bezpieczeństwa w polityce europejskiej. W: Bezpie-
czeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku. Red. P. Olszewsk i, T. Ka-
puśn iak, W. Lizak. Radom 2009, s. 67.

8 B.R. Posen: European Union Security and Defense Policy: A Response to Unipola-
rity? “Security Studies” 2006, T. 15, nr 2, s. 153—157.
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ranta bezpieczeństwa i podatne na zagrożenia.9 Rozwój zdolności wojsko-
wej oraz zdolności zarządzania bezpieczeństwem w Unii Europejskiej jest 
zatem naturalną reakcją na ciągłe zagrożenie bezpieczeństwa, przekształce-
nie paradygmatu bezpieczeństwa międzynarodowego po zakończeniu zimnej 
wojny, unipolarną politykę Stanów Zjednoczonych oraz dynamikę procesów 
integracyjnych w Europie. Jednak nawet ukształtowanie się porządku świa-
towego w układzie multipolarnym, do czego przyczynia się pogłębiona inte-
gracja w Europie i ukształtowanie się nowego mocarstwa — Unii Europej-
skiej — nie musi oznaczać wystąpienia rozdźwięku i znacznego pogorszenia 
się relacji pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Multipolarny układ 
sił może również oznaczać pogłębienie sojuszu między nimi10 w odpowiedzi 
na rosnącą potęgę takich państw, jak Chiny, Rosja, Indie czy Brazylia.

Potencjał zbrojeniowy państw Unii Europejskiej jest zróżnicowany i nie-
równomierny, zależny od wielkości, zasobności i wewnętrznych uwarunkowań 
politycznych w poszczególnych państwach. Zgodnie z danymi statystycznymi 
opublikowanymi przez EAO na jej stronie internetowej11 w 2007 roku łączne 
wydatki na obronę Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Litwy wynoszą odpo-
wiednio ok. 31 mld 90 mln EUR, 5 mld 799 mln, 1 mld 983 mln, 828 mln,  
329 mln (łącznie 40 mld 29 mln EUR), z czego wydatki Niemiec stanowią 
77,66% całości. Bezpośredni sąsiedzi Polski, z wyjątkiem Niemiec, razem 
przeznaczają na obronę ok. 8 mld 939 mln EUR, co stanowi ok. 17,7% 
wydatków Wielkiej Brytanii, ok. 20% wydatków Francji, ok. 29% wydatków 
Niemiec, ok. 42% wydatków ponoszonych przez Włochy (chociaż Włochy 
zanotowały w roku 2007 obniżkę wydatków na obronność w wysokości 21%), 
ok. 73% wydatków Hiszpanii oraz prawie dwukrotnie więcej niż na obronność 
przeznacza Szwecja (która na obronność w 2007 roku przeznaczyła jedynie 
1,36% PKB, zaś średnia wartość dla najbliższych sąsiadów Polski, z wyjąt-
kiem Niemiec, wynosi ok. 1,53% PKB, dla Niemiec zaś jedynie 1,28% PKB; 
warto odnotować, że dwa państwa mające największy udział w wydatkach na 
obronność UE — Wielka Brytania i Francja — przeznaczają na ten cel odpo-
wiednio 2,5% i 2,34% PKB). Łączne wydatki na obronność państw UE (26 
państw partycypujących w EAO) w 2007 roku wyniosły 204 mld EUR (przy-
bliżona wartość w dolarach w roku 2007 to 265,2 mld). USA przeznaczyło na 
ten cel 454 mld EUR, czyli 2,2 razy więcej niż Unia. Należy jednak zauwa-
żyć bardzo znaczący wskaźnik — średni udział PKB w wydatkach na obron-
ność w UE to ok. 1,69%, zaś w USA to 4,5% PKB, zatem prawie trzykrot-
nie więcej w skali globalnej. Należy również zwrócić uwagę na stopniowo, 
acz szybko, zwiększające się nakłady na obronę takich państw jak Chiny czy 

 9 Ibidem, s. 158—159.
10 C.S. Ch iv v is: ESDP and the Future…, s. 31.
11 Zob. http://www.eda.europa.eu/defencefacts/default.aspx.
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Indie oraz stale bardzo poważny potencjał wojskowy Rosji12. Na razie jednak 
supremacja USA jest faktem. Porównanie innego czynnika mającego wpływ 
na potencjał zbrojeniowy i obronny państwa — potencjału i wzrostu demo-
graficznego13 — nie ma rozstrzygającego znaczenia. W bliskiej przyszło-
ści ani Stany Zjednoczone, ani Unia Europejska nie będą w stanie wystawić 
odpowiednio licznych wojsk, mogących dorównać zasobom demograficznym 
państw ościennych14. Jedyną strategiczną przewagą wojskową tych dwóch 
podmiotów jest ich przewaga technologiczna.

W przypadku Polski rozwój zdolności zarządzania bezpieczeństwem 
w Unii Europejskiej i wpływ tego rozwoju na dynamikę procesu integra-
cji europejskiej może być rozpatrywany na kilku płaszczyznach. Po pierw-
sze, daje możliwość rozwijania stosunków bilateralnych pomiędzy Polską 
a Unią  jako całością, jednocześnie dając okazję do zaprezentowania zaan-
gażowania Polski w ponoszenie obowiązków związanych z członkostwem 
w UE. Po drugie, daje możliwość nawiązywania stosunków dwustronnych 
z innymi państwami Unii Europejskiej, przede wszystkim sąsiadami Polski, 
pozwalając wypracować wspólne stanowiska i dążenia, warunkowane przez 
podobne doświadczenia historyczne i poziom zamożności. Należy również 
nadmienić, że Polska mogłaby starać się odgrywać rolę państwa-lidera sub-
regionu Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej15. Po trzecie, gdyby Polska zdecydowanie zaangażowała się 
w rozwój polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, jej pozycja i prestiż 
międzynarodowy zyskałyby nowy, ważny aspekt — legitymizowaną przez 
UE obecność międzynarodową oraz wzrost wiarygodności Polski jako part-
nera wojskowego.

12 Według danych SIPRI, Chiny w 2007 roku przeznaczyły na obronność 504 mld 
juanów (ok. 58 mld USD, co stanowi ok. 2% PKB Chin), Indie przeznaczyły 1,16 mld INR 
(ok. 23,5 mld USD, 2,5% PKB), zaś Rosja 1,14 mld RUB (ok. 33,8 mld USD, 3,5% PKB). 
Warto również zaznaczyć, że wydatki tych krajów stabilnie wzrastają w 2008 i 2009 roku. 
Zob. baza danych wydatków na obronność SIPRI. Źródło: http://milexdata.sipri.org/result.php4.

13 Szerzej zob. J. Świeca: Światowy układ sił…, s. 175—177.
14 Zjawisko youth bulge („wyż młodych”) charakteryzuje się znaczącym i lawinowo roz-

wijającym się wzrostem liczebności młodych mężczyzn. Kraje takie jak Chiny, Indie, państwa 
muzułmańskie mogą pozwolić sobie na wystawienie olbrzymich liczebnie wojsk, mogących 
ponosić znaczne straty (niewyobrażalne dla niewielkich zawodowych wojsk państw Zachodu) 
bez szkody dla struktury społecznej państwa oraz dalszego rozwoju zasobów ludzkich. 
Potencjał demograficzny nie jest w nowoczesnej wojnie zjawiskiem rozstrzygającym, jednak 
nie można pozwolić sobie na jego ignorowanie. Zob. G. Hei nsoh n: Synowie i władza nad 
światem. Terror we wzlotach i upadkach narodów. Warszawa 2009, s. 27—50.

15 Zdecydowanie należy jednak podkreślić, że wymagałoby to znacznych wysiłków 
dyplomatycznych, prowadzonych konsekwentnie przez dłuższy czas, oraz sprzyjającej sytu-
acji politycznej w państwach sąsiedzkich. Konieczne byłoby również zachowanie taktu 
i rozwagi w stosunkach z sąsiadami oraz unikanie wyrażania powszechnego w Polsce prze-
konania o nieuniknioności polskiego przewodnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

19 Stosunki…
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Analiza przedstawiona w tym rozdziale będzie skoncentrowana na próbie 
zbadania polityki zagranicznej i stanowiska Polski oraz jej najbliższych sąsia-
dów wobec EPBiO. Analizie poddano politykę zagraniczną w jej wymiarze 
konceptualnym i praktycznym, weryfikując nie tylko deklaracje polityczne, 
ale także udział w misjach realizowanych w ramach EPBiO. Zakres przed-
miotowy badania obejmuje politykę zagraniczną Polski, Republiki Federalnej 
Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy oraz Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Biało-
ruś nie została wybrana z powodu jej względnie niewielkiej roli oraz zasadni-
czej zależności jej polityki zagranicznej od stanowiska Federacji Rosyjskiej. 
Białoruś odrzuca koncepcję integracji z Europą Zachodnią i odgrywa rolę 
państwa satelickiego Rosji.

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

Instrumentem realizującym politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
jest w szerszym ujęciu Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa 
oraz w ujęciu węższym jeden z jej elementów — Europejska Polityka Bez-
pieczeństwa i Obrony. Proces kształtowania i powołania EPBiO opisano już 
wielokrotnie16, dlatego też w tym miejscu jego ponowne omówienie nie jest 
konieczne. Warto jednak dodać, że poza wskazanymi wcześniej czynnikami 
warunkującymi genezę i rozwój zdolności wojskowej Unii Europejskiej, pre-
zentującymi problem jako próbę zrównoważenia hegemonii Stanów Zjedno-
czonych, w literaturze często wskazuje się na inne, bezpośrednie przyczyny. 
Czynnikami, które najczęściej podawane są jako fundamentalne impulsy dla 
rozbudowy Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony oraz stworze-
nia na jej podstawie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, są wojny 
bałkańskie — wojna domowa 1990—1995 oraz kryzys w Kosowie w 1999 
roku i operacja „Allied Force”, przeprowadzona przez NATO17. Uświadomie-
nie sobie przez Europejczyków bezsilności wobec wojny rozgrywającej się 

16 J. Ba rci k: Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i poli-
tyczne. Bydgoszcz—Katowice 2008, s. 95—127; R. Zięba: Koncepcja bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej…, s. 155—159; Idem: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej. Warszawa 2007, s. 77—94; B. Górka-Wi nte r, E. Posel- Części k: Wspólna 
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. „Biuletyn PISM” 2001, 
nr 11.

17 J. Ba rci k: Europejska Polityka Bezpieczeństwa…, s. 14; K. Miszczak: Polska 
a rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. „Sprawy Międzynarodowe 2007”, 
nr 3, s. 41—42; B.R. Posen: European Union Security…, s. 164, 173—178; C.S. Ch iv v is: 
Birthing Athena. The Uncertain Future of the ESDP. „Focus strategique” 2008, no 5, s. 10; 
M. Stola rcz yk: Czynniki sprzyjające i utrudniające…, s. 42.
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na kontynencie oraz przepaści technologicznej dzielącej siły zbrojne Stanów 
Zjednoczonych i państw Europy było przeżyciem katalizującym.

Obecny kształt EPBiO ma trzy wymiary: zapobieganie kryzysom, zarzą-
dzanie kryzysami i rozwiązywanie kryzysów. Obejmuje tzw. misje petersber-
skie, pierwotnie stworzone i ukształtowane przez Unię Zachodnioeuropejską 
w 1992 roku, a następnie włączone do systemu prawnego Unii Europejskiej 
na mocy traktatu amsterdamskiego18. Tym samym, od chwili wejścia w życie 
traktatu amsterdamskiego, a obecnie zgodnie z art. 43 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej19, Unia Europejska może prowadzić: misje humanitarne i ratun-
kowe, misje utrzymania pokoju oraz misje zbrojne służące zarządzaniu kry-
zysami, w tym przywracaniu pokoju. EPBiO to przedsięwzięcie relatywnie 
młode, które jednak zostało już poddane kilku poważnym zmianom. Pierwsze 
misje wojskowe w ramach EPBiO przeprowadzono w 2003 roku: była to ope-
racja „Concordia” w Macedonii oraz operacja „Artemis” w Kongo20. Ponadto 
EPBiO jest przedsięwzięciem dynamicznie się rozwijającym, czego dowodzi 
prowadzona od 2008 roku pierwsza operacja morska Unii Europejskiej EU 
NAVFOR „Atalanta”, realizowana w Rogu Afryki, oraz najliczniejsza dotych-
czas misja wojskowa UE w Czadzie. W październiku 2009 roku Unia Euro-
pejska prowadziła aktywnie 2 operacje wojskowe (EU NAVFOR Atalanta 
oraz EUFOR „Althea”), 2 misje cywilno-wojskowe (EU SSR Gwinea Bissau, 
EUSEC RD Kongo) oraz 9 misji cywilnych. Podobny stosunek misji cywil-
nych do wojskowych utrzymywał się od utworzenia EPBiO21, co oznacza, że 
aspekt cywilnego zarządzania kryzysami jest równie ważny jak aspekt woj-
skowy. Wskazuje to wyraźnie kierunek, w jakim Unia Europejska zamierza 
rozwijać swoje zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa. Dynamika rozwoju 
oraz połączenie aspektów cywilnych i wojskowych nie oznaczają oczywiście, 
że obecny kształt EPBiO jest perfekcyjny. Przed Unią Europejską stoją co naj-
mniej trzy duże wyzwania związane z jej realizacją: wyjaśnienie roli EPBiO 

18 Do traktatu amsterdamskiego dołączono deklarację: Deklaracja Unii Zachodnioeu-
ropejskiej w sprawie roli Unii Zachodnioeuropejskiej oraz jej stosunków z Unią Europej-
ską i Sojuszem Atlantyckim. Na jej mocy artykuł J.7 Traktatu o Unii Europejskiej został uzu-
pełniony o ustęp 2, definiujący przejęte przez UE zadania petersberskie, obejmujące misje 
humanitarne i ratunkowe, misje utrzymania pokoju oraz misje zbrojne służące zarządzaniu 
kryzysami, w tym przywracanie pokoju.

19 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej. „Dziennik Urzędowy Unii Euro-
pejskiej” C 115 z 9 maja 2008 roku, s. 39.

20 Operacje wojskowe realizowane w ramach EPBiO oparte są zawsze na wezwaniu do 
działania wydanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji. Jest czynnik legitymi-
zujący działania siłowe, ważny dla polskiej polityki zagranicznej, gdyż tylko operacje woj-
skowe realizowane zgodnie z prawem międzynarodowym mogą prowadzić do wzrostu wia-
rygodności i przewidywalności Polski jako partnera.

21 Omówienie dotychczas prowadzonych misji Unii Europejskiej zob. J. Ba rci k: Euro-
pejska Polityka Bezpieczeństwa…, s. 310—340.

19*
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i ambicji UE w tym zakresie; rozwój autonomicznej zdolności planowania 
operacji; rozwój ogólnej zdolności wojskowej i zdolności szybkiej dyslokacji 
tych sił do udziału w misjach EPBiO (tzw. zdolności transportowej)22. Warto 
nadmienić, że wszystkie operacje EPBiO mają charakter operacji zarządza-
nia kryzysami, a nie agresywnych operacji taktycznych. Wynika to nie tylko 
z roli, którą EPBiO ma odgrywać, lecz również z faktu, że obecny kształt 
EPBiO nie formułuje postulatu kolektywnej obrony przed agresją, a zatem 
nie jest podobny do konstrukcji prawnej dotyczącej wspólnej obrony teryto-
rialnej zawartej w Traktacie Północnoatlantyckim (nazywanym również trak-
tatem waszyngtońskim).

Obrona terytorialna jest koncepcją mocno osadzoną w historycznych 
doświadczeniach XX wieku — doświadczeniach dotyczących masowej, 
wielonarodowej wojny, opartej na działaniach wielkich związków tak-
tycznych. Współczesna nauka o zagrożeniach dla państwa koncentruje się 
przede wszystkim na tzw. zagrożeniach asymetrycznych23. Nie oznacza 
to, że nie występuje ryzyko wybuchu klasycznej wojny i tym samym nie 
oznacza to zbędności systemów obrony terytorialnej, jakkolwiek praw-
dopodobieństwo wybuchu takiego konfliktu zbrojnego w zjednoczonej 
Europie wydaje się niewielkie. Konflikty zbrojne XXI wieku mają inny 
charakter niż przewidywany przez strategów epoki zimnej wojny; masowe 
armie, pochodzące w większości z poboru, oparte na dywizjach piechoty 
i autonomicznych zgrupowaniach czołgów są zdeklasowane przez nowo-
czesne, niewielkie liczbowo, ale dysponujące wielokrotnie większą siłą 
ognia armie usieciowione i zintegrowane24. Mimo to Sojusz Północno-

22 D. Keohane: ISS Analysis. 10 Years After St. Malo. October 2008.
23 Zagrożenia te są rozumiane dwojako: po pierwsze jako wykorzystanie w konflikcie zbroj-

nym przez podmiot słabszy niekonwencjonalnych metod i taktyk walki z silniejszym mili-
tarnie przeciwnikiem, np. przez dokonywanie zamachów terrorystycznych, posłużenie się 
bronią masowego rażenia; po drugie jako zagrożenia zewnętrzne, zakorzenione w środowi-
sku międzynarodowym, takie jak przestępczość zorganizowana i ataki na sieci teleinforma-
tyczne. Szerzej zob. M. Madej: Zagrożenia asymetryczne. Bezpieczeństwo państw obszaru 
transatlantyckiego. Warszawa 2007, s. 44—62.

W literaturze można napotkać krytykę wykorzystania takiego terminu na określenie nowo-
czesnych zagrożeń. Wydaje się, że polski termin „zagrożenia asymetryczne” jest niedokład-
nym tłumaczeniem angielskiego zwrotu asymmetric warfare lub jego zbliżonej wersji asym-
metric conflict, oznaczającego nie tylko konflikt zbrojny między silniejszym i słabszym prze-
ciwnikiem, lecz także taktykę wykorzystywaną przez słabszą stronę. Każde zagrożenie ma 
i musi mieć charakter asymetryczny, gdyż to jedna strona ma odczuwać zagrożenie potencjal-
nymi działaniami drugiej strony. Zob. R. Zięba: Pozimnowojenny paradygmat…, s. 25—26.

24 Pierwszym współczesnym konfliktem zbrojnym, który unaocznił przewagę techno-
logii i informatyzacji nad samą liczebnością wojsk zgrupowanych według zimnowojennych 
reguł była pierwsza wojna w Iraku w 1991 roku. Druga wojna w Iraku w 2003 roku była 
powtórką tej samej lekcji. Szerzej zob. M. van Creveld: Zmienne oblicze wojny. Poznań 
2008, s. 301—314.
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atlantycki stale odgrywa rolę tzw. twardego gwaranta bezpieczeństwa, 
opartego na treści art. 5 traktatu waszyngtońskiego, który zawiera klau-
zulę zobowiązującą państwa do udzielenia pomocy w przypadku zbrojnej 
napaści na innego członka NATO25. Unia Zachodnioeuropejska również 
oparta jest na paradygmacie obrony terytorialnej, jednak jej rola jest 
współcześnie marginalna, a sam traktat brukselski, zawierający klauzulę 
zobowiązania do obrony w razie agresji (w art. 4 traktatu), pełni jedynie 
funkcję dekoracyjną. EPBiO w obecnym kształcie jest przede wszystkim 
instytucją służącą do wykonywania operacji poza granicami UE. Twier-
dzi się, że nie ma potrzeby tworzenia obrony terytorialnej w ramach  
UE, gdyż tą częścią obronności ma się zajmować NATO. Jednak takie 
twierdzenie pomija najnowsze trendy ewolucyjne w samym Sojuszu, 
który przekształca się coraz bardziej do prowadzenia operacji out-of-
-area, odchodząc od doktryny masowej obrony terytorialnej. Dowodzą 
tego między innymi konkluzja końcowa szczytu NATO w Pradze w 2002 
roku, poparcie przez NATO amerykańskiej interwencji w Afganistanie 
(jedyne w historii zastosowanie mechanizmu wspólnej obrony określo-
nego w art. 5 traktatu waszyngtońskiego) oraz projekt Defence Capabili-
ties Initiative (DCI), mający wspomóc prowadzenie ograniczonych opera-
cji wojskowych nieopartych wprost na klauzuli zawartej w art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego.26

Działania UE koncentrują się na cywilno-wojskowym zarządzaniu kry-
zysami i zapobieganiu konfliktom. Europejska Strategia Bezpieczeństwa 
(ESB) z 2003 roku27 kładzie duży nacisk na promocję multilateralizmu 
w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, stanowiąc między innymi, 
że: „Po zakończeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone zachowały pozycję 
dominującą jako podmiot wojskowy. Jednak żadne państwo nie może samo 

25 Należy jednak podkreślić, że art. 5 nie jest imperatywną normą zobowiązującą do 
użycia siły w obronie sojusznika. Taka opcja jest jak najbardziej dostępna dla sojuszników, 
lecz art. 5 stanowi jedynie o zobowiązaniu do udzielenia pomocy, w tym użycia siły zbroj-
nej. Nie istnieje jednak obowiązek jej użycia. Art. 5 stanowi, że „każda z nich [ze stron Trak-
tatu — przyp. T.I.] […] udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując nie-
zwłoczne, samodzielne, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za 
konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej […]”. Zob. Traktat Północnoatlantycki, sporzą-
dzony w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 roku, Dz.U. 2000, nr 87, poz. 970, z dnia 19 paź-
dziernika 2000 r. Zob. też cytaty z S. Parzymiesa i R. Zięby w T. Kubi n: Czy państwa Unii 
Europejskiej mogą mieć wspólną politykę zagraniczną? Czynniki sprzyjające funkcjonowa-
niu i rozwojowi polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz obrony UE i utrudniające je. 
W: Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI 
wieku. Wybrane aspekty. Red. M. Stola rcz yk. Katowice 2008, s. 89.

26 H. Gä r t ne r: European Security: The End of Territorial Defense. “Brown Journal of 
World Affairs” 2003, T. 9, nr 2, s. 139—140, 142.

27 Bezpieczna Europa w Lepszym Świecie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 12 grud-
nia 2003 roku.
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rozwiązywać dzisiejszych złożonych problemów”. Równocześnie wyraża 
ambicje mocarstwowe Unii Europejskiej: „Unia Europejska w sposób nie-
unikniony jest graczem globalnym”28. Bezpieczeństwo międzynarodowe 
w ESB przedstawione jest przede wszystkim jako gwarant rozwoju i stabil-
ności, którego istnienie pozwala na realizację celów gospodarczych. Główne 
zagrożenia, które identyfikuje ESB to: terroryzm, rozprzestrzenianie broni 
masowego rażenia, konflikty regionalne, niewydolność państwa, przestęp-
czość zorganizowana29. Jest to w zasadzie ten sam katalog zagrożeń, który 
literatura przedmiotu identyfikuje jako tzw. zagrożenia asymetryczne. ESB 
rozwija tę myśl, stanowiąc: „Nasza tradycyjna koncepcja samoobrony — 
aż po zakończenie zimnej wojny — opierała się na groźbie inwazji. Wraz 
z nowymi zagrożeniami pierwsza linia obrony często będzie znajdować się 
za granicą. […] W przeciwieństwie do masowego, widocznego zagrożenia 
w trakcie zimnej wojny, żadne z nowych zagrożeń nie ma charakteru czysto 
wojskowego”30. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19 lutego 2009 roku 
w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bez-
pieczeństwa i obrony31 opowiada się za recepcją koncepcji „odpowiedzial-
ności za ochronę” opracowanej przez ONZ w 2005 roku oraz koncepcją 
„bezpieczeństwa ludzi”. Koncepcje te warunkują europejską politykę bez-
pieczeństwa. Rezolucja ta jednocześnie zastrzega, że nie istnieje automa-
tyczne zobowiązanie do rozmieszczenia misji EPBiO we wszystkich sytu-
acjach kryzysowych. Najważniejsze jest w niej jednak potwierdzenie po raz 
kolejny ambicji ciągłego rozwoju EPBiO, budowania wspólnych struktur 
bezpieczeństwa i budowania europejskich zdolności w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem. Natomiast ani powyższa rezolucja PE, ani opracowane 
przez prezydencję francuską w 2008 roku sprawozdanie na temat wdraża-
nia ESB32 nie poruszają niektórych poważnych problemów wskazywanych 
w literaturze. T. Tardy zauważa, że pomimo niektórych silnych sformu-
łowań zawartych w ESB Unia Europejska ciągle prezentuje tzw. miękkie 
podejście do bezpieczeństwa, różne od prezentowanego przez Stany Zjed-
noczone i nakierowane przede wszystkim na zapobieganie powstawaniu 
konfliktów, a nie na ich siłowe rozwiązywanie. Jego zdaniem, podejście 
Unii Europejskiej jest bardziej podobne w swoich podstawowych założe-
niach do koncepcji przyjętej przez ONZ niż do koncepcji mocarstwowej. 
Wskazuje również, że UE nie posiada tzw. kultury strategicznej, sama zaś 

28 Ibidem, s. 1.
29 Ibidem, s. 3—5.
30 Ibidem, s. 7.
31 P6_TA(2009)0075.
32 Sprawozdanie na temat wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa — utrzy-

manie bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie — dokument S407/08 z 11 grudnia 2008 
roku. 
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ESB nie określa dokładnie, kiedy użycie siły jest możliwe, nie określając, 
jak i kiedy można likwidować wskazane w niej zagrożenia — użycie siły 
w ESB nie jest właściwie rozważane33. Należy dodać, że wszystkie działa-
nia w ramach EPBiO nie są skoncentrowane na powoływaniu ujednoliconej, 
masowej armii europejskiej34. Zgodnie z konkluzjami prezydencji z Kolonii 
1999 roku to Sojusz Północnoatlantycki pozostaje fundamentem kolektyw-
nego bezpieczeństwa członków UE35. Wspomniana rezolucja PE w sprawie 
europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa 
i obrony wskazuje, że wspólna polityka obrony w Europie wymaga powsta-
nia zintegrowanych europejskich sił zbrojnych, które muszą być wyposa-
żone w zintegrowane systemy uzbrojenia, aby zagwarantować ich jednoli-
tość i zdolność do działania interoperacyjnego.

Największa zmiana rozumienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
w sferze koncepcyjnej i prawnej dokonała się wraz z przyjęciem w grudniu 
2007 roku traktatu z Lizbony. Traktat Lizboński utrzymuje tendencję autono-
mizacji i poszerzania zakresów, celów i środków pozostających do dyspozycji 
EPBiO. Ten trend jest najważniejszy, bo wskazuje kierunek, w którym dąży 
UE i jej państwa członkowskie, stale poszerzając i usprawniając wspólną 
politykę bezpieczeństwa. Trend ten prawdopodobnie nie zmieni się w naj-
bliższej przyszłości, tym bardziej, że EPBiO to projekt długofalowy, zaplano-
wany na wiele lat. Kolejnym trendem wskazywanym w literaturze jest postę-
pujące przechodzenie od aspektów miękkiego bezpieczeństwa do aspektów 
militarnych, na razie jednak ograniczonych do zarządzania kryzysami, bez 
postulatu tworzenia obrony terytorialnej36. Wydaje się, że zmiany przewi-
dziane w Traktacie Lizbońskim są bardzo daleko idące. Ratyfikacja Traktatu 
Lizbońskiego po ponownym referendum w Irlandii wydaje się pewna. Traktat 
zmieni EPBiO w wielu aspektach, włącznie z wprowadzeniem kosmetycz-
nej, acz znamiennej modyfikacji nazwy na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa 
i Obrony (WPBiO), wskazującej na uwspólnotowienie tej polityki. Traktat 
wprowadza do konstrukcji EPBiO dwie fundamentalne zmiany. Zdecydo-

33 Europejska Strategia Bezpieczeństwa wskazuje raczej na „prewencyjne zaangażowa-
nie” (preventive engagement), a nie na „zapobieganie konfliktom” (conflict prevention), spe-
cjalnie unikając przyjęcia terminologii zastosowanej przez USA, nie wykluczając działania 
wojskowego w pewnych warunkach, jednak nie przejmując tak aktywnej roli w użyciu sił 
zbrojnych jak USA. Szerzej zob. T. Ta rdy: The European Union. From Conflict Prevention 
to “Preventive Engagement”, Still a Civilian Power lacking Strategic Culture. “International 
Journal” 2007, T. 62, nr 3, s. 544—550, 555.

34 Znamienne jest przemówienie generała Robertsona z marca 2001 roku — „Nie ma, 
i nie będzie, jednej armii europejskiej”. Zob. H. Gä r t ne r:European Security…, s. 136—137. 

35 Presidency Conclusions, Cologne European Council 3 and 4 June 1999, European 
Council Declaration on Strengthening the Common European Policy on Security and 
Defence, art. 5, 150/99 REV 1 ANNEXES, s. 35.

36 R. Zięba: Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej…, s. 165.
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wanie największe znaczenie ma treść nowego art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej37:

„W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej 
agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku 
do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszystkich 
dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych. 
Nie ma to wpływu na szczególny charakter polityki bezpieczeństwa i obrony niektó-
rych Państw Członkowskich”.

Artykuł ten powinien być odczytany jako ustanawiający niezależny obo-
wiązek prawny w autonomicznym systemie prawa Unii Europejskiej38. Sfor-
mułowanie „Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego [ofiary zbroj-
nej agresji — T.I.] obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia” jest wyjątkowo 
jasne i formułuje imperatywną normę prawną, kreującą obowiązek postępo-
wania według art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który definiuje prawo 
do samoobrony przed napaścią zbrojną. Wydaje się również, że obowiązek 
udzielenia pomocy i wsparcia wynikający z art. 42 ust. 7 nie pozostawia pań-
stwom członkowskim prawa do postępowania w inny sposób (odmowy udzie-
lenia pomocy), tym samym kreując proste zobowiązanie do działania. Z kolei 
sam art. 51 KNZ nie zawiera zobowiązania do użycia siły zbrojnej w samo-
obronie, będąc jedynie normą prawną pozwalającą na zgodne z prawem mię-
dzynarodowym użycie siły w przypadku napaści zbrojnej. Art. 51 KNZ 
będzie miał zatem rolę subsydiarną wobec art. 42 ust. 7 TUE, umożliwiając 
zrealizowanie obowiązku określonego w tym drugim przepisie. Dodatkowo 
sformułowanie „przy zastosowaniu wszystkich dostępnych im środków” 
wskazuje na możliwość udzielenia pomocy w postaci użycia siły zbrojnej 
w przypadku napaści zbrojnej. Przepis ten jest niezwykle podobny do kla-
sycznie sformułowanej klauzuli typu casus foederis39.

Druga znacząca zmiana zawarta w Traktacie Lizbońskim może być rozu-
miana jako casus foederis zobowiązujący państwa UE do odpowiedzi w przy-
padku ataku terrorystycznego40, na podstawie nowo sformułowanej zasady 

37 Wersja Skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej. „Dziennik Urzędowy Unii Euro-
pejskiej” C 155, T. 51, z 9 maja 2008 roku, s. 38.

38 Twierdzenie o autonomiczności systemu prawnego Unii Europejskiej opartego na 
Traktacie o Wspólnocie Europejskiej można znaleźć m.in. w sprawie rozstrzygniętej w sierp-
niu 2008 roku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Yassin Abdullah Kadi and Al 
Baraakat International Foundation v Council of the European Union and Commisssion of the 
European Communities, sprawa łączona C-402/05/P i C-415/05/P, par. 316.

39 S. Dagand: The Impact of the Lisbon Treaty on CFSP and ESDP. ISIS Europe “Euro-
pean Security Review 2008”, nr 37, March, s. 8.

40 R. Zięba: Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej. W: Bez-
pieczeństwo międzynarodowe…, s. 275.
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solidarności. Klauzula solidarności wiążąca państwa w przypadku ataku ter-
rorystycznego zawarta jest w nowym art. 222 ust. 1 Traktatu o Funkcjono-
waniu Unii Europejskiej41:

„Unia i jej Państwa Członkowskie działają wspólnie w duchu solidarności, jeżeli 
jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycz-
nego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka. 
Unia mobilizuje wszystkie będące w jej dyspozycji instrumenty, w tym środki 
wojskowe udostępnione jej przez Państwa Członkowskie w celu:
a) — zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu na terytorium Państw Członkow- 

skich,
— ochrony instytucji demokratycznych i ludności cywilnej przed ewentualnym 

atakiem terrorystycznym,
— udzielenia pomocy Państwu Członkowskiemu na jego terytorium, na wniosek 

jego władz politycznych, w przypadku ataku terrorystycznego; […]”.

Ostatnią wartą wzmianki zmianą jest poszerzenie zakresu działań podej-
mowanych w ramach WPBiO przez Unię Europejską42. Zgodnie z nowym 
brzmieniem art. 42 ust. 1 TUE WPBiO stanowi integralną część wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz zapewnia Unii zdolność ope-
racyjną dla przeprowadzenia misji utrzymania pokoju, zapobiegania kon-
fliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa. Działania takie 
muszą być zgodne z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych. Jest 
to wyrazem redefinicji dotychczas przyjmowanej treści zadań petersberskich. 
Szczególnie godna uwagi jest wzmianka o misjach zapobiegania konfliktom, 
gdzie język wykorzystany jest inny niż „zaangażowanie prewencyjne” wspo-
mniane w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku. Najbliższe lata 
po wejściu w życie traktatu reformującego pokażą czy, a jeśli tak, to w jakim 
zakresie Unia Europejska zaangażuje się w większym stopniu w misje woj-
skowe o szerszym charakterze.

Polska polityka zagraniczna a EPBiO

W broszurze informacyjnej wydanej przez Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej w 2003 roku Polska została entuzjastycznie określona jako 

41 Wersja Skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. „Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej” C 155, T. 51, z 9 maja 2008 roku, s. 148.

42 K. Miszczak: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. „Sprawy Międzyna-
rodowe” 2007, nr 4, s. 118.
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„współkonstuktor” EPBiO, a ponadto „w okresie kandydowania do Unii 
Europejskiej władze Rzeczpospolitej w zasadzie pozytywnie wypowiadały 
się na temat rozwoju europejskich sił antykryzysowych”43. Różnica pomię-
dzy „współkonstruktorem” a wypowiadaniem się „w zasadzie” pozytywnie 
jest olbrzymia i znamienna dla polskiego stanowiska. 

Pierwotne polskie stanowisko w sprawie EPBiO kształtowane było  
praktycznym brakiem wpływu na jej formułę i zakres (jako państwa kan- 
dydującego, a nie pełnego członka UE) oraz polskimi doświadczeniami 
historycznymi, w świetle których Polska szukała twardych gwarancji bez-
pieczeństwa, takich, jakie można było znaleźć tylko w NATO — tym 
samym pozostając cały czas sceptycznie nastawioną do projektu wzmac-
niania drugiego filaru Unii Europejskiej44. Polskie stanowisko było również 
uwarunkowane staraniami o członkostwo w NATO i — w dalszej perspek-
tywie — członkostwo w Unii Europejskiej. Nie wolno też pominąć zasadni-
czego wpływu na stanowisko Polski postawy Stanów Zjednoczonych, nie-
chętnych koncepcji szerszego zaangażowania się UE na arenie międzyna-
rodowej, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa politycznego i militar-
nego45. Działania administracji amerykańskiej od 1999 roku skierowane 
były na utrzymanie relacji zależności ETBiO (oraz następnie EPBiO) od 
NATO i zwalczania dążenia do zapewnienia jej autonomiczności, a tym 
samym na starania zmierzające do utrzymania przynajmniej ograniczonego 
zakresu kontroli nad postępowaniem Unii Europejskiej46. EPBiO widziane 
było przez Amerykanów jako zagrożenie dla NATO47. W ostatniej deka-
dzie XX wieku tendencja do uniezależniania się Europy od NATO i Stanów 
Zjednoczonych była zwalczana, a w tym samym czasie państwa europejskie 
były krytykowane za zbyt niskie wydatki na obronność48. Administracje 
Billa Clintona i George’a W. Busha traktowały EPBiO tak samo podejrz-

43 Unia Europejska — Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, UKIE 2003, s. 4. 
Broszura dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: 
http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/39DC136D1ECF4171C1256E7B00480CB8/$file/BEZ-
PIECZ.PDF.

44 K. Miszczak: Polska a rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 
„Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 3, s. 45.

45 R. Podgorzańska: Stanowisko Polski wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony. W: Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki 
bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku. Red. J.J. P ią tek, R. Podgorzańska. Szcze-
cin 2007, s. 93—94.

46 C.S. Ch iv v is: ESDP And The Future Of The Atlantic Alliance: Political And Geopo-
litical Considerations. “Journal of Transatlantic Studies” 2005, T. 3, nr 1, s. 24.

47 R.L. Nicholson: Regional/National Security in the European Union. “The Homeland 
Security Review” 2008, T. 2, nr 3, s. 225, 227.

48 M. Kacz marsk i: Ewolucja miejsca NATO w polityce zagranicznej Stanów Zjedno-
czonych. W: Euroatlantycka obronność na rozdrożu. Red. G. Rd zanek. Wrocław 2004, 
s. 66.
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liwie49. Polska reprezentowała i ciągle reprezentuje stanowisko „atlantyc-
kie”, przedkładając sojusz ze Stanami Zjednoczonymi nad relacje z pozo-
stałymi partnerami strategicznymi. Dlatego też początkowe stanowisko 
Polski w latach 1999—2000 koncentrowało się na uzależnieniu utworze-
nia EPBiO od uprzedniej akceptacji NATO (co oznaczało faktyczną akcep-
tację Stanów Zjednoczonych), zwiększenia współpracy strategicznej pomię-
dzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, zwiększeniem obecności 
wojskowej USA w Europie (będącej warunkiem koniecznym do ewentual-
nego stworzenia armii europejskiej) oraz podporządkowania planów ope-
racji wojskowych UE Doktrynie Strategicznej Sojuszu Atlantyckiego50. 
Początkowo polskie stanowisko było stanowiskiem ambiwalentnym, rela-
tywnie negatywnym, postrzegającym EPBiO jako zagrożenie dla NATO, 
więzi transatlantyckiej oraz związanej z nią obecności Stanów Zjednoczo-
nych w Europie. Spowodowało to bardzo krytyczne reakcje wśród państw 
UE51 i wywołało dość burzliwą dyskusję w Polsce. Reakcje polityków fran-
cuskich i niemieckich, wielokrotnie powtarzane w latach 1999—2004, były 
szczególnie ostre52. Natomiast przewidywane osłabienie NATO w wyniku 
powołania równoległej do niego struktury wojskowej w ramach UE było 
postrzegane przez część Polaków jako poważne naruszenie polskiego inte-
resu narodowego, jak również interesu innych państw Europy Środkowo- 
wschodniej53.

Polskie stanowisko podlegało ewolucji, między innymi z powodu trwają-
cego procesu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Po uzyskaniu członko-
stwa w NATO problem akcesji do UE staje się pierwszoplanowym celem poli-
tyki zagranicznej Polski54. Znamienne jest wystąpienie ministra spraw zagra-
nicznych B. Geremka z 15 listopada 1999 roku w Radzie ds. Ogólnych UE, 
w którym wskazano, że Polska w sprawach polityki obronnej UE powinna 
mieć prawo udziału w podejmowaniu decyzji i ich realizacji55. Polska chciała 
mieć wpływ na kształt Unii Europejskiej, do której miała wstąpić. Równie 
znaczące było uznanie EPBiO w Strategii Obronności Rzeczypospolitej Pol-

49 B.R. Posen: European Union Security…, s. 182—183.
50 R. Podgorzańska: Stanowisko Polski wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeń-

stwa…, s. 95.
51 A. Domaga ła: Integracja Polski z Unią Europejską. Warszawa 2008, s. 238—239.
52 Wielokrotnie mówiono o Polsce jako o 51. stanie USA, na szczeblu dyplomatycznym 

przypominano zobowiązania Polski wobec Europy oraz traktowano Polskę jak konia trojań-
skiego USA w Europie.

53 R. Podgorzańska: Stanowisko Polski wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeń-
stwa…, s. 96.

54 Szerzej: I. Pawl i kowska: Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 
1989 roku. Toruń 2006, s. 210—214.

55 J. Ty manowsk i: Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa. 
Toruń 2009, s. 224.
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skiej z maja 2000 roku za drugi, obok NATO, filar polskiego bezpieczeństwa. 
W tym pierwszym przyjętym w Polsce dokumencie o takim charakterze dekla-
rowano chęć zwiększania europejskiej zdolności obronnej56. Punkt 16. Strate-
gii wskazywał na chęć aktywnego uczestnictwa Polski w EPBiO, wykorzystu-
jąc do tego jednak siły przewidziane do operacji w ramach NATO. Następuje 
zatem przewartościowanie polskiego stanowiska wobec EPBiO, które niezależ-
nie od prawdziwych motywów za nim stojących przybiera znacznie bardziej 
pozytywny wymiar. Ostateczne stanowisko polski wobec EPBiO w latach 
2000—2001 było umiarkowane — wyrażano zadowolenie z wzmocnienia 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, jednak przy zachowa-
niu prymatu strategicznego NATO dla polskiej polityki zagranicznej57. Stano-
wisko to w następnych latach pozostało praktycznie niezmienne, przy jedynie 
nieznacznym przenoszeniu akcentów na poszczególne jego elementy. Wstąpie-
nie do Unii Europejskiej nie spowodowało rewolucyjnej zmiany polskiego sta-
nowiska: pomimo wspierania EPBiO ciągle najważniejszą rolę gwaranta bez-
pieczeństwa międzynarodowego Polski ma pełnić NATO58. Polskie stanowisko 
zakładało, że działania UE mają na celu wzmocnienie NATO, więzi transatlan-
tyckich i umożliwienie wzrostu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bez-
pieczeństwo europejskie59. Polska dążyła do zapewnienia równowagi między 
NATO a UE, aby utrzymać skuteczne i jednolite NATO oraz odpowiedni 
stopień zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie, przy założeniu, że 
to one stanowią podstawowy gwarant bezpieczeństwa Polski60. Nawet po przy-
stąpieniu do UE polskie stanowisko było również umiarkowanie pozytywne, 
realizujące w sferze politycznej jedynie niezbędne minimum oczekiwane od 
członka Unii Europejskiej. Dopiero 2008 rok przyniósł nagłą intensyfika-
cję politycznego zaangażowania Polski w realizację i przekształcanie EPBiO 
— wyrażono wsparcie dla francuskich idei przemian w EPBiO61, zwiększono 
udział Polski w Europejskiej Agencji Obrony oraz zintensyfikowano prace nad 
udziałem polskich jednostek w tworzeniu Grup Bojowych Unii Europejskiej62. 
Zgodnie z polskim, raczej sceptycznym, stanowiskiem wobec EPBiO niektóre 
zmiany w WPZiB oraz EPBiO przewidziane przez traktat lizboński wydają 
się zgodne w polską polityką i aspiracjami. Dotyczy to przede wszystkim 

56 K. Miszczak: Polska a rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 
„Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 3, s. 15.

57 R. Podgorzańska: Stanowisko Polski wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeń-
stwa…, s. 97—98.

58 Zob. A. Domaga ła: Integracja Polski z Unią Europejską…, s. 238—241.
59 J. Ty manowsk i: Sąsiedzkie państwa wschodnie…, s. 222.
60 J. Bugajsk i, I. Telek i: Atlantic Bridges: America’s New European Allies. Rowman 

& Littlefield Publishing Group 2006, s. 81.
61 M. Terl i kowsk i: Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w programie prezy-

dencji francuskiej. W: „Biuletyn PISM” Nr 33(501). Warszawa 2008.
62  „Rocznik Strategiczny 2008/09”. Warszawa 2009, s. 300.



301Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony…

realizacji większości zadań WPZiB poprzez współpracę międzyrządową oraz 
kształtowania wspólnej polityki bezpieczeństwa na podstawie zasady równości 
wobec traktatów63. Bezpieczeństwo narodowe pozostaje nadal elementem pro-
wadzonej autonomicznie przez państwa członkowskie polityki (suwerenność). 
Podczas konferencji międzyrządowej w Lizbonie Polska zabiegała o utrzyma-
nie struktury filarowej WPZiB oraz utrzymanie głosowania jednomyślnością 
w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej64, tym samym proponując 
zachowanie uprzedniego, nie do końca skutecznego kształtu EPBiO.

Polska polityka bezpieczeństwa dokładnie odzwierciedla wskazane sta-
nowisko wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, podle-
gała również bardzo zbliżonej ewolucji. Wspomniane w wystąpieniu mini-
stra spraw zagranicznych Andrzeja Olechowskiego w Sejmie 21 stycznia 
1994 roku65 uwarunkowania polskiej polityki bezpieczeństwa w zasadni-
czej części nadal są aktualne: Polska ciągle nie jest w stanie samodziel-
nie zagwarantować własnego bezpieczeństwa (co jest tym bardziej praw-
dziwe dla wszystkich poza Niemcami66 sąsiadów Polski, dysponujących 
odpowiednio mniejszym potencjałem militarnym), a region Europy Środko-
wowschodniej ciągle nie jest bezpieczny (aczkolwiek mówienie współcze-
śnie o próżni lub szarej strefie bezpieczeństwa nie wydaje się uzasadnione). 
W ujęciu historycznym Polska polityka zagraniczna oraz bezpieczeństwa 
od 1991/1992 roku skierowana była przede wszystkim na uzyskanie człon-
kostwa w NATO i UZE67 oraz, w dalszej perspektywie, w Unii Europej-

63 Był to postulat zgłaszany nie tylko przez Polskę, lecz również przez Czechy, Holan-
dię, Wielką Brytanię; zob. K. Miszczak: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. 
„Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 110.

64 Ibidem, s. 112.
65 Informacja ministra spraw zagranicznych o bieżącej sytuacji międzynarodowej 

i ewentualnych zagrożeniach dla Polski z niej wynikających, 10 posiedzenie Sejmu II kaden-
cji. Sprawozdanie stenograficzne dostępne na stronie: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf.

66 Niemcy również opierają swoją politykę bezpieczeństwa na współpracy z NATO. 
Natomiast niemieckie poparcie dla rozwoju EPBiO jest stałe i niezależne od tego, która partia 
sprawuje rządy w Niemczech. Zob. P. Bel k i n: German Foreign and Security Policy: Trends 
and Transatlantic Implications. CRS Report for Congress, 20 May 2009, s. 3. Pełny tekst 
raportu dostępny m.in. na stronie: http://fas.org/sgp/crs/index.html.

Warto jednak wskazać, że Niemcy od 1992 roku stanowczo i spójnie popierały rozwój 
ETBiO oraz EPBiO. Już wytyczne polityki obronnej z 1992 roku wskazywały, że jednym 
z głównych zadań Niemiec jest umacnianie integracji europejskiej w dziedzinie obrony, rów-
nolegle do współpracy w ramach NATO. Biała Księga z 2006 roku dotycząca bezpieczeństwa 
Niemiec powtarza tezę, że fundamentem obronności Niemiec jest członkostwo w NATO, 
przy wskazaniu, że EPBiO nie jest wobec niego konkurencyjne, lecz tworzy drugi mocny 
filar bezpieczeństwa. Zob. A. Zięba: Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec. W: Bezpieczeń-
stwo międzynarodowe…, s. 127—134.

67 J. Ty manowsk i: Sąsiedzkie państwa wschodnie…, s. 181, 187, 209; I. Pawl i kow-
ska: Koncepcje bezpieczeństwa…, s. 268—269, 281.
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skiej. NATO było słowem kluczem do polskich rozważań o bezpieczeń-
stwie już od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, a Wspólnoty Europejskie 
i Unia Europejska nie były postrzegane jako gwaranci bezpieczeństwa — 
znacznie większą rolę w tym zakresie odgrywała w polskiej polityce zagra-
nicznej efemeryczna Unia Zachodnioeuropejska68. Koncepcja rozwijania 
szerokiej współpracy pomiędzy NATO i UE nadal jest w Polsce popularna. 
Widzi się w niej remedium na problemy bezpieczeństwa globalnego, gdyż 
UE miałaby przyjąć rolę gwaranta rozwoju potencjału obronnego poszcze-
gólnych państw członkowskich, zaś NATO byłoby obarczone planowaniem 
i prowadzeniem operacji69. Problem takiej koncepcji tkwi w założeniu, że 
Unia Europejska zadowoli się co najwyżej drugorzędną rolą (co w świetle 
ciągłego rozwoju WPZiB i EPBiO nie wydaje się prawdopodobne), oraz 
w słabościach samego NATO (koncentrowanie się NATO przede wszystkim 
na operacjach typu out-of-area, a nie na klasycznym modelu obrony tery-
torialnej). Postrzeganie UE i NATO jako dwóch filarów wspólnego bezpie-
czeństwa jest bez wątpienia zasadne, lecz dokładne funkcje pełnione przez 
te dwie organizacje będą musiały zostać określone inaczej niż w przedsta-
wianej propozycji.

Lektura polskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2007 roku70 
potwierdza spostrzeżenia dotyczące kierunków polskiej polityki zagranicz-
nej i bezpieczeństwa. Punkt 19. Strategii wskazuje, że: „W wymiarze glo-
balnym kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone, które są gwaran-
tem bezpieczeństwa międzynarodowego […]”; z kolei punkt 25. stanowi: 
„W Polskim interesie leży, aby Sojusz Północnoatlantycki pozostał instru-
mentem zbiorowej obrony państw członkowskich […]. Interesom polskim 
służy umacnianie transatlantyckiej wspólnoty, zacieśnianie stosunków 
między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, zwłaszcza ich koope-
ratywności oraz komplementarności w dziedzinie bezpieczeństwa. Polsce, 
jako bliskiemu sojusznikowi Stanów Zjednoczonych, zależy na umacnia-
niu zaangażowania tego państwa w Europie, jako siły gwarantującej bez-
pieczeństwo i stabilizującej relacje polityczno-militarne na kontynencie”. 
Ciągle kluczową pozycję w polskim rozumieniu bezpieczeństwa zajmuje 
NATO, co potwierdza między innymi punkt 48. Strategii: „Rozbudowa 
wszechstronnej współpracy bilateralnej z głównym sojusznikiem Polski 
powinna być czynnikiem umacniającym więzi transatlantyckie, pozytyw-

68 Zob. J. Ty manowsk i: Sąsiedzkie państwa wschodnie…, s. 217—221.
69 S. Koz ie j: Euroatlantycki „tandem bezpieczeństwa”. W: Bezpieczeństwo międzyna-

rodowe…, s. 58.
70 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 roku to już 

czwarty taki dokument przyjęty w Polsce (jego wersje poprzedzające przyjęto w 1992, 2000 
i 2003 roku). Pełny tekst aktualnej strategii jest dostępny na stronie: http://www.bbn.gov.pl/
portal/pl/475/11444/Strategia_Bezpieczeństwa_Narodowego_RP.html. 
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nie wpływając na kształt i jakość współpracy NATO z Unią Europejską 
i Stanami Zjednoczonymi”. Członkostwo w NATO jest dla Polski funda-
mentem bezpieczeństwa zewnętrznego (punkt 41.) w jego wymiarze poli-
tyczno-wojskowym.

Unia Europejska wspominana jest w strategii raczej jako gwarant 
rozwoju i postępu, który niejako przy okazji przyczynia się do zwiększenia 
bezpieczeństwa kraju oraz do umocnienia pozycji Polski w świecie (punkt 
18., punkt 26., punkt 44.), zaś zagrożeniem dla polskiego interesu staje się 
„ambicja traktowania UE jako przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych, 
a także niezdolności UE do kreowania wspólnej polityki” (punkt 32.). Jest 
to wewnętrznie sprzeczne założenie, gdyż poprzez budowanie zdolności 
kreowania wspólnej polityki, również polityki bezpieczeństwa i obrony, 
Unia Europejska automatycznie staje się przeciwwagą dla Stanów Zjed-
noczonych, nawet jeśli jej strategia postępowania nacechowana jest libe-
ralnie, a jej partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi rozwija się jak naj-
bardziej pozytywnie. Wspomniana analiza B. Posena wyraźnie wskazuje, 
że jakiekolwiek rozwijanie zdolności zarządzania bezpieczeństwem przez 
Unię Europejską musi zmienić, choćby w nieznacznym stopniu, równo-
wagę sił między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Jednocześnie 
warto przypomnieć, że niemiecka polityka bezpieczeństwa uznaje EPBiO 
za równoległy, lecz niekonkurencyjny dla NATO filar bezpieczeństwa. 
Bardziej konstruktywne aspekty dotyczące polskiego bezpieczeństwa 
wskazuje dalsza część Strategii. Zgodnie z punktem 44. Strategii człon-
kostwo w Unii Europejskiej zwiększa możliwości realizacji polskiej poli-
tyki bezpieczeństwa i zdolności oddziaływania międzynarodowego oraz 
zwiększa międzynarodową pozycję Polski. Natomiast wart odnotowania 
jest inny punkt Strategii. Zgodnie z punktem 46. Polska popiera rozwój 
EPBiO, rozwój stałej i zinstytucjonalizowanej współpracy między NATO 
i UE, w celu zapewnienia ich komplementarności oraz deklaruje wniesie-
nie wkładu w działanie i rozwój EPBiO, tworzenie sił szybkiego reagowa-
nia i grup bojowych oraz osiągnięcie Europejskiego Celu Operacyjnego 
w 2010 roku. Jest to najpełniejsze i najbardziej pozytywne wyrażenie pol-
skiego stanowiska wobec EPBiO ze wszystkich dotychczasowych. Stanow-
cze stwierdzenie, że Polska zaangażuje się w realizację tej polityki (co 
stanowi oficjalną afirmację dotychczasowego postępowania RP), należy 
przyjąć z uznaniem.

Dodatkowe światło na omawianą problematykę rzuca analiza oficjal-
nych wystąpień ministrów spraw zagranicznych Polski w latach 2003—2009. 
Pozwala ona na odszukanie prawidłowości w polskim postrzeganiu EPBiO 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym akcesję do UE oraz w okresie 
członkostwa w UE. Pierwsze analizowane wystąpienie to przedstawiona 
w Sejmie przez W. Cimoszewicza informacja rządu na temat polskiej poli-
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tyki zagranicznej w 2003 roku71. Dotyczy ono przede wszystkim informa-
cji o zakończeniu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Problematyka 
EPBiO została poruszona — jednak tylko w postaci wzmianki — w wypo-
wiedzi ministra: „[…] traktujemy europejską politykę w sprawach obrony 
jako komplementarną wobec NATO i zamierzamy w niej aktywnie uczest-
niczyć”. Informacja zawiera znaczącą z politycznego i wojskowego punktu 
widzenia deklarację udziału Polski w operacjach prowadzonych przez Unię 
Europejską. Rok później, na 67. posiedzeniu Sejmu, W. Cimoszewicz72 
stwierdził: „[…] logika integracji europejskiej czyni nieuchronną współpracę 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności”, a sama Unia Europejska musi 
posiadać środki, również wojskowe, aby móc w pełni realizować swoją poli-
tykę i konkretne zadania prowadzone w jej ramach. Minister zapowiedział 
również przystąpienie Polski do wszystkich przedsięwzięć i form współ-
pracy, które nie będą osłabiać pozycji i funkcji NATO, w tym przystąpie-
nie do Europejskiej Agencji Obrony. Tak przedstawione stanowisko wpisuje 
się w założone we wcześniejszej części tego wystąpienia zadanie aktywnego 
włączenia się w kształtowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-
stwa UE, umacniania tożsamości Unii jako aktora sceny międzynarodowej. 
Kolejna informacja MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej (z 2005 
roku, przedstawiona przez Adama Daniela Rotfelda na 96. posiedzeniu Sejmu 
IV kadencji), ujmuje kwestie EPBiO jeszcze bardziej zwięźle. Wskazano 
w nim na zadanie dotyczące utrwalenia miejsca Polski jako odpowiedzial-
nego członka Unii Europejskiej, zaangażowanego w realizację WPZiB oraz 
EPBiO. W wystąpieniu tym po raz kolejny jednak potwierdzono podstawowe 
założenie polskiej polityki zagranicznej — zachowanie uprzywilejowanego 
charakteru stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. 

Kolejna informacja o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed- 
stawiona przez ministra spraw zagranicznych pochodzi z 2006 roku — 
została przedstawiona przez Stefana Mellera na 10. posiedzeniu Sejmu  
V kadencji73. Powiela ona postulat wspierania procesu formowania EPBiO 
tak, aby była komplementarna wobec NATO. Zawiera również nowy 
postulat, dotyczący współdziałania pomiędzy Siłami Odpowiedzi NATO 
a Grupami Bojowymi UE. Rozwój Europy powinien toczyć się z uwzględ-
nieniem roli USA, zaś „wspólnota transatlantycka pozostaje tym fundamen-
tem, na którym budujemy nasze bezpieczeństwo”. Analizowany w niniej-

71 Sprawozdanie stenograficzne z wystąpienia na 40. posiedzeniu Sejmu IV kadencji, jak 
również z wszystkich pozostałych wystąpień ministrów spraw zagranicznych Polski cytowa-
nych w tym podrozdziale, dostępne na stronie: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf.

72 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2004 roku.

73 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicz-
nej w 2006 roku, przedstawiona na 10. posiedzeniu Sejmu V kadencji 15 lutego 2006 roku.
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szym szkicu problem został zatem poruszony co najwyżej pobieżnie. 
Również kolejna informacja, przedstawiona w 2007 roku przez minister 
Annę Fotygę (41. posiedzenie Sejmu V kadencji)74 zawiera przede wszyst-
kim postulat zachowania polskiej suwerenności w NATO oraz zapewnienia 
Sojuszowi możliwości zachowania pozycji skutecznego instrumentu zbio-
rowej obrony: „[…] chcemy […], żeby głos Polski w ramach Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego był głosem suwerennym, a nie głosem rozmytym przez 
układ sił i pozycję wewnątrz Unii Europejskiej”. EPBiO w tej informacji 
nie pojawia się nawet jako wzmianka, wyparta przez informacje dotyczące 
planowanej reformy Unii Europejskiej.

Dwa końcowe z analizowanych wystąpień zostały przedstawione 
przez Radosława Sikorskiego. W informacji o zadaniach polskiej poli-
tyki zagranicznej z 2008 roku minister zawarł słowa: „Polska silna mocą 
solidarnej Unii Europejskiej”75. Stwierdzeniu temu towarzyszyła zapo-
wiedź większego zaangażowania w prace Unii Europejskiej. W wystąpie-
niu wskazano również, że UE powinna aktywnie włączać się w zapew-
nianie bezpieczeństwa oraz przywracanie pokoju, lecz ten aspekt działal-
ności UE powinien uzupełniać, a nie dublować NATO. Według ministra, 
Polska chce mieć dwa silne filary bezpieczeństwa, lecz nie chce być zmu-
szona do wybierania tylko jednego z nich. Polskie priorytety w ramach 
EPBiO nakreślone w informacji z 2008 roku to: reagowanie kryzysowe, 
pomoc humanitarna, szkolenie kadr, zaangażowanie w prace Europejskiej 
Agencji Obrony, wspieranie rozbudowy Grup Bojowych Unii Europej-
skiej, dyskusja nad rewizją Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 
roku. W informacji z 2009 roku76, znamiennie, znacząco więcej miejsca 
poświęcono omówieniu przyczyn zabójstwa obywatela polskiego przez 
terrorystów działających na terytorium Pakistanu niż strategicznym inte-
resom i postulatom Polski wobec EPBiO. Zawiera ona jednak niezwykle 
ważne oficjalne wyrażenie poglądu, że Polska opowiada się za zachowa-
niem równowagi pomiędzy art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego a misjami 
prowadzonymi przez NATO poza strukturą art. 5, czyli tzw. operacji out-
-of-area. Do tej pory problem ten nie wywołał w Polsce poważnej debaty, 
pozostał nieobecny w oficjalnych wystąpieniach władz i dużej części litera-
tury przedmiotu. W omawianym wystąpieniu znajduje się jedynie krótka, 
pozbawiona bardziej szczegółowych postulatów wzmianka, że Polska 
będzie uczestniczyć w rozwoju EPBiO.

74 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej 
w 2007 roku, przedstawiona na 41. posiedzeniu Sejmu V kadencji 11 maja 2007 roku.

75 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicz-
nej w 2008 roku, przedstawiona na 15. posiedzeniu Sejmu VI kadencji 7 maja 2008 roku.

76 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicz-
nej w 2009 roku, przedstawiona na 35. posiedzeniu Sejmu VI kadencji 13 lutego 2009 roku.

20 Stosunki…
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Spostrzeżeniem, które można odnotować po chociażby pobieżnej analizie 
przytoczonych informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w kolej-
nych latach, jest stwierdzenie, że EPBiO i europejska debata dotycząca postrze-
gania bezpieczeństwa jest w wystąpieniach polskich władz obecna jedynie jako 
problem drugorzędnej rangi. Po nagłym zwiększeniu skali obecności tema-
tyki bezpieczeństwa europejskiego w informacji ministra spraw zagranicznych 
z 2008 roku w następnym roku powrócono do zauważalnego wcześniej postrze-
gania EPBiO przez Polskę jako drugorzędnego celu polityki zagranicznej, trak-
towanego w sferze politycznej i ideologicznej lapidarnie. Bardzo często problem 
ten przewijał się jedynie w formie jednozdaniowej wzmianki, zagubionej wśród 
rozważanych szerzej problemów dotyczących polskiej pozycji w Unii Europej-
skiej, strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi oraz problemu 
zapewnienia poczesnej roli NATO. W wystąpieniach swoich ministrów Polska 
wyraża wobec EPBiO w najlepszym razie umiarkowane zaangażowanie; w naj-
gorszym — désintéressement. Polityczna debata, dotycząca realizacji zobowią-
zań Polski w EPBiO i rozwijania jej zaangażowania, jest zminimalizowana, co 
poważnie ogranicza polski wpływ na kształt światowego porządku bezpieczeń-
stwa77. Jest to w świetle panującego w Polsce konsensusu tym bardziej zaskaku-
jące, że Unia Europejska jest priorytetowym, fundamentalnym obszarem zaan-
gażowania polskiej polityki zagranicznej78. Jednak analiza przeprowadzona 
tylko na podstawie oświadczeń ministrów i strategii bezpieczeństwa nie byłaby 
pełna bez uwzględnienia praktycznego polskiego zaangażowania w realizację 
EPBiO, które, zadziwiająco wobec tak umiarkowanego entuzjazmu zauważal-
nego w oficjalnych dokumentach i w wystąpieniach władz, jest dość znaczące.

Początkiem zintensyfikowanego polskiego zaangażowania w operacje 
wojskowe prowadzone poza granicami kraju są wczesne lata dziewięćdzie-
siąte, jakkolwiek już wcześniej Polska wysyłała wojska do udziału w misjach 
pokojowych ONZ79. Od 1992 roku Polska jest uczestnikiem wielu misji sta-
bilizacyjnych i pokojowych na Bałkanach, początkowo jako członek misji 
UNPROFOR w Bośni i Hercegowinie, następnie tamże w ramach misji IFOR/
SFOR, misji KFOR w Kosowie, jak również przez udział polskiego batalionu 
w Brygadzie Nordycko-Polskiej (następnie przekształconej w Nordycko-Pol-
ską Grupę Bojową)80. Wraz z ewolucją polskiego stosunku do EPBiO zwięk-

77 M. Zió ł kowsk i: Polityka bezpieczeństwa Polski — inny punkt wyjścia. „Sprawy 
Międzynarodowe” 2008, nr 4, s. 26.

78 Zob. m.in. S. Pa rz y mies: Polska w zjednoczonej Europie. W: Polska w stosunkach 
międzynarodowych. Red. S. Bieleń. Warszawa 2007, s. 106.

79 Po raz pierwszy polski kontyngent wziął udział w misji pokojowej ONZ w 1973 roku, 
realizując zadania w ramach operacji UNEF w Egipcie, a następnie w operacji UNDOF. 
W 1989 roku Polacy wzięli udział w operacji UNTAG w Namibii.

80 B. Balce rowicz: Polskie wojny. W: „Rocznik Strategiczny 2008/09”. Warszawa 2009, 
s. 24—25.
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szało się zaangażowanie Polski w misje realizowane przez UE. W pierwszej 
misji wojskowej Unii Europejskiej prowadzonej w ramach EPBiO uczestni-
czyli Polacy. Polska nie uczestniczyła jedynie w dwóch z sześciu dotychczas 
prowadzonych operacji wojskowych UE — w operacji „Artemis” w Demo-
kratycznej Republice Konga oraz pierwszej operacji morskiej EPBiO — anty-
pirackiej misji EU NAVFOR „Atalanta” prowadzonej w Rogu Afryki. Warto 
również zaznaczyć, że Polska brała udział nie tylko w operacjach wojsko-
wych, lecz także między innymi w misji AMIS II w Darfurze (zaangażowa-
nie rzeczowe i udział jednego eksperta), EUJUST „Themis” w Gruzji (udział 
jednego eksperta) oraz szeregu innych misji cywilnych i policyjnych81. Inte-
resującą realizacją priorytetów polskiej polityki zagranicznej przez udział 
w misjach EPBiO jest konsekwentna promocja wschodniego kierunku poli-
tyki zagranicznej, między innymi przez udział w misji EUJUST w Gruzji 
i EUBAM na granicy ukraińsko-mołdawskiej82. Do tej pory polscy żołnierze 
uczestniczyli w czterech misjach wojskowych Unii Europejskiej:
1. Operacja EUFOR „Concordia” w byłej Jugosłowiańskiej Republice 

Macedonii to historycznie pierwsza operacja wojskowa UE. Trwała od 31 
marca do 15 grudnia 2003 roku. Podstawą prawną operacji było Wspólne 
Działanie Rady 2003/92/WPZIB z 27 stycznia 2003 roku oraz rezolu-
cja Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 1371 z 26 września 2001 roku. 
Celem misji było ustabilizowanie sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa 
w Macedonii podczas rozruchów, napięć i starć związanych z etnicznymi 
problemami tego kraju (konflikt z mniejszością albańską stanowiącą ok. 
25% ludności państwa). W misji uczestniczyło 13 z 15 ówczesnych państw 
członkowskich UE. Polska była jednym z 14 państw niebędących człon-
kami Unii Europejskiej biorących udział w misji83. Na podstawie porozu-
mienia z Unią Europejską w operacji uczestniczyło 17 polskich żołnie-
rzy, a Polska partycypowała w finansowych kosztach operacji84. Liczeb-
ność jednostek UE wyniosła ogółem 357 osób, z czego ok. 4,76% stano-

81  Misja EUPM w Bośni i Hercegowinie (ok. 12 policjantów), EUPOL Proxima w Mace-
donii (3 policjantów), EULEX Kosowo (ok. 100 policjantów i ekspertów cywilnych).

82 Wspomina o tym raport sporządzony przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 
w 2008 roku. Zob. Cztery lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społecz-
no-gospodarczych. UKIE, Warszawa 2008, s. 133. Pełny tekst raportu dostępny na stronie 
http://www.ukie.gov.pl/raport2008.

83 Z tych 14 państw (Bułgaria, Czechy, Estonia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Norwe-
gia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry) 10 zostało członkami Unii Euro-
pejskiej, jedno (Turcja) od 2005 roku prowadzi negocjacje akcesyjne i jedno (Islandia) nie-
dawno złożyło formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.

84 Agreement between the European Union and the Republic of Poland on the participa-
tion of Polish armed forces in the European Union force (EUF) in the former Yugoslav Repu-
blic of Macedonia. „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 285, z 1 listopada 2003 roku, 
s. 44—51.
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wili Polacy. Po zakończeniu operacji „Concordia” rozpoczęto w Macedo-
nii operację policyjną UE „Proxima”, w której również uczestniczyli funk-
cjonariusze z Polski.

2. Operację EUFOR „Althea” w Bośni i Hercegowinie rozpoczęto 2 grud-
nia 2004 roku, przejmując odpowiedzialność za utrzymanie stabilności 
i pokoju w Bośni od misji IFOR/SFOR. Podstawą misji jest rezolucja RB 
ONZ 1551 z 9 lipca 2004 roku oraz Wspólne Działanie Rady 2004/570/
WPZIB z 12 lipca 2004 roku. W misji uczestniczyło ok. 7 200 żołnierzy 
(z 22 państw UE i 11 państw trzecich). Udział Polaków w szczytowym 
momencie wyniósł ok. 275 osób. Po restrukturyzacji operacji w lutym 
2007 roku zmniejszono liczebność jednostek biorących w niej udział do 
ok. 2 200 żołnierzy. Obecnie polscy żołnierze wchodzą w skład Wielona-
rodowego Batalionu Manewrowego, w liczbie 205 żołnierzy i 7 pracowni-
ków wojska. Udział polskich żołnierzy w tej misji wahał się od ok. 3,81% 
w początkowym okresie do ok. 9,31% po reorganizacji.

3. Operacja EUFOR RD Congo miała na celu zabezpieczenie wyborów pre-
zydenckich w Kongo, ochronę personelu ONZ realizującego misję MONUC 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w przypadku wystą-
pienia rozruchów lub konfliktu. Podstawą prawną była rezolucja RB ONZ 
1671 z 25 kwietnia 2006 roku oraz Wspólne Działanie Rady 2006/319/
WPZIB. Misję realizowano od 30 lipca do 30 listopada 2006 roku. Kon-
tyngent Unii Europejskiej liczył ok. 2 400 żołnierzy, zaś łączny udział pol-
skich żołnierzy wyniósł 131 osób, co stanowiło trzeci według liczebności 
kontyngent po kontyngentach niemieckim i francuskim85. Ogółem polska 
jednostka stanowiła ok. 5,45% całego personelu.

4. EUFOR Chad/CAR to trwająca od 28 stycznia 2008 roku do 15 marca 
2009 roku operacja Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowo-
afrykańskiej. Mandat obejmował zapewnienie ochrony ludności cywil-
nej, przekazanie pomocy humanitarnej oraz ochronę personelu i ope-
racji ONZ w regionie. Podstawę prawną stanowiła rezolucja RB ONZ 
1778 z 25 września 2007 roku oraz Wspólne Działanie Rady 2007/677/
WPZIB z 15 października 2007 roku. Była to piąta operacja wojskowa 
Unii Europejskiej, a zarazem pierwsza misja zrealizowana z udziałem 
wielu typów jednostek oraz stosunkowo dużej liczebności zaangażo-
wanych w nią sił. Operacja ta zasługuje na szczególną uwagę, gdyż 
w jej realizację Polska zaangażowała największe siły spośród wszyst-
kich misji UE, w których brała udział. Misja liczyła ok. 3 700 żołnie-
rzy pochodzących z 23 państw członkowskich UE i 3 państw trzecich 
(Albania, Chorwacja, Rosja), z czego w polu działały siły 19 państw, 

85 B. Górka-Wi nte r: Misja Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga 
(EUFOR RD Congo). W: „Biuletyn PISM”. Nr 44 (384). Warszawa 2006.
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w tym Polski. Największy kontyngent wojsk przekazała Francja (ok. 
2 100 żołnierzy), na drugim co do wielkości miejscu były kontyngenty 
z Polski i Irlandii (po 400 żołnierzy). Generał Bogusław Pacek został 
mianowany zastępcą Dowódcy Operacji. Ogółem polscy żołnierze sta-
nowili ok. 10,81% wszystkich sił zaangażowanych w tę operację. Po 
zakończeniu operacji 15 marca 2009 roku jej obowiązki zostały prze-
jęte przez misję ONZ MINURCAT, w której również uczestniczą polscy 
żołnierze. 
Operacja UE w Czadzie może być traktowana jako dowód, że Polska 

znacznie zwiększyła swoje zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia. 
Można jednak wskazać, że dowodzi to również jednego z problemów pol-
skiego zaangażowania w operacje międzynarodowe — skupienia się na dzia-
łającym, a nie na samym działaniu i jego efektach oraz skupienia się na uzy-
skaniu poparcia konkretnego państwa lub organizacji, a nie na wykonaniu 
zadania. Z takich założeń wynika skoncentrowanie się na jak największym 
udziale kontyngentów wojskowych, a nie na działaniach cywilnych oraz 
skupienie się na realizacji zobowiązań wynikających z solidarności wobec 
danego sojusznika, a nie na realizowaniu interesów państwa86.

Poza stosunkowo obszernym uczestnictwem w misjach wojskowych 
i cywilnych Polska, zgodnie z decyzją Rady Ministrów z 6 lipca 2004 roku, 
jest członkiem Europejskiej Agencji Obrony87. Obecnie polscy eksperci objęli 
4 stanowiska w EAO, w tym 3 eksperckie. Polska uczestniczy też w dwóch 
ważnych programach EAO dotyczących inwestycji i rozwoju technologicz-
nego sił zbrojnych: JIP-FP oraz JIP-ICET. Należy również przytoczyć decyzję 
ministra obrony narodowej Bogdana Klicha z maja 2008 roku o przystąpieniu 
Polski do Eurokorpusu. Polska jest też zaangażowana w realizację jednego 
z bardziej ambitnych projektów Unii Europejskiej w ramach EPBiO — two-
rzenie Grup Bojowych Unii Europejskiej. 

Pojęcie „grupa bojowa” oznacza najmniejszą efektywną militarnie, 
wiarygodną, zdolną do szybkiego rozlokowania, koherentną jednostkę 
zdolną do samodzielnego działania lub do przeprowadzenia wstępnej fazy 
większej operacji88. Grupa bojowa to zintegrowany batalion, wyposa-

86 O. Osica: Fałszywy motyw i słabe państwo. W: „Rocznik Strategiczny 2008/09”. 
Warszawa 2009, s. 41—42.

87 Ł. Ku lesa: Europejska Agencja Obrony. W: „Biuletyn PISM”. Nr 57 (245). Warszawa 
2004.

88 Taką definicję podaje Sekretariat Rady Unii Europejskiej w broszurze z lutego 2007 
roku EU Council Secretariat Factsheet EU BATTLEGROUPS, dostępnej na stronach inter-
netowych Rady Unii Europejskiej w języku angielskim. Jest to definicja pochodząca z tekstu 
deklaracji Rady Europejskiej z 17/18 czerwca 2004 roku w sprawie Europejskiego Celu Ope-
racyjnego 2010 (European Headline Goal 2010). Punkt czwarty deklaracji podaje przyto-
czoną tu definicję grupy bojowej. Tekst deklaracji: http://www.consilium.europea.eu/uedocs/
cmsUpload/2010 Headline Goal.pdf.
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żony w komponent dowodzenia i wsparcia, zdolny do szybkiej dysloka-
cji89. Koncepcja utworzenia niewielkich jednostek szybkiego reagowania 
w strukturach EPBiO po raz pierwszy pojawia się w dokumentach koń-
cowych spotkania w Helsinkach w 1999 roku, następnie podczas francu-
sko-brytyjskiego spotkania w Le Touquet 4 lutego 2003 roku. Czerpiąc 
z doświadczeń uzyskanych podczas operacji Artemis, na kolejnym spotka- 
niu francusko-brytyjskim w Londynie 24 listopada 2003 roku wspo-
mniano o tym, że UE powinna być w stanie uruchomić niewielką, prowa-
dzoną autonomicznie operację stabilizacyjną lub pokojową w ciągu 15 dni  
od podjęcia decyzji o konieczności jej realizacji. Po kolejnych konsulta-
cjach (przeprowadzonych między innymi na szczeblu ministrów obrony  
6 kwietnia 2004 roku w Brukseli) utworzenie grup bojowych zostało zapo-
wiedziane w deklaracji Europejskiego Celu Operacyjnego 2010 (projekt 
zgłoszono podczas Military Capabilities Conference w listopadzie 2004 
roku)90. Zgodnie z celem operacyjnym 2010 Unia Europejska potrzebuje 
sił, które są elastyczne, mobilne i zdolne do interoperacyjności (punkt 3.). 
Celem UE jest uzyskanie zdolności do stosunkowo szybkiego rozmiesz- 
czenia niewielkich, lecz samodzielnych i samowystarczalnych jednostek 
wojskowych poza granicami Unii Europejskiej. Wielkość tej jednostki 
odpowiada mniej więcej samodzielnemu wzmocnionemu batalionowi 
liczącemu około 1 500 żołnierzy. Polska bierze udział w jednej istniejącej 
grupie bojowej i w procesie formowania dwóch kolejnych. 

Polska, Niemcy, Litwa, Łotwa i Słowacja podpisały 13 listopada 2006 
roku porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej grupy bojowej, w której 
Polska będzie odgrywać rolę tzw. państwa ramowego ( framework nation), 
ponoszącego główną odpowiedzialność za utworzenie grupy, zobowiązanego 
do wystawienia co najmniej połowy jej personelu wojskowego, organizacji 
dowództwa, szkoleń oraz organizacji łączności i rozpoznania91. Polska prze-
znaczyła do udziału w tej grupie bojowej ok. 1 500 żołnierzy (grupa bojowa 
ma liczyć łącznie 2 500 żołnierzy), głównie z 17. Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej, która pełni również podobną funkcję w ramach Sił Odpo-
wiedzi NATO. Grupa bojowa ma rozpocząć dyżur 1 stycznia 2010 roku. 
Udział polskiej jednostki wcześniej przeznaczonej do współpracy z NATO 
ukazuje problem podwójnego obłożenia obowiązkami tych samych jednostek, 
co w efekcie może prowadzić do nachodzenia na siebie okresów aktywności, 
eliminując daną jednostkę z puli sił dostępnych dla NATO lub UE92.

89 Ibidem.
90 B. Górka-Wi nte r: Grupy bojowe Unii Europejskiej — koncepcja, proces formowa-

nia, perspektywy. W: „Biuletyn PISM”. Nr 69 (409). Warszawa 2006.
91 Ibidem.
92 Wskazywany w literaturze problem podwójnego przeznaczenia tych samych jedno-

stek w ramach NATO i Grup Bojowych UE (tzw. double-hatted forces). Zob. R.L. Nichol-
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Powołanie wspólnej grupy bojowej jest rozważane w ramach Trójkąta 
Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska)93. Spotkanie ministrów obrony 
państw Trójkąta Weimarskiego miało miejsce 25 lipca 2006 roku, następ-
nie 28 stycznia 2009 roku odbyła się w Warszawie pierwsza runda mię-
dzynarodowych rozmów w sprawie utworzenia tej grupy. Planowana jed-
nostka miałaby rozpocząć działalność i dyżur bojowy najwcześniej w pierw-
szej połowie 2013 roku. Weimarska Grupa Bojowa, jeżeli powstanie, będzie 
drugą grupą, w której Polska obejmie funkcję państwa ramowego. 

Najnowszy, jeszcze nie całkiem skonkretyzowany, projekt dotyczy powo-
łania trzeciej grupy bojowej z udziałem Polski. Grupa ta łączyłaby siły 
polskie, słowackie i węgierskie, w przyszłości z ewentualnym udziałem 
wojsk Ukrainy. Inicjatywa w tej sprawie została ogłoszona podczas spotka-
nia szefów sztabów generalnych Czech, Słowacji, Polski i Węgier 26—28 
stycznia 2007 roku.

Sąsiedzi Polski wobec EPBiO

Twierdzenie dotyczące wyłonienia się po zakończeniu zimnej wojny 
nowego, względnie spójnego regionu geopolitycznego — Europy Środkowo- 
-Wschodniej — jest zdecydowanie uzasadnione. Większość państw regionu 
w zbliżonym czasie dokonała transformacji ustrojowej, przekształcenia 
gospodarczego oraz akcesji do NATO i Unii Europejskiej. Równocześnie 
udało się powołać szereg inicjatyw regionalnych i partykularnych organiza-
cji międzynarodowych ułatwiających współpracę regionu jako całości oraz 
jego zintegrowanie z Europą Zachodnią94. Głównym beneficjentem rewo- 
lucji geopolitycznej i wyłonienia się nowego regionu była Polska95. Wska-
zana przez R. Kuźniara rewolucja geopolityczna oraz integracja z Unią 
Europejską nie rozwiązała jednak wszystkich problemów regionu w dzie-
dzinie bezpieczeństwa. Pomimo zjednoczenia się Europy przez rozszerze-
nie Unii Europejskiej, ustabilizowanie przemian demokratycznych i trwa-
jący proces bogacenia się społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, 

son: Regional/National Security…, s. 227—228; P. Bel k i n: German Foreign and Security 
Policy: Trends and Transatlantic Implications. CRS Report for Congresss, 20 May 2009, s. 6.

93 Zob. Polska państwem ramowym w ramach Weimarskiej Grupy Bojowej UE, informa-
cja prasowa MON dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej: http://
www.wp.mil.pl/pl/artykuł/6433.

94 Szerzej zob. R. Ku ź n ia r: Geopolityka i polityka bezpieczeństwa Polski. „Sprawy 
Międzynarodowe” 2008, nr 1, s. 56—57.

95 Ibidem, s. 49.
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region ten jako całość ciągle stoi przed poważnymi zagrożeniami i wyzwa-
niami międzynarodowymi. Regionalne zagrożenia dla Polski i jej sąsia-
dów z UE występują nadal, choć nie są to zagrożenia interesów żywot-
nych państw, takie jak na przykład groźba agresji. Zagrożenia przybierają 
rozmaite inne formy — upadek pomarańczowej rewolucji i destabilizacja 
sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie; „powrót Rosji”, prowa-
dzącej mocarstwową politykę zagraniczną; wzrost nacjonalizmów i dojście 
do władzy wielu partii politycznych, odwołujących się do populistycznych 
nastrojów społecznych i wykorzystujących agresywną retorykę96; spektaku-
larny upadek dotychczasowego projektu tarczy antyrakietowej i związane 
z nim napięcia w stosunkach z Rosją97; napięcia polityczne związane z nie-
zgodną z prawem międzynarodowym interwencją Stanów Zjednoczonych 
w Iraku w 2003 roku oraz tzw. listem ośmiu98, który unaocznił podziały 
między państwami europejskimi; rosnące, choć ciągle niewielkie, zagro-
żenie zamachami terrorystycznymi w państwach regionu, godzące przede 
wszystkim w Polskę, jako najbardziej zaangażowane wojskowo w ope-
racje międzynarodowe państwo regionu99; proliferacja broni masowego 
rażenia. Innym ważnym historycznym czynnikiem destabilizującym sytu-
ację Europy Środkowo-Wschodniej było nieuregulowanie do końca wschod-
niej granicy Europy, zarówno w rozumieniu limes obszaru cywilizacyj-
nego100, jak i granic poszczególnych państw, ustalonych na dłuższy czas 
dopiero po II wojnie światowej. Współcześnie problem ten stracił na zna-
czeniu, a granice państw zostały ostatecznie ustalone w szeregu porozu-

 96 Wskazuje się na problem wzrostu nacjonalizmów w państwach Europy Wschodniej, 
wzrost poparcia i wygrane wybory przez konserwatywną, nacjonalistyczną prawicę w Polsce, 
Słowacji, na Litwie, w Czechach. Zob. F.S. La r rabee: Europa Wschodnia — Zagrożenia 
i szanse. „Sprawy Międzynarodowe” 2006, nr 4, s. 5, 13—15; M. Stola rcz yk: Czynniki 
sprzyjające i utrudniające jednoczenie Europy…, s. 35—37.

 97 14 sierpnia 2008 roku podpisano porozumienie Polski i Stanów Zjednoczonych 
w sprawie tarczy antyrakietowej, zakładające utworzenie na terytorium polskim co naj-
mniej jednej bazy obsadzonej przez żołnierzy amerykańskich. Jednak 17 września 2009 roku 
prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że dotychczasowy plan realizacji projektu tarczy 
antyrakietowej zostanie poddany ponownemu oszacowaniu i ponownej ocenie. Oświad-
czenie prezydenta USA zob. http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-
President-on-Strengthening-Missile-Defense-in-Europe/.

 98 List popierający amerykańską interwencję w Iraku podpisany 30 stycznia 2003 roku 
przez przywódców 8 państw europejskich (5 członków UE oraz 3 państwa kandydujące — 
Polska, Czechy, Węgry). Reperkusje polityczne listu ośmiu były odczuwalne przez cały okres 
przed polską akcesją do UE.

 99 Szerzej m.in. w: K. Kubiak: Zmierzch dynamitierdów — świt ludobójców. Ewolucja 
charakteru współczesnego terroryzmu. W: Czy zmierzch terroryzmu? Case-studies i wnioski 
dla Polski. Red. R. Borkowsk i. Oświęcim 2008, s. 43—46; T. A leksand rowicz: Terro-
ryzm międzynarodowy. Warszawa 2008, s. 152—158.

100 M. Stola rcz yk: Czynniki sprzyjające i utrudniające jednoczenie Europy…, s. 36.
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mień między zainteresowanymi państwami. Zagrożenia dla Polski i pol-
skich interesów narodowych są zasadniczo tożsame z zagrożeniami wspól-
nymi dla całego regionu. 

Pochodną cechą wyłonienia się Europy Środkowo-Wschodniej jako spój-
nego geopolitycznie regionu stojącego przed podobnymi zagrożeniami jest 
względna homogeniczność polityki zagranicznej i stosunku państw tego 
regionu do EPBiO. Syntetycznie ujmując problem, stosunek tych państw 
opiera się na: postrzeganiu UE i NATO jako dwóch filarów stabilności Europy; 
sprzeciwie wobec dzielenia się Europy; dokładaniu starań, aby rozwój EPBiO 
nie osłabił więzi transatlantyckiej Europy ze Stanami Zjednoczonymi; skon-
centrowaniu się na strategicznym celu osiągnięcia integracji ze Wspólno-
tami Europejskimi101. Inną cechą wspólną dla państw regionu jest fakt, że ich 
koncepcje bezpieczeństwa charakteryzują się zimnowojennym jego postrze-
ganiem, opartym na twardym wymiarze bezpieczeństwa, najbliższym kon-
cepcji obronnej i strukturze, którą można odnaleźć w Sojuszu Północno-
atlantyckim102. Równocześnie zarówno w Polsce, jak i w innych państwach 
regionu toczy się dyskusja dotycząca roli oraz wielkości armii103. Wielkość, 
stan wyszkolenia i profil sił zbrojnych każdego państwa określa jego możli-
wości uczestnictwa w operacjach międzynarodowych oraz stopień takiego 
zaangażowania. Problemem dla modernizacji i profesjonalizacji armii państw 
regionu będą negatywne skutki kryzysu finansowego, wywołujące ograni-
czenie wydatków budżetowych i nieuchronne zmniejszenie środków prze- 
znaczanych na obronność. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, będące 
jednocześnie sąsiadami Polski i jej partnerami, prezentują różne podejścia do 
EPBiO:
1. Niemieckie podejście do EPBiO można scharakteryzować krótko jako 

pełne poparcie, niezależne od polityki wewnętrznej i partii rządzącej, przy 
równoległym traktowaniu NATO jako równorzędnego filaru bezpieczeń-
stwa. Niezmiennie w stanowisku Niemiec przewija się założenie, że to 
NATO powinno być najważniejszą organizacją gwarantującą bezpieczeń-
stwo w Europie, jednak przy stałym podkreślaniu, że rozwijanie EPBiO 
wzmacniać ma Unię Europejską jako cywilne mocarstwo oraz wspoma-
gać NATO104. Znamienne jest stwierdzenie J. Fischera, według którego 
Unia Europejska ma być pokojowym i cywilnym mocarstwem, a EPBiO 
nie ma prowadzić do militaryzacji UE, lecz do jej wzmocnienia105. 

101 I. Pawl i kowska: Koncepcje bezpieczeństwa…, s. 262.
102 Ibidem, s. 263.
103 F.S. La r rabee: Europa Wschodnia…, s. 8—9.
104 R. Zięba: Rola Niemiec w Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

„Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 2, s. 103; P. Bel k i n: German Foreign…, s. 3.
105 M. Gü l: The Culture of Restraint or the Quest for Normality: German Foreign and 

Security Policy. “Review of International Law and Politics” 2007, T. 3, nr 9, s. 148.
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Niemcy od 1992 roku stanowczo popierały rozwój WPZiB, a później 
EPBiO. Wytyczne niemieckiej polityki obronnej z 1992 roku wskazy-
wały, że jednym z głównych zadań Niemiec jest umacnianie integracji 
europejskiej w dziedzinie obrony równoległe do współpracy w ramach 
NATO. W niemieckiej Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa z 2006 
roku powtórzono tezę, że fundamentem obronności Niemiec jest człon-
kostwo w NATO, przy wskazaniu, że EPBiO nie jest wobec niego kon-
kurencyjne, lecz tworzy drugi mocny filar bezpieczeństwa106. Podczas 
konferencji w Turynie w 1996 roku Niemcy opowiadały się za uwspól-
notowieniem II Filaru i jego wzmocnieniem, jak również za pełnym włą-
czeniem UZE do UE. Propozycja ta nie została jednak uwzględniona 
w Traktacie Amsterdamskim. Podczas pełnienia przez Niemcy prezy-
dencji w Radzie Europejskiej w pierwszej połowie 1999 roku włączono 
zagadnienie ukształtowania EPBiO do programu prezydencji, aktyw-
nie wspierając decyzje Rady Europejskiej podjęte w Kolonii w czerwcu 
1999 roku107. 

Stanowisko niemieckie odzwierciedlało przyjęte przez to państwo 
federalistyczne podejście do integracji europejskiej. Polskie stanowisko, 
znacznie bardziej sceptyczne i ostrożne, z rozumieniem bezpieczeństwa 
opartego na dwóch filarach (głównym filarem jest NATO, uzupełniają-
cym filarem jest EPBiO) może stanowić punkt sporny dla stosunków pol-
sko-niemieckich, przede wszystkim w kontekście znalezienia rozwiąza-
nia problemu wzmocnienia EPBiO przy jednoczesnym zachowaniu roli 
i pozycji NATO. Jest to również związane z poważną różnicą w postrze-
ganiu integracji i suwerenności — dla Polski gwarantem bezpieczeństwa 
jest pełna suwerenność państwa, możliwie nieograniczona przez instru-
menty ponadnarodowe, a dla Niemiec gwarantem bezpieczeństwa jest 
integracja oparta na paradygmacie ponadnarodowym, a tym samym na 
osłabionej roli państwa108. W toku dyskusji dotyczących Traktatu Kon-
stytucyjnego stanowisko niemieckie nie uległo zasadniczej zmianie, było 
jednak bardzo silnie uwarunkowane kryzysem irackim z 2003 roku, 
który paradoksalnie zbliżył do siebie konsekwentnie reprezentującą dok-
trynę integracji międzyrządowej Francję i Niemcy, przyjmujące doktrynę 
federalistyczną109.

106 Zob. A. Zięba: Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec. W: Bezpieczeństwo międzyna-
rodowe…, s. 127—134.

107 R. Zięba: Rola Niemiec…, s. 94—97; B.R. Posen: European Union Security…, 
s. 170—171.

108 K. Miszczak: Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa. „Sprawy 
Międzynarodowe” 2005, nr 1, s. 104—105; R. Zięba: Rola Niemiec…, s. 98.

109 Ibidem, s. 100—102.
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2. Czechy postrzegają swoje bezpieczeństwo w sposób bardzo zbliżony do 
polskiego jego rozumienia110. Strategia Bezpieczeństwa Republiki Czeskiej 
z 2002 roku111 wskazuje, że interesem strategicznym Czech jest (punkt 15. 
Strategii) utrzymanie globalnej roli ONZ jako stabilizatora społeczno-
ści międzynarodowej, utrzymanie silnego partnerstwa transatlantyckiego 
w ramach NATO oraz budowanie strategicznego partnerstwa między 
NATO a UE. Rozbudowywanie zdolności obronnych NATO i UE ma 
postępować według zasady komplementarności. Punkt 20. Strategii wska-
zuje na NATO jako na podstawową organizację gwarantującą bezpieczeń-
stwo w obszarze Euro-Atlantyckim. Punkt 21. wskazuje na rozwój UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, gdzie priorytetem jest zapobieganie 
kryzysom oraz realizacja zadań petersberskich. Strategia w kilku kolej-
nych punktach kładzie duży nacisk na rozwijanie współpracy pomiędzy 
NATO a UE (wspomina o tym między innymi punkt 15., 39. i 40. Stra-
tegii). Strategia Bezpieczeństwa przewiduje możliwość użycia siły zbroj-
nej w przypadkach przewidzianych przez zobowiązania wobec NATO 
oraz UE, zawsze jednak według zasad określonych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych (punkt 42. Strategii). W związku z omawianą wcześniej 
treścią nowego art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej w wersji zmie-
nionej przez Traktat Lizboński, dotyczącą ustanowienia zobowiązania do 
wspólnej obrony w Unii Europejskiej, punkt 42. Strategii Bezpieczeństwa 
Czech pozwala na użycie siły w ramach zakreślonych przez traktat o Unii 
Europejskiej. Cechą wspólną polityki bezpieczeństwa Czech i Polski jest 
traktowanie NATO jako podstawowego filaru bezpieczeństwa militarnego 
(punkt 53.) oraz partnerstwo transatlantyckie ze Stanami Zjednoczonymi 
jako jego uzupełnienie (punkt 56.). 

Czechy wydają się wspierać rozwój zdolności wojskowej UE i tworze-
nie wspólnego podejścia NATO oraz UE do planowania obrony i spraw 
bezpieczeństwa. Czechy biorą udział w operacji EUFOR „Althea”, EUPM 
EUJUST LEX i misji policyjnej „Proxima”. Jednak zaangażowanie tego 
państwa w realizację misji EPBiO jest umiarkowane, i wydaje się, że znacz-
nie większe znaczenie dla Czech mają misje NATO. W operacji EUFOR 
”Althea” w Bośni i Hercegowinie wzięło udział 65 żołnierzy z Republiki 
Czeskiej. Dla porównania — w operacji wielonarodowej w Iraku brało 
udział ok. 100 czeskich żołnierzy, zaś w siłach ISAF w Afganistanie kon-
tyngent czeski liczył w 2009 roku aż 340 żołnierzy. W sferze politycz-

110 Szerzej na temat polityki bezpieczeństwa Republiki Czeskiej i ustrojowych jej uwa-
runkowań: L. Fran k, J. P rocház ka: Czech Defence Policy and its Institutional and Docu-
mentary Framework. “Strategic Impact” 2007, Vol. 1, s. 56—62.

111 Tekst dostępny w języku angielskim na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Republiki Czeskiej: http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/security_policy/security_
strategy_of_the_czech_republic.html.
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nej znamienne jest postępowanie Republiki Czeskiej w trakcie pełnienia 
prezydencji w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej w pierw-
szej połowie 2009 roku. Tematyka bezpieczeństwa i problemy związane 
z realizacją EPBiO nie zostały uznane za priorytet prezydencji. Aktyw-
ność w tym zakresie ograniczono do utrzymania funkcjonujących już 
misji wojskowych i cywilnych oraz wyrażenia politycznego wsparcia 
dla projektów dotyczących uzupełnienia i wzmocnienia sił międzynaro-
dowych biorących udział w operacji w Afganistanie oraz uruchomienia 
misji EULEX Kosowo. Postawa Czech była jednak bierna w bardziej kon-
trowersyjnych i trudniejszych kwestiach, takich jak problem planowanej 
misji Unii Europejskiej w Gwinei Bissau. Wskazuje się, że ogólnym wra-
żeniem, które można było odnieść z działań Czech podczas pełnienia pre-
zydencji było zminimalizowanie wkładu w kształtowanie EPBiO podczas 
czeskiej prezydencji112.

3. Najnowsza, pochodząca z 2005 roku, Strategia Bezpieczeństwa Repu-
bliki Słowackiej113 omawia słowackie zaangażowanie w prace NATO 
oraz EPBiO114. Zgodnie z tym dokumentem, członkostwo Słowacji 
w NATO traktowane jest jako znaczące wzmocnienie jej bezpieczeń-
stwa (punkt 9. Strategii) oraz jako gwarant bezpieczeństwa i instru-
ment realizacji słowackich interesów narodowych w dziedzinie bezpie- 
czeństwa (punkt 68.). Sojusz ma być głównym forum transatlantyckiego 
dialogu i współpracy między Europą i Ameryką Północną. Z kolei  
członkostwo w Unii Europejskiej jest dla Słowacji czynnikiem gwaran- 
tującym stabilność polityczną i gospodarczą (punkt 10. Strategii), lecz 
nie wspomina się o UE jako o gwarancie bezpieczeństwa państwa. Sło-
wacja deklaruje, że weźmie udział we wspólnym formułowaniu i wpro-
wadzaniu WPZiB oraz będzie wspierać rozwój zdolności wojskowych 
UE w ramach EPBiO, jednak w celu zapewnienia jej komplementarno-
ści z NATO (punkt 69.). Równocześnie wprost odrzuca koncepcję dublo-
wania zdolności NATO przez EPBiO. W doktrynie bezpieczeństwa Sło-
wacji, podobnie jak w Czechach i w Polsce, szczególne miejsce zajmują 
Stany Zjednoczone (punkt 73. Strategii), będące jej strategicznym 
sojusznikiem, zachęcanym przez Słowację do aktywnego zaangażowa-
nia w Europie. Z omówionego dokumentu wyłania się wizja postrzega-
nia bezpieczeństwa międzynarodowego w sposób bardzo podobny do 
polskiego, nadający szczególne znaczenie relacjom ze Stanami Zjed-

112 Szerzej zob. J. Herz: The Czech Presidency, ESDP and missed opportunities, ISIS 
“European Security Review”2009, nr 45, July.

113 Pełny tekst strategii w języku angielskim dostępny na stronie internetowej Minister-
stwa Obrony Republiki Słowackiej: http://www.mod.gov.sk/265/documents.php?mnu=199. 

114 E. Nečej: The Security Strategy of the Slovak Republic and the European Security 
Strategy, “Strategic Impact” 2007, Vol. 2, s. 47.
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noczonymi i widzący w UE przede wszystkim gwaranta stabilności 
gospodarczej. 

Bardziej szczegółowe ujęcie EPBiO w doktrynie wojskowej i poli-
tycznej Słowacji można znaleźć w Strategii Obronności Słowacji z 2005 
roku115, której punkt 12. stanowi, że Słowacja identyfikuje się z podsta-
wowymi celami i zadaniami wynikającymi z Koncepcji Strategicznej 
NATO oraz Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Z kolei punkt 14. 
tego dokumentu postuluje, że Słowacja aktywnie bierze udział w roz- 
woju EPBiO i rozwoju zdolności obronnej UE, niezależnie od współ-
pracy lub we współpracy z NATO, ONZ i OBWE. Można stwierdzić, 
że dwa dokumenty strategiczne konstruują dość pozytywne stanowisko 
Słowacji wobec EPBiO. Jednak słowaccy eksperci ds. bezpieczeństwa 
są raczej sceptyczni wobec perspektyw rozwoju EPBiO. Wskazują oni, 
że ambicje UE są zbyt wygórowane wobec posiadanych zasobów116. Sło-
wacja była jednym z ostatnich państw UE, które zadeklarowały udział 
w tworzeniu Grup Bojowych UE. Obecnie Słowacja zaangażowana jest 
w tworzenie dwóch takich grup — w ramach polsko-niemiecko-słowac-
ko-litewsko-łotewskiej oraz czesko-słowackiej grupy bojowej. Słowaccy 
żołnierze biorą udział tylko w jednej operacji UE — w siłach EUFOR 
„Althea” bierze udział ok. 40 żołnierzy. Można zatem stwierdzić, że 
pomimo deklarowanego poparcia wobec rozwijania autonomicznej zdol-
ności zarządzania bezpieczeństwem w Unii Europejskiej Słowacja pozo-
staje nawet bardziej sceptyczna i niezdecydowana niż Polska i Czechy, 
a jej zaangażowanie materialne w działalność EPBiO jest bardzo nie-
wielkie.

4. Litewskie władze początkowo entuzjastycznie podchodziły do projektu 
EPBiO, nie chcąc pozwolić, aby Litwa została pozbawiona wpływu na 
zmiany zachodzące w II Filarze UE, jednak ogólny stosunek Litwy do 
EPBiO, w tym do projektu tworzenia Grup Bojowych Unii Europejskiej, 
jest raczej sceptyczny117. Litwa współpracowała już wcześniej z człon-
kami Unii Europejskiej w sprawach wojskowych, między innymi zawarła 
tzw. porozumienie helikopterowe z Danią oraz uczestniczyła w misji ONZ 
w Chorwacji w 1994 roku. Było to również pierwsze z państw bałtyc- 
kich, które rozpoczęło udział w międzynarodowych operacjach poko-

115 Pełny tekst strategii w języku angielskim dostępny na stronie internetowej Minister-
stwa Obrony Republiki Słowackiej: http://www.mod.gov.sk/265/documents.php?mnu=199.

116 E. Nečej, V. Ta rasov ič: The view of the Slovak security community on EU’s active 
security engagement. “Strategic Impact” 2008, Vol. 1, s. 38.

117 Na Litwie, w Estonii i na Łotwie zwraca się również uwagę na problem podwójnego 
zaangażowania tych samych jednostek w Grupy Bojowe UE i siły NATO. Zob. The Nordic 
Countries and the European Security and Defence Policy. Eds. A.J.K. Bai les, G. Herol f, 
B. Su ndel ius. SIPRI 2006, s. 380—390.
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jowych118. Następnym etapem rozwoju międzynarodowej współpracy 
wojskowej Litwy było utworzenie na mocy porozumienia podpisanego 
w Visby w 1994 roku Bałtyckiego Batalionu Pokojowego (BALTBAT) 
złożonego z wojsk Litwy, Łotwy i Estonii oraz Litewsko-Polskiego Bata-
lionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT) utworzonego w Warszawie w 1997 
roku119. Podstawowymi regionalnymi partnerami wojskowymi Litwy są 
w pierwszej kolejności państwa skandynawskie, w drugiej — Polska120. 

Litewska Narodowa Strategia Bezpieczeństwa z 28 maja 2002 roku 
(w jej uaktualnionej wersji z 20 stycznia 2005 roku)121 została opraco-
wana we współpracy z ekspertami poleconymi Litwie przez Departa-
ment Obrony Stanów Zjednoczonych122. Traktuje ona o EPBiO jedynie 
we wzmiankach, nawet bardziej lakonicznie niż podobne dokumenty 
w pozostałych państwach regionu. Punkt 1.4. Strategii wskazuje, że Litwa 
postrzega swoje bezpieczeństwo przez pryzmat polityki bezpieczeństwa 
NATO i Unii Europejskiej. Następnie Strategia określa w punkcie 6.1.2.1., 
że celem Litwy jest aktywny udział w EPBiO, z zastrzeżeniem, że udział 
ten pozwoli wzmocnić partnerstwo transatlantyckie ze Stanami Zjedno-
czonymi. Wskazuje to wyraźnie na subsydiarną rolę EPBiO wobec NATO 
i Stanów Zjednoczonych w litewskiej polityce zagranicznej. Punkt 6.1.3.2. 
Strategii uznaje partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi za 
ostoję bezpieczeństwa europejskiego. Z kolei punkt 6.1.3.3. wskazuje na 
strategiczne partnerstwo Litwy i Polski, które ma być rozwijane na wszyst-
kich poziomach, jednak z pominięciem wskazania na wojskową płaszczy-
znę partnerstwa z Polską. 

Wyrażana jest opinia, że dla Litwy Unia Europejska i NATO odgry-
wają dwie różne role. UE to mocarstwo cywilne, zapewniające jedynie 
stabilność gospodarczą, zaś NATO to gwarant bezpieczeństwa oparty na 
sile wojskowej123. Równocześnie to partnerstwo transatlantyckie jest fun-
damentem bezpieczeństwa Litwy124. Wszystko to sprawia, że przyjęcie 
EPBiO na Litwie było raczej chłodne. Zrozumiałe staje się, że Litwa dąży 
do tego, aby fundamentem europejskiego bezpieczeństwa było NATO, 

118 L. Li n kev ic ius: Participation of Lithuanian Troops in International Peace Support 
Operations. “Baltic Defence Review” 1999, Vol. 1, s. 2—3.

119 Zob. ibidem, s. 3—4.
120 The Nordic Countries…, s. 379.
121 Pełny tekst w języku angielskim dostępny na stronie internetowej: http://www3.lrs.lt/

pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=262943.
122 G. St a tkev icute: The Lithuanian National Security Strategy. “Baltic Defence 

Review” 2002, Vol. 7, s. 14.
123 G. Mi n iot a i t e: Lithuania’s Security and Defence Policy. In: New Security Issues 

in Northern Europe: the Nordic and Baltic States and the ESDP. Ed. C. A rcher. Routledge 
2008, s. 165.

124 Ibidem, s. 168.
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nieograniczane zdublowanymi w ramach EPBiO strukturami i funkcjami. 
Litwa, pomimo udziału w jednej grupie bojowej UE, znacznie aktyw-
niej angażuje się w działalność NATO niż w rozwój EPBiO125. Ponadto 
udział Litwinów w operacjach UE był co najwyżej symboliczny — przy-
kładowo, w operacji „Althea” bierze udział jeden oficer sztabowy wojsk 
litewskich. Wydaje się zatem, że stanowisko Litwy jest jeszcze bar-
dziej ostrożne i sceptyczne niż stanowiska prezentowane przez pozostałe 
państwa regionu.

5. Podstawowym uwarunkowaniem kształtu i kierunku polityki zagranicznej 
Federacji Rosyjskiej jest umiejscowienie jej w prerogatywach władzy pre-
zydenta, do którego należy wytyczanie kierunków polityki zagranicznej 
i jej realizacja126. Zatem to od osoby piastującej urząd prezydenta zależeć 
będzie stosunek Rosji do EPBiO.

Przewartościowanie koncepcji dotyczącej pozycji i roli Rosji w sto-
sunkach międzynarodowych spowodowało przyjęcie przez nią paradyg-
matu imperialnego w polityce zagranicznej i sformułowanie nowej dok-
tryny równowagi sił, opartej na postulowanym multipolarnym charakte-
rze świata oraz opozycji wobec hegemonicznej roli Stanów Zjednoczo-
nych127. Drugim ważnym czynnikiem jest próba sformułowania rosyj-
skiego stosunku do integracji europejskiej i odpowiedniej reakcji na nią. 
Taką reakcją jest przyjęcie przez Rosję założenia polityki zagranicznej 
wobec Europy, dotyczącego utworzenia dwóch biegunów Europy (two-
rzących razem tzw. Wielką Europę), a tym samym dwóch ośrodków 
władzy — Unii Europejskiej z jednej strony i Wspólnoty Niepodległych 
Państw pod przewodnictwem Rosji z drugiej128. Innym ważnym czynni-
kiem rosyjskiej polityki zagranicznej jest percypowanie Unii Europejskiej 
jako Europy bez Amerykanów, niestanowiącej żadnego zagrożenia mili-
tarnego, a jednocześnie będącej aktorem równoważącym pozycję Stanów 
Zjednoczonych na świecie129.

125 Ibidem.
126 Wywodzi się to z początków budowy ustroju demokratycznej Rosji, gdy Borys 

Jelcyn opierał politykę zagraniczną i kontakty międzynarodowe na osobistych relacjach 
z przywódcami pozostałych państw. Zob. S. Bieleń: Identyfikacja Rosji w stosunkach mię-
dzynarodowych. W: Polityka zagraniczna Rosji. Red. S. Bieleń, M. Raś. Warszawa 2008, 
s. 15—19.

127 S. Bieleń: Powrót Rosji do gry wielkomocarstwowej. W: Rosja w okresie prezyden-
tury Władimira Putina. Red. A. Stępień-Kucz y ńska, S. Bieleń. Łódź—Warszawa—
Toruń 2008, s. 231, 239—242; S. Bieleń: Identyfikacja Rosji…, s. 24—29; 34—39.

128 M. Raś: Europejska Polityka Federacji Rosyjskiej. W: Polityka zagraniczna Rosji…, 
Warszawa 2008, s. 91—93.

129 L. Kasčiū nas, Ž. Vaič iū nas: Russia’s policy towards the EU: the search for the 
best model. “Lithuanian Foreign Policy Review” 2007, Vol. 19, s. 40; M. Raś: Europejska 
Polityka Federacji Rosyjskiej…, s. 109.
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Powołanie EPBiO może pomóc zrealizować jeden z postulatów rosyj-
skiej polityki zagranicznej — stworzenie trójkąta strategicznego UE—
Rosja—Stany Zjednoczone130. Przy takim rozumieniu roli EPBiO oraz 
UE logicznym wnioskiem jest stwierdzenie, że Rosja powinna przynaj-
mniej częściowo wspierać ich rozwój, gdyż może to leżeć w jej interesie. 
Pierwotnie polityka Rosji zmierzała do intensyfikacji dialogu z UE w tej 
dziedzinie, jednak stan ten trwał tylko do 2001 roku. Dialog w sprawie 
EPBiO rozpoczęto na szczycie UE—Rosja w Moskwie (maj 2000 roku), 
a następnie w Paryżu (październik 2000 roku) przyjęto wspólną deklara-
cję Rozbudowa dialogu i współpracy w sprawach polityki i bezpieczeń-
stwa w Europie. Celem tych spotkań było nadanie impulsu dla rozwoju 
wzajemnych stosunków w dziedzinie bezpieczeństwa wojskowego i poli-
tycznego. Od tego momentu stosunek Rosji do EPBiO staje się scep-
tyczny i niechętny. Chcąc brać udział w jej formułowaniu i realizacji 
Rosja wydaje się nie końca rozumieć istotę EPBiO jako wewnętrznego 
instrumentu realizowania polityki zagranicznej UE, opartego na wspól-
nym działaniu państw członkowskich UE131. Również w tym zakresie 
Rosja preferuje dialog bilateralny z każdym państwem członkowskim 
UE z osobna, a nie z UE jako całością, nie do końca postrzegając UE 
jako partnera i samodzielnego uczestnika stosunków międzynarodowych. 
Rosja i UE nie postrzegają się nawzajem jako przeciwników, koncentrując 
się na korzyściach płynących ze współpracy132, choć liczba punktów spor-
nych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego pomiędzy nimi 
ciągle jest znacząca. Interwencja rosyjska w Gruzji w sierpniu 2008 roku 
stanowi chyba najpoważniejszy dotąd problem w stosunkach UE—Rosja. 
Nie należy jednak przeceniać wpływu tego wydarzenia na zbieżne w pod-
stawowych założeniach interesy gospodarcze i strategiczne Unii Euro- 
pejskiej i Rosji. Może prowadzić jedynie do krótkoterminowego ochło-
dzenia wzajemnych stosunków. Kolejnym punktem spornym jest ame-
rykański projekt budowy tarczy antyrakietowej, w którym Rosja widzi 
powrót do polityki czasów zimnej wojny i bardzo zdecydowanie kryty-
kuje to przedsięwzięcie133.

Podstawowym dokumentem wewnętrznym Federacji Rosyjskiej doty-
czącym stosunków dwustronnych z UE jest Strategia rozwoju stosun-
ków Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w perspektywie średniookre-
sowej na lata 2000—2010. Strategia nie wspomina wprost o współpracy 

130 A. Br yc: Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry? Warszawa 2009, 
s. 154.

131 Ibidem, s. 154—155.
132 M. Raś: Europejska Polityka Federacji Rosyjskiej…, s. 116.
133 M. Zió ł kowsk i: Polityka bezpieczeństwa Polski — inny punkt wyjścia. „Sprawy 

Międzynarodowe” 2008, nr 4, s. 42.
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w ramach obronności i bezpieczeństwa, koncentrując się na współpracy 
gospodarczej, finansowej, naukowej i legislacyjnej. Pewne światło na oma-
wiany problem może rzucić zawarty w strategii średniookresowej postulat 
„wzmacniania strategicznego partnerstwa” UE i Rosji przez budowę tzw. 
wspólnych przestrzeni, z których jedna dotyczy bezpieczeństwa zewnętrz-
nego134. Warto jednak wspomnieć, że w momencie przyjęcia przez Rosję 
strategii średniookresowej formuła EPBiO nie była jeszcze ustalona, zatem 
niemożliwe było skodyfikowanie założeń polityki zagranicznej. Kolejnym 
ważnym krokiem było przyjęcie w Hadze w 2005 roku czterech „map 
drogowych”135 dotyczących wspólnych przestrzeni współpracy Unii Euro-
pejskiej z Rosją. Mapa drogowa dotycząca wspólnej przestrzeni bezpie-
czeństwa zewnętrznego obejmuje wspólne działania na arenie międzyna-
rodowej, współpracę w zakresie walki z terroryzmem i proliferacją broni 
masowego rażenia jak również współdziałanie w zakresie reagowania 
kryzysowego oraz obrony cywilnej136. Jedynym elementem EPBiO uję-
tym w omawianej mapie drogowej jest postulowanie rozwijania współ-
pracy pomiędzy Europejską Agencją Obrony a Rosją. Wydaje się zatem, 
że w dokumentach strategicznych Federacji Rosyjskiej problem jej sto-
sunku do EPBiO nie jest obecny.

Niezwykle trudno jednoznacznie określić stosunek Rosji do pro-
jektu EPBiO. Wydaje się, że jest on raczej sceptyczny, nacechowany nie-
zrozumieniem jej istoty, a problem ten odgrywa znikomą rolę we wza-
jemnych stosunkach dwustronnych UE—Rosja. Część literatury wska-
zuje na dążenie Rosji do ograniczenia roli i rozwoju EPBiO w struktu-
rze UE, aby pośrednio przeciwdziałać wyłonieniu się Unii Europejskiej 
jako samodzielnego i autonomicznego aktora stosunków międzynaro-
dowych137. Wskazuje się, że w interesie Rosji leży fragmentacja EPBiO 
na dwie prędkości, aby spowolnić pełną integrację państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej z państwami tzw. Starej Europy. Jednak strona rosyj-
ska najwyraźniej nie sformułowała jeszcze jasnego stosunku do EPBiO 
oraz WPZiB, ciągle mając problemy z ich rozróżnieniem i zrozumie-
niem138. Wiele nawet formalnie opracowanych porozumień UE—Rosja nie 
jest realizowanych, a wzajemne stosunki tych podmiotów popadły ostat-
nio w stagnację. 

134 M. Raś: Europejska Polityka Federacji Rosyjskiej…, s. 109—111; 113.
135 Pełny tekst czterech map drogowych dostępny jest w języku angielskim na stronie 

internetowej Delegacji Komisji Europejskiej w Rosji: http://www.delrus.ec.europa.eu/
en/p_242.htm.

136 Road Map to the Common Space of External Security…, s. 33.
137 L. Kasčiū nas, Ž. Vaič iū nas: Russia’s policy towards the EU…, s. 60.
138 A. Ni k it i n: Russian Perceptions and Approaches to Cooperation in ESDP. In: 

Russian Perceptions of the CFSP/ESDP. Ed. D. Ly nch. EU ISS 2006, s. 8—9.
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6. Analiza stosunku Ukrainy do EPBiO nastręcza podobnych problemów jak 
analiza stosunku Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim z powodu braku 
jej jasnego sformułowania. Ukraina prima facie koncentruje swoją poli-
tykę zagraniczną wobec UE na staraniach zmierzających do podpisania 
nowej umowy o stowarzyszeniu. Deklaracja wydana po szczycie UE—
Ukraina, który odbył się w Paryżu 9 września 2008 roku, zapewnia, że 
taka umowa miała być podpisana już w marcu 2009 roku. Do tej pory 
jednak nie miało to miejsca.

Najważniejszym koncepcyjnym założeniem omawianej problematyki 
jest plan działania UE/Ukraina przyjęty 21 lutego 2005 roku. Jednym 
z priorytetów współpracy dwustronnej tych podmiotów jest rozwijanie 
możliwości wzmocnienia współdziałania w zakresie zarządzania kryzy-
sami, wzmocnionej współpracy w dziedzinie rozbrojenia i nieproliferacji 
broni masowego rażenia oraz wzmocnionej współpracy w dziedzinie bez-
pieczeństwa regionalnego139.

Pełniejsze jest zaangażowanie Ukrainy w sferze praktycznej reali-
zacji EPBiO. Można stwierdzić, że relacje zostały w ostatnich latach 
zintensyfikowane przez udział ukraińskich policjantów i celników 
w misjach UE oraz udział żołnierzy ukraińskich w międzynarodo-
wych ćwiczeniach wojskowych140. Ukraińscy policjanci biorą obecnie 
udział w misji policyjnej UE w Bośni i Hercegowinie (5 policjantów 
i jeden ekspert cywilny), jak również w zakończonej już misji EUPOL 
„Proxima” w Macedonii. Ponadto na relacje UE—Ukraina w zakre-
sie EPBiO znaczący wpływ ma trwająca od 2005 roku misja EUBAM. 
Misja ta realizowana jest na granicy ukraińsko-mołdawskiej i ma 
w założeniach pomóc tym państwom podnieść do standardów UE stan-
dard ochrony wspólnych granic i zarządzania ochroną granic. Drugim 
ważnym celem tej operacji jest mediacja w konflikcie naddniestrzań-
skim. EUBAM stanowi niezwykle ważny element współpracy Ukrainy 
i UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zarazem zapewnia 
możliwość sprawdzenia zdolności Ukrainy do efektywnej współpracy 
w tej dziedzinie. 

Jednak stosunki UE—Ukraina w dziedzinie EPBiO charakteryzuje 
brak podjęcia konkretnych deklaracji i działań, nawet pomimo podpisania 
porozumień w tym zakresie141. Wydaje się, że stosunek Ukrainy do EPBiO 
jest uwarunkowany jej staraniami o uzyskanie członkostwa w Unii Euro-

139 EU/Ukraine Action Plan, pełny tekst dokumentu: http://ec.europa.ue/world/enp/part-
ners/enp_ukraine_en.html.

140 A. Du mała: Stosunki Ukrainy z Unią Europejską. W: Ukraina w stosunkach między-
narodowych. Red. M. P ie t r a ś, T. Kapuśn ia k. Lublin 2007, s. 332.

141 J. Ty m k iw: Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy. W: Ukraina 
w stosunkach międzynarodowych…, s. 122.
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pejskiej i ma być wyrazem i dowodem jej dobrej woli oraz zaangażowania 
w rozwiązywanie problemów międzynarodowych. Trudno zatem mówić 
o stosunku wobec EPBiO jako całości, kiedy podejmowane działania mają 
przede wszystkim na celu większą integrację w Unię Europejską. Bardziej 
zasadna byłaby analiza stosunku Ukrainy do UE jako całości niż do jej 
poszczególnych części składowych i polityki. Jednak w sytuacji poważ-
nego kryzysu politycznego i gospodarczego na Ukrainie oraz odkłada-
nej w czasie perspektywy akcesji do UE prawdopodobnie udział Ukrainy 
w EPBiO pozostanie symboliczny.

Synteza, perspektywy i rekomendacje

Z przedstawionych rozważań wyłania się w miarę spójny obraz EPBiO 
w polityce zagranicznej Polski i jej sąsiadów. Wszystkie wspomniane państwa 
sąsiedzkie Polski, jednak z zauważalnym pominięciem Niemiec, traktują 
EPBiO raczej sceptycznie i umiarkowanie angażują się w jej prace, preferu-
jąc rozwijanie sojuszu dwustronnego ze Stanami Zjednoczonymi. Wnioski, 
które nasuwają się po analizie podejścia bezpośrednich sąsiadów Polski, są 
następujące:
1. Można zauważyć dużą różnicę w podejściu do EPBiO prezentowanym 

przez największego i najbogatszego sąsiada Polski, Republikę Federalną 
Niemiec, oraz w podejściu Polski, Czech, Słowacji i Litwy. Te ostat-
nie państwa prezentują podobne stanowiska, oparte na raczej sceptycz-
nym traktowaniu EPBiO. Polska, Czechy, Słowacja, Litwa (oraz pozo-
stałe państwa bałtyckie) prezentowały postawę podobną, bo wynikającą 
z bardzo zbliżonych okoliczności historycznych, opartych na znalezie-
niu się w bezpośredniej strefie wpływów ZSRR, poczuciu opuszczenia 
przez Europę, oraz uwarunkowanego tymi okolicznościami traktowania 
Stanów Zjednoczonych jako jedynego wiarygodnego partnera, a współ-
pracy z nimi jako jedynej stabilnej gwarancji bezpieczeństwa142.

Polska pomimo ambiwalentnego stosunku do EPBiO jest zaangażo-
wana w dość znacznym zakresie w realizację większości prowadzonych 
przez UE operacji. Udział w czterech z sześciu misji wojskowych oraz 
w większości misji cywilnych i policyjnych UE stanowi znaczny wkład 
w realizację EPBiO, odpowiadający polskim możliwościom finansowym 

142 Szersza analiza przypadku państw bałtyckich: A. Mol is: Standpoint of the Baltic 
States Towards NATO and ESDP: The Russian Factor. “Lithuanian Foreign Policy Review” 
2008, Vol. 20, s. 10—11.
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i operacyjnym. Wydaje się, że występuje rozdźwięk pomiędzy polityką 
zagraniczną Polski wobec EPBiO w jej wymiarze politycznym i ideolo-
gicznym oraz w wymiarze praktycznym i materialnym. Przypadek Polski, 
która na płaszczyźnie politycznej reprezentuje stanowisko raczej ambiwa-
lentne, równocześnie angażując się w realizację misji i działań EPBiO, jest 
dowodem na zmarnowanie szansy skutecznego rozwoju pozycji państwa 
w strukturach UE. Samo zaangażowanie materialne nie wystarcza do 
skutecznego budowania wizerunku państwa i realizacji jego interesów. 
Konieczny jest również element polityczny i ideologiczny, nagłaśniający 
sukcesy i zaangażowanie materialne. Polska polityka zagraniczna zdecy-
dowanie powinna wyrównać zaburzoną równowagę między tymi elemen-
tami, zwiększając swoją aktywność polityczną.

2. Polska, Czechy, Słowacja i Litwa wybrały bardzo podobne koncepcje bez-
pieczeństwa międzynarodowego. Są one oparte na równoległym udziale 
w działaniach NATO i Unii Europejskiej oraz postulowaniu komplemen-
tarności tych instytucji. Wydaje się również, że państwa te obecnie nie są 
w stanie wybrać jednej z tych dwóch organizacji jako ważniejszej struk-
tury bezpieczeństwa. Konieczność dokonania takiego wyboru czasem 
ujmowana jest jako warunek sine qua non powodzenia każdej koncepcji 
bezpieczeństwa143. 

3. Z koncepcji komplementarności i traktowania NATO oraz EPBiO jako 
dwóch wymiarów bezpieczeństwa wynika m.in. powszechność postu-
latu poszerzania współpracy między tymi strukturami144, wskazywanego 
w polityce zagranicznej każdego z sąsiadów Polski.

4. Możliwe jest wystąpienie konfliktu pomiędzy zaangażowaniem w działal-
ność NATO oraz realizacją Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
UE, gdyż większość analizowanych państw może nie być w stanie spro-
stać wymogom stawianym przez obie organizacje, zarówno pod wzglę-
dem liczby dostępnych jednostek, jak i okresów ich dyżurowania145.

5. Relacje UE—Rosja, szczególnie w zakresie WPZiB oraz EPBiO, wchodzą 
w okres stagnacji i choć ich intensyfikacja w przyszłości jest nieunik-
niona, to obecnie można zaobserwować odsuwanie się od siebie tych 
143 Zob. I. Pawl i kowska: Koncepcje bezpieczeństwa…, s. 271.
144 Ibidem, s. 275—280; 285.
145 Należy wspomnieć o wskaźniku zdolności ekspedycyjnej, oznaczającym liczbę żoł-

nierzy sił zbrojnych danego państwa zdolnych do brania udziału w operacjach międzyna-
rodowych wobec globalnej liczebności sił zbrojnych. Celem NATO jest utrzymanie wskaź-
nika udziału sił zbrojnych każdego państwa członkowskiego w każdym momencie na pozio-
mie ok. 8%. Liczbę żołnierzy biorących udział w misji międzynarodowej należy przemnożyć 
co najmniej trzykrotnie, gdyż kiedy jedna zmiana realizuje misję, druga zmiana odpoczywa 
w kraju, trzecia zmiana jest szkolona do udziału w kolejnej, a czwarta zmiana jest rekruto-
wana. Nie wszystkie państwa sąsiedzkie Polski posiadają odpowiednio liczne siły zbrojne, 
aby angażować się w więcej niż dwie operacje międzynarodowe w jednym czasie.
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dwóch podmiotów, wywołane między innymi kryzysem gruzińskim oraz 
kryzysem gazowym.

Utworzenie i rozwój EPBiO jest procesem korzystnym dla Unii Euro-
pejskiej oraz dla każdego państwa członkowskiego. Nie tylko pogłę-
bia i poszerza integrację o nowe obszary, lecz również wywołuje inne 
korzystne następstwa:
a) sprawniejsza militarnie Unia Europejska jest silniejszym i bardziej wia-

rygodnym, potencjalnie nawet równorzędnym, partnerem dla Stanów 
Zjednoczonych;

b) silniejsza militarnie Unia Europejska jest lepszym gwarantem własnego 
bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji, w której interesy Stanów Zjed-
noczonych będą rozbieżne z interesami UE i jej członków;

c) EPBiO może być skuteczną płaszczyzną realizacji polskich ambicji 
odgrywania znaczącej roli w UE; w wymiarze politycznym Polska, 
jako jedno z większych państw Unii, może starać się odgrywać rolę 
promotora polityki bezpieczeństwa UE; ponadto, chociaż Polska nie 
może liczyć na równorzędną współpracę w sektorze przemysłu zbro-
jeniowego z najważniejszymi producentami broni wśród państw UE 
(Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania), to jednak 
może starać się odgrywać rolę promotora i koordynatora działań prze-
mysłów zbrojeniowych swoich partnerów regionalnych, takich jak Sło-
wacja czy Litwa;

d) równoważenie potęgi Stanów Zjednoczonych przez umacnianie się 
UE jest korzystne dla obu stron, chociaż prawdopodobnie spotka się 
z próbami powstrzymania tego procesu lub przynajmniej jego ograni-
czenia przez USA;

e) rozwój przemysłu koniecznego dla rozwoju sił zbrojnych państw 
Europy zapewni miejsca pracy i utworzenie kolejnego stabilnego filaru 
rozwoju gospodarczego kontynentu;

f) prowadzenie polityki zagranicznej pozbawionej komponentu wojsko-
wego przez Unię Europejską było przez pewien czas możliwe, współ-
cześnie jest to jednak znacznie utrudnione i odbija się negatywnie 
na wiarygodności i skuteczności takiej polityki zagranicznej; wobec 
nowych, wielopłaszczyznowych zagrożeń bezpieczeństwa UE i jej 
członków skuteczne funkcjonowanie WPZiB pozbawionej jakiegokol-
wiek elementu militarnego nie jest już możliwe.

Ostatnim aspektem wartym rozważenia jest wpływ EPBiO na polskie 
interesy narodowe. Nie ulega wątpliwości, że w interesie narodowym Polski 
leży silna i sprawna Unia Europejska, pogłębienie procesu integracji euro-
pejskiej oraz efektywnie funkcjonujący Sojusz Północnoatlantycki146. Sku-

146 R. Ku ź n ia r: Geopolityka i polityka…, s. 61—62.
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pianie się na jednym tylko filarze bezpieczeństwa i integracji nie jest wska-
zane, gdyż z punktu widzenia dynamiki globalnego układu sił zasadne jest 
zdywersyfikowanie swych gwarancji bezpieczeństwa. Zdecydowanie należy 
zgodzić się z opinią, że pomimo nieuchronnego osłabienia współpracy trans-
atlantyckiej proces rozbudowywania EPBiO jest korzystny dla Europy147. 
Polska polityka zagraniczna powinna realizować postulat dalszego udziału 
w EPBiO w coraz większym zakresie, nie tylko w sferze realizowanych ope-
racji, ale także w aspekcie politycznym i ideologicznym. Polska powinna 
szukać swojego miejsca jako aktywny współkonstruktor WPZiB i EPBiO, 
porzucając dotychczasową rolę wykonawcy. Wydaje się, że powinna zaak-
ceptować nieuchronny spadek znaczenia Polski i całego regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej dla Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie również 
konieczność ponownego zdefiniowania priorytetów polskiej polityki bez-
pieczeństwa. Logicznym wyjściem może być większy udział w EPBiO 
i wspomaganie rozwoju Unii Europejskiej jako aktywnego aktora stosun-
ków międzynarodowych. Oczywiste jest, że EPBiO w najbliższej przyszło-
ści nie zastąpi NATO i opartego na nim systemu kolektywnego bezpieczeń-
stwa, lecz potencjalne możliwości rozwoju są wielorakie. Zgodnie przyjmuje 
się, że powołanie jednolitej armii europejskiej w ramach EPBiO jest mało 
prawdopodobne. Przy takim założeniu wskazuje się na trzy możliwe drogi 
rozwoju EPBiO148: 
1) EPBiO Ligot — zdolności operacyjne UE obejmą prowadzenie małych 

operacji wojskowych;
2) model „Ares” — EPBiO przekształca się w swoiste NATO-bis, strukturę 

zdolną samodzielnie prowadzić konflikt zbrojny o charakterze międzyna-
rodowym;

3) model „Athena” — EPBiO będzie dawać UE możliwość odpowiedzi na 
kryzysy w miejscach objętych jej interesami, również poza granicami 
samej Unii.
Najkorzystniejszą opcją jest model „Ares”, który pozwoliłby stworzyć 

alternatywę bezpieczeństwa dla tych członków UE, którzy nie są jedno-
cześnie członkami NATO, oraz pozwoliłby znaleźć alternatywę wobec 
coraz poważniejszych problemów ujawniających się w strukturach NATO, 
a także zasadniczo wzmocnił pozycję UE. Nie bez znaczenia pozostaje 
również fakt, że Unia Europejska zdaje się powoli przyjmować do swej 
struktury traktatowej zobowiązanie do wspólnej obrony oparte na prawie 
do samoobrony wobec napaści zbrojnej określonej w art. 51 Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz zobowiązanie do solidarnego działania w przypadku 
kryzysu, klęski żywiołowej lub ataku terrorystycznego na jedno z państw 

147 M. Stola rcz yk: Czynniki sprzyjające i utrudniające…, s. 43.
148 Zob. C.S. Ch iv v is: Birthing Athena…, s. 13—21.
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członkowskich. Model „Ares” pozwoliłby w pełni zrealizować te postu-
laty, dając UE materialną możliwość zrealizowania zobowiązań politycz-
nych i prawnych. Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się pozosta-
nie EPBiO w jej obecnym modelu „Athena”, który choć mniej skuteczny 
i mniej znaczący niż „Ares”, również pozwala na zapewnianie bezpieczeń-
stwa państwom członkowskim. Niezależnie od przyjętej opcji rozwoju nie-
odzownym czynnikiem realizacji EPBiO jest zgodne współdziałanie przy-
najmniej największych państw UE, a także stopniowe przeznaczanie coraz 
większych środków w celu usprawnienia i ukształtowania wybranego 
modelu rozwoju zdolności Unii Europejskiej do zapewniania i realizowa-
nia bezpieczeństwa.





Robert Radek

Wpływ euroregionalnej współpracy Polski
z sąsiadami na początku XXI wieku
na rozwój obszarów transgranicznych 

Rozpoczęcie transformacji ustrojowej w Polsce pod koniec ubiegłego wieku 
wymusiło przekształcenia polityki zagranicznej w jej dwu- i wielostronnych 
wymiarach. Wykorzystując doświadczenia Europy Zachodniej w zakresie 
współdziałania między regionami przygranicznymi sformułowano ideę euro-
regionalizacji jako ważnej formy współpracy transgranicznej. Otwarcie granic 
po 1989 roku dało terenom przygranicznym nowe, niebywałe szanse rozwo-
jowe. Nastąpił spontaniczny rozkwit kontaktów i ich formalizacja w postaci 
euroregionów. Drogę do ich utworzenia stanowiło przystąpienie Polski do Rady 
Europy oraz podpisanie konwencji międzynarodowych regulujących współ-
pracę regionalną. Chociaż współpraca euroregionalna w początkowej fazie 
rozwoju budziła gorące dyskusje, a także nieporozumienia, obecnie stanowi 
mocną stronę sąsiedzkiej współpracy transgranicznej. Od początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku do dzisiaj powstało siedemnaście euroregionów1, 

1 Należy zaznaczyć, że pomysłów powołania kolejnych euroregionów było już kilka. 
Jako przykład struktury, którą próbowano utworzyć, można podać euroregion Szeszupa, 
który swym zasięgiem miał obejmować tereny Polski, Litwy, Rosji i Szwecji. Jednak jak 
wynika z informacji uzyskanych w gminach (m.in. Gołdap i Kowalewo Oleckie), które 
próbowały zainicjować projekt, euroregion ten nie powstał z udziałem polskiej strony. 
Drugim nowym euroregionem jest polsko-rosyjski euroregion Łyna-Ława. Na podsta-
wie informacji uzyskanej z gminy Bartoszyce formalnie można potwierdzić istnienie 
tej struktury transgranicznej. Por. W.T. Mod zelewsk i: Współpraca euroregionalna. 
W: Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport. Red. E. Romanowska, B. Sa-
mojłowicz. Olsztyn 2004, s. 23. Por. zapis stenograficzny (864) z 89. posiedzenia 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospoli-
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jednak nie wszystkie przetrwały próbę czasu2. Formalnie w 2009 roku na 
polskich pograniczach funkcjonowało szesnaście euroregionów, których 
nazwy wiążą się ściśle z otaczającym środowiskiem geograficzno-przyrod-
niczym: Bug, Niemen, Nysa, Szprewa—Nysa—Bóbr, Pro Europa Viadrina 
(Przez Odrę do Europy), Karpacki, Tatry, Pradziad, Beskidy, Bałtyk, Glacen-
sis, Pomerania, Silesia. 

Dzięki tym strukturom do współpracy transgranicznej włączone zostały 
obszary przygraniczne wszystkich sąsiadujących z Polską państw. Zestawie-
nie euroregionów wraz z kilkoma podstawowymi informacjami przedsta-
wiono w tabeli 1.3

Tworzeniu polskich euroregionów towarzyszyły różne oczekiwania, np. 
wzrost korzyści ekonomicznych przez rozszerzenie specjalnych stref eko-
nomicznych, stref wolnocłowych, a przede wszystkim korzystanie z fun-
duszy pomocowych, wspólne wykorzystanie potencjałów gospodarczych 
czy skoordynowane zwalczanie bezrobocia. Z perspektywy blisko dwu-
dziestu lat można zauważyć, że nadzieje te nie były bezpodstawne i wiele 
z celów gospodarczych rzeczywiście osiągnięto, co nie oznacza, że bilans 
współpracy w ramach euroregionów jest jednoznacznie pozytywny. Można 
także wskazywać, że spora część zamierzeń nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów, co świadczy — moim zdaniem — nie tyle o nieefektywno-
ści tej formy współpracy, ile raczej o niewykorzystaniu szansy, jakie ona 
stwarzała. Skoro bowiem stosowano jednolite kryteria współpracy (np. 
wszyscy mieli podobne możliwości uzyskania wsparcia w ramach środków 
pomocowych) i jednej grupie podmiotów biorącej udział we współpracy 
transgranicznej udało się maksymalnie wykorzystać pomoc i podno-
sić przez to standard życia społeczności lokalnych i pośrednio regional-
nych, a w drugiej grupie rezultaty były mizerne, to z pewnością należy tu  

tej Polskiej w dniu 30 lipca 2003 roku oraz zapis stenograficzny (1490) z 216. posiedze-
nia Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 paździer-
nika 2004 roku. 

2 Powstanie euroregionu Dobrava wiązało się z kilkuletnimi nieudanymi staraniami 
gmin z okolic Wałbrzycha o przystąpienie do Euroregionu Glacensis. Zniechęcone piętrzą-
cymi się problemami gminy te postanowiły poszukać partnerów po drugiej stronie granicy, 
aby utworzyć region transgraniczny. Efektem podjętych działań było podpisanie w 2001 roku 
porozumienia o utworzeniu euroregionu. W praktyce euroregion Dobrava nie podjął dzia-
łalności, ponieważ jego powstanie zmobilizowało euroregion Glacensis do przyjęcia gmin 
z okolic Wałbrzycha we własne struktury. W związku z tą „walką o gminy” na mocy wspól-
nej decyzji euroregion Dobrava poddano procesowi likwidacji, który zakończył się 1 stycznia 
2004 roku. Zob. szerzej M. Migalsk i, W. Wojt a si k: Polska i Republika Czeska. Dekada 
sąsiedztwa. Sosnowiec 2004, s. 162. 

3 Pominięte zostaną kwestie statystyczne, takie jak: liczba ludności, powierzchnia, 
gęstość zaludnienia, gdyż są to dane, które ulegają częstym zmianom i nie są najważniejsze 
w dalszych analizach. Kompleksowe zestawienie można też znaleźć w pracy P. Wah l: Euro-
pejska polityka regionalna. Szczecin 2003, s. 80—130. 
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mówić o nieudolności lokalnych liderów politycznych i kierowanej przez 
nich administracji.

W inicjatywach transgranicznych i euroregionalnych w polskiej rzeczy-
wistości prekursorski charakter miały regiony wzdłuż zachodniej granicy. 
Nawiązywanie przez podmioty polskie kontaktów ponadgranicznych na 
szczeblu regionalnym i lokalnym na tym obszarze, wyprzedzając uregulo- 
wania prawne, doprowadziło do powstania czterech euroregionów. Znalazły 
się one w gronie pierwszych tego typu inicjatyw, dlatego stały się jednocze-
śnie dobrym źródłem informacji o efektach takiej współpracy. 

Podejmując próbę synkretycznego ujęcia współpracy na pograniczu, 
można zauważyć, że obszar polskiej części euroregionów zajmuje blisko 160 
tys. km², co stanowi ponad 51% terytorium kraju. Największe są polskie 
części euroregionów: Bałtyk (blisko 42,5 tys. km²), Bug (25 tys. km²) 
i Niemen (20,5 tys. km²), natomiast najmniejsze to: Śląsk Cieszyński (929 
km²) i Beskidy (1 850 km²). Polskie euroregiony zamieszkuje ponad 15 mln 
ludności. Największe zagęszczenie ludności występuje w euroregionie Śląsk 
Cieszyński (aż 322 osoby na 1 km²) i Beskidy (250), podczas gdy w euro-
regionie Niemen 1 km² zamieszkuje tylko 58 osób, a w euroregionie Pro 
Europa Viadrina — 67 osób. Choć euroregiony są obszarami peryferyjnymi, 
to jednak można zauważyć, że stopień ich urbanizacji jest wysoki, gdyż na 
tych obszarach znajduje się ponad 400 miast. Wskaźnik ludności miejskiej 
jest najwyższy w euroregionach: Pomerania (ponad 75%) i Pradziad (69%), 
najniższy zaś w euroregionach: Tatry (31%) i Karpacki (41%)4.

Można zaobserwować, że na granicy wschodniej i północnej funkcjonują 
euroregiony wyraźnie większe pod względem powierzchni niż na pozosta-
łych granicach, co jest uwarunkowane modelem euroregionu, jaki zastoso-
wano inicjując współpracę (tzw. aspekt podmiotowy)5. Przy granicy zachod-
niej akces przystąpienia do euroregionów złożyła większość gmin z byłych 
województw przylegających do granicy. Były to inicjatywy lokalne wspie-
rane przez wojewódzkie władze samorządowe. Stąd też w grupie gmin apli-
kujących były zarówno gminy przygraniczne, jak i śródlądowe, nienależące 
do euroregionów. Na pograniczu południowym euroregiony z udziałem gmin 
przygranicznych są to stosunkowo małe części terytorium państwa polskiego, 

4 S. Ciok: Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej. 
Wrocław 2004, s. 130. 

5 Zob. też m.in. M. G re t a: Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. 
Łódź 2003, s. 124—125; A. Rączaszek: Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów 
przygranicznych w Polsce. Katowice 2001, s. 215—216; T. Bor ys: Idea euroregionów. W: 
Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu. 
Red. S. Wrzosek, G. Dobrzańsk i. Białystok 2000, s. 22; H. Du mała: Czy istnieje model 
„polskiego euroregionu”. W: Euroregiony — mosty do Europy bez granic. Red. W. Malen-
dowsk i, M. Szczepan iak. Warszawa 2000, s. 60—62. 
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które już współpracowały z partnerami po drugiej stronie granicy bądź 
chciały taką współpracę nawiązać, widząc w niej obustronne korzyści. Były 
to inicjatywy lokalne małych społeczności pogranicza. Natomiast odmienna 
sytuacja miała miejsce na pograniczu północnym i wschodnim. W efekcie 
podjętych decyzji we współpracy euroregionalnej biorą udział całe byłe woje-
wództwa, niezależnie od tego, czy mają dostęp do granicy. Do euroregionu 
Karpackiego na przykład należą więc obszary dwóch byłych województw: 
krośnieńskiego i przemyskiego oraz rzeszowskiego i tarnowskiego, jako nie-
posiadające styczności z granicą państwa. Podobna sytuacja jest w euroregio-
nie Bug6, który poza województwami granicznymi obejmuje także terytoria 
byłych województw lubelskiego i tarnobrzeskiego. 

Udział podmiotów lokalnych we współpracy w ramach euroregionu może 
mieć też różny status, który jest zależny od wewnętrznych ustaleń umawia-
jących się stron. Po stronie polskiej można zatem odnotować gminy, będące 
członkami euroregionu, gminy stowarzyszone z euroregionem (np. część 
gmin polskich w euroregionie Bałtyk) i gminy kandydujące. Oprócz tego 
dopuszcza się możliwość rezygnacji z członkostwa bądź przeniesienie do 
innego euroregionu7. Widać na tej podstawie dużą swobodę w zakresie form 
partycypacji we współpracy euroregionalnej, co nie tylko świadczy o szeroko 
rozumianej elastyczności instytucjonalnej współpracy, ale także stanowi jed-
nocześnie zachętę, by do owej współpracy przyłączać się bez obaw. 

Istotnym aspektem funkcjonowania euroregionów są ich struktury orga-
nizacyjne. W aspekcie strukturalnym można wyróżnić dwa rodzaje eurore-
gionów:
— model zintegrowany (nazywany również homogenicznym),
— model rozproszony (nazywany heterogenicznym).

W modelu zintegrowanym wszystkie organy funkcjonują na pozio-
mie euroregionalnym i cechują się dużą koordynacją działań (podejmo-
wane decyzje odnoszą się do całości euroregionu, a nie do krajowych części 
składowych), zaś sam euroregion ma wspólną siedzibę, co jednocześnie nie 
powoduje, że można go traktować jako ponadpaństwową instytucję. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu działalność w ramach zadań i kompetencji jednostek 
terytorialnych tworzących euroregion jest zgodna z wewnętrznym prawem 
państwa, polityką zagraniczną i zobowiązaniami międzynarodowymi. 

Model rozproszony powoduje z kolei sytuację, w której współpraca, 
mimo pewnej instytucjonalizacji, charakteryzuje się dużym zakresem odręb-
ności stron, a koordynacja działań jest mniejsza niż w modelu zintegro-
wanym. Organy dzielą się na wspólne dla stron (powoływane na zasadzie 

6 Zob. H. Du mała: Euroregion Bug po reformie terytorialnej kraju. W: Euroregiony 
— mosty…, passim.

7 Zob. przykłady A. Rączaszek: Społeczno-demograficzne zróżnicowanie…, s. 217. 
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równej reprezentacji każdej ze stron) i odrębne dla poszczególnych części 
narodowych8. 

Analiza struktur polskich euroregionów pozwala na wyodrębnienie 
następujących elementów: rady, prezydium, sekretariatu oraz komisji robo-
czych. Najwyższym (stanowiącym) organem euroregionów jest organ ple-
narny, który zazwyczaj przyjmuje nazwę rady. Tak jest w przypadku euro-
regionów: Bałtyk, Bug, Nysa, Pomerania, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa 
Viadrina, Glacensis, Niemen, Karpacki, Śląsk Cieszyński, Silesia. Odmien-
nie nazwano ten organ w euroregionach Pradziad i Tatry. W pierwszym 
z nich stosuje się nazwę „parlament”, a w drugim „kongres”. Rada jest 
organem wspólnym we wszystkich euroregionach i liczy od 3 (euroregion 
Karpacki i Glacensis) do 35 (Tatry) przedstawicieli każdej ze stron. Posie-
dzenia odbywają się zwykle dwa razy w roku bądź przynajmniej raz (Tatry, 
Silesia), a jedynie Rada Euroregionu Karpackiego spotyka się częściej — 
cztery razy. Do zadań rady (parlamentu, kongresu) należy przede wszyst-
kim określenie kierunków i programu działania, zatwierdzanie projektów 
współpracy, uchwalanie planów finansowych i przyjmowanie sprawozdań 
z ich realizacji. W grupie kompetencji znajduje się również podejmowanie 
decyzji o rozszerzeniu terytorium działania euroregionu oraz przyjmowanie 
do wiadomości decyzji o wystąpieniu lub zawieszeniu członkostwa stron 
w euroregionie, uchwalenie poprawek w statucie, podejmowanie decyzji 
o zmianach w strukturze organizacyjnej euroregionu, podejmowanie uchwał 
dotyczących członkostwa euroregionu w organizacjach międzynarodowych, 
reprezentowanie euroregionu wobec osób trzecich. Jeśli w strukturze orga-
nizacyjnej euroregionu jest prezydium9, to rada zatwierdza jego skład oraz 
przyjmuje sprawozdania z jego działalności. Prezydium pełni funkcje repre-
zentacyjne i koordynacyjne w okresie pomiędzy posiedzeniami rady euro-
regionu, a w jego skład wchodzi zazwyczaj 1—6 przedstawicieli każdej ze 
stron10.

Euroregionalnym organem wykonawczym i administracyjnym jest sekre-
tariat (Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr, Nysa, Glacensis, 
Silesia, Śląsk Cieszyński, Bug, Bałtyk), biuro (Niemen), sekretarze (Pradziad, 
Tatry) lub dyrektor wykonawczy (euroregion Karpacki). W przypadku pięciu 

 8 M. G re t a: Euroregiony a integracja…, s. 131—132; H. Du mała: Czy istnieje 
model…, s. 64. 

 9 Prezydium nie ma jedynie w euroregionach: Karpackim, Glacensis i Śląsk Cieszyński. 
10 Dość szczególne i szerokie kompetencje ma prezydium w euroregionie Silesia. Można 

odnieść wrażenie, że prezydium przejęło w pewnym sensie kompetencje rady. Zob. §7 
Statutu Euroregionu Silesia. Źródło: http://www.euroregion-silesia.pl/informacje/statut_euro.
htm (dostęp: 10 września 2009). Zob. też M. Migalsk i, W. Wojt a si k: Polska i Republika 
Czeska…, s. 164; J. Róg: Relacje społeczno-ekonomiczne na pograniczu polsko-czeskim. 
Opole 2001, s. 168; H. Du mała: Czy istnieje model…, s. 65. 
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z nich organ ten jest wspólny i obsługuje całość euroregionu. Na przykład 
w euroregionie Pomerania jego siedzibą jest Szczecin, w euroregionie Niemen 
— Suwałki, zaś siedziba euroregionu Nysa mieści się po niemieckiej stronie 
w Zittau. W dwóch przypadkach, a mianowicie w euroregionie Karpackim 
i euroregionie Bałtyk, obowiązywała w tej kwestii zasada rotacji, jednakże 
odchodzi się od niej powoli z uwagi na aspekt praktyczny tego typu przedsię-
wzięcia. Decyzją Rady Euroregionu Bałtyk od dnia 1 lipca 2004 roku funk-
cjonuje Stały Międzynarodowy Sekretariat. Zgodnie z nowym schematem 
organizacyjnym, zatwierdzonym przez Zarząd strony polskiej w ERB w dniu 
21 maja w Gołczewie, jest on uwzględniony w strukturze sekretariatu pol-
skiego. Intencją stron — krajów członkowskich ERB — było stworzenie ciała 
koordynującego prace sekretariatów krajowych Danii, Litwy, Łotwy, Polski, 
Rosji i Szwecji, wspierającego działania realizowane na terenie euroregionu 
oraz budującego jego wizerunek jako organizacji dobrze przygotowanej do 
wdrażania inicjatyw europejskich11. W pozostałych zaś euroregionach dzia-
łają wyłącznie krajowe sekretariaty (sekretarze, biura). Sekretariat zapewnia 
bieżącą obsługę euroregionu, a więc załatwia sprawy administracyjne (kan-
celaryjno-biurowe), koordynuje działalność grup roboczych, a w sytuacji, 
gdy statut nie przewiduje powołania prezydium, jego kompetencje są znacz-
nie rozszerzone i obejmują również prezentowanie euroregionu na zewnątrz, 
zwoływanie posiedzeń rady, przygotowywanie i przedkładanie radzie projek-
tów uchwał oraz wykonywanie uchwał rady. 

Rozwiązywaniem konkretnych problemów i podejmowaniem współpracy 
w konkretnych dziedzinach zajmują się komisje robocze, które działają we 
wszystkich polskich euroregionach, a ich liczba waha się od 3 (euroregion 
Pro Europa Viadrina) do 15 (euroregion Nysa)12. W niektórych euroregionach 
działają komisje rewizyjne w celu nadzorowania bieżących wydatków oraz 
kontrolowania prawidłowości prowadzenia dokumentacji. 

Z perspektywy kilkunastu lat można zaobserwować, że zmiany, jakie 
dokonywały się w strukturach organizacyjnych euroregionów, wyraźnie 
zmierzają do uporządkowania i systematyzowania struktur współpracy, tak 

11 Por. dotychczasowe rozwiązania opisane m.in. w pracach W. Tocz ysk i, A. Mi ko -
łajcz yk: Euroregion Bałtyk — odkrywanie konieczności. W: Euroregiony wschodniego 
pogranicza — założenia i osiągnięcia. Red. A. St a siak. Białystok 2002, s. 82—83; 
W. Malendowsk i, M. Rat ajczak: Euroregiony — Polski krok do integracji europejskiej. 
Wrocław 2000, s. 162—164. http://www.eurobalt.org.pl/sekretariat.php (dostęp: 10 września 
2009); zob. też §10 Statutu Euroregionu Bałtyk: http://www.eurobalt.org/downloads/file1.pdf 
(dostęp: 10 września 2009).

12 Liczba 15 komisji, które działały w Euroregionie Nysa, została ostatnio zredukowana 
do 3 (tzw. E KOM E — Komisja „Gospodarka”; E KOM H — Komisja „Społeczeństwo” 
oraz łącząca obie poprzednie E KOM SF — Komisja Funduszy Małych Projektów). Zob. 
najświeższe dane http://www.euroregion-nysa.pl/index.php?option=com_content&task=view 
&id=29&Itemid=53 (dostęp: 10 września 2009).

22 Stosunki…
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by efektywność ich działań była większa. Obserwuje się na przykład ogól-
noeuroregionalny proces, zmierzający do redukowania liczby komisji i ich 
porządkowania w zakresie podmiotu działalności. Ogólnie jednak w przy-
padku polskich euroregionów trudno mówić o jednym powszechnie przy-
jętym modelu. Podobnie zresztą sytuacja kształtuje się w innych krajach 
Europy Środkowowschodniej, a także w krajach tzw. starej Unii Europejskiej. 
Na gruncie polskim widać połączenie cech zarówno modelu homogenicz-
nego, jak i heterogenicznego. Poza tym obserwuje się brak korelacji między 
aspektem podmiotowym (podział na model administracyjny i samorzą-
dowy) a strukturalnym, choć model samorządowy łączy więcej cech modelu 
homogenicznego. Ponadto struktura polskich euroregionów jest najbardziej 
podobna do Euregio, natomiast mniej do euroregionu Basilensis i eurore-
gionu Saar-Lor-Lux13. Jak podkreśla Marianna Greta, aspekt strukturalny 
ma istotny wpływ na aspekt funkcjonalny tych struktur, a mieszany model 
powoduje, że rezultaty współpracy euroregionalnej postępują wolniej14. 

Dotychczasowe doświadczenia związane z działalnością euroregio-
nów należy traktować pozytywnie, choć nie wolno tracić z pola widzenia 
również aspektów negatywnych. Z pewnością jako korzyść wynikającą ze 
współpracy euroregionalnej należy uznać wychodzenie naprzeciw oczekiwa-
niom społeczności lokalnych. Euroregiony, pokrywając polskie granice gęstą 
siecią wzajemnych powiązań, starały się odwoływać do procesów integra-
cji europejskiej i jednocześnie dzięki wykorzystywaniu różnorodnych narzę-
dzi finansowych odpowiadać na potrzeby poszczególnych obszarów. Dzięki 
temu mimo że na gruncie najbardziej ogólnych rozwiązań owe euroregiony 
stanowią struktury o znacznym stopniu podobieństwa, to jednak ich dzia-
łania zawsze będzie charakteryzowało podejmowanie prób realizacji celów 
specyficznych dla każdego obszaru. W zasadzie katalog celów stawianych 
przed wszystkimi euroregionami na polskich pograniczach jest podobny, 
a problemy wynikające w skali lokalnej pozwalają na takie nakierowanie 
strumieni środków, aby ich wykorzystanie było jak najbardziej efektywne. 
W rzeczywistości takim miernikiem realizacji zadań stawianych przed euro-
regionami jest dynamizowanie szybkości rozwoju i stopnia zaspokajania róż-
norakich potrzeb przez społeczności zamieszkujące na ich terenach. 

13 W literaturze przedmiotu wymienione trzy euroregiony najczęściej podawane są jako 
modelowe przykłady współpracy transgranicznej w Europie. Wiele nowo tworzonych struk-
tur w skali europejskiej odwołuje się do ich doświadczeń. Euregio jest najstarszą strukturą 
euroregionalną, stanowiącą wzorzec podstawowy m.in. dla polskich euroregionów, Eurore-
gion Basiliensis z kolei jest ciekawym przykładem heterogenicznej struktury pod względem 
społeczno-ekonomicznym oraz warunków naturalnych, która uruchamia szersze inicjatywy 
integracyjne. Euroregion Saar-Lor-Lux także jako przykład regionu homogenicznego spełnia 
funkcje koordynacyjne i ma duże znaczenie integracyjne.

14 M. G re t a: Euroregiony a integracja…, s. 133.
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W literaturze przedmiotu bardzo często i jak najbardziej słusznie podaje 
się, że euroregiony to instytucje, które w sposób praktyczny przygotowy-
wały społeczeństwa, w tym lokalne społeczności, do wyzwań związanych 
z integracją europejską. Można było je traktować jako swoistego rodzaju 
„obszary doświadczalne”, pozwalające na sprawdzanie w skali mikro, jak 
niektóre procedury europejskie są wdrażane na grunt przyszłych człon-
ków Unii Europejskiej. Bardzo często właśnie współpraca w ramach euro-
regionów była pierwszym elementem oswajania się społeczności lokalnych 
z zasadami i celami procesów integracyjnych. Dzięki tego rodzaju współ-
pracy dochodziło do wielu jak najbardziej pozytywnych zmian, takich 
jak: przełamywanie pierwszych, negatywnych stereotypów o sąsiadach 
po drugiej stronie granicy, wzajemne poznanie społeczności narodowych 
i zrozumienie istoty różnic kulturowych oraz nabywanie pewnych kompe-
tencji społecznych15. Należy przy tym mieć świadomość, że polskie euro-
regiony w porównaniu z zachodnioeuropejskimi kryją w sobie znacznie 
większe konflikty etniczne i dysproporcje gospodarcze, a przy tym mają 
mniejsze doświadczenie w dziedzinie samorządu regionalnego i lokalnego. 
Z tego wynika kolejny problem, jakim jest ich ogólnie definiowana słabość, 
która z kolei powoduje, że na pierwszy plan wysuwają się problemy gospo-
darcze, infrastrukturalne, z zakresu ochrony środowiska, a następnie dopie- 
ro promowania współpracy transgranicznej, edukacji, współpracy kultural-
nej i społecznej.

Euroregionalizacja polska w zakresie celów jest identyczna z zachod-
nioeuropejską, bo w obu przypadkach zasadniczo najważniejsze wydają 
się sprawy związane z rozwiązywaniem konfliktów etnicznych, stymulo-
waniem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wspieraniem integra-
cji europejskiej, jednak w zakresie etapów rozwoju nie da się jej przyrów-
nać do pierwotnego modelu. Rozwój euroregionów w Polsce rozpoczął się 
bowiem od współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej, a następnie zmie-
rzał do współpracy w dziedzinie kultury i ogólnie rozumianej tematyki spo-
łecznej. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się w euroregionach zachod-
nioeuropejskich, co wynikało przede wszystkim z innych uwarunkowań16 

15 M. Migalsk i, W. Wojt a si k: Polska i Republika Czeska…, s. 171.
16 Euroregionalne wzorce zachodnioeuropejskie nie są w pełni do przyjęcia przez polskie 

euroregiony, co wynika z odmiennych uwarunkowań. Są one rezultatem: 1) odmiennych tra-
dycji niepodległościowych, 2) charakteru wewnętrznych i zewnętrznych stosunków politycz-
nych, 3) różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego, 4) różnych roz-
miarów możliwości finansowych państw i ludności, 5) konsekwencji wcześniej ukształtowa-
nych powiązań gospodarczych, 6) charakteru granic państwowych (od bardzo hermetycznych 
do coraz bardziej liberalnych), 7) stopnia atrakcyjności rynku pracy po obu stronach granicy, 
8) więzi społecznych ludności krajów i obszarów transgranicznych. M. G re t a: Euroregiony 
a integracja…, s. 182.
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i potrzeb, a ponadto w polskich euroregionach współpraca była inicjowana 
przez zachodniego partnera, pioniera w tej dziedzinie17. 

Postawić można zatem pytanie: Czy odwrotna kolejność etapów rozwoju 
euroregionów w Polsce nie była czynnikiem wpływającym na rozwój spo-
łeczności lokalnych i regionalnych? Czy nie zaburzyła w pewnym sensie 
naturalnego procesu tworzenia zintegrowanych regionów i pośrednio nie 
przyczyniała się do osłabiania efektów współpracy? Niektórzy badacze 
podkreślają, że we współpracy euroregionalnej w Polsce brakuje myśle-
nia w kategoriach wspólnych regionów transgranicznych po obu stronach 
granicy. Działalność euroregionów nie dostarczyła do tej pory argumentów 
świadczących o powstaniu w świadomości społecznej kategorii dobra wspól-
nego, a interesy stron narodowych są nadal postrzegane jako konkurencyjne 
względem siebie. Tymczasem pamiętać należy, że przecież dopiero zmiana 
myślenia, uwarunkowana właśnie wspomnianą współpracą społeczno-kul-
turalną, pozwoli na rzeczywiste i kompletne wykorzystanie efektu synergii 
związanego z istnieniem regionu transgranicznego.

Na tej podstawie można obserwować, że po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej następuje stopniowe przesuwanie akcentów na pierwotną rolę 
euroregionów jako instrumentów współpracy transgranicznej. Ich rola jako 
swoistych katalizatorów procesów integracyjnych nie tyle się wyczerpuje, ile 
jest zastępowana przez działania odbywające się na poziomie regionalnym 
i narodowym. To z kolei może powodować, że wymierne korzyści wynika-
jące z działalności euroregionów mogą stopniowo docierać do świadomości 
społeczności lokalnych i regionalnych. 

Częściowo obserwuje się już na obszarach euroregionów polskich pozy-
tywne zjawiska, podobne do zjawisk występujących na terenach euroregionów 
zachodnioeuropejskich. Chodzi mianowicie o uzyskiwanie większej spójności 
ekonomicznej i politycznej omawianych obszarów, a w szczególności: aktywizo- 
wanie wspólnot lokalnych, tworzenie regionalnych grup interesów, podejmowa-
nie działań na rzecz ochrony regionów o unikatowych walorach kulturalnych, 
rozwijanie komunikacji i telekomunikacji, aktywizowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw (ogólnie rozwój technologiczny), ożywianie ruchu granicznego 
(m.in. przez rozwój turystyki), zanikanie wzajemnych uprzedzeń międzysą-
siedzkich i przezwyciężanie głównych problemów związanych z peryferyjnym 
położeniem obszarów i poprawą warunków bytowych miejscowej ludności. 

Warunkiem podstawowym, aby wskazane efekty można było osiągać 
i utrwalać, jest — moim zdaniem — popularyzowanie idei euroregionaliza-
cji i wskazywanie przy tym na korzyści, jakie się z nią wiążą. Główną rolę 

17 R. Suchocka: Współpraca transgraniczna — nowy model stosunków interetnicz-
nych. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej — kontynuacje i wyzwania. Red. 
J. Lesz kowicz-Bacz y ńsk i. T. 1. i 2. Zielona Góra 2001, s. 236—238; M. G re t a: Eurore-
giony a integracja…, s. 154—155.
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winni odgrywać również lokalni liderzy, którzy byliby w stanie wykorzy-
stywać wszelkie szanse, jakie stwarza współpraca, i w maksymalny sposób 
mobilizować społeczności lokalne do działania. Jakość elit lokalnych jest 
w tym przypadku najważniejszym czynnikiem, od którego zależy powodze-
nie współpracy w ramach euroregionów. 

Współpraca euroregionalna powinna być zgodnie ze swoimi założeniami 
integracyjnymi bliska społecznościom lokalnym, gdyż bazuje na szczeblu 
władz lokalnych sąsiadujących z sobą regionów. Ma ona wiele instrumen-
tów wykorzystujących wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne sąsia-
dujących ze sobą społeczności lokalnych. Dzięki temu można zauważyć, że 
uczy ona tolerancji dla odrębności kulturalnej i językowej, co sprzyja inte-
gracji tych obszarów. Odnoszone dzięki współpracy euroregionalnej korzyści 
różnego rodzaju pozwalają na przełamywanie uprzedzeń i stereotypów18. Pod-
stawą do przełamywania wspomnianych barier jest dostrzeganie przez miesz-
kańców euroregionów konkretnych przejawów współpracy transgranicznej 
w poszczególnych gminach i świadomość odnoszonych korzyści z zaangażo-
wania środków uzyskanych z programów wspierających ten typ współdziała-
nia. Wiedza o euroregionie sprzyja zatem akceptacji idei regionalizacji. 

Współpraca euroregionalna przyczynia się również do powstania dialogu 
międzykulturowego. Kooperacja między sąsiadującymi obszarami przygra-
nicznymi, rozwój kontaktów między władzami, podmiotami gospodarczymi, 
instytucjami i mieszkańcami euroregionów pozwala skutecznie przełamywać 
wzajemnie uprzedzenia i zastępować je zaufaniem oraz dobrymi stosunkami 
sąsiedzkimi, sprzyjając tolerowaniu odmiennych systemów wartości, a nie-
jednokrotnie prowadząc do akceptacji wielokulturowości19.

Innym instrumentem współpracy euroregionalnej wykorzystywanym 
w rozwoju społeczności lokalnych jest integracja przez rozwiązywanie pro-
blemów występujących w transporcie, infrastrukturze, przygranicznym ruchu 
osobowym oraz w szeroko rozumianej współpracy gospodarczej. Pamiętać 
należy, że często maksymalizacja korzyści wynikająca ze wspólnego dzia-
łania, tańszego wykorzystania infrastruktury i potencjału po obu stronach 
granicy jest ważkim argumentem przemawiającym za rozwojem współpracy 
transgranicznej. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z uwagi na animozje 
i partykularne interesy trudno wypracować wspólne stanowiska na przykład 
w kwestiach infrastrukturalnych, na czym tracą całe społeczności pogranicza.

Ważną dziedziną, która niewątpliwie nie budzi wielu kontrowersji, 
a przyczynia się także znacząco do rozwoju lokalnego i regionalnego, jest 
ochrona środowiska naturalnego. Żadne granice bowiem nie stanowią bariery 

18 Potwierdza się zatem teza, którą wysunął czołowy architekt wspólnej Europy Jean 
Monet, że ludzi łączą wspólne interesy.

19 R. Suchocka: Współpraca transgraniczna — nowy model…, s. 240. 
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dla różnego rodzaju zanieczyszczeń. Dlatego też w działalności euroregionów 
można znaleźć wiele przykładów świadczących o trosce sozologicznej.

Istotnym elementem dynamizującym rozwój lokalny i regionalny jest 
wspierana dzięki współpracy transgranicznej wspólna działalność eduka-
cyjna, naukowa i kulturalna, która ma pobudzać tożsamość lokalną. Do osią-
gnięć w tej dziedzinie można wpisać polsko-niemieckie szkoły partnerskie 
umożliwiające „edukację na granicy”. Instytucje edukacyjne na polsko-nie-
mieckim pograniczu przejęły funkcję pomostu, który zastąpił dotychczasowe 
bufory własnej kultury w stosunku do kultury sąsiada. Zainicjowano kon-
kretne przedsięwzięcia, aby poprawić wzajemną komunikację20.

Wszystkie uwagi dotyczące współpracy euroregionalnej potwierdzają 
powszechnie uznawany pogląd, że jako przejaw regionalizmu jest ona 
ważnym elementem łączącym pomiędzy autarkią a globalizmem. W dzi-
siejszym świecie Polska, tak samo jak jej sąsiedzi, jest skazana na wzajemną 
współpracę, ale ze względu na odmienności o różnym podłożu (kultura, 
religia, uwarunkowania cywilizacyjne, konflikty interesów) koopera-
cja w skali państwowej jest dość trudna. Stąd też współpraca regionalna, 
a w tym szczególnie euroregionalna na poziomie społeczności lokalnych 
i regionalnych, jest przykładem strategii w polityce zagranicznej państw, by 
wykorzystywać bardziej efektywne metody zaspokajania potrzeb i realiza-
cji interesów w środowisku międzynarodowym, z wykorzystaniem takich 
atutów, jak: bliskość geograficzna, wspólnota losów historycznych i trady-
cji, więzy polityczne, kulturowe czy gospodarcze. 

Podsumowując, współpraca euroregionalna stanowi dla mieszkańców 
pogranicza szansę rozwojową, której wykorzystanie jest uzależnione od 
lokalnych liderów i umiejętności promowania idei transgranicznego współ-
działania. Dotychczasowy przebieg współpracy w ramach struktur eurore-
gionów pozwala na zauważenie kilku ciekawych prawidłowości. 

Po pierwsze, zważywszy na różnorodność jako fundamentalną cechę euro-
pejskiej tożsamości i na to, że kultura europejska jest jednocześnie homoge-

20 Jako przykład można podać organizację o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży (PNWM). Jest ona pierwszą dwunarodową, polsko-niemiecką organizacją posiadającą 
osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy 
Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompe-
tencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. W roku 1993 PNWM 
rozpoczęła działalność. Polscy i niemieccy pracownicy, zatrudnieni w dwu biurach w War-
szawie i w Poczdamie, zajmują się finansowym wspieraniem programów polsko-niemiec-
kiej wymiany młodzieży organizowanych w obu krajach. Wspieranie oznacza, że organizacja 
dofinansowuje spotkania, praktyki, programy specjalistyczne i inne, w których biorą udział 
młodzi ludzie z Polski i Niemiec. Innym realizowanym zadaniem jest pomoc w znalezieniu 
partnera w drugim kraju, doradzanie we wszelkich merytorycznych i organizacyjnych kwe-
stiach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz możliwie dokładne informowanie o kraju 
partnera. Zob. szerzej na ten temat http://www.dpjw.org/html/ (dostęp: 10 września 2009).
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niczna i heterogeniczna, można zauważyć, że właśnie euroregiony pozwalają 
w skali lokalnej ujawnić możliwość powstania i rozwoju jednolitego obszaru, 
który pozostaje zróżnicowany kulturowo i narodowo.

Po drugie, w euroregionach jak w mikroskali odzwierciedla się fakt, że 
Europa staje się wspólnym i wzajemnie zależnym środowiskiem i w tym 
znaczeniu społeczeństwem bez granic. To z kolei pozwala na spojrzenie na 
pogranicze jako na miejsce kontaktu, a nie zderzenia kultur. 

Po trzecie, dzięki współpracy euroregionalnej społeczności pogranicza 
uczą się pokojowego współżycia w ramach różnic, a dzięki więzom organi-
zacyjno-instytucjonalnym łączą różne wspólnoty o odmiennych identyfika-
cjach. Zaspokajanie zaś podstawowych potrzeb grupowych i jednostkowych 
w euroregionach, w wyniku realizacji różnych przedsięwzięć, z jednej strony 
sprzyja poczuciu lojalności, a z drugiej zmniejsza poczucie dystansu między 
wspólnotami.

Po czwarte wreszcie, realizacja różnorakich przedsięwzięć, których kolej-
ność nie odpowiadała logice budowania etapów współpracy transgranicznej, 
mimo wszystko przyczynia się do polepszania warunków życia mieszkań-
ców tych terenów. Według mnie, taka dość nietypowa sytuacja, występująca 
w kolejności działań podejmowanych we współpracy euroregionalnej w sto-
sunku do rozwiązań zachodnioeuropejskich w tym zakresie, wynikała ze spe-
cyfiki obszarów przygranicznych. Polska, jak i inne państwa transformują-
cej się Europy Środkowowschodniej, pragnęła jak najszybciej przezwyciężyć 
zapóźnienia w zakresie takich dziedzin, jak: gospodarka, infrastruktura czy 
ochrona środowiska. Stąd też pierwsze swoje wysiłki we współpracy eurore-
gionalnej kierowała właśnie na realizację tych celów, na plan dalszy niejako 
spychając te, które wydawały się wówczas mniej ważne (rozwój w aspek-
cie kulturalnym i społecznym). Nie pozostawało to bez wpływu na gene-
ralne efekty współpracy i sam wielotorowy rozwój społeczności pograni-
cza. W moim przekonaniu, w społecznościach tych wskutek przyjęcia takiej 
kolejności w zakresie rozwoju współpracy euroregionalnej wolniej tworzyły 
się zintegrowane obszary, co pośrednio nie pozwalało również w sposób 
pełny odczuwać efektów podejmowanych działań. Poza tym mogło to utrwa-
lać jeszcze jedno negatywne zjawisko, które nazwałbym „biernością spo-
łeczną” i „brakiem potrzeby współdziałania” oraz oczekiwaniem, że wszyst-
kie decyzje będą podejmować za nas władze lokalne. 

Miejmy nadzieję, że realizowana nadal współpraca euroregionalna pozwoli 
odnaleźć i utrwalić najlepsze wieloaspektowe sposoby działania, które zmie-
rzać będą do podniesienia standardów życia mieszkańców, z uwzględnieniem 
przy tym roli, jaką odgrywa aspekt społeczno-kulturalny i zaangażowanie 
oddolne samych społeczności lokalnych.





Poland’s relations with neighbours
in the first decade of the 21st century

Su m mar y

The most important in the whole post-cold-war period in Poland’s bilateral 
relations with the European countries were relations with neighbouring countries, 
mainly with the Federal Republic of Germany and the Russian Federation. It derived 
from a traditional geopolitical situation of Poland and the international (superpower) 
role played by Germany and Russian in the very period. 

The aim of the very book is, above all, the analysis of the state of Poland’s politi-
cal relations with neighbours in the first decade of the 21st century. Much less focus 
is put on the issues connected with the relations on an economic or cultural level. 
The book is to a large extent a continuation of the issues dealt with in Poland and its 
neighbours in the 1990s. Political and economic aspects of cooperation and integra-
tion edited by B. Łomiński and M. Stolarczyk (Katowice 1998). That is why a star-
ting point constitutes considerations of the authors of the part of the articles inclu-
ded in the book from 1998.

The publication presented here is an attempt to show the most important issues 
appearing in international (intergovernment) relations of Poland with its neighbo-
urs in the first decade of the 21st century. The authors differently accentuate simi-
larities and differences in businesses in Poland’s bilateral relations with neighbo-
urs, the areas of cooperation and competition, factors accelerating and hindering 
this cooperation. The articles by Mieczysław Stolarczyk, Miron Lakomy, Katarzyna  
Czornik, Tomasz Kubin, Olga Szura-Olesińska and Andrzej Kupich were devoted  
to the main issues of Poland’s relations with Germany, Russian, Ukraine, Bealorus-
sia, Lithuania, the Czech Republic, and Slovakia. The sketches by Justyna Toma-
la-Wawrowska, Tomasz Iwanek and Robert Radek present regional problems and 
Poland’s relations with neighbours in the context of wider issues within the scope 
of the European security, including regional cooperation in Central-Eastern Europe, 
Euro-regional cooperation, and the European Policy of Security and Defense. 

The analysis of the very issues is conducted, above all, from the point of view 
of the businesses of our country and local perception of the processes and pheno-
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mena in question. The way the topic is discussed derives from the authors’ research 
interests and belief that the subject-matters under investigation are important for the 
practises of Poland’s relations with its neighbours, as well as methodology used. The 
texts include individual considerations on the very issues, which the editor tried to 
accept with no objections. 



Die Beziehungen Polens mit den Nachbarn
in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts

Zusammenfassung

Von den bilateralen Beziehungen Polens mit anderen europäischen Ländern in der 
Postkaltkriegszeit waren die Beziehungen zu seinen Nachbarn, und vor allem zur Bun-
desrepublik Deutschland und zur Russischen Föderation von größter Bedeutung und es 
ist auch heutzutage der Fall. Die Ursache dafür ist die geopolitische Lage Polens und 
die damalige internationale (großmächtige) Bedeutung Deutschlands und Russlands. 

Das Hauptziel der vorliegenden Sammlung ist, den Zustand der politischen Bezie-
hungen Polens mit seinen Nachbarn in der ersten Dekade des 21. Jhs zu untersuchen. 
Weniger Platz nehmen hier die mit den Kontakten auf wirtschaftlicher und kultureller 
Ebene verbundenen Fragen ein. Die Sammlung ist im großen Maße eine Fortführung 
der in dem Sammelwerk Polen und dessen Nachbarn in den 90er Jahren. Politische 
und wirtschaftliche Aspekte der Zusammenarbeit und Integration unter der Redaktion 
von B. Łomiński und M. Stolarczyk (Katowice 1998)  angesprochenen Sachen. Das 
Jahr 1998 ist also eine gewisse Zäsur für einige Verfasser von den in der Sammlung ve-
röffentlichten Monografien. 

Es wird in dem Buch versucht, die wichtigsten Fragen der Beziehungen Polens mit 
den Nachbarn auf zwischenstaatlicher Ebene und Regierungsebene in der ersten De-
kade des 21. Jhs zu zeigen. Auf verschiedene Weise berühren die Verfasser die Übere-
instimmung und die Verschiedenheit der Interessen in bilateralen Beziehungen Polens 
mit den Nachbarstaaten, die Bereiche der Zusammenarbeit und Rivalität und die die-
se Zusammenarbeit begünstigenden oder störenden Faktoren. Die Artikel von Mieczy-
sław Stolarczyk, Miron Lakomy, Katarzyna Czornik, Tomasz Kubin, Olga Szura-Ole-
sińska und Andrzej Kupich sind den wichtigsten Aspekten der Beziehungen Polens 
mit Deutschland, Russland, Ukraine, Weißrussland, Litauen, Tschechen und Slowakei  
gewidmet. Die Texte von Justyna Tomala-Wawrowska, Tomasz Iwanek und Robert 
Radek betreffen regionale Fragen und Beziehungen Polens zu den Nachbarn im Kon-
text der allgemeinen europäischen Sicherheit, darunter der regionalen Zusammenarbeit 
in Mittelosteuropa, der euroregionalen Zusammenarbeit und der Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik. 
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Alle Fragen werden  in der Sammlung in Anbetracht der polnischen Interessen 
und der polnischen Betrachtung von hier geschilderten Erscheinungen und Prozessen 
untersucht. Die einzelnen Themen werden je nach den Forschungsinteressen ihrer Ver-
fasser bearbeitet und die Art und Weise der Bearbeitung wurde auch von der ange-
wandten Methodologie und von der Bedeutsamkeit der Beziehungen Polens mit den 
Nachbarstaaten beeinflusst. Die einzelnen Texte stellen individuelle Meinungen ihrer 
Verfasser dar, was der Redakteur des Bandes vorbehaltlos anzunehmen versuchte. 
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