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Oddajemy do rąk Czytelników drugą monografię przygotowaną przez Od-
dział Łódzki Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Niniejszy 
tom jest poświęcony ćwierćwieczu polityki zagranicznej Polski od chwili upad-
ku komunizmu i utworzenia III Rzeczypospolitej na przełomie 1989 i 1990 roku 
po połowę drugiej dekady XXI wieku. Polska, która rozpoczynała omawiany 
okres jako kraj autorytarny i państwo satelickie Związku Radzieckiego, jest 
obecnie demokracją liberalną i członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Okres 
reform i tranzycji ustrojowej, który symbolicznie zakończył się uchwaleniem 
nowej konstytucji w 1997 roku oraz wstąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 
roku, doprowadził do głębokiego przewartościowania kierunków polityki za-
granicznej Polski oraz jej miejsca w świecie. Obecnie nasz kraj jest postrzega-
ny nie tylko jako przykład względnego sukcesu transformacji gospodarczej, 
ale również jako coraz bardziej znaczący podmiot na arenie międzynarodo-
wej. Wybór premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej 
w 2014 roku świadczy o tym, że Polska stała się ważnym członkiem struktur 
europejskich.

Awans Rzeczypospolitej w środowisku międzynarodowym wiąże się 
jednak także z koniecznością wzięcia większej odpowiedzialności za regio-
nalną politykę bezpieczeństwa. O ile w latach 90. XX wieku kraje Zachodu 
traktowały Polskę jako kraj na drodze przemian, który wymagał pomocy 
z zewnątrz, o tyle obecnie często oczekują od niej większego wkładu w sta-
bilizację sytuacji w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 
a nawet w bardziej odległych krajach rozwijających się. Rząd w Warszawie 
jest żywo zainteresowany wygaszaniem konfliktów za wschodnią granicą. 
Aneksja Krymu przez Rosję i wojna domowa na wschodzie Ukrainy, rozpo-
częta w 2014 roku, pokazują, że pomimo upłynięcia 25 lat od zakończenia 
zimnej wojny, konflikty narodowościowe i terytorialne w bliskim otoczeniu 
geograficznym Polski są dalekie od rozwiązania.

Wszystkie wyżej wymienione problemy znalazły odzwierciedlenie w osob-
nych rozdziałach niniejszej monografii. Książka została podzielona na cztery 
bloki tematyczne. Trzy pierwsze są poświęcone relacjom Polski z poszczególny-
mi regionami – Unią Europejską, Europą Wschodnią oraz krajami pozaeuro-
pejskimi. Czwarty blok dotyczy polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
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Po upadku komunizmu w Polsce szybko zapanował względny konsensus 
na temat dalszych priorytetów polityki zagranicznej. Wstąpienie do Wspólnot 
Europejskich, a później Unii Europejskiej, stało się celem niemal całego narodu. 
Kwestii tej dotyczą rozdziały autorstwa Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Artura 
Niedźwieckiego. Pierwszy z nich opisuje rolę Republiki Federalnej Niemiec jako 
„adwokata” interesów Polski w Europie, zaś drugi skupia się na analizie dyskur-
su politycznego na temat integracji europejskiej zarówno przed, jak i po 2004 
roku. Omawiając relacje Polski z krajami Unii Europejskiej nie należy jednak 
zapominać o innych państwach Europy Centralnej, które dzieliły z Polską tru-
dy transformacji ustrojowej. Problematykę tę porusza artykuł Anny Szczepań-
skiej-Dudziak, który podkreśla znaczenie stosunków naszego kraju z Republiką 
Czeską w sferze gospodarczej i kulturalnej.

Chociaż po zakończeniu zimnej wojny rząd w Warszawie z zapałem dążył 
do likwidacji barier w kontaktach z Europą Zachodnią, nie zapominał tak-
że o wadze utrzymywania przyjaznych stosunków ze wschodnimi sąsiada-
mi. W szczególności wspieranie niepodległej, demokratycznej oraz stabilnej 
pod względem politycznym i gospodarczym Ukrainy – naturalnego bufora od-
dzielającego Polskę od Federacji Rosyjskiej – było w żywotnym interesie Rze-
czypospolitej. Marcin Frenkel zastanawia się, w jakim stopniu polityka zagra-
niczna ministra Radosława Sikorskiego w latach 2007–2013 była porzuceniem, 
w jakim zaś kontynuacją koncepcji paryskiej „Kultury” Jerzego Giedroycia. 
Z kolei Agnieszka Latosińska przedstawia analizę stosunków polsko-ukraiń-
skich od „pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku do rozpoczęcia rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę w 2014 roku.

O ile polityka zagraniczna Polski na przestrzeni ostatnich 25 lat skupiała się 
głównie na kwestiach europejskich, polskie służby dyplomatyczne starały się 
promować interesy narodowe również na odległych kontynentach. Małgorzata 
Pietrasiak i Hung Van Tram opisują ewolucją stosunków polsko-wietnamskich 
na tle analizy interesów obu stron. Mieczysław Sprengel przedstawia działania 
polskich służb dyplomatycznych na polu oświaty i kultury w Australii oraz ich 
znaczenie dla rozwoju Polonii w tym kraju. Magdalena Marczuk-Karbownik, 
z kolei, bada stosunki Polski z innym ważnym krajem Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów – Kanadą. O ile działania Polski w trzech wyżej wymienionych kra-
jach były zorientowane głównie na współpracę gospodarczą i wykorzystanie 
narzędzi z kategorii soft power, o tyle sytuacja na Bliskim Wschodzie po za-
machach 11 września 2001 roku udowadnia, że rząd w Warszawie nie stronił 
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także od używania siły zbrojnej w zapalnych regionach świata. Rozdział autor-
stwa Piotra Pochyłego analizuje ewolucję polityki Polski wobec Iraku w latach 
2001–2014.

Ostatni z bloków tematycznych zawartych w niniejszej monografii sku-
pia się na bardziej szczegółowym opisie polityki zagranicznej Polski w sferze 
bezpieczeństwa. Robert Jakimowicz analizuje negocjacje w sprawie przystąpie-
nia Polski do NATO w 1999 roku oraz znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego 
dla obronności kraju w XXI wieku. Ostatni rozdział porównuje gotowość bojo-
wą sił NATO i Federacji Rosyjskiej. Wnioski wyciągnięte przez Natalię Wojto-
wicz mogą posłużyć jako wskazówka, jak zreformować procedury bezpieczeń-
stwa w Sojuszu, aby wzmocnić jego siłę odstraszania.

Ocena efektów polityki zagranicznej Polski w ciągu ostatnich 25 lat nie 
jest jednoznaczna. Z jednej strony Polska osiągnęła olbrzymi sukces wstępu-
jąc do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, osiągając pojednanie 
z Niemcami oraz stwarzając w miarę stabilne warunki dla rozwoju gospodar-
czego. Z drugiej strony, pewne problemy międzynarodowe, np. pojednanie 
z Rosją, pozostały nierozwiązane. Mamy nadzieję, że niniejsza książka pozwoli 
lepiej zrozumieć uwarunkowania polityki zagranicznej Polski i ocenić, na ile 
polskie służby dyplomatyczne podołały wyzwaniom po 1989 roku. 





Anna Szczepańska-Dudziak
Uniwersytet Szczeciński

Dyplomacja ekonomiczna i kulturalna 
– nowy wymiar dyplomacji w relacjach 
Polski z Republiką Czeską

http://dx.doi.org/10.18778/8088-107-5.01
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Republika Czeska jest tradycyjnie jednym z najważniejszych partnerów poli-
tycznych i gospodarczych Polski oraz odgrywa istotną rolę w polskiej polityce 
zagranicznej w regionie środkowoeuropejskim. W ostatnich latach płaszczy-
zną dynamicznie rozwijających się kontaktów polsko-czeskich, stały się także 
– Unia Europejska oraz relacje transatlantyckie, co znalazło odbicie w doku-
mentach programowych polskiej polityki zagranicznej, rzadziej odnoszą-
cych się do bilateralnych relacji między Polską a Republiką Czeską1. Do naj-
ważniejszych zadań polskiej polityki zagranicznej w latach 2012–2016 zaliczo-
no: konieczność umocnienia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 
zwiększenie kooperacji gospodarczej, handlowej i inwestycyjnej, jak też pro-
wadzenie efektywnej polityki europejskiej oraz pogłębienie środkowoeuropej-
skiej integracji energetycznej2. Powyższe założenia znalazły odzwierciedlenie 
w katalogu zadań, jaki sformułowała kandydatka, a obecnie ambasador RP 
w Republice Czeskiej – Grażyna Bernatowicz3. Poza wymienionymi już ce-
lami polskiej dyplomacji, znalazły się: współpraca wojskowa, bezpieczeństwo 
energetyczne, współpraca naukowa, oświatowa, turystyczna oraz działalność 
wśród Polaków w Republice Czeskiej. Na uwagę zasługuje położenie punktu 
ciężkości na bilateralną współpracę gospodarczą oraz nadanie priorytetowego 
charakteru promocji polskiej gospodarki, pomocy przedsiębiorcom i pozy-
skiwaniu czeskich inwestycji. Celem działań polskiej dyplomacji w Republice 
Czeskiej stało się wzmocnienie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, 
dynamicznie rozwijającego się, o bogatych tradycjach kulturalnych i atrakcyj-
nego dla czeskich przedsiębiorców i turystów4.

1  M. Gniazdowski, Polityka Polski wobec Republiki Czeskiej, „Rocznik Polskiej Po-
lityki Zagranicznej” 2009 r., s. 176–195.

2  Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012–2016, www.msz.gov.pl (dostęp 
12.09.2014).

3  Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, nr  52 
z 7.11.2012 r.- wysłuchanie kandydatki na ambasadora RP w Republice Czeskiej – 
Grażyny Bernatowicz, www.sejm.gov.pl, (dostęp 7.10.2013).

4  Zmiana wizerunku Polski i polskiej gospodarki oraz budowa marki Polski wyda-
je się aktualnym zadaniem biorąc pod uwagę niekorzystne wyniki badań wize-
runkowych przeprowadzonych w 2011 roku, szerzej: Badania wizerunkowe Polski 
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Powyższe kwestie wpisują się w realizowaną już strategię promocji Polski 
za granicą. Odpowiadając na nowe wyzwania współczesnego świata polska 
dyplomacja poszukuje nowych sposobów komunikowania i budowy jej wize-
runku za granicą. Działania te skierowane są do całych społeczeństw oraz grup 
opiniotwórczych, a ich realizacją zajmują się podmioty administracji publicz-
nej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, think-tanki, media oraz sami 
Polacy. W celu koordynacji poczynań wielu podmiotów w zakresie promocji, 
Polski Rada Promocji Polski przyjęła nowy program – Zasady komunikacji 
marki Polska, którego celem jest „zdefiniowanie spójnej dla wielu obszarów, 
prawdziwej i atrakcyjnej narracji, która marka Polski ma się posługiwać”5.

Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres tematów podejmowanych przez 
dyplomację publiczną Polski, do których, poza zadaniami o charakterze po-
litycznym, zaliczamy: dyplomację kulturalną, ekonomiczną, pomoc rozwo-
jową, dyplomację historyczną, promocję Polski poprzez język i edukację6. 
Z drugiej strony, na działania w sferze informacyjnej i promocyjnej za granicą 
przeznaczane są stosunkowo skromne środki finansowe. W 2010 r. wydano 
46 627 tys. zł. a w 2011 r. 50 308 tys. zł7. W roku 2012 wydatki te wynosiły na-
tomiast 45 456 tys. zł i zostały wykorzystane na działania promujące polską 
kulturę, język, turystykę, naukę i kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski 
za granicą8.

Celem niniejszego opracowania będzie prezentacja działań polskiej dyplo-
macji wobec Republiki Czeskiej, w kraju i za granicą, w sferze dyplomacji pub-
licznej i kulturalnej oraz dyplomacji ekonomicznej w latach 2011–2014, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aktywności w czasie polskiej prezydencji w Radzie 

i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych. Raport badań 
fokusowych. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ageron, 
Warszawa 2011.

5  Zasady komunikacji marki Polska, www.msz.gov.pl, dostęp 20.02.2014.
6  Dyplomacja publiczna 2011. Raport MSZ; Dyplomacja publiczna 2012. Raport 

MSZ, www.msz.gov.pl, dostęp 15.02 2014.
7  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 

45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, NIK, Warszawa 2012.

8  Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2012. Część 45 – sprawy za-
graniczne i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, MSZ, War-
szawa kwiecień 2013.
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Unii Europejskiej. Promocja kultury i sztuki łączy dyplomację publiczną z jej 
wymiarem kulturalnym. Analizie zostaną poddane wybrane projekty i kie-
runki działań, a szczególnie działalność Instytutu Polskiego w Pradze oraz 
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Republice Czeskiej. 
Ze względów stylistycznych autorka będzie wymiennie stosować nazwy Repub-
lika Czeska i Czechy, mając świadomość znaczenia tych terminów.

Jednym z najważniejszych komponentów dyplomacji publicznej jest jej wy-
miar kulturalny. Po 1989 r. ukształtował się model polskiej dyplomacji kultural-
nej realizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza (od 2000 r.) czy 
powstałe latach 2000–2004, instytucje profesjonalnie promujące polską kulturę 
– Międzynarodowe Centrum Kultury, Instytut Teatralny, Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej, Instytut Książki9. Najważniejsze i najskuteczniejsze działania 
podejmowane w ramach promocji Polski za granicą poprzez kulturę polegały 
na organizacji sezonów polskich, dni polskich, wizyt studyjnych, popularyzacji 
sylwetek najwybitniejszych twórców kultury, uczestnictwie polskich twórców 
i artystów w wydarzeniach kulturalnych na świecie czy realizacji koprodukcji 
międzynarodowych10. Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej, promocja kultury polskiej to zadanie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rolą MSZ, odpowiedzialnego za polską 
dyplomację kulturalną, jest promocja Polski, w tym kultury, przekazywanie 
wiedzy o Polsce i budowanie pozytywnego wizerunku za pośrednictwem dzia-
łań w sferze kultury. MSZ i podległe placówki tworzą warunki do takiej współ-
pracy poprzez zawieranie umów o współpracy naukowej i kulturalnej, ułatwiają 
kontakty instytucji kultury, stowarzyszeń twórczych czy indywidualnych ar-
tystów.

Dyplomacja publiczna Polski wobec Republiki Czeskiej realizowana jest 
między innymi za pośrednictwem różnorodnych form współpracy środowisk 

9  Szerzej na temat polskiej dyplomacji kulturalnej: M. Mickiewicz, Polska dyploma-
cja kulturalna, w: Dyplomacja publiczna, (red.) B. Ociepka, Wrocław 2008, s. 115–
145, A. Umińska-Woroniecka, Instytuty Polskie. Zmiany modelowe w funkcjono-
waniu polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2011, Wrocław 2013, s. 31–88.

10  Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły, www.mkdn.gov.pl (dostęp 
2.09.2012); A. Umińska-Woroniecka, Od promocji stosunków kulturalnych i na-
ukowych do dyplomacji kulturalnej w działaniach polskiej służby zagranicznej, 
„Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 5–6/ 2010, s. 59–69.
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i grup zawodowych, których działania mają charakter opiniotwórczy. Skutecz-
nym instrumentem dyplomacji publicznej Polski i Republiki Czeskiej jest Fo-
rum Polsko-Czeskie zainaugurowane w 2008 r. przez szefów dyplomacji obu 
państw – Radosława Sikorskiego i Karla Schwarzenberga. Zadaniem Forum 
jest wspieranie, także finansowe, różnych form współpracy polsko-czeskiej 
na płaszczyźnie kultury, nauki, oświaty, wymiany młodzieży, współpracy 
transgranicznej, mediów, gospodarki. Cele Forum są realizowane za pośredni-
ctwem konkursów organizowanych przez ministerstwa spraw zagranicznych 
w Warszawie i Pradze, z budżetem w kwocie ok. 100 tys. euro rocznie, jakimi 
dysponuje każdy z resortów11. Beneficjentami środków finansowych mogą być 
organizacje pozarządowe, szkoły wyższe czy też ośrodki badawcze prowadzące 
działania na rzecz zacieśnienia współpracy międzyludzkiej, podnoszenia pozio-
mu wiedzy Polaków i Czechów na swój temat i stymulujące rozwój stosunków 
polsko-czeskich. W 2011 r. przeprowadzono dwie tury konkursu, w których wy-
łoniono 10 podmiotów, a ich działania sfinansowano w kwocie 412 950 tys. zł. 
Fundacja Press Club przeprowadziła edycję konkursu adresowaną do dzien-
nikarzy polskiej i czeskiej prasy lokalnej rywalizujących o nagrody w pięciu 
kategoriach. Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu zorganizowała konferencję ekspercką z udziałem naukowców 
i praktyków, poświęconą globalnym problemom ekonomicznym, wobec któ-
rych stoją Polska i Czechy. W dziedzinie kultury dofinansowano projekt re-
alizowany przez Stowarzyszenie A Kuku Sztuka pod nazwą Animation Now. 
Festiwal Aktualnej Animacji, poświęcony m.in. współczesnej animacji pocho-
dzącej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej12. Wnioski konkursowe naj-
częściej dotyczą projektów, których celem jest rozwój współpracy europejskiej, 
rozwijanie współpracy mediów, pogłębianie pamięci historycznej i pobudzanie 
kontaktów gospodarczych. W 2012 r. jednym z beneficjentów wsparcia ze strony 
Forum było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży realizujące projekt 
Polsko-Czeska Akademia Żywego Słowa – dialog obywatelski bez granic. W tym 
samym konkursie rekomendowano działania Stowarzyszenia Solidarności Pol-
sko-Czesko-Słowackiej Inspiracje Havlovskie – blok tematyczny w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego13. W 2013 r. wyłoniono 11 beneficjen-

11  Forum Polsko-Czeskie, www.msz.gov.pl, (dostęp 02.03.2014).
12  Dyplomacja Publiczna 2011, raport MSZ.
13  Ibidem.
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tów konkursu, a w tym: Stowarzyszenie Kultura na Granicy (przegląd filmów 
– Spotkania na Granicy); Centrum Inicjatyw UNESCO (PoláCzek – jesteśmy 
sousede); Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (wy-
miana doświadczeń w realizacji polityk publicznych); PISM (debata poświęco-
na bezpieczeństwu z udziałem ministrów obrony V4), Uniwersytet Wrocławski 
(warsztaty metodologiczne na temat wizerunku medialnego Polski w czeskiej 
prasie) oraz inicjatywy kulturalne: sympozjum szkła artystycznego, Polsko-
-Czeski Pejzaż Kulturowy, młoda krytyka artystyczna14.

Jedną z form kontaktów realizowanych pod auspicjami MSZ (Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych) jest współpraca środowisk naukowych 
i eksperckich w ramach Polsko-Czeskiej Platformy Analitycznej, która zain-
augurowała swoje działania 24 października 2009 r. Naukowcy, analitycy zaj-
mują się historycznymi, społecznymi, kulturowymi aspektami współpracy 
polsko-czeskiej, współpracą regionalną i gospodarczą. Specjaliści reprezentują 
poza PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich, praski Instytut Studiów Między-
narodowych, Międzynarodowy Instytut Politologiczny Masaryka w Brnie, 
środowiska akademickie obu krajów15. Spotkania grup ekspertów, urzędników 
państwowych, samorządowych i dyplomatów w ramach Platformy odbywają się 
cyklicznie (w Polsce i Republice Czeskiej) i są poświęcone współpracy polsko-
-czeskiej w zakresie polityki zagranicznej i europejskiej, współpracy w zakresie 
infrastruktury transportowej, kontaktów transgranicznych. Ich efektem są nie 
tylko rekomendacje dla wspólnych działań obu państw, ale także stały monito-
ring stosunków bilateralnych polsko-czeskich16.

Promocja polskiej kultury za granicą realizowana jest za pośrednictwem 
przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, w tym Instytutów Polskich 
(21 instytutów w 2009 r. i już 23 placówki w 2012 r.). Placówki realizują samo-
dzielne inicjatywy, wspierają imprezy kulturalne z udziałem polskich twórców 
oraz współpracują z miejscowymi podmiotami kultury. Podstawowym zada-
niem tych instytucji jest upowszechnianie za granicą polskiej kultury, historii, 
dziedzictwa narodowego, promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, 

14  Konkurs „Forum polsko-czeskie- wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 
2013” – lista podmiotów, które otrzymają dofinansowanie, www.msz.gov.pl, (do-
stęp 15.02.2014).

15  Polsko-Czeska Platforma Analityczna 2010, www.pism.pl, (dostęp 26.01.2013).
16  Szerzej na  temat spotkań w  ramach Platformy analitycznej: www.osw.waw.pl, 

(dostęp 8.04.2014); www.glosludu.cz (dostęp 15.11.2013).
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nauki i życia społecznego17. Średni budżet IP waha się od 100 do 120 tys. euro. 
Program pracy Instytutów jest realizowany przez grupę 6–8 osób (dyrektor 
i pracownik merytoryczny z kraju posiadają status dyplomatyczny) oraz 2–3 
ekspertów miejscowych mających dobre kontakty z miejscowymi środowiska-
mi twórczymi. Priorytetem promocji Polski przez kulturę jest przekonanie od-
biorców zagranicznych o europejskiej tożsamości i wkładzie polskiej kultury 
w dziedzictwo europejskie.

Specyfika pracy Instytutu Polskiego w Pradze, obchodzącego w 2014 r. 
65-lecie istnienia, polega, zdaniem jego dyrektora Piotra Drobniaka, na łącze-
niu funkcji impresariatu organizującego wydarzenia promujące Polskę z tra-
dycyjnym modelem ośrodka kultury i informacji18. Do tych form pracy należy 
dodać działania podejmowane z inspiracji dyrektora w dziedzinie promocji 
turystki, a to z powodu braku w Pradze przedstawicielstwa Polskiej Organi-
zacji Turystycznej. Promocji polskich miast i regionów służył cykl prezentacji 
Poznaj Polskę, ukazujący nie tylko atrakcje turystyczne Polski, ale także sukcesy 
transformacji gospodarczej i społecznej. W maju 2013 r. z inicjatywy dyrektora 
IP w Pradze ukazał się numer czasopisma Traveler „National Geographic” pt. 
100 Tváři Polska – w całości poświęcony Polsce, a jego promocję zorganizowa-
no w siedzibie Instytutu19. Jak stwierdził szef placówki, „o ile kultura polska 
cieszy się u Czechów dużą renomą i popularnością, to wśród przeciętnych Cze-
chów pokutuje przekonanie, że Polska to kraj mało atrakcyjny turystycznie”. 
Celem przedsięwzięcia stała się zmiana stereotypowego myślenia sąsiadów 
i pokazanie turystycznych atrakcji Polski. Numer czasopisma prezentuje wa-
lory krajobrazowe i różnorodność kulturową Polski, zwłaszcza regionów mniej 
znanych Czechom jak Podlasie, Bieszczady i Lubelszczyzna. Ponadto uwzględ-

17  Informacja na  temat misji i  zadań Instytutów Polskich na  świecie, MSZ De-
partament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, www.polskyinstitut.cz (dostęp 
12.02.2014); A. Umińska-Woroniecka, Instytuty Polskie…, s. 56–65; tejże, Dzia-
łania polskiej dyplomacji w sferze promocji Polski za granicą (na przykładzie In-
stytutów Polskich), w: Nowe oblicza dyplomacji, red. B.  Surmacz, Lublin 2013, 
s. 289–296.

18  Sprawozdanie z  działalności Instytutu Polskiego w  Pradze za  2011  r., Informa-
cja przekazana przez dyrektora IP w Pradze na zapytanie mailowe, 4.04.2014; 
Szerzej o działaniach Instytutu Polskiego w Pradze i programie imprez, www.
polskyinstitut.cz 

19  Czesi poznają „100 twarzy Polski”, www.msz.gov.pl, (dostęp 18.07.2013).
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niono w ofercie upodobanie czeskich turystów do aktywnego spędzania czasu 
prezentując takie możliwości w naszym kraju.

Praga, jako jedna ze stolic kultury europejskiej, stanowi rynek nasycony wy-
darzeniami kulturalnymi, a przez to wymagający dla artystów i trudny do przy-
ciągnięcia odbiorców. Atutem Instytutu jest jego lokalizacja w samym sercu 
Pragi i łatwy dostęp dla odwiedzających. Jednak i tak wiele inicjatyw i wyda-
rzeń organizowanych przeze IP (ponad 100 imprez w 2011 r., także w ramach 
polskiej prezydencji w Radzie UE) odbywało się na terytorium całej Republiki 
Czeskiej, a nie tylko w Pradze. Wystawa autorska instytutu – Czeski Miłosz ob-
jechała całe Czechy, z kolei impreza literacka – Instytut Miejsce spotkań autor-
skich, odbyła się w Brnie i Ostrawie.

Działania promocyjne prowadzone przez Instytut w 2011 r. związane były 
w dużej mierze z polską prezydencją, choć co należy podkreślić, Republika Cze-
ska nie została uznana za kraj priorytetowy dla realizacji programu przewod-
nictwa w Radzie UE. Cały program kulturalny polskiej prezydencji był też pre-
zentowany w ramach „dni polskich” w Ostrawie, Vodnanach i Kromierzyżu). 
Polską prezydencję zainaugurował koncert orkiestry Berg (prezentacja polskiej 
muzyki filmowej) 1 lipca 2011 r., ale już w czerwcu w praskim Pałacu Targo-
wym oraz w siedzibie Instytutu Polskiego rozpoczęło się kulturalne preludium 
do polskiej prezydencji. Inaugurację polskiego przewodnictwa w Unii Europej-
skiej stanowiła prezentacja wystawy pt. Polska z lotu ptaka20.

Instytut realizował program kulturalny, ale też popularyzował wiedzę 
o współczesnej Polsce w wymiarze politycznym, ekonomicznym i gospodar-
czym. Podczas festiwalu Architecture Week prezentowano najciekawsze projek-
ty architektoniczne polskich miast. Przemiany w Polsce po 1989 r. przedstawił 
w cyklu prasowych artykułów dziennikarz „Lidovych novin” – Jiří Peňas, któ-
rego zaproszono wcześniej na dwutygodniową wizytę studyjną w Polsce. Prócz 
spotkań poświęconych współczesnej Polsce, Europie Środkowej i Republice 
Czeskiej, z udziałem znaczących osobistości polskiego i czeskiego życia politycz-
nego, społecznego, kulturalnego i mediów, realizowano także szeroki program 
promocji Partnerstwa Wschodniego. W ramach tej priorytetowej dla polskiej 

20  Polska prezydencja w  UE: program kulturalny w  Czechach, www.polskyinsti-
tut.cz, dostęp 9.12.2011; szerzej o programie kulturalnym polskiej prezydencji: 
A.  Umińska-Woroniecka, Program kulturalny polskiej prezydencji: strategia 
a rzeczywistość, „Przegląd Zachodni” nr 2/ 2012, s. 69–83.
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prezydencji inicjatywy realizowano projekt – Na Wschód od Zachodu, czemu 
służyły tematyczne publikacje czasopism „Kontexty”, „Babylon” z tekstami i roz-
mowami ze specjalistami, jak: Krzysztof Szczerski, prof. Andrzej Nowak, Paweł 
Kowal, Agnieszka Romaszewska-Guzy. Natomiast w Brnie odbyła się polsko-
-czeska konferencja – Europa Środkowa, Rosja a obszar postsowiecki.

Strategia dyplomacji historycznej Polski w 2011 r. wykorzystywała narrację 
opartą na uczestnictwie konkretnych postaci z polskiej historii oraz wprowa-
dzała do debaty publicznej zagadnienia wzmacniające wizerunek Polski, jako 
partnera godnego zaufania. Projekty realizowane przez Instytut Polski w Pra-
dze pod hasłem Rzeczpospolita Wielu Narodów, prezentowały wielokulturowe 
dziedzictwo Polski, w tym nie pomijano trudnych relacji polsko-żydowskich. 
Program obejmował organizację spotkań dyskusyjnych, projekcje filmowe, 
koncerty, wystawy, których celem było przypomnienie pozytywnych postaci 
i symboli w historii Polski, jak Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Marek Edel-
man. Wydano biografię Ireny Sendlerowej (projekt Hołd Irenie Sendlerowej 
stanowił kulminację cyklu Rzeczpospolita Wielu Narodów), przypomniano po-
wieść Austeria Stryjkowskiego w czeskim tłumaczeniu, a w Pradze i Brnie wy-
kłady na temat stosunków polsko-żydowskich wygłosił Szewach Weiss. Z kolei 
redaktora Telewizji Czeskiej zaproszono do udziału w krakowskim Festiwalu 
Kultury Żydowskiej. W 2012 r. kontynuowano temat relacji polsko-żydow-
skich w formie projektu Sezon Polski w Muzeum Żydowski w Pradze. Wątek 
historii Żydów polskich był podejmowany w działaniach IP także w 2013 r., 
a to w związku z otwarciem w Warszawie Muzeum Żydów Polskich. Przypo-
mniano wówczas w czeskich mediach rocznicę powstania w warszawskim get-
cie, a w Pradze i Ostrawie zorganizowano spotkania z Beatą Chomątkowską, 
autorką książki Stacja Muranów, w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu otwarto wy-
stawę Świat przed katastrofą o przedwojennym Kazimierzu.

Warte podkreślenia są inicjatywy Polski i Republiki Czeskiej w celu upa-
miętnienia i wspólnego obchodzenia rocznic wyznaczających kierunki trans-
formacji systemowej obu państw po 1989 r. realizowane pod hasłem 25,15,10: 
Wspólne rocznice. W listopadzie 2013 r. w czeskim MSZ odbyła się konferen-
cja – Co zrobiliśmy z wolnością?, a w styczniu 2014 r. zorganizowano projekcję 
filmu dokumentalnego Mirosława Jasińskiego Europa Środkowa idzie na wol-
ność. Natomiast w marcu 2014 r. przy współpracy Instytut Polskiego odbyło się 
spotkanie z udziałem historyków, którego mottem była Pamięć po komunizmie 
(spotkanie w ramach Forum Polsko-Czeskiego). Cały rok 2014 stał pod zna-
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kiem obchodów wspólnych rocznic odzyskania wolności i towarzyszyły temu 
seminaria (Powrót geopolityki? Ukraina i inne wyzwania dla Polski i Czech 15 lat 
po wejściu do NATO; Pamięć po komunizmie, Europa idzie na wolność), wystawy 
oraz projekcje filmów.

Istotnym elementem promującym polską historię na świecie jest film. In-
stytut Polski w Pradze w 2011 r. połączył czeską premierę filmu Petera Weira 
The Way Back ze wznowieniem książki Długi marsz Sławomira Rawicza stano-
wiącej kanwę filmu. Natomiast w Ostrawie, Pradze i Kromierzyżu wyświetlono 
film Antoniego Krauze; Czarny Czwartek. W 2013 r. nadal obecna i docenia-
na w Republice Czeskiej była polska produkcja filmowa. Jerzy Stuhr, jako gość 
honorowy Febiofestu, otrzymał nagrodę Krystian, a na festiwalu w Karlowych 
Warach laury otrzymały Płonące wieżowce i Papusza. Z kolei nagrody specjalne 
dla polskiej kinematografii przyznano Jerzemu Hoffmanowi i Allanowi Star-
skiemu, gościom 39. Letniej Szkoły Filmowej.

Rok 2012 był rokiem Janusza Korczaka i przypomnieniu jego postaci po-
święcony był projekt realizowany przez Instytut. Podobne działania prowadzo-
no w związku z rocznicą urodzin i śmierci Brunona Schulza – wystawa Kafka – 
Schulz oraz imprezy towarzyszące.

Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie Środkowej 
wspieranych przez Instytut Polski w Pradze był Miesiąc spotkań artystycznych 
z udziałem 32 pisarzy z Polski. Polski program zdominował także jeden z naj-
ważniejszych festiwali muzycznych typu open air – United Islands of Praque 
z udziałem trzech polskich zespołów i występem Teatru Ósmego Dnia. Wspól-
nie z ambasadą francuską zorganizowano przegląd filmów Romana Polańskie-
go oraz plakatów do jego twórczości. Polska kinematografia obecna była w Re-
publice Czeskie dzięki projekcjom filmów Rewers, Tatarak – wyświetlanych 
w kinach studyjnych. Polskie produkcje prezentowano podczas Letniej Szkoły 
w Uherskim Hradištu, na festiwalach filmowych. W 2012 r. polscy artyści wzięli 
udział w prestiżowych festiwalach i targach: Hanna Krall na targach Svet Kni-
hy, Lech Majewski na festiwalu Febiofest, Janusz Majewski i Krzysztof Zanussi 
na festiwalu Finale Plznen, Kayah w na festiwalu Sen nocy letniej, Olga Pasiecz-
nik w Letnim Święcie Muzyki Dawnej. Polskim wydarzeniem muzycznym roku 
2013 w Republice Czeskiej były obchody jubileuszu Krzysztofa Pendereckiego 
w Pradze z udziałem kompozytora. Punktem kulminacyjnym stał się koncert 
transmitowany przez czeską telewizję inaugurujący festiwal Praga Dworzaka, 
podczas którego wykonano utwór Pendereckiego.
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W dziedzinie literatury promowano dorobek noblisty Czesława Miłosza, 
a wystawa Czeski Miłosz była prezentowana w dziesięciu miastach Republiki 
Czeskiej. Czescy dziennikarze odbyli wizytę studyjną w Polsce śladami Miło-
sza, której efektem były audycje radiowe i publikacje prasowe. Najważniejszym 
partnerem IP na czeskim rynku wydawniczym jest wydawnictwo i kawiarnia 
literacka Fra, miejsce spotkań z polskim autorami oraz współwydawca wraz 
z IP m.in. Antologii polskiej poezji oraz dział Krzysztofa Vargi, Rafała Kosika. 
Polska literatura nadal należy do czwórki najpopularniejszych na czeskim ryn-
ku wydawniczym zagranicznej literatury.

Nieco mniejsza jest obecność polskiego teatru w Czechach, a to z powodu 
wysokich kosztów związanych ze sprowadzeniem polskich produkcji. Mimo 
to polskie grupy teatralne występowały na festiwalach w Hradec Kralove i Pil-
znie. Teatr Kana prezentował się w Pradze. Nadal sporo jest inscenizacji dzieł 
polskich twórców, w tym na motywach Gottlandu Mariusza Szczygła (Ostrawa 
i Praga) czy Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny (Uherskie Hradiste). Nie-
co bogatszy w wydarzenia kulturalne był 2013 r. W praskim Teatrze Komedia 
odbył się sezon polski. Dzięki współpracy IP i tegoż teatru wystawiono Testo-
steron, Pułapkę, Pornografię i Naszą klasę. Teatr Narodowy w Brnie wystawił 
natomiast klasykę teatru – Wesele.

Jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych z udziałem polskich arty-
stów, a związanym z polską prezydencją i programem promocji wiedzy o Polsce, 
był koncert Agi Zaryan w ramach cyklu Jazz na Hradczanach, zorganizowa-
ny przez prezydenta Republiki Czeskiej. Wśród gości był prezydent Bronisław 
Komorowski. W rocznicę katastrofy smoleńskiej – Requiem smoleńskie. Polscy 
muzycy jazzowi należą do grona najczęściej zapraszanych do Czech, a dzięki 
wsparciu IP gościli Adam Pierończyk, Paweł Kaczmarek, Wojciech Mazolewski, 
Piotr Orzechowski. Zakończenie obchodów Roku Chopina miała miejsce w Ka-
plicy Betlejemskiej w Pradze z udziałem kwartetu Kwadrofonik.

Rok 2013 był rokiem Witolda Lutosławskiego i wydarzenia organizowane 
przez IP w Pradze odnosiły się także do tej postaci najwybitniejszego twórcy 
muzyki współczesnej. Jego twórczość prezentowano podczas koncertów w ra-
mach serii Salon Polski i festiwali, z którymi stale współpracuje polska placówka 
w Pradze: Morawsko-Śląski Festiwal Maj Janaczka czy Festiwal Brikcius. Ob-
chody Roku Lutosławskiego uświetnił koncert polskiego kwartetu smyczko-
wego Baltic Neopolis Quartet wraz z czeskim wiolonczelistą Petrem Nouzov-
skim.
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Wydarzeniem z zakresu sztuk wizualnych była wystawa Magdaleny Abaka-
nowicz w Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, Bronisława Chromego w Pradze czy 
Tomasza Gudzowskiego w CzechPhoto Galery. IP posiada także własne miejsca 
wystawiennicze i zapoznaje publiczność z ciekawymi projektami polskich arty-
stów fotografików, polskiej szkoły plakatu.

Od początku swojego istnienia (1949 r.) Instytut Polski zajmował się nauką 
i promocją języka polskiego, który cieszy się dużą popularnością w Republi-
ce Czeskiej. W 2011 r. zorganizowano pięć kurów języka polskiego, w których 
uczestniczyło 120 osób. Uczestnicy uczą się języka aktywnie poprzez udział 
w projekcjach filmów czy podczas wycieczek do Polski. W roku 2013 IP brał 
udział w obchodach powstania polonistyki w Pradze i Brnie i był partnerem 
organizacji konferencji naukowych. Do tego należy dodać możliwość korzysta-
nia z liczącej 9000 voluminów biblioteki oraz mediateki (2000 filmów, płyt CD), 
będącej największym w Pradze księgozbiorem dzieł polskich i o Polsce. Instytut 
kontynuuje współpracę z ośrodkami polonistycznymi na czeskich uniwersyte-
tach, a szczególnie w Brnie i Ołomuńcu i Pardubicach.

Promocja Polski, jej kultury i dorobku, prowadzona jest przy współpracy 
z mediami tak praskimi, jak i regionalnymi. Najważniejszym partnerem IP 
wśród mediów jest Program 3 Czeskiego Radia oraz Czeska Telewizja, która 
wspólnie z instytutem zorganizowała kilkadziesiąt reportaży z imprez zwią-
zanych z polską kulturą. Instytut ściśle współpracuje z portalami informa-
cyjnymi oraz branżowymi, jak www.iliteratura.cz, główny portal literacki 
czy z www.moderni-dejiny.cz, największym portalem historycznym. Ten 
ostatni rozpoczął prowadzenie sekcji poświęconych historii Polski i stosun-
kom polsko-czeskim, przy współpracy z IP, IPN i Forum Polsko-Czeskim. 
Europejska polityka Polski i Czech była tematem debaty prowadzonej przy 
merytorycznym wsparciu IP na łamach czasopisma „Revue Politika” (projekt 
on-line), z udziałem ekspertów. IP kontynuował współpracę z dziennikarzami 
opiniotwórczego dziennika „Lidovè noviny”, w którym regularnie ukazują się 
materiały poświęcone polskiej historii, kulturze i atrakcjom turystycznym. 
Problematyką polską zajmowały się także „MF Dnes” i „Hospodářskè noviny. 
Problematyka polska była obecna w czeskich periodykach także w związku 
z projektem Na Wschód od Zachodu oraz Rokiem Miłosza, w formie numerów 
tematycznych – „Kontexty”, „Babylon”, „Host”, „Tygodnik Katolicki”, „Sal-
ve”. IP zorganizował kilka wizyt studyjnych dziennikarzy radiowych i pra-
sowych.
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Działania Instytuty czasami wykraczają poza jego tradycyjnie rozumiane 
funkcje, stąd zaangażowanie pracowników w akcję przywracania dobrego imie-
nia polskiej żywności. W I półroczu 2012 r. Instytut przejął inicjatywę stworze-
nia programu promocji dobrej polskiej kuchni i produktów ekologicznych i re-
gionalnych, a jedną z imprez towarzyszących był Tydzień polskiej gastronomii. 
Niestety ten pogarszający się wizerunek polskiej żywności lansowany głównie 
przez media, powodował, że także w następnym 2013 roku, IP zaangażował się 
w projekty promujące polską żywność, polską kuchnię i turystykę kulinarną 
do Polski i zorganizował w Pradze Dni Polskiej Gastronomii.

6 maja 2014 r. podpisano porozumienie dotyczące realizacji Programu 
Współpracy z Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2014–2016, 
partnerami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Mi-
nisterstwo Kultury RCz (patrz strona Międzynarodowego Centrum Kultury 
w Krakowie). Obie strony aktywnie będą wspierały polsko-czeską wymianę 
kulturalną i rozwijały współpracę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i miejsc pamięci. Patrz imprezy kulturalne – wymiana teatrów, wystawy, 
projekcje filmów, programy translatorskie.

Działania Instytutu Polskiego w Pradze w 2014 r. były skoncentrowane na re-
alizacji imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 25-lecia od-
zyskania wolności. 4 czerwca, w rocznicę wyborów do parlamentu, pod hasłem 
Wolność się nie starzeje na terenie Republiki Czeskiej odbyły się happeningi, 
wystawy, koncerty. Współczesny portret Polaków prezentowała wystawa Tacy 
jesteśmy Polacy 1989–2014, na którą składały się plakaty ukazujące ostatnich 25 
lat, widziane oczami młodych grafików. W czeskich mediach zorganizowano 
Rok Polski na falach Programu 3 Czeskiego Radia, gdzie dominowały audycje 
poświęcone polskiej literaturze współczesnej, filmowi, teatrowi, sztukom wi-
zualnym. W dniach 18–25 listopada 2014 r. brały w nich udział Olga Tokarczuk 
i Małgorzata Sikorska-Miszczuk, prezentując słuchowisko radiowe. Jednym 
z ciekawszych wydarzeń prezentujących osiągnięcia polskiej sztuki filmowej 
był przegląd filmów pt. Bardzo Fajny Festiwal, któremu, poza premierą filmu 
Wojciecha Smarzowskiego Pod mocnym aniołem, towarzyszyła prezentacja mu-
zyki oraz specjałów polskiej kuchni.

Kontynuowano także spotkania przedstawicieli świata nauki, dziennikarzy, 
analityków i 27 listopada zorganizowano ostatnie z polsko-czeskich seminariów 
poświęconych upadkowi komunizmu oraz rocznicom wejścia do NATO i UE. 
Hasło seminarium – Europa Środkowa a widmo populizmu.
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Reasumując można stwierdzić, że na działania IP w Pradze wpływa wspólna 
historia i tradycja sąsiedzkich relacji, w tym pokrewieństwo językowe, etnicz-
ne, otwarcie granic, wielość kontaktów bilateralnych i multilateralnych. Kolej-
ny czynnik to trwałość zinstytucjonalizowanej obecności Polski i jej kultury 
w Republice Czeskiej, gdzie polskie placówki informacyjne działają od 1949 r. 
(Praga, a w Czechosłowacji także Bratysława). Te czynniki powodują, że polska 
propozycja kulturalna zajmuje ważne miejsce w kalendarzu wydarzeń organi-
zowanych w całej Republice Czeskiej. Sporym wyzwaniem dla IP w Pradze jest 
wizerunek Polski i stereotypy na temat Polaków funkcjonujące w czeskim spo-
łeczeństwie i budowanie nowego wizerunku kraju nowoczesnego i atrakcyjnego 
turystycznie. Pracownicy IP wychodzą ze swoimi działaniami także poza Pragę 
do Brna, Ostrawy, Pilzna, Hradec Kralove, Ołomuńca. Na uwagę zasługuje wy-
pracowanie modelu współpracy na poziomie Grupy Wyszehradzkiej – wypra-
cowanie z partnerami V4 regularnego i roboczego modelu spotkań i konsultacji. 
Placówka promuje Polskę, jako kraj stabilnej, europejskiej demokracji, czerpią-
cy siłę ze swojego bogactwa historycznego i kulturalnego, inicjujący i pielęgnu-
jący kontakty z przedstawicielami świata kultury i nauki, wspierający lektoraty 
języka polskiego, organizujący wizyty studyjne dziennikarzy.

Poza działaniami w zakresie dyplomacji kulturalnej instrumentem promocji 
państwa stała się także dyplomacja ekonomiczna, będąca efektem rosnącej roli 
problematyki gospodarczej w stosunkach międzynarodowych. Stąd też działa-
nia państw w sferze polityki zagranicznej nie ograniczają się do tworzenia odpo-
wiednich warunków dla rozwoju wymiany handlowej, ale także wspierają obec-
ność przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, promują eksportu własnego 
kraju i pozyskują zagranicznych inwestorów. Polska dyplomacja ekonomiczna 
obejmuje działania i instrumenty służące realizacji zadań na rzecz i w imieniu 
administracji rządowej, tworzenie warunków do rozwoju współpracy gospo-
darczej oraz analizę polityczną i ekonomiczną. Ma też na celu poprawę pozycji 
ekonomicznej państwa poprzez działania niewchodzące w skład tradycyjnie 
rozumianej polityki handlowej 21.

Powyższe działania, będące zwykle domeną resortu gospodarki, sta-
ły się zasadniczym przedmiotem działań polskiej dyplomacji ekonomicznej, 

21  P. Zerka, Instrumentarium dyplomacji ekonomicznej: wyzwania i dylematy. Ma-
teriały z trzeciego spotkania z serii „Polska w świcie 2030. Globalizacja polskiej 
polityki zagranicznej i europejskiej, www.demoseuropa.pl. (dostęp 20.08. 2013).
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utworzonej na podstawie porozumienia ministra spraw zagranicznych oraz 
ministra gospodarki22. Jedną z przesłanek porozumienia było doprowadzenie 
do ekonomizacji służby zagranicznej i uczynienie z kwestii gospodarczych prio-
rytetu polskiej polityki zagranicznej, zyskującego na znaczeniu po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej.

W zakresie kompetencji polskiej dyplomacji ekonomicznej na początku jej 
działalności pozostawało identyfikowanie problemów gospodarczych o zna-
czeniu strategicznym dla gospodarki, analiza współpracy handlowej i inwesty-
cyjnej w ujęciu regionalnym, analiza obrotów handlowych, znoszenie barier 
na rynku oraz budowa relacji gospodarczych z krajami priorytetowymi23. Dzia-
łania te zmierzają także do wspierania eksportu oraz inwestycji zagranicznych, 
zwłaszcza w dziedzinach kluczowych dla gospodarki narodowej, choć nie tylko, 
bowiem na wsparcie ze strony służby zagranicznej liczą także przedsiębiorcy 
i eksporterzy działający na tzw. rynkach trudnych (odległych geograficznie, 
niestabilnych dla działalności inwestycyjnej i eksportowej)24.

W Polsce mamy do czynienia z podziałem kompetencji w zakresie dyploma-
cji gospodarczej między Ministerstwem Gospodarki (dział gospodarka) a Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych (dział sprawy zagraniczne)25. Do zadań MG 

22  Porozumienie z 7 lutego 2006 r. między Ministrem Spraw Zagranicznych a Mini-
strem Gospodarki w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej; Porozumie-
nie z 14 września 2006 r. między Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem 
Gospodarki w sprawie współpracy w realizacji działań Ministra Gospodarki z za-
kresu promocji handlu i inwestycji zagranicznych przez polskie placówki zagra-
niczne, w których nie funkcjonują Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji,www.
msz.gov.pl (dostęp 13.07.2007); szerzej na temat dyplomacji ekonomicznej Polski: 
G. Gawin, Kształtowanie się i rola…; A. Szczepańska, Dyplomacja ekonomiczna 
Polski 2006–2008.W: W kręgu idei, polityki i wojska. Studia dedykowane Profe-
sorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Sikorski, 
H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2009; H. Dumała, Dyplomacja ekonomiczna- 
założenia i realizacja. w: Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin 2013.

23  Odpowiedź ministra spraw zagranicznych w  sprawie zadań wydziałów ekono-
micznych polskich placówek zagranicznych, realizowanych na  rzecz organów 
państwa, 23 I 2007, www.orka2.sejm.gov.pl (dostęp 15.08. 2008).

24  Ekonomiczne zadania dyplomacji, www.msz.gov.pl. Dostęp 20.08.2013; Jak dy-
plomacja wspiera firmy na zagranicznych rynkach, rozmowa z wiceminister spraw 
zagranicznych Beatą Stelmach, www.polandgoglobal.pl. (dostęp 30.09.2013).

25  www.sejm.gov.pl, K. Marchewka-Bartowiak, Dyplomacja ekonomiczna w Polsce 
– organizacja, zadania i kierunki działania, „Analizy” Biuro Analiz Sejmowych, 
nr 6/2014, s. 2 (dostęp 20.09 2014).
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należy min. formułowanie założeń współpracy gospodarczej, realizacji polityki 
handlowej, udział w pracach międzynarodowych organizacji gospodarczych, 
wspieranie eksportu, promocja gospodarki oraz działania proinwestycyjne. 
Ustawa o działaniach administracji rządowej z 2007 r. precyzuje także zadania 
realizowane przez MSZ w ramach działu sprawy zagraniczne i zalicza do nich: 
koordynację polityki zagranicznej, wspieranie działań promocyjnych oraz dy-
plomację publiczną.

W praktyce do zadań realizowanych przez polskie placówki zagraniczne na-
leży – wspieranie inicjatyw promocyjnych, w tym uczestnictwa przedsiębiorców 
w seminariach konferencjach i działaniach PR, doradztwo i informacja, przy-
gotowanie Informatora Ekonomicznego oraz przewodników z informacjami 
o systemie prawnym i gospodarczym kraju urzędowania, współpraca z izbami 
i klubami gospodarczymi, wspieranie transakcji handlowych i inwestycyjnych, 
organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy zajmujących się problematyką go-
spodarczą przeprowadzanie interwencji dyplomatycznych26.

W strukturze polskiej dyplomacji ekonomicznej znajdują się podległe MSZ 
Wydziały Ekonomiczne oraz inne stanowiska ekonomiczne na placówkach 
zagranicznych. Wydziały Ekonomiczne ambasad RP dokonują analizy współ-
pracy handlowej i inwestycyjnej w regionie i działają na rzecz likwidacji barier 
w dostępie do rynku, budują relacje gospodarcze z krajami i regionami priory-
tetowymi, organizują wizyty i negocjacje rządowe, promują polską gospodarkę 
oraz wspierają interesy polskich przedsiębiorców, a także opracowują informa-
cje makroekonomiczne na temat sytuacji gospodarczej w państwie przyjmu-
jącym. Natomiast w gestii Ministerstwa Gospodarki pozostają Wydziały Pro-
mocji Handlu i Inwestycji, będące w strukturze placówek zagranicznych RP, 
ale merytorycznie, kadrowo i finansowo podległe Ministrowi Gospodarki 27. 
WPHI realizują funkcję promocyjno-informacyjne oraz doradcze w stosunku 
do małych i średnich przedsiębiorstw, promują polski eksport, udzielają infor-
macji handlowej, organizują spotkania z inwestorami i dostarczają informa-
cji dotyczących warunków inwestowania w danym kraju, a także o imprezach 
targowych, wystawienniczych, giełdach towarowych, pomagają w uczestnictwie 

26  Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP 
w  sprawie efektywności promowania polskiej gospodarki w  świecie, www.msz. 
gov.pl (dostęp 15.08. 2010).

27  H. Dumała, Dyplomacja ekonomiczna, s. 265–268.
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w tego typu wydarzeniach. Wydziały przekazują dane na temat propozycji ofer-
towych lub potencjalnych kontrahentów i inwestorów, uczestniczą w misjach 
gospodarczych polskich przedsiębiorców inspirują i dostarczają materiałów 
do programów i informacji w mediach oraz udzielają wywiadów i przygotowują 
informatory i biuletyny gospodarcze28.

W skład omówionego powyżej systemu wsparcia polskiego eksportu wcho-
dzą portale internetowe prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki – Portal 
Promocji Eksportu (www.eksporter.gov.pl), serwis informacyjny WPHI (www.
trade.gov.pl)29.

Wzrost aktywności polskich przedsiębiorstw oraz ekonomizację działań 
polskiej dyplomacji można prześledzić także na przykładzie relacji polsko-
-czeskich, zważywszy fakt, że Republika Czeska jest jednym z najważniejszych 
partnerów gospodarczych Polski i pomimo odczuwalnej w ostatnich latach re-
cesji, obroty z tym krajem w ciągu 10 lat po akcesji, wzrosły do poziomu 15 mld 
euro. Kraj ten jest trzecim partnerem eksportowym Polski oraz zajmuje siódme 
miejsce w polskim imporcie30. Podobnie Polska jest ważnym partnerem han-
dlowym Republiki Czeskiej, zajmując trzecie miejsce pod względem importu 
(po Niemczech, Chinach a przed Słowacji) oraz trzecie pod względem eksportu 
(po Niemczech i Słowacji). Od 2005 r. Polska odnotowuje dodatni bilans w han-
dlu z tym krajem. W strukturze obrotów handlowych dominują produkty wy-
soko przetworzone: urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji dźwię-
ku i obrazu, pojazdy samochodowe, wyroby metalurgiczne, chemiczne, artyku-
ły rolno-spożywcze, produkty mineralne. Mniejszą rolę odgrywają produkty 
rolne i spożywcze, choć w 2014 r. nastąpił wzrost importu polskiej żywności 
o 2% – największy udział wyrobów mięsnych, mleczne, jaja, zboża warzywa 
i owoce.

Dobrze rozwija się także współpraca inwestycyjna, bowiem polskie firmy 
zainwestowały 1,5 mld euro (poziom inwestycji ze Szwecji czy Japonii). W Re-

28  Dane za rok 2012, za: www.sejm.gov.pl, K. Marchewka-Bartkowiak, Dyplomacja 
ekonomiczna w Polsce- organizacja, zadania i kierunki działania, „Biuro Analiz 
Sejmowych” nr 6/2014, s. 5 (dostęp 20.09.2014).

29  H. Dumała, Dyplomacja ekonomiczna, s. 270.
30  www.praha.trade.gov.pl, Republika Czeska. Przewodnik po rynku, WPHI Praga. 

grudzień 2013; tamże Biuletyn WPHI październik 2014; www.mg.gov.pl, Spot-
kanie wicepremiera J. Piechocińskiego z ministrem przemysłu i handlu Republiki 
Czeskiej, Warszawa 5.03.2014. 
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publice Czeskiej działa 1 100 spółek prawa handlowego z polskim kapitałem 
na poziomie 25%. Widoczna jest koncentracja tych firm w Pradze (400), Brnie 
oraz w pasie przygranicznym: Czeski Cieszyn, Trzyniec, Nachod, Havirov. 
Do największych inwestycji na rynku Republiki Czeskiej należą: PKN Orlen 
(zakup udziałów w koncernie petrochemicznym Unipetrol), Synthos S.A (zakup 
firmy chemicznej Kauczuk), Asseco Poland (przejęcie Zakładu Techniki Obli-
czeniowej PVT oraz udziałów w firmach informatycznych LCS International 
i Berit), Zakłady Azotowe Anwil, mBank, Tymbark, VAB Tychy, TelForceOne 
S.A – sieć sklepów z oprzyrządowaniem do telefonów komórkowych, Malbor-
skie Zakłady Chemiczne „Organika”, Mokate S.A, Tauron Polska Energia. Poza 
tym mniejsze podmioty z branży obuwniczej, meblarskiej, odzieżowej (Re-
served, Tatuum, CCC, Ryłko, Alpinus, Reporter, Gino Rossi, Kler, Vox, Wojas). 
Wartość czeskich inwestycji w Polsce na koniec 2012 r. wynosiła 421 mln euro, 
jednak globalny charakter przedsiębiorstw powoduje, że czeskie firmy inwestu-
ją za pośrednictwem swoich zagranicznych przedstawicielstw, stąd dane te nie 
są dokładne. Najważniejsze inwestycje w Polsce – ČEZ (koncern energetyczny 
zakupił udziały w elektrociepłowniach i w Elektrowni Skawina), Fundusz ka-
pitałowy Penta Investments (grupa Empik), Fortuna zakłady buchmacherskie, 
Dr Max, Alpha Medical Polska, Car System, EPH holding węglowy (kopalnia 
Silesia), Kofola, Obaly – opakowania, Delta Pekary pieczywo mrożone, Zetor 
Brno, Bohemia Group, Brever – browary połczyńskie, Ferona dystrybucja wyro-
bów hutniczych. Duża aktywność w sektorze energetycznym – budowa zakładu 
wydobywczego w zlikwidowanej kopalni Dębieńsko i kopalnia Silesia.

Rozwijająca się współpraca gospodarcza prowadzi do stałego zwiększania 
zainteresowania przedsiębiorców rynkiem drugiego kraju, stąd wzrost zaanga-
żowania polskiej dyplomacji w realizację zagranicznej polityki ekonomicznej. 
Zadania dyplomacji ekonomicznej są realizowane przez Wydział Polityczno-
-Ekonomiczny Ambasady w Pradze, który istnieje pod tą nazwą od 2010 r. Jej 
zmiana wynikała z nowych przepisów resortu spraw zagranicznych dotyczą-
cych obsady kadrowej placówek, a liczba pracowników Wydziału Ekonomicz-
nego w Pradze nie pozwalała na istnienie samodzielnej jednostki organiza-
cyjnej31. W strukturze WPE znajduje się Referat ds. Ekonomicznych zajmują-
cy się dwustronnymi stosunkami ekonomicznymi między Polską a Republiką 

31  Informacja na temat działań Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP 
w Pradze otrzymana od II sekretarza ambasady, listopad 2014.
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Czeską. Poza tym Wydział realizuje zadania przewidziane dla tego typu jed-
nostek, jak: analizuje sytuację polityczną i sytuację gospodarczą w kraju urzę-
dowania oraz jej wpływ na współpracę z Polską, dokonuje analizy stanowiska 
Republiki Czeskiej wobec globalnych problemów ekonomicznych i promuje 
polskie stanowisko wobec nich, prowadzi działania na rzecz promocji i ochrony 
polskich interesów gospodarczych, a szczególnie przedsiębiorstw o charakterze 
strategicznym, uczestniczy w przygotowaniu organizacyjnym i merytorycz-
nym wizyt przedstawicieli resortów gospodarczych, przygotowuje Informator 
Ekonomiczny o Republice Czeskiej oraz zajmuje się działaniami w ramach Pol-
sko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz 
dwustronnej współpracy regionalnej i samorządowej w odniesieniu do spraw 
gospodarczych.

Gros zadań z zakresu zagranicznej polityki gospodarczej realizuje Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Republice Czeskiej. Wydział 
wykonuje zadania zatwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki i polegające 
na rozwoju współpracy handlowej, pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych 
do Polski oraz nowych technologii32. WPHI identyfikuje możliwości wspiera-
nia polskiego eksportu, analizuje sytuację gospodarczą Republiki Czeskiej oraz 
możliwości rozwoju dwustronnej współpracy, organizuje seminaria i konferen-
cje promocyjne, stoiska targowe, spotkania z inwestorami i przedstawicielami 
firm, izbami handlowymi. W realizacji swoich zadań współpracuje z Wydzia-
łem Polityczno-Ekonomicznym Ambasady.

Przez dwa lata (2010–2012) misji ambasadora Jana Pastwy zorganizowano 
45 misji oficjalnych i roboczych o tematyce ekonomicznej, przeprowadzono ok. 
70 konsultacji i spotkań z administracją kraju urzędowania oraz 26 spotkań, 
konferencji, seminariów i misji gospodarczych z udziałem polskich i czeskich 
przedsiębiorców33. Corocznie odbywają się spotkania ambasadora z przed-
stawicielami resortów rządu RCz. podsumowujące dwustronną współpracę, 

32  Dz.Urz. MG. z  13 grudnia 2011, Zarządzenie Ministra Gospodarki z 8 grudnia 
2011 w sprawie statutu jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwe-
stycji Ambasady RP z siedzibą w Pradze.

33  www.sejm.gov.pl – Janusz Cisek, podsekretarz stanu w MSZ, w odpowiedzi na in-
terpelację nr 14570 posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz grupy posłów w sprawie 
wywiązywania się ze swych ustawowych obowiązków przez ambasadorów w po-
szczególnych placówkach z dnia 20 II 2013, Warszawa 2 kwietnia 2013 (dostęp 
9.08.2014).
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a Ambasada RP objęła patronat nad organizacją Polsko-Czeskiego Forum Go-
spodarczego.

Działania realizowane przez WPHI mają na celu kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku Polski i jej gospodarki przez promocję polskich produktów 
i usług na rynku Republiki Czeskiej oraz promocji Polski, jako kraju atrakcyj-
nego gospodarczo34. Wydział organizuje stoiska informacyjno-promocyjne 
podczas targów i imprez wystawienniczych, organizuje bądź uczestniczy w se-
minariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach z udziałem polskich i cze-
skich przedsiębiorców, prowadzi strony internetowe z informacjami o czeskim 
rynku dla polskich przedsiębiorców i na temat polskiego rynku dla czeskich 
importerów, inwestorów i firm zainteresowanych współpracą.

Do najbardziej efektywnych form promocji gospodarczej należy prezenta-
cja oferty eksportowej podczas imprez targowych i wystawienniczych. WPHI 
w Pradze prezentuje na stoiskach własne materiały promocyjne i informacyj-
ne o tematyce gospodarczej, prawnej, jak też oferty polskich podmiotów go-
spodarczych. W 2011 r. Wydział uczestniczył w sześciu, a w 2012 r. w ośmiu, 
imprezach targowych, natomiast indywidualne stoiska prezentowano podczas 
targów organizowanych w Brnie – odzieżowych (Styl/Kabo), sprzętu i elektro-
techniki (Amper), budowlanych, meblarskich i wyposażenia wnętrz (IBF, Mo-
bitex), a także praskich targów transportu, spedycji i logistyki (EastLong) i tar-
gów rolno-przemysłowych w Czeskich Budziejowicach (Země Zivitelka). Polska 
uzyskała status kraju partnerskiego targów maszynowych w Brnie (MSV), gdzie 
prezentowano wspólne stoisko narodowe WPHI oraz Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. W 2014 r. na tych samych targach zorganizowano stoisko narodowe, 
przy którym doszło do bezpośrednich spotkań B2B czeskich i polskich przed-
siębiorców. Udział polskich wystawców został objęty wsparciem finansowym 
w ramach promocji polskiego eksportu z Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka. Ponadto Wydział zaproponował polskim wystawcom wspólną 
ekspozycję w celu kompleksowej prezentacji oferty promocyjnej oraz uzyskania 

34  Sprawozdanie z działalności za 2011  r., Wydział Promocji Handlu i  Inwestycji 
Ambasady RP w Pradze, Praga marzec 2012, Informacja przesłana przez kie-
rownika Wydziału, radcę W. Pobóg-Pągowskiego na zapytanie autorki, listopad 
2014; www.praha.trade.gov.pl, Republika Czeska. Przewodnik po rynku, WPHI 
Praga, grudzień 2013; tamże „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga, paździer-
nik 2014 (dostęp 12 X 2014).
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efektu synergii prezentacji wyrobów i usług inwestycyjnych35. W 2012 r. wśród 
imprez targowych, w których uczestniczył WPHI w ramach wspierania pol-
skiego eksportu, znalazły się też targi rolno-spożywcze Salima w Brnie, gdzie 
zorganizowano stoisko narodowe wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Taka forma organizacji jest efektywniejsza i korzystniejsza dla pro-
mocji branży i nawiązania współpracy handlowej, co w przypadku problemów 
ze sprzedażą polskiej żywności i jej dyskryminacją na czeskim rynku, jest szcze-
gólnie ważne. Wydział uczestniczył w targach i imprezach wystawienniczych: 
turystycznych, przemysłu obronnego, maszynowych, branży drzewnej, biżu-
teryjnej, turystycznej, kosmetycznej, gdzie koncentrowano się na prowadzeniu 
konsultacji z polskimi wystawcami w sprawach dotyczących prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej i identyfikacji trudności 
w dostępie do rynku36.

WPHI w Pradze aktywnie uczestniczy w imprezach o charakterze semina-
ryjno-biznesowym. Współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowy-
mi, branżowymi izbami gospodarczymi z Polski i Republiki Czeskiej, PAIZ, 
Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Integruje środowiska biznesowe 
obu państw wspierając działania Klubu Polskiego Biznesu w Pradze. Do działań 
tego typu należą cykliczne imprezy jak Spotkania polsko-czeskiego biznesu, 
które są organizowane corocznie w czerwcu. Ich organizatorem jest Czesko-
-Polska Izba Handlowa w Ostrawie oraz WPHI w Pradze. Podczas spotkania 
w 2011 r. miała miejsce konferencja gospodarcza pt. Prezydencja Polski w Radzie 
UE. Współpraca Polska-Republika Czeska. Polska prezydencja w Radzie UE była 
także wiodącym tematem II Polsko-Czeskiego Forum Gospodarczego, zorga-
nizowanego w październiku 2011 r. w Brnie, przez WPHI, Ministerstwo Prze-
mysłu i Handlu RCz, oraz Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej, i kon-
tynuującego tradycję zapoczątkowaną pierwszym praskim Forum z poprzed-

35  www.praha.trade.gov.pl, „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga kwiecień 2012 
(dostęp 20.09.2014); „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga wrzesień 2013.

36  Sprawozdanie z działalności za 2011 r.; Sprawozdanie z działalności za rok 2012, 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze, Praga marzec 
2012; www.praha.trade.gov.pl, „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga kwiecień 
2011; tamże „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga czerwiec 2012; www.mg.gov.
pl, Prezentacje z  narady radców WPHI 1.01.2014, W.  Pobóg-Pągowski, I  rad-
ca WPHI Ambasady RP w Pradze, Przemysł biotechniczny i  farmaceutyczny, 
2013 r.
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niego roku37. Pierwszy panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli resortów 
gospodarki oraz izb gospodarczych, zrzeszeń przedsiębiorców, był poświęcony 
współpracy handlowej i inwestycyjnej oraz interesom obu państw na forum 
UE w sektorze energetyki i rynku wewnętrznego. Natomiast kwestie wspiera-
nia przedsiębiorczości, współpracy inwestycyjnej, projekty infrastrukturalne 
i udział czeskich inwestorów w procesie prywatyzacji w Polsce, były przedmio-
tem dyskusji z udziałem przedstawiciela PAIZ, CzechTrade, CzechInvest oraz 
prezesa Klubu Polskiego Biznesu w Pradze. W kolejne edycji Forum, jaka miała 
miejsce 12 października 2012 r., udział wzięli prezydenci Polski Bronisław Ko-
morowski i Republiki Czeskiej Vaclav Klaus oraz szefowie resortów gospodarki. 
Rozmowy dotyczyły współpracy na forum UE, polityki klimatyczno-energe-
tycznej, energetyki jądrowej, dwustronnych relacji gospodarczych, a zwłaszcza 
barier w jej rozwoju. Prezydent Klaus podkreślał bark poważniejszych proble-
mów we współpracy czesko-polskiej, jednak obaj prezydenci zwracali uwagę 
na konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej i przesyłowej – energii 
i gazu, jako warunku rozwoju współpracy gospodarczej ale i zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego obu państwom38.

W 2012 r. WPHI podjął działania związane z organizacją IV Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz uczestniczył w przygotowaniu 
konferencji poświęconej polsko-czeskim relacjom gospodarczym, jaka odby-
ła się 29 marca w Ambasadzie RP w Pradze. Pracownicy WPHI, wraz z przed-
stawicielami Ministerstwa Gospodarki, brali udział w dyskusji panelowej po-
święconej czesko-polskiej współpracy w energetyce jądrowej, potwierdzając 
znaczenie kwestii energetycznych, jako ważnego obszaru współpracy oraz in-
westycji, podobnie jak i sektora paliwowego.

Współpraca obu państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz świado-
mość, że wielu inwestorów postrzega region Europy Środkowej jako całość, 
skłania do podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji całego regionu 
oraz wzmocnienia wzajemnych kontaktów gospodarczych. Temu służyła kon-
ferencja zorganizowana podczas XVIII spotkania czeskiego i polskiego biznesu 

37  www.praha.trade.praga.gov.pl; „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga paździer-
nik 2011 (dostęp 9.04.2012).

38  www.praha.trade.gov.pl, „Biuletyn Informacyjny WPHI” Praga październik 
2012 (dostęp 16.10.2014); www.ptwp.pl, Polsko-czeska współpraca gospodarcza. 
Fakty – tendencje – potencjał. Materiał po Forum Gospodarczym Czechy–Pol-
ska 12 października 2012, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. 
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w czerwcu 2012 r. pod hasłem Czechy-Polska. Otwieramy platformę współpracy 
państw Europy Środkowej z udziałem przedstawicieli resortów gospodarczych, 
władz lokalnych, instytucji i zrzeszeń branżowych oraz przedsiębiorców39.

Biorąc pod uwagę długie tradycje współpracy obu państw w zakresie wy-
korzystania polskich portów, za istotną należy uznać inicjatywę realizowaną 
przez WPHI w Pradze wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Krajo-
wą Izbą Gospodarki Morskiej, jaką są Dni Morza, których celem jest promocja 
polskiego sektora morskiego, pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 
prezentacja ofert polskich portów, firm spedycyjnych40. W seminariach i spot-
kaniach uczestniczą przedstawiciele portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie-
-Świnoujściu, przedsiębiorstw żeglugowych – Polskiej Żeglugi Morskiej, DCT 
– Deep Water Terminal, Unity Line oraz czescy przedsiębiorcy prowadzący 
działalność spedycyjną.

Działania WPHI w Pradze obejmują także problemy trójstronnej, polsko-
-czesko-niemieckiej współpracy gospodarczej, zwłaszcza w wymiarze trans-
granicznym. Stąd uczestnictwo w Transgranicznym Forum Gospodarczym 
w Cieszynie czy Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Przedsiębiorstw 
w Jeleniej Górze41. W wydarzeniach tych uczestniczy kilkudziesięciu przedsię-
biorców polskich i czeskich i są okazją do wymiany doświadczeń, uzyskania 
porad prawnych, handlowych oraz promocji firm, a także wspierania małych 
i średnich przedsiębiorstw w rozpoczęciu współpracy handlowej z firmami cze-
skimi i niemieckimi.

Działania promocyjne i informacyjne oraz pomoc w nawiązaniu współ-
pracy podmiotów gospodarczych są realizowane w ramach tzw. „pierwszego 
kontaktu”. Przekazywane są w ten sposób informacje na temat potencjalnych 
partnerów handlowych oraz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 
obrotu towarowego, świadczenia usług, prowadzenia działalności gospodar-
czej. Indywidualne konsultacje adresowane do przedsiębiorców odbywają się 
w ramach Dni kontaktów handlowych z Polską, a ich organizatorami są WPHI 
oraz regionalne izby gospodarcze. Spotkania odbywające się w Pradze oraz 

39  Ibidem.
40  Sprawozdanie w działalności za 2012 r.; www.praha.trade.gov.pl, „Biuletyn In-

formacyjny WPHI” październik 2014 (dostęp 19.11.2014).
41  Sprawozdanie z  działalności za  2012  r.; www.mg.gov.pl, Prezentacje z  nara-

dy radców WPHI 1.01.2014, W. Pobóg-Pągowski, I radca WPHI Ambasady RP 
w Pradze, Przemysł biotechniczny i farmaceutyczny, 2013.r.
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kilku innych miastach stanowią okazję do kojarzenia gospodarczych i han-
dlowych partnerów biznesowych, udzielania informacji na temat warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej w RCz. systemu podatkowego, ubez-
pieczeń społecznych i zdrowotnych. W 2011 r. pracownicy Wydziału udzie-
lili 1144 odpowiedzi na takie zapytania, a w 2012 r. – 1121, większość drogą 
elektroniczną. W 2013 r. udzielono 1589 informacji o przetargach, udzielono 
odpowiedzi na 122 zapytania, w ramach pomocy w nawiązaniu współpracy 
między firmami (tzw. „pierwszy kontakt”) udzielono 1257 odpowiedzi. Jed-
nym z projektów realizowanych od czerwca 2011 r. przez WPHI jest Centrum 
Informacji Gospodarczej o Republice Czeskiej, w formule cyklicznych spotkań 
konsultacyjnych z udziałem pracowników WPHI oraz ekspertów z Klubu Pol-
skiego Biznesu.

Analiza realizowanych zadań oraz zapytań przekazywanych do WPHI po-
twierdza dużego wzrostu zainteresowania rynkiem czeskim ze strony polskich 
firm budowlanych, meblowych, rolno-spożywczych, motoryzacyjnych i che-
micznych42.

Wydział prowadzi działalność wydawniczą i współpracuje z mediami. Me-
rytorycznie odpowiada za treści gospodarcze zamieszczone na stronie inter-
netowej ambasady: bieżące informacje makroekonomiczne i rynkowe, oferty 
współpracy, kalendarium wydarzeń targowych i wystawienniczych, opracowa-
nie w wersji polskiej i czeskiej biuletynów, wydawanie przewodnika po rynku 
czeskim dla firm z Polski, („Biuletyn Informacyjny WPHI”, „Makroekonomi-
cké informace”). W ramach współpracy z mediami pracownicy Wydziału przy-
gotowują konferencje prasowe odbywające się podczas imprez targowych czy 
w ramach Czesko-Polskiego Forum Kooperacyjnego poświęconego współpracy 
transgranicznej. Przygotowują artykuły prasowe na temat polskiego przemysłu 
celem jego promocji, a także informacje i dodatki do prasy gospodarczej (jak 
Hospodarske Noviny), ukazujące się podczas targów43.

Zadania informacyjno-analityczne są realizowane przez pracowników 
WPHI w Pradze poprzez przygotowanie fachowych ekspertyz i analiz ryn-
kowych, w formie przewodnika po rynku Republiki Czeskiej (w liczbie 1200 
egzemplarzy) przeznaczonego dla eksporterów i inwestorów i stanowiącego 
kompendium wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej w RCz. 

42  Sprawozdanie za 2012 r.
43  Sprawozdanie z działalności z 2011 r.; Sprawozdanie z działalności za 2012 r..
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Z drugiej strony WPHI opracowuje także przewodniki po polskim rynku 
przeznaczone dla czeskich inwestorów i zawierające podstawowe informacje 
w zakresie polskiego prawa gospodarczego, podatkowego oraz prawa pracy. 
WPHI wydaje także kilka broszur branżowych w języku czeskim poświęco-
nych branży odzieżowej, budowlanej, elektronicznej, spożywczej i maszynowej 
w Polsce. Do tego należy dodać sporządzanie opracowań analitycznych (ponad 
20 rocznie) na potrzeby Ministerstwa Gospodarki oraz innych instytucji kra-
jowych44.

W zakresie informacji ekonomicznej i handlowej Wydział współpracuje 
z Portalem Promocji Eksportu, przekazując opracowania informatyczno-ana-
lityczne (130 w 2012 r., w sumie 488 informacji) na temat sytuacji gospodarczej 
Republiki Czeskiej oraz zapytania ofertowe czeskich firm. W 2013 r. zamiesz-
czono na portalu 150 materiałów analitycznych i informacyjnych, 1589 infor-
macji o przetargach45.

WPHI w Pradze realizuje swoje zadanie we współpracy z polskimi i cze-
skimi instytucjami. Wśród najważniejszych polskich parterów można zaliczyć 
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspierająca organizację 
Czesko-Polskiego Forum Gospodarczego, podczas którego pracownicy PAIZ 
spotkali się z przedstawicielami Klubu Polskiego Biznesu w RCz. i omawia-
li możliwości wsparcia dla polskich przedsiębiorców i inwestorów na rynku 
czeskim. W 2012 r. PAIZ i WPHI współpracowały przy organizacji wystawy 
polskich produktów i wzornictwa przemysłowego Designed in Poland, której 
towarzyszyła szeroka akcja marketingowa w mediach. PAIZ udzielała wsparcia 
dla organizacji seminarium poświęconego konkurencyjności przedsiębiorstw 
z polskim kapitałem na rynku czeskim oraz spotkania z Klubem Polskiego Bi-
znesu w RCz. na temat wsparcia dla polskiego kapitału i przedsiębiorców.

Partnerami WPHI są między innymi: Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Eks-
porterów Polskich, Klub Przedsiębiorcy w Cieszynie, Centra Obsługi Inwe-
storów i Eksporterów, Specjalne strefy ekonomiczne w Tarnobrzegu, Mielcu 
i Gdańsku, krajowe i regionalne izby gospodarcze. Na uwagę zasługuje także 
współpraca z czeskimi partnerami: Ministerstwem Przemysłu i Handlu, Cze-

44  Sprawozdanie z działalności za 2012 r.
45  W. Pobóg-Pągowski, Prezentacja – Przemysł biotechniczny i farmaceutyczny, In-

formacja w narady radców WPHI, Warszawa 1.07.2014, www.mg.gov.pl (dostęp 
12.09.2014).
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ską Inspekcją handlową, agencjami wspierającymi handel i inwestycje – Czech-
Trade, CzechInvest, Zrzeszeniem Handlu i Turystyki, Czeską Izbą Handlową 
w Ostrawie.

Aktywność WPHI w Pradze w zakresie promocji polskiego eksportu oraz 
polskich przedsiębiorstw została uznana i uhonorowana tytułem Lidera Polskie-
go Eksportu 2014 przez Stowarzyszenie Polskich Eksporterów, co należy uznać 
za duże wyróżnienie46.

Działania WPHI Ambasady RP w Pradze wpisują się w długoletnie tradycje 
kontaktów gospodarczych polsko-czechosłowackich i polsko-czeskich, których 
rozwój ułatwia nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo, ale też członkostwo w UE. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że priorytety rozwoju gospodarczej poli-
tyki zagranicznej Polski, jak i promocji polskiej gospodarki, ukierunkowane są 
geograficznie, co oznacza większe zainteresowanie państwa ekspansją gospo-
darczą na Wschodzie (program GoChina) czy w Afryce (GoAfrika). Ostatnie 
lata przyniosły wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej Polski właśnie 
na tym obszarze. Jednocześnie widoczne jest duże zainteresowanie polskich 
przedsiębiorców rynkami europejskimi, w tym rynkiem Republiki Czeskiej. 
Pomimo braku źródeł pozwalających ocenić efektywność działań polskiej 
służby zagranicznej w Republice Czeskiej, w odniesieniu do liczby zawieranych 
kontraktów handlowych, napływu inwestycji, zarejestrowanych firm polskich, 
to aktywność WPHI w Pradze zasługuje na pozytywną ocenę, zwłaszcza forma 
bezpośrednich kontaktów z organizacjami reprezentującymi interesy małych 
i średnich przedsiębiorców. Kwestią czasu jest natomiast ocena skuteczności 
działań polskiej dyplomacji publicznej i ekonomicznej, bowiem na zmianę wi-
zerunku Polski i Polaków wpływa nie tylko ekspansja polskich firm i produk-
tów, ale także działania w sferze kultury i kontaktów społecznych.

46  www.trade.praga.gov.pl, „Biuletyn Informacyjny WPHI” listopad 2014.
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Odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1989 roku sprawiło, iż Warszawa za-
częła prowadzić politykę zagraniczną zorientowaną na odbudowę niezależności 
i niepodległości państwa w stosunkach międzynarodowych, a przede wszyst-
kim na uzyskanie bezpiecznego miejsca ma arenie politycznej Europy. Stabili-
zacja Rzeczpospolitej miała zaś nastąpić poprzez trwałe związanie Polski z Za-
chodem, przede wszystkim pod względem instytucjonalnym. Stąd też na pierw-
szym miejscu wśród celów polskiej dyplomacji znalazło się dążenie do uzyska-
nia pełnego członkostwa we Wspólnotach Europejskich, później Unii Euro-
pejskiej. Jednak by tego dokonać, należało w pierwszej kolejności doprowadzić 
do pojednania z państwem niemieckim, którego zjednoczenie spowodowało, 
że Polska stała się bezpośrednim sąsiadem WE, a także Paktu Północnoatlan-
tyckiego, co stwarzało zupełnie nowe możliwości i zwiększało szanse na powią-
zanie z systemem zachodnim. I właśnie nowy, silny politycznie i gospodarczo 
sąsiad znajdujący się w samym centrum Europy stał się najważniejszym part-
nerem Polski na drodze do jej członkostwa w UE. Była to praca wieloetapowa 
i zamierzona na długie lata ale to właśnie dzięki polsko-niemieckiej współpracy 
oraz zaangażowaniu Niemiec w proces wschodniego rozszerzenia Wspólnot 
Europejskich i roli, jaką rządy pod przewodnictwem Helmuta Kohla a następnie 
Gerharda Schrödera odegrały w tym czasie, cel udało się osiągnąć.

Niniejszy artykuł prezentuje znaczenie relacji Warszawy i Bonn/Berlina 
w procesie integracji Rzeczpospolitej z Unią Europejską od momentu upad-
ku komunizmu i zjednoczenia Niemiec, aż do członkostwa RP we Wspólno-
cie. Opisuje decyzje podejmowane w owym czasie przez polityków z obu stron 
Odry i zwraca uwagę na najważniejsze determinanty we wzajemnych relacjach. 
Wskazuje, że obopólne stosunki nie były wyłącznie pasmem sukcesów, ale uwy-
pukla także tematy sporne i wywołujące dyskusje. Stawia jednak tezę, że mimo 
wielu rozbieżności w polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz czasami innego 
postrzegania polityki europejskiej, kooperacja polsko-niemiecka była nie tylko 
ważnym, ale wręcz koniecznym elementem zjednoczenia całej Europy i umoż-
liwiła poszerzenie Unii Europejskiej na wschód.

Koniec lat osiemdziesiątych XX stulecia przyniósł zmianę międzynarodo-
wej sytuacji politycznej. Kraje członkowskie Wspólnot Europejskich przygląda-
ły się im z wielkim zainteresowaniem, a ich największym zwolennikiem stała się 
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Republika Federalna Niemiec, którą w krótkim czasie kraje dawnego bloku ko-
munistycznego zaczęły traktować jako najważniejszego „adwokata” współpracy 
z Zachodem ze względu na odpowiedzialność, jaką przypisywano jej za tra-
giczną historię pierwszej połowy XX wieku oraz ogrom krzywd wyrządzonych 
na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rząd federalny został w krótkim 
czasie uznany za promotora wschodnioeuropejskich aspiracji do stowarzysze-
nia, a w przyszłości także członkostwa we WE1.

28 listopada 1989 roku kanclerz RFN – Helmut Kohl przedstawił na forum 
niemieckiego parlamentu w Bonn plan zjednoczenia dwóch państw niemie-
ckich i całego kontynentu. W przemówieniu Plan stopniowego przezwycięże-
nia podziału Niemiec i Europy szef rządu federalnego stwierdził w punkcie 7, 
że Wspólnota Europejska „nie może kończyć się na Łabie i powinna być roz-
szerzona na Wschód”2. Stwierdzenie to stało się symbolem gotowości Zachod-
nich Niemiec do poszerzenia WE, choć do pełnego zaangażowania doszło do-
piero na przełomie lat 1990/1991. Jednak już w dniu zjednoczenia obu państw 
niemieckich, 3 października 1990 roku, prezydent federalny – Richard von 
Weizsäcker podkreślił rolę, jaką w procesie zjednoczenia Niemiec odegrały 
państwa na wschód i południe od Odry. Prezydent zaznaczył wtedy „Nasze po-
dziękowania należą się ruchom obywatelskim na Węgrzech, w Polsce i w Cze-
chosłowacji. Ludzie w Warszawie, Budapeszcie i Pradze dali przykład. Utorowa-
li drogę do wewnętrznej wolności w NRD, którą rozumieli jako część składową 
wspólnego historycznego procesu”3.

Ważnym wydarzeniem umożliwiającym współpracę Niemiec z krajami 
dawnego obozu socjalistycznego, w tym także z Polską, było podpisanie trak-
tatów regulujących stosunki dyplomatyczne i gospodarcze – 14 listopada 1990 
roku zjednoczone Niemcy i Polska podpisały dokument potwierdzający gra-
nicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, natomiast 17 czerwca 1991 roku oba państwa 
podpisały niezmiernie istotny dla ich dwustronnej współpracy „Traktat między 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy” przewidujący m.in. że zarówno WE, jak i ich państwa 

1  B. Koszel, Niemcy w roli adwokata Europy Środkowej w Unii Europejskiej, „Euro-
pa Wschodu i Zachodu” 1998, nr 2, s. 121–126.

2  ,,Bulletin. Presse und Informationsamt der Bundesregierung”, nr  134, 1989, 
s. 1148.

3  Ibidem z 05.10.1990, s. 118.
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członkowskie będą wspierać polskie aspiracje do akcesji, a RFN będzie pomagać 
Polsce na drodze do przystąpienia4.

Niemieckie zainteresowanie Polską wynikało z wielu powodów, do których 
z pewnością zaliczyć należy chęć zabezpieczenia pokoju na kontynencie oraz 
otwarcia się na współpracę z nowymi demokracjami. Stosunki z Rzeczpospo-
litą, nazywaną czasami w Niemczech wręcz „wschodnią Francją”, stanowiły 
nierozerwalny element realizowanej przez rząd federalny od początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku polityki wschodniej, zmierzającej do demokratyzacji 
i stabilizacji najbliższego otoczenia międzynarodowego Niemiec zgodnie z ha-
słem prezydenta RFN Romana Herzoga „Jeśli my nie ustabilizujemy Wschodu, 
to Wschód zdestabilizuje nas”5. Najważniejszym państwem na politycznej ma-
pie Europy Środkowej i Wschodniej pozostawała właśnie Polska, a polityczni 
partnerzy w Warszawie i Bonn uznali pojednanie obu państw za jedno z naj-
ważniejszych wyzwań Europy końca XX wieku. Sam minister spraw zagranicz-
nych RP – Krzysztof Skubiszewski trafnie mówił wówczas wprost o „polsko-
-niemieckiej wspólnocie interesów”.

Ta wspólnota interesów mogła być realizowana poprzez kooperację dwu-
stronną, jednak w pierwszym okresie po upadku komunizmu Niemcy w du-
żym stopniu starały się opierać na współpracy przede wszystkim ze swym 
zachodnim sąsiadem i najważniejszym partnerem – Francją. Stąd w połowie 
1991 roku pojawił się projekt stworzenia oddzielnej platformy współpracy, łą-
czącej Paryż, Bonn i Warszawę. Koncepcja trójstronnego współdziałania zaini-
cjowana została na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych trzech państw 
– Rolanda Dumasa, Hansa-Dietricha Genschera i Krzysztofa Skubiszewskiego, 
które odbyło się w dniach 28–29 sierpnia 1991 roku w Weimarze, skąd wzię-
ła się późniejsza nazwa trilateralnej współpracy. Wybór czasu i miejsca spotka-
nia – w rocznicę urodzin Johanna Wolfganga Goethego, w ulubionym mieście 
wybitnego poety romantyzmu położonym niedaleko tragicznego dla historii 
Europy Buchenwaldu, nadawało mu wyjątkowej oprawy. Zgodnie z intencją 
założycieli, Trójkąt Weimarski miał stać się instrumentem służącym włączeniu 

4  Die deutsch-polnischen Verträge vom 14.11.1990 und 17.06.1991. Traktaty polsko-
-niemieckie z  14.11.1990  r. i  17.06.1991  r., Publikacja Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN we współpracy z ambasadą 
RP w Kolonii, s. 12–17.

5  R. Herzog, Die Grundkoordinanten deutscher Außenpolitik, „Internationale Po-
litik“ 1995, nr 6, s. 7.
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Polski w nurt europejskiej polityki i integracji III Rzeczpospolitej ze struktu-
rami euroatlantyckimi. Aby zadanie to mogło zostać zrealizowane, należało 
doprowadzić do pojednania zarówno państw, jak i ich społeczeństw. Dlatego 
też pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych poprzedziło zawarcie 
„Traktatu o przyjaźni i solidarności” pomiędzy Polską a Republiką Francuską 
oraz „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” między Polską 
a Niemcami.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych zakończyło się podpisaniem 
„Wspólnego oświadczenia ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski 
i Niemiec w sprawie przyszłości Europy”, w którym przedstawiciele trzech kra-
jów uznali, że one wszystkie ponoszą szczególną odpowiedzialność za budowę 
i kształt struktur sąsiedztwa6. Podpisanie tego dokumentu stanowiło symbo-
liczny gest powrotu Rzeczpospolitej do rodziny krajów europejskich i dawało 
jej poczucie szczególnego zakotwiczenia u boku państw, które stanowiły siłę 
napędową integracji europejskiej i to w momencie, kiedy istniał jeszcze Związek 
Radziecki, a nieodwracalność zmian nie była jeszcze ogólnie przyjętą oczywi-
stością.

Kilka miesięcy po spotkaniu weimarskim nastąpił pierwszy poważny krok 
na drodze Polski do Wspólnot Europejskich – 16 grudnia 1991 roku RP podpi-
sała porozumienie o stowarzyszeniu, które przewidywało zainicjowanie dialo-
gu politycznego, gospodarczego i społecznego między Polską a WE (zakładano 
m.in. rozwój wymiany handlowej i stopniową likwidację ograniczeń celnych, 
a także udzielenie Polsce pomocy finansowej i technicznej).

Układ stowarzyszeniowy wszedł w życie 1 lutego 1994 roku, jednak dysku-
sje nad tempem poszerzania WE i sposobem jego realizacji trwały już wcześ-
niej. 5 listopada 1992 roku, premier polskiego rządu – Hanna Suchocka, razem 
z przedstawicielami komisji spraw zagranicznych parlamentów Polski i Francji, 
wzięła udział w nadzwyczajnym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych nie-
mieckiego Bundestagu, gdzie domagała się szybszego otwarcia się WE na pol-
skie produkty. Polska premier stwierdziła wówczas, że z powodu „doraźnych, 
egoistycznych odruchów, pod rozmaitymi wymówkami” Wspólnoty odsuwają 
Polskę i inne państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowa-
cję, Węgry), które „najwięcej uczyniły dla zatarcia poprzednich różnic i które 

6  Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski i Niemiec 
w sprawie przyszłości Europy, „Zbiór Dokumentów PISM”1992, nr 2, s. 9–12.
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są dziś ze wszystkich państw postkomunistycznych najbliższe europejskich 
standardów”7.

Stanowisko Hanny Suchockiej spotkało się ze zrozumieniem strony niemie-
ckiej, która tym aktywniej włączyła się w proces integracji Polski ze Wspólno-
tami. Republika Federalna starała się przekonać pozostałe państwa Dwunastki 
o konieczności szerokiej współpracy z regionem EŚW. Ale niemieccy politycy 
doskonale zdawali sobie sprawę, że należy czynić to z dużą ostrożnością, by za-
chodni partnerzy nie odnieśli wrażenia, iż Bonn stara się uzależnić państwa 
środkowoeuropejskie, w tym przede wszystkim Polskę, gospodarczo i politycz-
nie od siebie.

Dzięki niemieckiemu zaangażowaniu, podczas posiedzenia Rady Europej-
skiej w Edynburgu w dniach 11–12 grudnia 1992 roku sporządzony został do-
kument pod nazwą ,,Ku bliższemu stowarzyszeniu z państwami Europy Środ-
kowej i Wschodniej”, w którym jakkolwiek ostrożnie poruszono temat pełnego 
członkostwa, jednak upoważniono Komisję WE do stworzenia konkretnego 
modelu dialogu między Brukselą a Warszawą (i stolicami pozostałych państw 
Grupy Wyszehradzkiej) oraz zobowiązano się do podjęcia tego tematu podczas 
szczytu w Kopenhadze8.

Kopenhaskie spotkanie Rady Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 1993 
roku miało przynieść przełomowe dla integracji krajów EŚW decyzje. Przed 
jego rozpoczęciem premier Hanna Suchocka skierowała list do szefów rządów 
krajów Unii Europejskiej. Prezes Rady Ministrów RP poruszyła w nim trzy 
ważne kwestie – konieczność stworzenia przez Dwunastkę przejrzystej dekla-
racji potwierdzającej chęć przyjęcia nowych członków, wprowadzenie preferen-
cyjnych zasad w handlu pomiędzy WE i Polską, a także rozszerzenie otrzymy-
wanej od Wspólnot pomocy na inne sektory gospodarki. Premier podkreśliła, 
iż stosowane do tej pory przez WE praktyki ochronne dyskryminują polski 
eksport i są niezgodne z zasadą asymetrii zagwarantowaną w układzie stowa-
rzyszeniowym9.

7  K.  Bratkowska, Nie wznośmy murów, twórzmy wspólnotę, „Gazeta Wyborcza” 
z 06.11.1992.

8  J. Truszczyński, Polska-Niemcy a integracja europejska [w:] Polska-Niemcy 1945–
2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, (red.) W. M. Góral-
ski, Warszawa 2007, s. 272.

9  List Prezesa rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1993 r. do szefów rządów i państw 
członkowskich Unii Europejskiej, „Monitor Integracji Europejskiej. Wydanie spe-
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Stanowisko rządu polskiego wywołało szeroki oddźwięk na europejskich 
salonach politycznych i przyczyniło się do rozszerzenia współpracy gospodar-
czej WE z krajami Europy Środkowowschodniej, miało także istotny wpływ 
na agendę spotkania w Kopenhadze, podczas którego ustalono niezmiernie 
ważne dla państw kandydujących do członkostwa kryteria ubiegania się o przy-
należność do UE10.

Kryteria, nazwane od miejsca ich opracowania kopenhaskimi, zwracały 
uwagę na trzy elementy:

•  stworzenie stabilnych instytucji, które odpowiadałyby za utrzymywanie 
demokracji i państwa prawa, oraz gwarantowałyby przestrzeganie praw 
człowieka i ochronę mniejszości narodowych;

•  utworzenie sprawnie działającej gospodarki, która byłaby w stanie konku-
rować na wspólnotowym rynku i współdziałać w kreowaniu europejskiej 
wspólnoty ekonomicznej;

•  osiągnięcie zdolności do akceptacji warunków i zobowiązań wynikają-
cych z członkostwa w Unii, zdolności do realizacji unijnych celów w ra-
mach polityki gospodarczej i walutowej oraz unii politycznej oraz powo-
łania administracji gotowej do przyjęcia prawa wspólnotowego i egzekwo-
wania jego zapisów11.

Warunki opracowane w trakcie posiedzenia kończącego duńską prezydencję 
odnosiły się do tych państw Europy Środkowej i Wschodniej, z którymi Rada 
Europejska podpisała bądź planowała podpisać układy stowarzyszeniowe. 
W konkluzjach spotkania stwierdzono, że przywódcy z zadowoleniem obser-
wują wysiłki podejmowane przez kraje dawnego obozu socjalistycznego w celu 
modernizacji ich gospodarek i zamierzają wspierać ten proces, bowiem stano-
wić on będzie gwarancję pokoju i bezpieczeństwa w Europie12.

cjalne” 2001, nr 39, s. 24–25. Szerzej nt. stanu gospodarki polskiej w połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku: M. Dauderstädt, Ostmitteleuropas Demokratien 
im Spannungsfeld von Transformation und Integration, „Integration” 1996, nr 4, 
s. 208–223.

10  „Archiv der Gegenwart” z 22.06.1993, s. 37973–37974.
11  Ibidem.
12  Spotkanie Rady Europejskiej w Kopenhadze 21–22 czerwca 1993 r., „Monitor In-

tegracji Europejskiej”, strona internetowa Urzędu Komitetu Integracji Europej-
skiej: www.ukie.gov.pl (ostatni dostęp 30.11.2014).
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Ustalenia szczytu przyjęto jednak w Polsce chłodno, bowiem ku jej rozcza-
rowaniu, nie podano żadnego terminu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, 
choć przewodząca pracom WE Dania proponowała rok 1997 (Polska naciskała 
na określenie startu rozmów na 1996 rok, Niemcy zaś całkowicie odrzucały taką 
możliwość). Tymczasem zadowolenie z jego osiągnięć podkreślano w Repub-
lice Federalnej. Po zakończonych negocjacjach, kanclerz Niemiec stwierdził, 
że konieczne jest utrzymanie dialogu i polepszanie współpracy politycznej oraz 
gospodarczej między krajami Unii a Polską13.

Niezwykle ważnym z polskiego, ale i europejskiego punktu widzenia okre-
sem na drodze do członkostwa w UE, był czas niemieckiego przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 1994 roku. Podczas przeprowa-
dzonej 20 maja 1994 roku dyskusji w niemieckim Bundestagu, ówczesny mi-
nister spraw zagranicznych – Klaus Kinkel przedstawił program prezydencji. 
W dokumencie zatytułowanym „Cele i punkty ciężkości niemieckiej prezyden-
cji w Radzie Unii Europejskiej” w punkcie 2 zapisano, że jednym z najważniej-
szych wyzwań stojących przed RFN jest dążenie do poszerzenia Unii Euro-
pejskiej o kraje znajdujące się na wschód i południe od Odry14. Program nie-
mieckiego przewodnictwa zawierał założenie, że ambicją Republiki Federalnej 
jest rozszerzenie partnerstwa Unii z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, 
w tym także z państwami bałtyckimi.

Założenia prezydencji przedstawione zostały także w trakcie debaty na fo-
rum niemieckiego parlamentu 27 maja 1994 roku, podczas której kanclerz Hel-
mut Kohl podkreślił znaczenie politycznego i gospodarczego wsparcia krajów 
EŚW. Projekt rządowy został jednak ostro skrytykowany przez opozycyjną 
SPD. Lider socjaldemokratycznej frakcji, Hans-Ulrich Klose, stwierdził, że włą-
czenie Niemiec i całej Unii w proces Osterweiterung przy jednoczesnym zanie-
dbaniu relacji z krajami śródziemnomorskimi spowoduje powstanie poważne-
go problemu międzynarodowego. Zdaniem Klosego, zaangażowanie w proces 
pojednania kontynentu nie może odbywać się kosztem państw członkowskich 

13  „Bulletin. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung” z  08.07.1993, 
s. 642.

14  Ziele und Schwerpunkte der deutschen Präsidentschaft im Rat der Europäischen 
Union. Aktuelle Beiträge zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, „Bulletin. Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung” z 24.06.1994, s. 1–2; K. Kinkel, Deu-
tschland in Europa. Zu den Zielen der deutschen Präsidentschaft in der Europäis-
chen Union, „Europa-Archiv” 1994, nr 12, s. 337–339.
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(wskazywał na zacofanie polityczno-ekonomiczne dawnych radzieckich sate-
litów) oraz że niezmiernie ważne jest także skupienie się na kwestii stosunków 
z krajami północnoafrykańskimi, których mieszkańcy zaczęli masowo migro-
wać na Stary Kontynent15.

Impulsem do zaangażowania się państw członkowskich UE w proces po-
szerzania integracji stał się dokument sporządzony przez polityków frakcji 
CDU/CSU Wolfganga Schäublego i Karla Lamersa, który zakładał, iż należy 
doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji z czterema państwami 
należącymi do Grupy Wyszehradzkiej tak, by mogły one wejść w skład Wspól-
noty już w 2000 roku. Dokument, którego oficjalny tytuł brzmiał „Rozważa-
nia o polityce europejskiej” podzielony został na trzy części, a trzecia z nich 
zatytułowana „Co należy uczynić? – propozycje” odnosiła się do zmian jakie 
należy wprowadzić w związku z realizacją najważniejszych celów. Do najistot-
niejszych wyzwań zaliczono w nim właśnie rozszerzenie na Wschód – stwier-
dzono, że przyjęcie do Unii Polski zależne jest od realizacji pozostałych wielu 
czynników, ale powinno stanowić cel sam w sobie, którego realizację planuje się 
na koniec XX wieku (przewidywano, że im później nastąpi poszerzenie, tym 
większe będą jego koszty). Urzeczywistnienie akcesji możliwe będzie jednak 
wyłącznie przy kolektywnym wysiłku zarówno ze strony kraju kandydującego, 
jak i krajów członkowskich UE. Konieczne będzie więc wprowadzenie w ży-
cie wszystkich zasad zapisanych w układach stowarzyszeniowych, wcielenie 
zmian w funkcjonowaniu polityki samej Unii oraz wdrożenie okresów przej-
ściowych16.

W istocie, kraje Dwunastki zdecydowały o zwiększeniu współpracy z Pol-
ską i krajami regionu Europy Środkowej i Wschodniej na szczycie kończącym 
niemieckie przewodnictwo w Essen w dniach 9–10 grudnia 1994 roku. Dla in-
tegracji Polski z UE kluczowe znaczenie miało także opublikowanie programu 
Agenda 2000, który w znaczącym stopniu przyspieszył prace nad rozpoczęciem 
negocjacji akcesyjnych.

15  „Archiv der Gegenwart” z 14.07.1994, s. 39119–39126.
16  Überlegungen zur europäischen Politik. Positionspapier der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion vom 1. September 1994, „Blätter für deutsche und international Po-
litik”, nr 10, 1994, s. 1271–1280. Por: W. Woyke, Deutsch-franzözische Beziehun-
gen seit der Wiedervereinigung. Das Tandem fasst wieder Tritt, Wiesbaden 2004, 
s. 53–58.
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Jednak za priorytet uznano w owym czasie określenie, z którymi z państw 
stowarzyszonych negocjacje rozpoczęte zostaną jako pierwsze. Niemcy, któ-
re początkowo opowiadały się za podjęciem rozmów ze wszystkimi krajami 
stowarzyszonymi, następnie postulowały ograniczenie tej grupy do tych, któ-
re są najbardziej zaawansowane w pracach integracyjnych. Rząd federalny nie 
chciał jednak wywoływać przeświadczenia, że droga do Unii jest otwarta tylko 
dla najlepszych. Przeciwnie, podkreślano historyczną konieczność poszerzenia 
UE na wszystkie kraje chcące i zdolne do integracji, niemniej obawiano się kosz-
tów, jakie związane będą z realizacją strategii przedakcesyjnej – kanclerz Kohl 
doskonale zdawał sobie sprawę, że Republika Federalna, jako najsilniejsze pań-
stwo Unii, z pewnością pokryje znaczną część wydatków związanych z dostoso-
waniem krajów postkomunistycznych do członkostwa we Wspólnocie17.

Ostateczna lista państw, które w pierwszej kolejności miały rozpocząć ne-
gocjacje akcesyjne została przedstawiona w trakcie spotkania Rady Europej-
skiej w dniach 12–13 grudnia 1997 roku w Luksemburgu (znalazła się na niej 
Polska, Czechy, Węgry, Słowenia, Estonia i Cypr), a w kilka miesięcy później, 
31 marca 1998 roku, rozpoczęto negocjacje akcesyjne z kandydatami do człon-
kostwa.

Rozpoczęcie procedury screeningu zostało w Niemczech przesłonięte przez 
wydarzenia związane ze zmianami na krajowej scenie politycznej. Zaplanowa-
ne na 27 września 1998 roku wyboru do Bundestagu elektryzowały niemiecką 
opinię publiczną tym bardziej, że według sondaży władzę w państwie miała 
przejąć socjaldemokracja na czele z Gerhardem Schröderem. Prawdopodobna 
zmiana na stanowisku kanclerza powodowała także dyskusje w krajach kandy-
dujących do Unii, bowiem obawiano się ewolucji bardzo przychylnego dotąd 
kursu chadeków w kierunku niewielkiego zaangażowania socjaldemokratów. 
Komentatorzy podkreślali, że ani SPD, ani ich prawdopodobny koalicjant Zwią-
zek 90/Zieloni, nie mają jasno sprecyzowanych celów polityki zagranicznej. 
Obawy podsycał sam kandydat SPD na urząd kanclerski – choć odrzucał zarzu-
ty o eurosceptycyzm, to podkreślał konieczność redefinicji niemieckiego popar-
cia dla wschodniego rozszerzenia, szczególnie w wymiarze polityki finansowej 
oraz ochrony rynku pracy przed napływem taniej siły roboczej. W wywiadzie 

17  B.  Koszel, Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo- i  Południowo-Wschodnia 
w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999, s. 146–149; P. Kalka, RFN a roz-
szerzenie Unii Europejskiej na Wschód, „Przegląd Zachodni” 2000, nr 4, s. 64–67.
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udzielonym w maju 1998 roku polskiemu tygodnikowi „Polityka” Schröder 
stwierdził wprawdzie, że strategia prowadzona przez jego partię oznaczać bę-
dzie kontynuację dotychczasowej linii RFN, jednak priorytetem dla socjalde-
mokratów będzie ochrona niemieckich pracowników18.

Atmosferę wewnątrzniemiecką oraz napięcie w państwach członkowskich 
na wiosnę 1998 roku dodatkowo podgrzewały wypowiedzi członków Związku 
Wypędzonych (Bund der Vertriebenen, BdV), w szczególności zaś jego nowej 
przewodniczącej. Erika Steinbach wiązała niemieckie poparcie dla procesu 
rozszerzenia Unii od realizacji przez państwa stowarzyszone warunków po-
stawionych przez związek. BdV domagał się m.in. wypłaty odszkodowań 
dla Niemców przesiedlonych po II wojnie światowej z obszaru Pomorza, Prus 
Wschodnich, Śląska i Sudetów oraz przyznania im prawa powrotu do swych 
dawnych majątków. Inicjatywa stowarzyszenia spotkała się z akceptacją CSU, 
a w szczególności premiera Bawarii – Edmunda Stoibera.

Poparcie BdV przez Stoibera ustawiło kanclerza Kohla w pułapce oczekiwań 
kilku milionów przesiedleńców i ich potomków. Choć nie chciał on rezygnować 
z roli najważniejszego orędownika Osterweiterung, bał się odrzucenia wsparcia 
ze strony liczącego dwa miliony członków Związku Wypędzonych, tym bar-
dziej, że mogło się ono okazać decydujące w czasie zbliżającej się kampanii par-
lamentarnej. Ostatecznie szef rządu federalnego ugiął się pod presją związku 
i 29 maja 1998 roku zaakceptował rezolucję parlamentu, przyjętą głosami CDU 
i CSU, w której zapisano, iż wypędzenie Niemców z ziem należących wcześniej 
do państwa niemieckiego wymaga potępienia oraz przyznania dawnym właści-
cielom prawa do osiedlania się na obszarze niegdysiejszych ziem pruskich.

Uchwała wywołała burzę w krajach Europy Środkowej, szczególnie w Polsce, 
wobec której przedstawiono największą liczbę roszczeń. Polskie ministerstwo 
spraw zagranicznych podkreśliło niezwykle stanowczo, że po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej dawni niemieccy mieszkańcy tzw. ziem odzyska-
nych nie będą mieli prawa własności do utraconych po zakończeniu wojny ma-
jątków19.

Mimo zdecydowanych słów ze strony MSZ, Polacy odczuwali strach przed 
niemieckim rewizjonizmem. 3 lipca 1998 roku polski Sejm wystosował rezo-
lucję odpowiadającą na niemieckie oświadczenie, w której pierwszym zdaniu 

18  A. Krzemiński, Nie muszę wymyślać koła, „Polityka” z 30.05.1998.
19  Bezzasadne żądania, „Gazeta Wyborcza” z 26.05.1998.
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parlamentarzyści zapisali „Rezolucja Bundestagu z 29 maja 1998 roku ujaw-
nia niebezpieczne tendencje, które mają prawo niepokoić nie tylko Polskę. 
Oczekujemy, że Niemcy uczynią wszystko, żeby żaden partykularny i doraźny 
interes nie zaprzepaścił tego, co jest największym sukcesem Europy ostat-
nich lat”20. Reakcja warszawskich polityków spowodowała szybką odpowiedź 
ze strony przewodniczącej niemieckiego Bundestagu – Rity Süssmuth, która 
wyraziła zrozumienie dla polskich obaw i stwierdziła, że pod żadnym pozo-
rem nie należy grać kartą niemieckich wypędzonych, a działania Eriki Stein-
bach powodują jedynie napięcia pomiędzy narodami21. Stanowisko Süssmuth 
wsparł także przewodniczący frakcji CDU/CSU Wolfgang Schäuble, który 
w trakcie wizyty w Polsce uznał, że rezolucja parlamentu federalnego nie 
zmienia treści polsko-niemieckich układów, a akcesja Polski do UE nie bę-
dzie w żaden sposób warunkowana spełnieniem wymagań BdV22. W po-
dobnym tonie wypowiadał się rzecznik SPD ds. polityki zagranicznej, Gün-
ter Verheugen, który podkreślał, iż kwestionowanie polskiego członkostwa 
w Unii przez szefową BdV jest niedopuszczalne i kanclerz Kohl powinien 
w tej sprawie zająć wyraźne stanowisko. Verheugen zadeklarował również 
„Polska może być pewna, że rząd kierowany przez socjaldemokratów nie bę-
dzie włączał żadnych elementów dwustronnych jako warunków wstępnych 
członkostwa”23.

Mimo oficjalnych prób załagodzenia sprawy, obawy Polaków zwiększyły się 
kilka miesięcy później, gdy BdV oficjalnie wsparło rezolucję Bundestagu po-
przez wystosowanie 6 września 1998 roku tzw. Apelu Berlińskiego. Dokument, 
który chadecy skierowali do Polski i Czech podczas obchodów Dni Ojczyzny 
organizowanych corocznie przez Związek Wypędzonych, zawierał wezwa-
nie do uznania wypędzeń Niemców po 1945 roku za bezprawne. Jego autorzy 
stwierdzili wręcz, że wypędzenie 15 mln Niemców z ich ojczyzny stanowiło naj-
cięższe naruszenie praw człowieka, które do dziś nie zostało naprawione przez 
państwa go dokonujące. Jednocześnie w apelu znalazło się zdanie podkreślające, 

20  Oświadczenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z  dnia 3  lipca 1998  r. w  sprawie 
rezolucji Bundestagu „Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie są po-
mostem między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami” z dnia 29 maja 1998 r., 
„Monitor Polski” 1998, nr 23, poz. 332.

21  Niepotrzebna irytacja, „Rzeczpospolita” z 22.07.1998.
22  K. Bachmann, Rozwiązywanie otwartych kwestii dwustronnych, ibidem z 23.07.1998.
23  Niefortunna rezolucja, ibidem z 07.07.1998.
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że wypędzeni, podobnie jak państwo niemieckie, popierają przystąpienie Polski 
i Czech do Unii Europejskiej, jednak oczekują stworzenia „prawdziwego obrazu 
historii polsko-niemieckiej”, w którym wypędzenie Niemców nie będzie uspra-
wiedliwiane koniecznością dziejową24.

Wystosowany na kilka dni przed wyborami do Bundestagu Apel Berliń-
ski okazał się niekorzystny dla walczącej o utrzymanie władzy koalicji partii 
chrześcijańsko-demokratycznych. Dokument nie przyniósł pożytku ani CDU/
CSU, ani relacjom między Berlinem a Pragą i Warszawą, bowiem spowodo-
wał wybuch „wojny papierowej” między najwyższymi organami władzy i za-
hamował współpracę poprzez wzbudzenie lęków wśród mieszkańców Polski 
i Czech25. Opublikowanie odezwy niemieckiego związku spowodowało także 
lawinę komentarzy, przede wszystkim nad Wisłą, bowiem polscy obywatele 
szczególnie mocno obawiali się niemieckiego rewizjonizmu26.

Ze względu na napiętą sytuację na linii Warszawa-Berlin, Polacy z ogromną 
ciekawością obserwowali niemiecką kampanię wyborczą. Walka była tym bar-
dziej interesująca, że prawdopodobieństwo wygranej chadeków było niewielkie 
i politycy znad Wisły dopingowali socjaldemokrację, która wprawdzie nie miała 
jasnego planu polskiej integracji z Unią Europejską i niewiele było wiadomo 
na temat wizji polityki zagranicznej Gerharda Schrödera, jednak wyraźne od-
cięła się od żądań Związku Wypędzonych27.

Ostateczny wynik wyborczy przyniósł zwycięstwo opozycyjnej dotąd SPD. 
W następnych dniach kanclerz-elekt udał się w swą pierwszą podróż zagra-
niczną do Francji. Wizyta nowego kanclerza w Paryżu należała do politycz-
nego rytuału, po niej nastąpiły natomiast podróże do Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i Holandii. Taki rozkład oficjalnych spotkań Schrödera nie 
spodobał się polskim politykom, którzy uznali, iż w pierwszej trójce stolic po-
winna znaleźć się Warszawa. W wywiadzie udzielonym berlińskiemu dzienni-

24  Apel Berliński, „Gazeta Wyborcza” z 19.-20.09.1998; A. Wolff-Powęska, Przemil-
czenia i prawdy, ibidem.

25  Por: A. Wolff-Powęska, Wokół najnowszego sporu o przeszłość polsko-niemiecką, 
„Przegląd Zachodni” 2004, nr 1, s. 5–12.

26  D. Zagrodzka, Kuriozalny dokument, „Gazeta Wyborcza” z 19–20.09.1998. Por: 
P. Cywiński, Kampania niemiecka, „Wprost” z 23.08.1998; W. Pięciak, Niebez-
pieczne gry, „Tygodnik Powszechny” z 14.06.1998.

27  W.  Pięciak, Niemiecki zwrot w  lewo i  polskie obawy, „Tygodnik Powszechny” 
z 11.10.1998.
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kowi „Der Tagesspiegel” na początku października 1998 roku, polski szef re-
sortu spraw zagranicznych Bronisław Geremek wyraził nadzieję, że to właśnie 
Warszawa stanie się celem kolejnej wizyty Gerharda Schrödera. Geremek pod-
kreślił, że Schröder powinien zwrócić uwagę na współpracę polsko-niemiecką 
oraz kooperację francusko-niemieckiego tandemu i Polski w ramach Trójką-
ta Weimarskiego, który zdaniem ministra powinien stać się osią poszerzonej 
Unii28.

Wizja Geremka zyskała aprobatę rządzących SPD i Związku 90/Zielonych. 
W umowie koalicyjnej podpisanej 20 października 1998 roku politycy zawarli 
zapis, iż relacje polsko-niemieckie mają wyjątkowy charakter, a struktury Trój-
kąta Weimarskiego powinny ulec przeobrażeniu w celu lepszego przygotowania 
Polski do członkostwa w UE. Umowa przewidywała uprzywilejowane stosunki 
Niemiec z Francją, natomiast w odniesieniu do Polski i Czech zapowiadała kon-
tynuowanie polityki historycznej odpowiedzialności i likwidację dwustronnych 
problemów29. Potwierdzeniem pozytywnego kursu wobec wschodnich sąsia-
dów Niemiec stała się także inauguracyjna sesja nowego Bundestagu, którego 
przewodniczący Wolfgang Thierse przywitał deputowanych polskim zwrotem 
„Dzień Dobry” i przedstawił inicjatywę zacieśnienia kontaktów między polską 
a niemiecką izbą niższą, co zostało przyjęte owacją parlamentarzystów30.

Ostatecznie w Rzeczpospolitej nowy niemiecki kanclerz gościł 5 listopa-
da 1998 roku. Polscy politycy obawiali się zmiany warty na scenie politycznej 
RFN, dlatego też z nieukrywanym lękiem oczekiwali słów Gerharda Schrödera. 
Kanclerz jedynie potwierdził je stwierdzając, że poszerzenie Unii Europejskiej 
należy traktować w kategoriach Realpolitik. Zdaniem szefa rządu polityka pro-
wadzona przez koalicję SPD/Związek 90/Zieloni zasadzająca się na wyższości 
narodowych interesów nad kwestiami moralnej i historycznej odpowiedzial-
ności miała stanowić przeciwieństwo prowadzonej przez jego poprzednika 
polityki całkowitego otwarcia na kraje środkowoeuropejskie, bez względu 

28  Wywiad z B. Geremkiem, „Der Tagesspiegel” z 1.10.1998.
29  Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert. Koalitionsve-

reinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Bonn, 20. Oktober 1998, strona internetowa Partii Zie-
lonych: http://archiv.gruene-partei.de/gremien/rot-gruen/vertrag/XI.htm#xi10 
(ostatni dostęp 04.11.2014).

30  B. Koszel, Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europej-
skimi/Unią Europejską, Poznań 2003, s. 100.
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na koszty materialne i polityczne. W trakcie konferencji prasowej zorganizo-
wanej na koniec wizyty , na pytanie o datę przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej Schröder odpowiedział „Jestem kanclerzem a nie prorokiem. Helmut 
Kohl był bardziej proroczy niż ja i nie jest już więcej kanclerzem”. Stanowiło 
to aluzję do opinii, że Polacy nigdy nie powinni wierzyć Kohlowi, że akcesja 
Polski do Unii mogłaby nastąpić już w 2000 roku31.

Sprawę poszerzenia Unii omawiano także w trakcie nieformalnego spot-
kania Rady Europejskiej w austriackim Pörtschach na jesieni 1998 roku, gdzie 
Schröder – oficjalnie nie zaprzysiężony jeszcze na kanclerza – wypowiadał się 
na temat konieczności opracowania polityki zatrudnienia i spraw pracowni-
czych, co jego zdaniem było niezbędne przed przyjęciem nowych krajów. Nie-
miecki polityk, który ze względu na brak formalnego mandatu do reprezento-
wania RFN uczestniczył jedynie w części rozmów 24 października 1998 roku 
stwierdził, że planowane na najbliższe lata Osterweiterung będzie „o wiele trud-
niejsze i żmudne” aniżeli wcześniej sądzono32.

Słowa Schrödera zostały przyjęte ze zdumieniem przez polskich polityków. 
Bronisław Geremek, który wyraził swoje zaniepokojenie deklaracją przyszłego 
kanclerza i promowaną przez niego Realpolitik, stwierdził, że Polska będzie go-
towa na członkostwo już na przełomie 2002 i 2003 roku. Obawy szefa polskiej 
dyplomacji starał się załagodzić nowy minister spraw zagranicznych RFN – 
Joschka Fischer, który podczas podróży do Warszawy podkreślał, że szybkie 
poszerzenie Unii jest „osobistym interesem” Niemiec33.

Kolejnym niezmiernie ważnym punktem na drodzy Polski do Unii Europej-
skiej było posiedzenie głów państw i szefów rządów w Nicei w dniach 7–11 grud-
nia 2000 roku. Mimo koncentracji na temacie zmian wewnątrzwspólnotowych, 
Niemcy postanowiły właśnie w Nicei wysłać do krajów kandydujących jasny 
sygnał o gotowości do dalszej wytężonej pracy nad poszerzeniem. Dzień przed 
oficjalnym początkiem spotkania nicejskiego, do Warszawy przybył kanclerz 
Schröder, by razem z premierem Polski – Jerzym Buzkiem uhonorować trzy-
dziestolecie podpisania układu o normalizacji stosunków między Polską a RFN. 
W trakcie spotkania szef rządu federalnego nie przedstawił konkretnego termi-

31  J. Krauze, M. Schröder promet aux Polonais un processus accéléré d’adhésion à 
l’UE, „Le Monde” z 07.11.1998.

32  A. Middel, Der EU-Gipfel des Lächelns, „Die Welt” z 26.10.1998.
33  Fischer: Osterweiterung ist persönliches Anliegen, ibidem z 30.10.1998.
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nu rozszerzenia, lecz podczas przemówienia w Sejmie stwierdził „Proszę przy-
jąć moje słowa za polityczne zobowiązanie Niemiec, że Polska będzie w gronie 
tych państw, które jako pierwsze przystąpią do Unii Europejskiej”, choć jedno-
cześnie podkreślił, że „kamieniem milowym” dla poszerzenia będą zobowiąza-
nia przyjęte w Nicei, w tym nowy podział głosów w Radzie UE (zgodnie z nim 
na łączną liczbę 345 głosów Polska miała otrzymać 27, tyle samo co Hiszpania, 
a o dwa mniej niż Niemcy i Francja)34. Nowy rozdział głosów w Radzie pozwo-
lił krajom członkowskim i kandydatom przystąpić z nową energią do rozmów 
akcesyjnych. 26 lutego 2001 roku podpisano Traktat Nicejski, który otworzył 
drogę do poszerzenia Wspólnoty.

Dla Niemiec dużym wyzwaniem okazała się perspektywa otwarcia granic 
dla robotników ze Wschodu, czego symbolem stał się kilka lat później „polski 
hydraulik”, satyrycznie przedstawiony przez francuskie czasopismo „Charlie 
Hebdo”. Plombier polonais na długo przed przystąpieniem Polski i pozostałych 
państw grupy luksemburskiej i helsińskiej do UE, utożsamiał strach przed na-
pływem taniej siły roboczej. Stąd też Niemcy oraz Austria domagały się wpro-
wadzenia siedmioletniego okresu przejściowego dla obywateli nowych państw 
członkowskich, którzy chcieliby podjąć pracę w obu republikach. Propozycja nie 
zyskała aprobaty w Europie Środkowowschodniej jednak nieustępliwe stanowi-
sko Schrödera, powodowane wysokim bezrobociem szczególnie we wschod-
nich landach, zostało utrzymane także podczas spotkania Rady Europejskiej 
w Sztokholmie w marcu 2001 roku35.

W krótkim czasie na światło dzienne wyszły jednak problemy, których roz-
wiązania domagała się Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Zgadzając się 
na wprowadzenie trwającego siedem lat zakazu podejmowania pracy na Za-
chodzie, państwa postkomunistyczne żądały wprowadzenia zapisu o zakazie 
kupna ziemi przez obywateli Piętnastki. Było to szczególnie ważne dla Polski 
obawiającej się wykupu terenów przez rodziny dawnych mieszkańców Prus 
i Śląska. Rząd Rzeczpospolitej wnioskował o wdrożenie osiemnastoletniego 
okresu przejściowego.

Propozycja Polaków i krytyczne nastawienie do niej Niemców były szeroko 
komentowane. Podkreślano, że ani strona polska, ani niemiecka nie potrafią 

34  P. Jendroszyk, Apel kanclerza do Unii, „Rzeczpospolita” z 7.12.2000.
35  Annäherung der EU-Staaten bei der Ost-Erweiterung, „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung” z 26.03.2001.
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rozwiązać tej kwestii w dyplomatyczny sposób i jedynie rozbudzają w swoich 
obywatelach strach przed sąsiadem36. Finalnie wynegocjowano dwunastoletni 
okres przejściowy na możliwość kupna ziemi37.

Liczne kontrowersje w relacjach polsko-niemieckich wywołała także kwe-
stia wysokości wpłat nowych państw członkowskich do unijnego budżetu 
i problem dopłat bezpośrednich dla rolników. Schröder proponował, by WPR 
funkcjonowała na istniejących zasadach do 2006 roku, a więc do czasu reali-
zacji aktualnego budżetu Unii, i by w pierwszym roku członkostwa dziesięć 
nowych państw otrzymało pomoc dla rolników w wysokości 25% dopłat przy-
znawanych gospodarzom starej Unii, trzy lata późnej by ich poziom wzrósł 
do 70%, natomiast w 2013 roku do 100%. Niemiecka propozycja oznaczała, 
iż gdyby pozostałe kraje Piętnastki wyraziły zgodę na proponowane zmiany, 
najbardziej zainteresowana pomocą finansową Polska dostałaby w 2004 roku 
łącznie około 550 mln euro dofinansowania, zaś dopiero w 2013 roku uzyska-
łaby prawo do otrzymywania całości dopłat, czyli 2,4 mld euro38. Niemiecka 
propozycja została natychmiast skrytykowana przez stronę polską, która prag-
nęła otrzymać jak największe wsparcie ze wspólnotowego budżetu, ale jedno-
cześnie obawiała się, że debata nad wysokością dopłat bezpośrednich wydłuży 
proces negocjacji.

Na jesieni 2002 roku rozmowy negocjacyjne weszły jednak w decydują-
cą fazę. 18 listopada 2002 roku ministrowie spraw zagranicznych państw 
Piętnastki poinformowali ich kolegów z dziesięciu krajów kandydujących, 
że ostateczne poszerzenie Unii nastąpi 1 maja 2004 roku39. Finał negocja-

36  F. Pflüger, Im Räderwerk der Vertragsmechaniker, „Internationale Politik” 2001, 
nr 9, s. 58.

37  J. Bielecki, Gdzie jesteśmy w drodze do Unii, „Rzeczpospolita” z 27.02.2002.
38  Idem, Dopłaty za oszczędności, ibidem z 25.10.2002. Komisja Europejska propo-

nowała w  latach 2004–2006 przekazać na rzecz wszystkich nowych członków 
kwotę 42,5 mld euro. Zakładano, że w okresie tych trzech lat wpłaciłyby one 15,5 
mld euro w formie składek, więc ich zysk netto wynosiłby 27 mld euro (połowę 
tej sumy miała otrzymać Polska). W projekcie Komisji wydatki rolne miały wy-
nieść 9,6 mld euro, proponowano także przeznaczyć 25 mld euro na fundusze 
strukturalne. Propozycję Komisji oprotestowały Francja i  Niemcy domagają-
ce się zmniejszenia tej kwoty do 21 mld euro.

39  Brüssel bleibt bei Agrar-Zahlungen für neue Mitglieder weiterhin stur, „Die Welt” 
z 19.11.2002; J. Bielecki, W Unii 1 maja 2004 roku, „Rzeczpospolita” z 19.11.2002.
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cji nastąpi natomiast podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze 
13 grudnia 2002 roku40.

Spotkanie, które kończyło duńską prezydencję, zorganizowano pod hasłem 
przewodnim „Od Kopenhagi do Kopenhagi” symbolizującym drogę, jaką prze-
były państwa stowarzyszone od roku 1993. Przedstawiciele łącznie 28 państw 
członkowskich i kandydujących mieli zakończyć niezmiernie istotny etap w hi-
storii Unii Europejskiej. Obawiano się jednak, że rozmowy będą przebiegały 
w bardzo napiętej atmosferze, nie wyjaśniono bowiem jeszcze kilku kluczo-
wych spraw, m.in. wysokości dopłat bezpośrednich. W dniu poprzedzającym 
kopenhaskie spotkanie, w Warszawie debatowano nad propozycją przedsta-
wioną przez Radę Unii Europejskiej, która zakładała, by farmerzy z nowych 
krajów dostawali w kolejnych latach 45%, 50% i 55% dopłat oraz, by wprowadzić 
klauzulę ochronną, pozwalającą stosować ograniczenia w imporcie żywności 
z Unii, gdyby istniało prawdopodobieństwo zalania nią rynków nowych państw 
członkowskich. Wicepremier i minister rolnictwa polskiego rządu Jarosław Ka-
linowski domagał się, by polscy rolnicy traktowani byli podobnie jak zachodni 
gospodarze. Twierdził, że „strona polska doszła do krawędzi ustępstw w dzie-
dzinie rolnictwa, poza które nie może się cofnąć”, argumentując za przyjęciem 
możliwie najkorzystniejszych zapisów. Delegacja polska domagała się także 
spełnienia przez Unię dodatkowych warunków – kolejnego miliarda euro re-
kompensat budżetowych na lata 2005 i 2006 (choć Duńczycy zaproponowali już 
450 mln euro na 2004 rok), wzrostu limitów produkcji rolnej (głównie mleka) 
oraz zmniejszenia stawki VAT na gotowe mieszkania i maszyny rolnicze41.

Sytuacja kierujących obradami Duńczyków była więc niezmiernie skompli-
kowana. Z jednej strony zarówno kandydaci, jak i członkowie wysuwali swoje 
roszczenia, z drugiej strony wszyscy zdawali sobie sprawę, że negocjacje nie 
mogą być zerwane, bowiem waga wyzwania i poczynione dotąd kroki wyma-
gają wypracowania wspólnego stanowiska i zakończenia trudnych rozmów. 
Niemcy wyraźnie stawiali granicę swojej politycznej i ekonomicznej wytrzyma-
łości i podkreślali, że jako największy płatnik netto do budżetu Unii, gotowi są 

40  Szeroko na temat wyników negocjacji akcesyjnych w poszczególnych obszarach 
patrz: H. Tendera-Właszczuk (red.), Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych kra-
jów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków 2005.

41  J. Bielecki, A. Stankiewicz, Kopenhaga – wielki finisz, „Rzeczpospolita” z 12.12.2002; 
B. Sierszuła, Rolnicy na granicy, ibidem z 13.12.2002.



62

Joanna Ciesielska-Klikowska

do kompromisu, niemniej oczekują, że państwa kandydujące, a przede wszyst-
kim Polska, „wykażą rozsądek”42.

12 grudnia 2002 roku wieczorem, przywódcy Piętnastki przyjęli w Ko-
penhadze przedstawione przez Danię kompromisowe propozycje finansowe 
dla kandydatów do Unii, ale delegacja RP stwierdziła, że są one niezadowalające. 
Zaproponowany przez Królestwo tzw. duński pakiet zawierał 40,5 mld euro po-
mocy na lata 2004–2006, co oznaczało, że niezgadzająca się nań Polska, po od-
liczeniu wpłacanej składki, i tak otrzymywałaby 6,4 mld euro. Ponadto nowe 
kraje miały otrzymać w 2004 roku miliard euro rekompensat finansowych, któ-
re umożliwiłyby im płynne dostosowanie budżetów do obciążeń związanych 
z członkostwem. Miliard euro miał także zostać przeznaczony na uszczelnienie 
nowych granic zewnętrznych UE, zaś rolnicy mieli uzyskać 45%, 50% i 55% 
dopłat w pierwszych trzech latach członkostwa.

Impas w rozmowach między Unią a Rzeczpospolitą został przełamany przez 
Republikę Federalną, której kanclerz zaproponował, by przyspieszyć wypłatę 
miliarda euro, które Polska miała otrzymać z funduszy strukturalnych dopie-
ro po 2007 roku, i by pieniądze te zasiliły budżet już w 2005 i 2006 roku43. 
Dzięki zaangażowaniu Schrödera uzgodniono także propozycję podwyższenia 
dopłat bezpośrednich do poziomu 55%, 60% i 65% w latach 2004–2006, jednak 
przy założeniu, że część zostanie pokryta z własnego budżetu państwa. Rada 
Europejska zgodziła się, aby gospodarstwa, które obecnie nie sprzedają na ry-
nek, jednak będą to czynić w ciągu najbliższych pięciu lat, mogły otrzymywać 
z Brukseli więcej pieniędzy. Założono, że będzie to kwota 1250 euro rocznie, 
a więc o 250 euro więcej niż wcześniej zgłaszano. Przywódcy Piętnastki posta-
nowili ponadto utrzymać do końca 2007 roku obniżoną stawkę VAT na nowe 
mieszkania44.

42  P. Jendroszczyk, Niemcy liczą na rozsądek, ibidem z 12.12.2002.
43  Schröder zaproponował, by przesunąć 500 mln euro z funduszy strukturalnych, 

które miały być wydane po 2007 roku i zwolnić Polskę ze współfinansowania 
na kwotę 500 mln tychże funduszy. Ostatnia propozycja oznaczała, że Polska 
zostałaby zwolniona z płacenia trzeciej części kosztów ponoszonych na inwesty-
cje w ramach funduszy strukturalnych, więc otrzymałaby 1,5 mld euro funduszy 
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

44  J. Bielecki, Dramatyczny finał polskich negocjacji, ibidem z 14.12.2002. Dokład-
ne wyliczenie wydatków związanych z przystąpieniem nowych państw zawarto 
w Załączniku I, dołączonym do wniosków prezydencji. Posiedzenie Rady Euro-
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Bezprecedensowy w ilości delegacji, tłumaczy, akredytowanych dzien-
nikarzy i ekip telewizyjnych szczyt Unii zakończył się 13 grudnia 2002 roku 
sukcesem Piętnastki i krajów Europy Środkowej i Wschodniej. We wnioskach 
końcowych potwierdzono termin poszerzenia – 1 maja 2004 roku, i termin 
podpisania Traktatu Akcesyjnego – 16 kwietnia 2003 roku45. Prasa niemie-
cka donosiła o przełomie w negocjacjach i otwarciu drzwi dla nowych państw. 
W wielu komentarzach zwracano uwagę na historyczne znaczenie daty spot-
kania w kontekście polskiego stanu wojennego i uwypuklano, że rozszerzenie 
przyniesie wszystkim państwom członkowskim znacznie więcej korzyści, niż-
by się spodziewały.

Uroczyste podpisanie aktu o przystąpieniu przez 25 krajów europejskich 
nastąpiło, tak jak zaplanowano, w połowie kwietnia 2003 roku w Atenach. 
W kolejnych miesiącach następował żmudny czas ratyfikacji traktatu. W Re-
publice Federalnej – zgodnie z oczekiwaniami polityków i opinii publicznej 
– zatwierdzenie Traktatu Akcesyjnego nie napotkało większych trudności, choć 
poprzedziła je gorąca dyskusja parlamentarzystów z członkami CDU reprezen-
tującymi Związek Wypędzonych, którzy argumentowali, że rząd Schrödera, 
przyjmując swoją taktykę negocjacyjną, zdradził interesy wypędzonych, bo-
wiem cały proces Osterweiterung można było wykorzystać do uregulowania 
spornych problemów46. Ostatecznie głosowanie w Bundestagu odbyło się 4 lip-
ca 2003 roku i za ratyfikacją opowiedziało się 575 spośród 580 deputowanych, 
którzy wzięli w nim udział. W kolejnym tygodniu swoje jednogłośne poparcie 
dla wschodniego rozszerzenia wyraził Bundesrat, natomiast 18 września podpis 
pod ustawą ratyfikacyjną złożył prezydent Johannes Rau47.

pejskiej w Kopenhadze 12–13 grudnia 2002 r. Wnioski prezydencji, Załącznik I, 
„Monitor Integracji Europejskiej”, strona internetowa Urzędu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl (ostatni dostęp 04.11.2014).

45  Posiedzenie Rady Europejskiej w  Kopenhadze 12–13  grudnia 2002  r. Wnioski 
prezydencji, Załącznik I, „Monitor Integracji Europejskiej”,, strona interneto-
wa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: www.ukie.gov.pl (ostatni dostęp 
30.10.2014).

46  P.  Jendroszczyk, Debata pod  dyktando wypędzonych; Ratyfikacja, odszkodo-
wania i Centrum, „Rzeczpospolita” z 04.07.2003; H.-J. Leersch, Union und SPD 
stimmen der EU-Erweiterung zu, „Die Welt” z 4.07.2003.

47  Ratyfikacja Traktatu o Przystąpieniu w państwach członkowskich, strona inter-
netowa Polski w Unii Europejskiej: polskawue.gov.pl (ostatni dostęp 6.11.2014). 
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1 maja 2004 roku zaś głośno przywitano kraje, których proces integracji 
z Unią Europejską zaczął się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku. W dniu tym, niemieccy politycy głównego nurtu podkre-
ślali polityczne i geograficzne znaczenie przedsięwzięcia oraz zwracali uwagę 
na ogrom wysiłków wszystkich państw kandydujących i członkowskich, ja-
kie doprowadziły do integracji kontynentu48. Helmut Kohl, jeden z głównych 
promotorów wschodniego rozszerzenia mówił, że 1 maja 2004 roku udało za-
kończyć się pokojowe zjednoczenie, a Niemcy – wcześniej państwo na grani-
cy UE, teraz okrążone są „przyjaciółmi i partnerami”. Tymczasem Gerhard 
Schröder, podczas spotkania z polskim szefem rządu Leszkiem Millerem i cze-
skim premierem Vladimirem Špidlą, mówił o historycznej godzinie, podkre-
ślając „podział kontynentu i rozdzielenie jego mieszkańców zostały ostatecznie 
przezwyciężone”49.

Faktycznie 15 lat współpracy polsko-niemieckiej od upadku komunizmu 
do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było okresem intensyfikacji wza-
jemnych relacji między sąsiadami znad Odry. Zaczynając jako zupełnie asyme-
tryczni partnerzy w sensie ich znaczenia politycznego i gospodarczego, Polska 
i Niemcy na przestrzeni kolejnych lat wykształciły kulturę rozmów i negocja-
cji, odkryły wspólne interesy i zbieżne cele. Klimat polityczny wielokrotnie się 
zmieniał, ale utrzymywanie dobrych stosunków i obopólne zaangażowanie 
w projekt wschodniego rozszerzenia były przez cały ten czas aksjomatem wręcz 
nienaruszalnym. Bez wątpienia należy stwierdzić, że to Republika Federalna 
w istocie stała się najważniejszym i najcierpliwszym orędownikiem Osterweite-
rung, a w szczególności przystąpienia RP do Unii, i mimo wielu trudności i wy-
zwań jakie stanęły na drodze do realizacji tego zadania, potrafiła wykazać się 
dużym zaangażowaniem. Dzięki temu także dzisiejsze relacje między Berlinem 
a Warszawą są uznawane za wzorowe, a partnerstwo obu stolic, także w powięk-
szonej Unii Europejskiej, w wielu aspektach jest faktem.

48  Le président Jacques Chirac donne une conférence de presse sur l’élargissement 
de l’UE, „Le Monde” z 29.04.2004; H. de Bresson, C. Trean, Le président de la 
République tente de convaincre les Français des bienfaits de l’élargissement, ibi-
dem z 30.04.2004.

49  M. Halusa, B. Hengs, Tag des Willkommens, „Die Welt” z 03.05.2004.
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Wstęp
Może to zaskakujące, ale dziś powyższe pytanie staje się znów aktualne, po-
dobnie jak 25 lat temu, gdy ojcowie-założyciele III Rzeczypospolitej stanęli 
w obliczu gruntownych przemian geopolitycznych w Europie. Choć ZSRR 
chwiał się wówczas w posadach, to żołnierze sowieccy wciąż stacjonowali 
w Legnicy, a resorty siłowe – po wyborach 4 czerwca – nadal podlegały komu-
nistycznym generałom. W tym samym – mniej więcej – czasie Niemcy obalali 
mur berliński, a Europa Zachodnia inicjowała ambitny projekt unii gospo-
darczej i politycznej na Starym Kontynencie. Wówczas elity transformacyjne, 
zmagające się z gospodarczą zapaścią kraju, napotkały dodatkowo na dwa wy-
zwania z zakresu polityki międzynarodowej. Po pierwsze, musiały one odpo-
wiedzieć na pytanie, jak przezwyciężyć fatum rodzimego położenia na mapie 
politycznej Europy. Ta „największa katastrofa geopolityczna XX wieku”, jaką 
był – wedle słów Władimira Putina – rozpad ZSRR1, odmroziła bowiem de-
mona niepewnej egzystencji Polaków między dwoma głównymi mocarstwami 
europejskimi. Po drugie, polscy liderzy zmuszeni zostali do znalezienia spo-
sobu na modernizację społeczno-gospodarczą zrujnowanego epoką komuni-
zmu kraju-bankruta. I próżno było wówczas szukać endogenicznych bodźców 
do rozwoju ogarniętego hiperinflacją państwa, by móc myśleć na poważnie 
o „odrębnej – prawdziwie polskiej – drodze do nowoczesności”. Wprawdzie 
dość długo zwlekano z podjęciem rozstrzygających decyzji, jednak – ostatecz-
nie – strategiczne wycofanie się Rosji ośmieliło Polaków do powrotu do Euro-
py. Owe dwa problemy znalazły swoją odpowiedź w projekcie integracji kraju 
ze strukturami euroatlantyckimi, co notabene miało doprowadzić do „prze-
niesienia” Rzeczpospolitej z peryferii do centrum systemu europejskiego. Nie 
ulega wątpliwości, że – przynajmniej w sensie formalnym – powyższe przed-
sięwzięcia zakończyły się pełnym sukcesem, gdyż możemy obecnie radować się 
z 15-lecia członkostwa w NATO i 10-lecia członkostwa w UE. Nic dziwnego, 
że dziś zewsząd napływają kwieciste peany na temat wielkich korzyści, które 
Polska uzyskała dzięki obecności w obu organizacjach. Za uzasadnienie służą 
niektóre wskaźniki makroekonomiczne oraz ogólny euro-entuzjazm szerokich 

1  Orędzie Prezydenta FR Władimira Putina o stanie państwa, 25.04.2005 r.
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rzesz Polaków2. Co więcej, dziś słyszymy, że zdaliśmy ten trudny egzamin. 
A nie można przecież tego rzec przykładowo o Ukraińcach, bo oni „nie zdą-
żyli” (sic!).

Czy zatem mamy prawo, po 25 latach tej „drogi do wolności”, zadawać pyta-
nie o status Rzeczpospolitej w hierarchii państw europejskich? Czy nie dołączy-
liśmy bowiem do rdzenia integracji i możemy – już bez przeszkód – upajać się jej 
owocami? Czy nie posiadamy dziś solidnej gospodarki, która – niczym mityczna 
„zielona wyspa” – jest wzorcem godnym do naśladowania, chociażby dla krajów 
PIIGS3? Bez wątpienia dziesięć ostatnich lat to wyjątkowy okres w dziejach Polski, 
który doprowadził do spektakularnego rozkwitu w niektórych sferach życia spo-
łeczno-gospodarczego kraju. Te bezdyskusyjne osiągnięcia – choć istotne – ustę-
pują jednak pola nowym wyzwaniom, które coraz donośniej pukają do drzwi 
zwykłych Polaków. Obecnie majaczą na horyzoncie takie problemy, jak np. prze-
wlekłe skutki kryzysu gospodarczego, zmiany klimatyczne, koniec pieniędzy 
europejskich czy widmo „nowego podziału jałtańskiego”. Stawiają one na wo-
kandzie pojęcia m.in. podmiotowości4, sterowności czy modernizacji naszego 
państwa. Znów Polacy stają przed dylematem: jaką drogą obrać, by nie pozostać 
na peryferiach, bez jakichkolwiek szans na awans do centrum systemu.

1. Drogi i bezdroża adaptacji

Kiedy w latach 50. XX wieku powstawały wspólnoty europejskie, Polska 
wychodziła z głębokiego stalinizmu, by podążać drogą państwa „demokracji 
ludowej”, wraz z gospodarką centralnie planowaną i systemem nakazowo-
-rozdzielczym. Przez cały ten okres dryfowania po „złej stronie historii” – aż 
do upadku komunizmu – struktury państwa i gospodarki podlegały w zasadzie 
kosmetycznym zmianom, a ówczesne władze jedynie nieudolnie maskowały 
kolejne kryzysy5. Nic zatem dziwnego, iż po 1989 roku elity transformacyjne 

2  By nie być gołosłownym należy odnotować, iż obecnie 89 proc. Polaków mówi, 
że „UE to rzecz dobra”.

3  Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja, Hiszpania.
4  Relacja z wrocławskiej debaty „Po co Polsce podmiotowość?”, 26.11.2009, http://

www.teologiapolityczna.pl/wroclaw-26.11-debata-teologii-politycznej-po-co-
-polsce-podmiotowosc- (ostatni dostęp 20.12.2014).

5  W ocenie prof. Andrzeja Paczkowskiego ówczesna gospodarka spętana była dog-
matami ideologicznymi, a „poczucie niezaspokojenia potrzeb stale gościło w pol-



69

Jak wydostać się z peryferii? Polska polityka europejska po 1989 r.

zachłysnęły się modelem zachodniego systemu społeczno-gospodarczego, 
od dawna funkcjonującego według odmiennej logiki, niż ta, wedle której przez 
dziesięciolecia działała PRL. Nie sposób nie zauważyć, iż po II wojnie świato-
wej proces integracji w Europie służył jako narzędzie cyrkulacji norm, reguł, 
zasad lub/i wartości ukształtowanych po zachodniej stronie Żelaznej Kurtyny. 
Tamtejsze demokracje uszyły ten sztywny gorset europeizacji przede wszystkim 
na swoją miarę, by uczynić otoczenie międzynarodowe bardziej przyjaznym 
dla własnych preferencji. Zatem po upadku bloku sowieckiego kulejące formy 
organizacji wspólnot politycznych m.in. Bałtów, Węgrów, Rumunów czy Pola-
ków znalazły się w dramatycznej nieprzystawalności do brukselskich porząd-
ków. Liderzy tych krajów stanęli na rozdrożach, tj. pomiędzy udeptanym trak-
tem bezalternatywnej adaptacji i transformacji ustrojowej wedle zachodnich 
prawideł, a wątłą ścieżką wegetacji na obrzeżach systemu, z płonną nadzieją 
na wewnętrzne czynniki rozwoju. Ten „kurs na Unię” – biorąc pod uwagę po-
wyższe – nie miał zatem żadnej realnej alternatywy, ani dla Polski, ani innych 
krajów regionu, które – chociaż podjęły działania akcesyjne bez przymusu 
– w dużej mierze były „skazane” na członkostwo w zjednoczonej Europie6. Defi-
cyt jakichkolwiek innych, konkurencyjnych wizji uczynił w/w aspiracje skrajnie 
asymetrycznymi. Wszak to państwa Europy Środkowej i Wschodniej miały czy-
nić wewnętrzne dostosowania do unijnego porządku, pod groźbą – wprawdzie 
nigdy niewypowiedzianą, acz realną – pozostania poza wspólnotą, w czymś co 
określilibyśmy dziś mianem „ligi białorusko-mołdawskiej”.

Znakomitym przykładem tego braku „równorzędności stron” stało się 
brzmienie preambuły Układu Europejskiego podpisanego w 1991 roku, gdzie 
Polacy zadeklarowali wolę przystąpienia do wspólnoty, podczas gdy partne-
rzy europejscy byli zaledwie skłonni przyjąć ten fakt do wiadomości. W tym 
miejscu pozostaje nam – niejako na pocieszenie – przywołać słowa prof. Jana 
Zielonki: „(…) oni nikogo nigdy nie chcieli, zobaczcie co stało się z wnioskami 
Wielkiej Brytanii w latach 60.!”7 Jednak Polska to nie Zjednoczone Królestwo, 

skich domach, m.in. z uwagi na słynne »bezmięsne poniedziałki «”, por. A. Pacz-
kowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1998, s. 324.

6  Pokłosiem tego stylu myślenia jest chociażby wypowiedź Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego, tj. „nie ma lepszej alternatywy niż integracja europejska”, pod-
czas uroczystości w Łazienkach Królewskich z okazji 10-lecia wejścia Polski do UE.

7  Opinia prof. Jana Zielonki wygłoszona w  trakcie referatu na  I Ogólnopolskim 
Kongresie Europeistyki w Warszawie, 18.09.2014 r.
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a „splendid isolation” nie stanowiła atrakcyjnej propozycji dla miotanego 
transformacyjnymi drgawkami państwa. Wtedy to zdecydowano się „uwięzić” 
politykę zagraniczną w „wieży z kości słoniowej”, by na długie lata pozostawić 
ją w gestii luminarzy szermujących pojęciem „racji stanu”8. Natomiast wymę-
czone wyrzeczeniami społeczeństwo abdykowało z refleksji, uwiedzione magią 
autorytetów obiecujących rychły awans ekonomiczny. Ten bezkrytyczny pęd 
w kierunku struktur unijnych nie uszedł uwadze ówczesnych państw człon-
kowskich, które w 1993 roku zaproponowały tzw. kryteria kopenhaskie, przy 
czym nie były to warunki akcesyjne dla krajów mających przystąpić do Unii 
w 1995 roku – te już od dawna szczyciły się głęboko zakorzenioną demokracją 
i gospodarką rynkową. Owe standardy zostały w istocie osiągnięte przez Eu-
ropę Zachodnią już kilkadziesiąt lat wcześniej, a zatem ich prawdziwym celem 
było wyznaczenie miejsca „wschodnim aplikantom”, poprzez zadanie im „pra-
cy domowej” do wykonania na przyszłość. Tymczasem stopień konsolidacji 
tych państw mógł być powodem poważnej troski. W Polsce przykładowo stan 
administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, czyli szeroko pojętej 
infrastruktury państwowej, pozostawiał wiele do życzenia. Dziś brzmi to gorz-
ko, ale integracja europejska stała się wówczas jedyną realną deską ratunku 
dla wychodzącego z komunistycznej degrengolady państwa. Brak tej trampo-
liny pozostawiłby kraj w odmętach szaleństwa i gospodarczej atrofii. Jednak, 
z drugiej strony, jednostronny charakter procesu akcesyjnego stawał się szcze-
gólnie dojmujący, gdyż w trakcie rokowań z kandydatami siła negocjacyjna 
leżała ewidentnie po stronie unijnej9. Przecież ówczesne państwa członkow-
skie nie dopuściły m.in. Pragi, Warszawy czy Budapesztu do ustalania ram 
instytucjonalnych dla wspólnoty rozszerzonej do 27 krajów. Państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej – będąc zaledwie kandydatami – nie mogły bowiem 
efektywnie uczestniczyć w pracach nad nowym kształtem ustrojowym Unii, 
który przybrał postać Traktatu z Nicei. Co więcej, nie miały one również więk-
szego wpływu na Agendę 2000, w którym to dokumencie Bruksela ustaliła 
m.in. wysokość środków finansowych dla „postkomunistycznych newcomers” 

8  O tzw. „korporacji Geremka” szerzej w: O dyplomacji, którą rządzi „korporacja 
Geremka”, „Rzeczpospolita”, 10.03.2007, http://archiwum.rp.pl/artykul/670011-
-O-dyplomacji-ktora-rzadzi-quot;korporacja-Geremkaquot;.html (ostatni do-
stęp 20.12.2014).

9  A. Moravcsik, M. A. Vachudova, Bargaining Among Unequals: Enlargement 
and the Future of European Integration, „EUSA Review”, Vol. 15, No. 4, Fall 2002.
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na lata 2004–2006. W tym czasie aplikanci pochłonięci byli wdrażaniem unij-
nego porządku prawno-gospodarczego pod czujnym okiem Komisji, by dać 
szanse rodzimym strukturom na bardziej funkcjonalne działanie w Unii. Ich 
członkostwo miało przecież rozgrywać się na wielu płaszczyznach równo-
cześnie, gdyż kandydaci zgłaszali akces do systemu mającego okalać rozmaite 
dziedziny ich ułomnych państwowości. A zatem im bardziej aplikant przy-
stawał do kostiumu europeizacji, tym większa była jego szansa na efektywne 
uczestnictwo we wspólnocie. Nie ulega wątpliwości, iż – spośród wszystkich 
kandydatów – Polska wnosiła do zjednoczonej Europy w 2004 roku relatywnie 
najcięższy bagaż niezałatwionych spraw, co przybrało postać największej ilości 
okresów derogacyjnych przyznanych Rzeczpospolitej, spośród wszystkich kra-
jów „wschodniego rozszerzenia”10. Można jedynie spekulować, czy pozyskanie 
tak wielkiej ilości derogacji stanowiło o sukcesie polskiej dyplomacji, czy też 
zapowiadało dysfunkcyjne dryfowanie kraju na peryferiach Starego Konty-
nentu. Prawdą jest, że przyjęcie wszystkich unijnych regulacji od pierwszego 
dnia członkostwa – o ile w ogóle wykonalne – groziło potężnym kryzysem 
i załamaniem struktur państwowych, przyzwyczajonych przez dziesiątki lat 
do egzystencji w odmiennych warunkach. Ten swoisty „szok europeizacji” 
miał zatem dokonywać się stopniowo, by nadmiernie nie nadwyrężać wątłych 
struktur Rzeczpospolitej, natomiast ceną tego „przejściowego spowolnienia” 
było wypchnięcie na obrzeża projektu europejskiego wielu obszarów polskiej 
państwowości, zmuszonych do wegetacji – przynajmniej w pierwszym okresie 
członkostwa – poza nawiasem wspólnoty.

2. Spór o strategię europejską

Zasygnalizowany problem niedostatecznej modernizacji od początku ciążył 
Polsce, szczególnie gdy przychodziło do współdecydowania na forum wspólno-
ty o przyszłości unijnych polityk. W zdolność naszego kraju do tworzenia agen-
dy europejskiej w istocie możemy powątpiewać, bo czy można wyobrazić sobie 
podmiotową rolę Polski np. w dziedzinie negocjacji klimatycznych w sytuacji, 
gdy kraj ten nie spełniał norm środowiskowych, osiągniętych przez państwa 
„Starej Europy” wiele lat wcześniej? Polscy liderzy zasiadali do stołu rozmaitych 
unijnych targów, gdzie karty już dawno potasowano, a reguły gry zostały z góry 

10  Polska uzyskała aż 43 okresy przejściowe zawarte w 12 spośród 31 dossiers.
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określone. Na dodatek – wraz z przystąpieniem do Unii – w Polsce wyczerpa-
ło się to, co stanowiło wcześniej jej paliwo na drodze do Europy. Coraz bardziej 
dojmująca stawała się frustracja, której źródłem było rozczarowanie wynika-
jące z postrzegania wspólnoty – całkiem niesłusznie – jako idealnego punktu 
odniesienia, który warto imitować. Strategia bezrozumnej adaptacji – w wa-
runkach udziału we wspólnocie – nie mogła na dłuższą metę porywać „serc 
i umysłów” rodaków. Ku zdziwieniu szerokich mas polskiego społeczeństwa, 
zjednoczona Europa okazała się daleka od post-historycznego raju, gdzie Polacy 
mogą swobodnie rozgościć się, korzystając z dobrodziejstw otuliny europeiza-
cji. W żadnej mierze nie nastąpił „koniec Historii”, uzasadniający porzucenie 
strategicznych wizji polityki europejskiej. Przecież to właśnie wtedy Polska do-
świadczyła m.in. silnej polaryzacji w Unii, cierpiącej z powodu podziałów na tle 
wojny w Iraku. Pamiętajmy, że nadmierne eksponowanie wektora atlantyckiego 
stało się powodem rozlicznych pretensji napływających do Warszawy ze strony 
„rdzenia” integracji. Wszak prezydent Francji posunął się nawet do bulwersu-
jącego stwierdzenia, że oto Rzeczpospolita zmarnowała okazję, by „zachować 
milczenie”11. To protekcjonalne „ruganie” napływające do nas m.in. z Paryża 
dowodziło, iż w umysłach zachodnich polityków pozycja naszego kraju nadal 
oscyluje wokół peryferii. Nie należy też zapominać, iż równolegle trwały pra-
ce nad Traktatem Konstytucyjnym, który zapowiadał m.in. zmianę sposobu 
obliczania głosów w Radzie UE. Nie będzie przesadą opinia, że postulaty no-
wych państw członkowskich niewiele wówczas znaczyły dla architektów zmian 
instytucjonalnych, którzy uwzględniali – w pierwszej kolejności – preferencje 
„centrum” systemu i wcale nie unieważnił tego ostateczny upadek konstytucji 
dla Europy w 2005 roku12.

Wobec dojmującego deficytu pomysłów na to co zrobić z członkostwem oraz 
ewidentnej bezradności koncepcyjnej w dziedzinie modernizacji kraju – bodaj 
po raz pierwszy od roku 1989 – polityka europejska stała się przedmiotem real-
nej dyskusji obywateli, której apogeum przypadło na wybory 2005 roku. Z uwa-
gi na rozczarowanie wywołane uprzednią polityką adaptacji, przewagę uzyskała 

11  Jacques Chirac jest znany też z innej wypowiedzi, definiującej istotę procesu ak-
cesyjnego do Unii, tzn.: „kiedy jest się członkiem rodziny, ma się więcej praw, niż 
kiedy prosi się o przyjęcie i puka się do drzwi”.

12  To właśnie m.in. francuskie referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu ustana-
wiającego Konstytucję dla Europy z dnia 29.05.2005 r. zakończyło się fiaskiem!
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wówczas strategia budowy odrębnej tożsamości w Unii, zasadzająca się na za-
miłowaniu do specyficznie pojmowanej polityki o charakterze suwerennym, 
ze szczególnie silnie deklarowaną wolą obrony interesu narodowego13. W istocie 
wybór tej koncepcji podyktowany był nie tylko uwarunkowaniami wewnętrz-
nymi, związanymi z kompromitacją elit rządowych, lecz również wspomniany-
mi wyżej doświadczeniami pierwszego okresu członkostwa w zjednoczonej Eu-
ropie. Nie miejsce tu na poszukiwanie usprawiedliwień, jednak nie sposób nie 
zauważyć, że koncepcja swoistego „wciskania hamulca” na drodze do szybkiej 
integracji mogła wynikać z pesymistycznej – aczkolwiek prawdziwej – diagnozy 
dotyczącej zdolności państwa polskiego do skutecznej partycypacji w sprawach 
unijnych. Brak sprawnego aparatu państwowego wręcz narażał Polaków na nie-
bezpieczeństwo „dryfu na peryferiach”, skutkującego koniecznością ulegania 
nie zawsze zbawiennemu przymusowi europejskich struktur. Z drugiej strony, 
świadomość ugrzęźnięcia kraju w gigantycznym „niedoczasie” dawała znako-
mite podglebie dla dewastującego euro-sceptycyzmu, prowadzącego w prostej 
linii do uznania Rzeczpospolitej za państwo „votum separatum”. Strategia dba-
łości o własny interes – nieumiejętnie realizowana – potrafi wieść na manowce, 
a frontalna kontestacja głównego nurtu zawsze musi prowadzić do alienacji. 
Zatem ten swoisty autyzm polityczny kolejny raz – tym razem w wyborach 
2007 roku – spowodował postawienie na wokandzie zagadnienia kierunków 
polskiej polityki europejskiej. Wówczas to zwyciężyła – realizowana już później 
w sposób nieprzerwany – idea funkcjonowania kraju w „mainstreamie” inte-
gracji, by z czasem doprowadzić do wysforowania się Polski na czoło państw 
europejskich, zachowujących dobrą kondycję w czasach kryzysu gospodarcze-
go. Dziś bezpośrednią konsekwencją powyższego jest powierzenie polskiemu 
politykowi strategicznej funkcji Stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej, 
co jest z całą pewnością sukcesem osobistym Donalda Tuska, ale także i Pol-
ski14. Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego ciężar gatunkowy uległ bowiem 
istotnemu przesunięciu we wspólnocie, tj. od rotacyjnej prezydencji do nowo 
utworzonych instytucji. Wybór polskiego premiera na stanowisko szefa Rady 

13  A. Niedźwiecki, O podmiotowości w Unii Europejskiej, „Studia i Komentarze In-
stytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 7/2009, http://www.iesw.lublin.pl/sk/
numery/numer7.php (ostatni dostęp 20.12.2014).

14  Światowe media o wyborze Tuska na szefa Rady Europejskiej, 31.08.2014, http://
swiat.newsweek.pl/swiatowe-media-o-wyborze-tuska-na-szefa-rady-europej-
skiej-newsweek-pl,artykuly,346742,1.html (ostatni dostęp 20.12.2014).
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stanowi niewątpliwe pokłosie jego zgodnej koegzystencji z ideami krążącymi 
w głównym nurcie polityki unijnej, odpowiadającymi w istocie pro-integracyj-
nej poprawności politycznej, ochoczo podchwyconej przez część rodzimych elit 
politycznych. Integracja europejska stała się bowiem – niezależnie od wszyst-
kiego – znakomitym narzędziem wykorzystywanym do celów wewnętrznej 
walki politycznej, tj. budowy własnego środowiska partyjnego kosztem innych 
ugrupowań. Do dnia dzisiejszego opinie nietraktujące rozwiązań unijnych 
z pietyzmem i bezdyskusyjnym entuzjazmem łatwo uzyskują łatkę „antyeu-
ropejskich”, co stanowi grzech ciężki, wykluczający z grona rozsądnych dys-
kutantów.

Nic zatem dziwnego, że obecnie z dumą możemy przeczytać w raporcie MSZ 
o dziesięcioleciu Polski w Unii:

W 2014 r. zamykamy pierwszą dekadę w UE jako silne i wpływowe 
państwo członkowskie, które umie bronić swoich interesów, ale jedno-
cześnie działa w poczuciu odpowiedzialności za proces integracji europej-
skiej15.

W optyce resortu spraw zagranicznych członkostwo we wspólnocie sta-
nowi bezapelacyjny sukces Rzeczpospolitej, bogato ilustrowany rozliczny-
mi danymi ekonomicznymi zawartymi w treści dokumentu. Ten entuzjazm 
– przeradzający się miejscami wręcz w triumfalizm – budzi jednak pewne 
wątpliwości. W raporcie pojawiają się bowiem tezy o charakterze stricte po-
litycznym. Autorzy dokumentu nie pozostawiają przestrzeni do spekulacji, 
twierdząc, że:

W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego (lata 2009–2014) Polska 
posiadała 51 mandatów, z czego 29 w Europejskiej Partii Ludowej (EPL) 
– najsilniejszej (liczącej 274 mandaty) frakcji w Parlamencie Europej-
skim. Dzięki temu Polska była w stanie skutecznie wpływać na stanowi-
sko całej frakcji i multiplikować swoje głosy w ważnych dla nas głosowa-
niach16.

15  Raport MSZ: Polskie 10 lat w Unii, s. 11, http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ak-
tualnosci/wiadomosci/polskie_10_lat_w_unii (ostatni dostęp 20.12.2014).

16  Tamże, s. 22.
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Warto dodać, że do EPL przynależą politycy koalicji rządowej (PO i PSL), 
rządzącej do 2015 r., w odróżnieniu od piętnowanej pod tym względem ówczes-
nej głównej siły opozycyjnej (PiS). Czy zatem w tym raporcie nie chodzi jedynie 
o pochwałę formacji sprawującej władzę w Polsce wraz z próbą jej legitymi-
zowania poprzez argumenty z repertuaru spraw unijnych? Te dość oczywiste 
odczucia potwierdza następny passus, tym razem odnoszący się do cnoty stabil-
ności politycznej Rzeczpospolitej w zjednoczonej Europie (pisany jeszcze przed 
zmianą na stanowisku Prezesa Rady Ministrów RP na jesieni 2014 roku):

Spośród 28 obecnych liderów państw UE, premier Donald Tusk jest trze-
cim szefem rządu pod względem stażu (dłużej na czele rządu stoją jedynie 
kanclerz Niemiec – Angela Merkel oraz premier Szwecji – Fredrik Rein-
feldt). Od powołania rządu w Polsce jesienią 2007 r. przez Radę Europejską 
przewinęło się 45 premierów17.

3. 10 lat i co dalej…?
Niezależnie od wszystkiego, członkostwo w Unii przyczyniło się do wzrostu 

– przynajmniej w sensie statystycznym – poziom życia Polaków, co doprowa-
dziło – po części – do spełnienia ich marzeń o awansie ekonomicznym. Jednak 
w ocenie ekspertów odpowiadają za to nie tyle uwarunkowania wewnętrzne, ile 
szeroki napływ funduszy europejskich oraz inwestycji zagranicznych do kra-
ju. Powstaje pytanie, czy ten „egzogeniczny” model rozwoju będzie w stanie 
zapewnić Rzeczpospolitej trwałą modernizację i konkurencyjność w nadcho-
dzących latach. Nie ulega wszak wątpliwości, iż pod wpływem funkcjonowania 
w zjednoczonej Europie polska gospodarka uległa zaplataniu w rozmaite sieci 
współzależności z podmiotami zewnętrznymi, co może generować ryzyko nad-
miernej podatności państwa na zagraniczne wahania koniunktury. Dodatkowo 
niektórzy sądzą, iż środki europejskie wcale nie zostały ulokowane w inwesty-
cje dające nadzieję na wzrost, uznając za bardziej prawdopodobny scenariusz 
ich bezproduktywnego „przejedzenia” w imię doraźnego pobudzenia popytu. 
Wprawdzie fundusze te zostały przyznane po 2004 roku głównie nowym kra-
jom członkowskim, a Rzeczpospolita stała się ich największym beneficjentem. 
Jednak biorąc pod uwagę kryteria ich przekazywania (tj. niski PKB per capita), 

17  Tamże, s. 22.
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powyższe raczej nie stanowi pochlebnej oceny poziom rozwoju cywilizacyjne-
go Polski, na tle standardów europejskich. Zdaniem badaczy, narzędzia poli-
tyki spójności dość powierzchownie modernizowały polską gospodarkę, gdyż 
przeważały inwestycje infrastrukturalne, ewentualnie inicjatywy poprawiające 
jedynie warunki życia mieszkańców (np. ścieżki rowerowe). Natomiast w zbyt 
małym stopniu wzmacniały one postęp gospodarczy, co jest niezbędne, gdyż 
kraj nasz zajmuje niechlubnie pierwsze miejsce od końca w unijnym rankingu 
innowacyjności. W rezultacie mogliśmy cieszyć się z dość nietrwałego efektu 
poprawy koniunktury w pierwszych latach członkostwa, lecz dyskusyjne pozo-
stają perspektywy naszego długoterminowego rozwoju we wspólnocie. Ewiden-
tnie kuleje strategiczne planowanie alokacji środków finansowych, a dominuje 
raczej bezrefleksyjna absorpcja funduszy unijnych. Równocześnie kluczowe 
rozstrzygnięcia podejmowane są w Brukseli, natomiast Polacy jedynie obser-
wują toczącą się dyskusję, polegając w zasadzie bezgranicznie na mądrości part-
nerów europejskich.

Przedstawione wyżej zagadnienie funduszy europejskich stanowi wymow-
ną egzemplifikację konsekwencji procesu europeizacji w postkomunistycznym 
kraju. Otóż – jak przekonują badacze – nasi liderzy nie utworzyli żadnej „na-
rodowej strategii rozwoju”18, autonomicznej wobec unijnej polityki regional-
nej, godząc się jedynie na przyjmowanie wytycznych z Brukseli. Przypominało 
to raczej bezrefleksyjne i „anty-podmiotowe” akomodowanie unijnych suge-
stii, aniżeli rozumne i selektywne korzystanie z rozwiązań Europy Zachodniej. 
Dziś widać już zupełnie wyraźnie, że brak jakiejkolwiek kontroli nad procesem 
europeizacji może powodować utrwalenie zależność kraju od czynników ze-
wnętrznych. Przykładowo integracja doprowadziła do swoistego odrętwienia 
polskich elit, które abdykowały ze snucia strategii długofalowego rozwój kraju. 
Zamiast tego zadowalano się doraźnymi korzyściami płynącymi ze wspólnoty 
i niechętnie zauważano, że dość szybko skończyć się mogą owe „zewnętrzne” 
zasoby niezbędne do dalszej modernizacji kraju. Powstaje zatem pytanie, jaki 
wpływ na politykę regionalną (a także ogólną kondycję Polski w Unii) będzie 
mieć potencjalny koniec europejskiego finansowania nad Wisłą po roku 2020. 
Dziś członkostwo w Unii jest szansą rozwojową, wymagającej przemyślanej 

18  T. G. Grosse, Złoty kaftan europeizacji – refleksje o 10-ciu latach obecności Polski 
w UE, „Analiza IS#68”, http://www.sobieski.org.pl/analiza-is-68/ (ostatni dostęp 
20.12.2014).
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strategii i aktywności po stronie polskich elit. Nie zwalnia ono ani z odpowie-
dzialności za losy kraju, ani nie powinno prowadzić do swobodnego przekazy-
wania kompetencji do Brukseli.

Nie można zaprzeczyć, że Rzeczpospolita należy do krajów wspólnoty o naj-
wyższym wskaźniku bezrobocia, a wielu Polaków – z uwagi na brak perspek-
tyw – wyjeżdża w poszukiwaniu godziwego zarobku. Czy zatem Polska – dążąc 
do centrum Europy – nie ugrzęzła przypadkiem w odmętach kolejnych pery-
ferii, tym razem będących pułapką „średniego dochodu”?19 Dziś dużym prob-
lemem społecznym są wciąż niskie dochody gospodarstw domowych i wcale 
nie zanosi się na poprawę tego wskaźnika, gdyż tanie koszty produkcji będą 
jeszcze przez długie lata stanowiły o „specjalizacji” naszego państwa w mię-
dzynarodowym podziale pracy. Wyjście z tej niszy nie będzie łatwe, gdyż nie 
ma niemal nikogo, kto na poważnie byłby zainteresowane rozwiązaniem tego 
problemem. Powstaje zatem pytanie o inne zasoby, które mógłby zostać wy-
korzystane do modernizacji państwa. Tym panaceum nie może być przykła-
dowo sfera usług publicznych w Polsce, która nie daje nam większych nadziej 
na wzrost, z uwagi na jej permanentny kryzys. Prawdą jest, że udział w zjedno-
czonej Europie miał przyczynić się do unowocześnienia polskiej administracji, 
czego wymagały nawet tzw. kryteria kopenhaskie. Ten ambitny projekt skoń-
czył się jednak na opanowaniu do perfekcji zdolności do implementacji polityk 
i prawa unijnego. Na pierwszy rzut oka doszło do oczekiwanych zmian, lecz 
są one powierzchowne i skrywają pod spodem zaśniedziałą maszynerię, która 
nadal nie odpowiada wymogom państwa nowoczesnego, stanowiąc prawdziwą 
kulę u nogi i hamulec w jego dalszym rozwoju. Bez wątpienia konieczność za-
płaty rachunku za rodzaj „pozornej modernizacji” może odbić się nam czkawką 
w przyszłości. Ewidentnie brakuje twórczego współkreowania procesu europei-
zacji, by uczynić międzynarodowe otoczenie bardziej korzystnym dla polskich 
interesów. Dość dobrze kierownictwo nawy państwowej wdraża polityki i re-
gulacje europejskie, lecz w zbyt małym stopniu promuje własną wizję integracji 
na unijnym forum.

Innym, ważnym tematem dla polskiej polityki – tym razem ściśle sko-
relowanym z zagadnieniem zmian klimatycznych, globalnym ociepleniem 

19  M. J. Radło, D. Ciesielska-Maciągowska, Polska w pułapce średniego dochodu? 
Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i  regionów, Difin, Warszawa 
2013.
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i ochroną środowiska – jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. W licz-
nych debatach na forach unijnych rzeczywiście przeważa aspekt klimatyczny 
tego problemu. Jednak w naszym kraju problematyka energetyczna stanowi 
żelazny punkt w rytualnych dysputach, podszytych dobrze znanymi obse-
sjami o historycznej proweniencji. W Polsce nieprzerwanie pobrzmiewa zło-
wrogie domniemanie niemiecko-rosyjskiego porozumienia ponad naszymi 
głowami. Energetyczna dywersyfikacja staje się natomiast narzędziem w wal-
ce o poprawę rodzimego położenia geopolitycznego. To swoiste wadzenie się 
Rzeczpospolitej z losem przyjmuje tym razem postać bezkompromisowej 
obrony rodzimej infrastruktury krytycznej, przed jej przejęciem przez Gaz-
prom. Jednak czy nie większym zagrożeniem dla polskich interesów są wie-
loletnie zaniedbania w dziedzinie energetyki, związane z nadmierną emisyj-
nością oraz niespełnianiem elementarnych standardów ochrony środowiska? 
W Polsce przeważa tendencja do postrzegania pakietu klimatyczno-energe-
tycznego jako intencjonalnej akcji mocarstw europejskich, zmierzającej do za-
ciśnięcia pętli wokół wątłej polskiej gospodarki. Tymczasem miarą dbałości 
o „rację stanu” byłoby poczynienie wewnętrznych wysiłków w celu przyjęcia 
standardów klimatycznych panujących w Unii, gdyż deficyt modernizacyjny 
w tej dziedzinie jest obecnie ciężarem hamującym marzenia o rozwoju kraju 
w strukturach unijnych20.

Po dziesięciu latach członkostwa we Wspólnocie dobrze widać, że – 
mimo nieprzyjęcia wspólnej waluty euro – losy Unii Gospodarczej i Walu-
towej jako „politycznego i gospodarczego” serca Europy i polskiej polityki 
europejskiej uległy dość solidnemu spleceniu. Już od dawna tzw. „Eurogru-
pa” nadaje ton polityce gospodarczej wspólnoty, poprzez przemożny wpływ 
na ogólne wytyczne polityki gospodarczej ECOFIN-u21. Nieustannie podej-
muje się próby utworzenia budżetu oraz powołania instytucji dedykowa-
nych wyłącznie państwom strefy euro, co generalnie potwierdzałoby tezę 
o trwałości tzw. koncentrycznych kręgów integracji europejskiej. Z uwagi 
na niski PKB per capita nie mamy co marzyć o szybkiej konwergencji Rzecz-

20  A. Niedźwiecki, Europejska Sfera Konstytucyjna –  między otwartością a  toż-
samością, [w:] Rozważania nad polską i bezpieczeństwem współczesnej Europy 
(red.) M. Pietrasiak, S. Bębas, P. Kowalski, Piotrków Trybunalski, 2014, s. 87. 

21  Rada do spraw gospodarczych i finansowych (ECOFIN). W skład Rady wchodzą 
ministrowie ds. gospodarczych i ministrowie finansów państw członkowskich 
Unii Europejskiej.
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pospolitej do standardów zachodnioeuropejskich. Czy to jednak oznacza, 
że powinniśmy pogodzić się z perspektywą długotrwałego funkcjonowa-
nia na obrzeżach tej najbardziej zaawansowanej formy integracji? W ocenie 
Donalda Tuska strefa euro staje się obecnie swoistym „centrum grawitacyj-
nym” wspólnoty22, dlatego pozostawanie poza nią oznacza status unijnego 
państwa peryferyjnego i to nie tylko w sensie ekonomicznym, ale również, 
a może przede wszystkim – geopolitycznym. Nie są przecież odosobnione 
głosy, że przyjęcie wspólnej waluty euro stanowiłoby dla Rzeczpospolitej 
najlepszą „tarczę antyrakietową” w dobie perturbacji na płaszczyźnie bez-
pieczeństwa międzynarodowego.

Niebagatelne ruchy tektoniczne w Europie – napędzane przez kryzys ukra-
iński – czynią wielce prawdopodobnym scenariusz „drugiego podziału jałtań-
skiego”. Możemy w tym miejscu zastanawiać się – nawiązując do antecedencji 
porozumienia mińskiego – dlaczego w Berlinie panuje opinia: „jeśli chcesz mieć 
porozumienie z Rosją, na negocjacje nie zapraszaj Polaków”. Równocześnie nie 
ma chyba bardziej dojmującego objawu polskiej peryferyjności, aniżeli demoni-
zowanie roli RFN we współczesnej Europie, np. przy użyciu ogólnie dostępnego 
instrumentarium polityki historycznej. W ocenie znawców tematu aktualna 
niemiecka „hegemonia” na Starym Kontynencie jest mocno „kulawa”, a w do-
datku Berlin musi ją realizować „mimo woli” społeczeństwa23. Udział w zjedno-
czonej Europie pozwolił Rzeczpospolitej na znaczącą poprawę jej geopolitycznej 
pozycji względem Niemiec, które stały się nie tylko państwem sojuszniczym, 
ale również krajem „powiązanym” politycznie i gospodarczo. Co więcej, przy-
stąpienie do szerszej wspólnoty euroatlantyckiej częściowo wyzwoliło Polaków 
od lęków i fobii z tytuły ich geopolitycznego położenia między Niemcami a Ro-
sją. Kryzys ukraiński przypomniał jednak ponownie ważkie dylematy dotyczą-
ce podstawowych wektorów polskiej polityki zagranicznej. Bez wątpienia – póki 
co – nie udało się polskiej dyplomacji „przenieść” Ukrainy ze „Wschodu na Za-
chód” Starego Kontynentu. Obecnie członkostwo w Unii usypia nieco czujność 
naszych polityków, jak również skłania ich do przerzucania odpowiedzialności 

22  Tusk: Polska powinna dołączyć do  strefy euro, 01.12.2014, http://forsal.pl/
artykuly/838948,tusk-polska powinna-dolaczyc-do-strefy-euro.html (ostatni 
dostęp 20.12.2014).

23  K. Malinowski, Przywódcza rola Niemiec w Europie i na świecie w niemieckim 
dyskursie naukowym, „Przegląd Zachodni”, 2013, nr 2, s. 27.
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geostrategicznej na unijne organy bądź na zachodnich sojuszników, co na dłużą 
metę może okazać się scenariuszem zawodnym.

Dziś zastanawiamy się, jak wyglądałaby Europa bez Unii. Z pewnością konty-
nent poszarpany byłby nacjonalizmami i chaotycznie dryfującymi organizmami 
państwowymi, coraz bardziej słabowitymi w obliczu przelewającej się fali glo-
balizacji. Obecnie Unia postrzegana jest zatem jako autonomiczny i racjonal-
ny aktor, który dąży do maksymalizacji użyteczności państw członkowskich. 
Powstaje niebanalne pytanie, co należy uczynić, by proces integracji zachować 
w dobrej kondycji. Z pewnością spoistość wspólnoty i stopniowe jej pogłębianie 
– bez szaleństwa super-państwa – jest zgodne z interesem Polski.

W ekspertyzie prof. Józefa M. Fiszera możemy przeczytać, iż dzięki człon-
kostwu w Unii:

Polska uzyskała historyczną okazję na poprawę pozycji międzynarodowej, 
czyli możliwość awansu z peryferii do pół-peryferii europejskich24.

A zatem zauważalny jest swoisty „deficyt” dostępu Rzeczpospolitej 
do twardego rdzenia integracji. Można zadać pytanie jakie są przyczyny 
tego stanu rzeczy. Wydaje się, że po 1989 roku Polska zmieniła przynależ-
ność do obozów geopolitycznych, tj. wyszła z rosyjskiej strefy oddziaływań, 
by przystąpić do obszaru euroatlantyckiego, lecz nie doprowadziło to „z au-
tomatu” do wydobycia się kraju ze stanu peryferyjnego. Okazało się, że droga 
do nowego centrum jest długa i najeżona przeciwnościami, z którymi nieła-
two jest się uporać. Ta otulina europeizacji, choć sprawiająca wrażenie kom-
fortowej, dość mocno wryła się w procesy społeczno-polityczne w naszym 
kraju. Dała ona poczucie przynależności i bezpieczeństwa, lecz równocześnie 
narzuciła Polsce określone rozwiązania w polityce i gospodarce. W otulinie 
europeizacji czujemy się nader dobrze, ale zbyt łatwo przyzwyczajamy się 
do myśli, że inni wiedzą lepiej jakie winny być strategiczne kierunki inte-
gracji. Czy wobec powyższego powinien zadowalać nas status państwa „pół-
-peryferyjnego”, co zdaje się rekomendować w swojej ekspertyzie prof. Józef 
M. Fiszer?

24  Ekspertyza Prof. dr hab. Józefa M. Fiszera przyjęta przez I Ogólnopolski Kon-
gres Europeistyki w Warszawie 18–20 września 2014, pt. Bilans 10 lat członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej, s. 3.
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Dziś ewidentnie brakuje klarownego przekazu w kwestii strategicznych ce-
lów polskiej polityki zagranicznej. Nowa premier polskiego rządu – w trakcie 
prezentacji swojego gabinetu – zaskoczyła wszystkich zgromadzonych filozofią 
„gospodarnej kobiety pilnującej ogniska domowego”25. Ta niejasna wypowiedź 
nie tylko zbudowana była na bazie dość niefrasobliwych stereotypów, lecz rów-
nież zabrzmiała niezwykle defensywnie i zachowawczo. Z drugiej strony, nowy 
szef MSZ – w sejmowym wystąpieniu – obwieścił plany ofensywy naszej dy-
plomacji poza granice Europy, aby umożliwić podbój rynków wschodzących 
przez rodzimy biznes26. Jest to dość ambitny program, jednak może warto 
pokusić się wpierw o przywództwo w regionie Europy Środkowej i Wschod-
niej, zanim wypłyniemy na szerokie wody polityki globalnej. Od dawna ku-
leją nasze relacje choćby ze Słowacją lub Litwą, które to kraje wydają się być 
niezainteresowane przywództwem regionalnym Rzeczpospolitej. W istocie 
polskie elity, odrętwiałe w konceptualnym letargu – pod wpływem integracji 
– miotają się pomiędzy ospałym adaptacjonizmem a snami o odgrywaniu klu-
czowej roli w centrum wspólnoty. Przy tym coraz częściej odpowiedzialność 
za rozwój kraju przesuwają one na poziom europejski, co może powodować 
negatywne konsekwencje dla wciąż młodej polskiej demokracji. W istocie 
wiele decyzji podejmowanych jest w Brukseli, a co za tym idzie maleje realny 
poziom kontroli władzy przez obywateli. Sprawy merytoryczne załatwiane są 
na forum unijnym, natomiast krajowym politykom pozostaje bezproduktyw-
ny bój o sprawy drugorzędne. Polska nie może być przykładowo wiarygodnym 
ekspertem dla Ukrainy w dziedzinie demokratyzacji i wyborów, skoro krajowe 
wybory samorządowe anno domini 2014 wykazały tyle nieprawidłowości. Co 
więcej, członkostwu Polski w Unii raczej nie służy niezwykle niski poziom 
zaufania obywateli do instytucji publicznych, które zostały m.in. powołane 
do brony ich interesów na niwie europejskiej. Zamiast tego rodacy wolą opinie 
i ekspertyzy płynące z zagranicznych ośrodków opiniotwórczych, co stanowi 
o mizerii polskiej demokracji.

25  Z wypowiedzi Ewy Kopacz podczas prezentacji nowego rządu na Politechnice 
Warszawskiej w dniu 19.09.2014.

26  Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 
2014–2014, http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/infor-
macja_rady_ministrow_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_la-
tach_2014___2015 (ostatni dostęp 20.12.2014).
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Powstaje pytanie w jakim stopniu dzisiejsza Polska – po dziesięciu latach 
członkostwa – podmiotowo współkształtuje regulacje europejskie, a w jakim 
stopniu jest ich wytworem. W świecie współzależności nie bez znaczenia jest 
budowanie relacji transferu norm i reguł, które są maksymalnie korzystne 
dla kraju, a jednocześnie mniej korzystne dla jego oponentów. Tworzenie sieci 
współzależności oraz używanie ich do osiągania przewagi nad resztą otoczenia 
międzynarodowego stanowi dziś normalna praktykę dyplomatyczną. W przy-
padku Starego Kontynentu mechanizmy regulacyjne przybrały postać Unii Eu-
ropejskiej, która służy państwom członkowskim do utrzymania sterowności 
w procesie globalizacji i maksymalizacji korzyści w ramach obrotu międzyna-
rodowego. Dziś już wiemy, że w przypadku polskiej transformacji dominował 
rodzaj „zapożyczonej modernizacji”. Z uwagi na powyższe, Rzeczpospolitą 
przytłoczył nieco determinizm struktur, będący rezultatem integracji postko-
munistycznego kraju z Europą Zachodnią. Wielce dyskusyjne jest zatem, czy 
Polska zdoła wzmocnić swoją autonomię w polityce międzynarodowej. Wyda-
je się, iż nasz region nie nadrobił jeszcze historycznych różnic między Zacho-
dem i Wschodem, gdyż niestety wciąż obecny jest syndrom rozwoju zależnego 
tej części Starego Kontynentu, niezwykle podatnej na wahania koniunktury 
i szoki gospodarcze pochodzące z centrum systemu.

Podsumowanie

Dziś upajanie się członkostwem w Unii trwa w najlepsze, a enuncjacje po-
dobne do tych z raportu MSZ można przyrównać jedynie do „wielkiego orła 
z czekolady”. Dziesięć lat we wspólnocie wprawdzie dało gigantyczny sukces 
w wielu obszarach państwa i gospodarki. Można jednak mieć pewien niedosyt, 
gdyż wydaje się, że Polacy nie w pełni wykorzystali daną im szansę. W trak-
cie tej dekady ewidentnie zabrakło strategicznego spojrzenia na członkostwo 
w zjednoczonej Europie, a co za tym idzie kreatywnego wykorzystania unij-
nego instrumentarium. Zastanawiająca jest także łatwość, z jaką przystano 
na politykę konformistycznego moszczenia się w otulinie europeizacji, bez 
pretensji do współkształtowania europejskich mechanizmów regulacyjnych. 
Polskie elity oddały w dużym stopniu inicjatywę gremiom unijnym i najwy-
raźniej zdecydowały się na rodzaj samoograniczenia, polegającego na ledwie 
implementowaniu wytycznych płynących z Brukseli. W przeważającej mie-
rze była to, z wyjątkiem okresu politycznego autyzmu lat 2005–2007, strategia 
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adaptacji, polegająca na imporcie porządku prawno-gospodarczego Europy 
Zachodniej. Można zadać pytanie, czy Polska w tym ujęciu będzie nadal trwać 
w strukturach europejskich. Otóż w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji 
– przy niewielkim potencjale ekonomicznym Rzeczpospolitej – istnieje ryzyko 
ugrzęźnięcia kraju w niszy pół-peryferii na lata, bez szans na awans do cen-
trum systemu.





Marcin Frenkel
Uniwersytet Łódzki

Polityka wschodnia ministra spraw 
zagranicznych Radosława Sikorskiego 
– kontynuacja czy odejście od koncepcji 
paryskiej „Kultury”
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Radosław Sikorski był – jak dotychczas – najdłużej urzędującym ministrem 
spraw zagranicznych III RP. Siedmioletni okres (2007–2014) kierowania pol-
ską dyplomacją przypadł na czas permanentnego konfliktu pomiędzy dwiema 
głównymi partiami politycznymi – współrządzącą (w koalicji z PSL) Platformą 
Obywatelską i opozycyjnym Prawem i Sprawiedliwością. Działalność ministra 
Sikorskiego, zwłaszcza w sferze retorycznej, była szeroko dyskutowana zarów-
no przez publicystów, jak i ludzi nauki. Jednym z często podnoszonych zarzu-
tów, było odejście przez rząd Donalda Tuska od koncepcji polityki wschodniej 
opracowanej przez środowisko paryskiej „Kultury”1. Realizacja tzw. „doktryny 
Giedroycia” była uważana za pewien aksjomat polskiej polityki zagranicznej 
po 1989 r.2

Celem niniejszego artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, 
czy faktycznie polityka zagraniczna ministra Radosława Sikorskiego była po-
rzuceniem, czy jednak kontynuacją koncepcji paryskiej „Kultury”. Z racji ogra-
niczeń objętościowych niniejszego tekstu skoncentrujemy się na latach 2007–
2013, czyli bez ostatnich 9 miesięcy pracy ministra, przypadających na końcowy 
okres ukraińskiej rewolucji, zwanej euromajdanem, w następstwie której doszło 
m.in. do ustąpienia prezydenta Janukowycza, objęcia władzy przez obóz pro-
europejski, rosyjskiego zaboru Krymu oraz konfliktu zbrojnego na wschodniej 
Ukrainie3. Rok 2014 obfitował w tak dużą ilość wydarzeń nad Dnieprem, iż ów-
czesna polska polityka zagraniczna zasługuje na osobny tekst.

1  „Kultura” – najważniejsze pismo polityczno-kulturalne polskiej emigracji, wyda-
wane w latach 1947–2000 w podparyskim Maisons-Laffitte (za wyjątkiem pierw-
szego numeru, który opublikowany został Rzymie). Twórca i redaktor naczelny 
„Kultury” – Jerzy Giedroyc, sam na łamach pisma chwytał za pióro sporadycznie, 
natomiast motywował i inspirował do pisania skupiony wokół siebie szeroki krąg 
wybitnych intelektualistów. W zakresie polityki zagranicznej kluczową rolę od-
grywał londyński publicysta – Juliusz Mieroszewski. 

2  A. Smolar, Polska Polityka Wschodnia. Pełny zapis dyskusji zorganizowanej przez 
Fundację im. Stefana Batorego oraz redakcję „Tygodnika Powszechnego” w dniu 
1 marca 2001 r., s. 4, http://www.batory.org.pl/ftp/program/forum/ppw.pdf (ostat-
ni dostęp 13.01.2015).

3  Patrz: Ukraine crisis: Timeline, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26 
248275 (ostatni dostęp 14.01.2015).
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Również ze względu na wspomniane ograniczenia formalne, niniejszy ar-
tykuł będzie dotyczył głównie dynamiki relacji Rzeczypospolitej z Federacją 
Rosyjską, jako pewnego novum w porównaniu do polityki wschodniej kilku 
poprzednich polskich rządów. Stosunki  z Ukrainą i Białorusią poruszone zo-
staną w węższym zakresie i pojawią się tylko  w kontekście głównego tematu, 
czyli kontaktów na linii Warszawa – Moskwa. Z wyżej wymienionych rozważań 
została wyłączona Litwa, która odkąd stała się członkiem Unii Europejskiej, jest 
bardziej elementem polskiej polityki europejskiej niż wschodniej4.

Dla naszej analizy kluczowe ma znaczenie tzw. „Doktryna ULB”. Ten swo-
isty program polskiej polityki wschodniej, stworzony przez zespół paryskiej 
„Kultury”, można streścić w trzech zasadniczych punktach:

1) wspieranie niepodległości Ukrainy, Litwy i Białorusi (w tym akceptacja 
powojennych granic);

2) realizowanie idei „pomostu” na Wschód zamiast „przedmurza” cywili-
zacji europejskiej – wobec naszych wschodnich sąsiadów;

3) zaniechanie polsko-rosyjskiej rywalizacji o dominację nad Europą 
Wschodnią.

Nie sposób również mówić o tym koncepcie w oderwaniu od dwóch innych 
postulatów Giedroycia, to jest pojednania polsko-niemieckiego i integracji Pol-
ski z organizacjami politycznymi, wojskowymi i gospodarczymi Europy Za-
chodniej. Te dwa elementy, zdaniem twórców „Kultury”, dawały Rzeczpospoli-
tej odpowiedni potencjał i swobodę działań na Wschodzie5.

4  Z. Najder, Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, 
„Komentarz Międzynarodowy Puławskiego”, maj 2010, http://www.pulaski.pl/
images/publikacje/kmp/2010/Pulaski_Policy_Papers_No_11_10.pdf (ostatni do-
stęp 14.01.2014). A. Brzeziecki, Koniec świata romantyków, „Tygodnik Powszech-
ny”, 17  lutego 2008, http://tygodnik.onet.pl/kraj/koniec-swiata-romantykow/
fgje3 (ostatni dostęp 14.01.2015).

5  Zasadnicze znaczenie miał tu postulat normalizacji stosunków na  linii Bonn–
Warszawa i wychodząca mu naprzeciw Ostpolitik kanclerza Willy’ego Brandta. 
Normalizacja i  stabilizacja stosunków Polski  z demokratycznymi Niemcami 
uderzała w pozycję Moskwy, jako jedynego gwaranta granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej, a tym samym – w dłuższej perspektywie – dawała Polakom (najpierw 
opozycji i emigracji, a od 1989 r. oficjalnym czynnikom w Warszawie) większą 
swobodę działań na Wschodzie. Dążenia do demontażu ZSRR nie pociągały już 
za sobą ryzyka utraty przez Polskę na rzecz Niemiec ziem zachodnich i północ-
nych. Patrz: A. Nowak, Polska polityka wschodnia: historyczne inspiracje i współ-
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Realizacja „programu ULB” miała w swoim założeniu zakończyć wielowie-
kowy konflikt pomiędzy Warszawą a Moskwą o dominację na obszarze Ukra-
iny, Litwy i Białorusi. Zarówno w Polsce jak i w Rosji, rozwój drugiego kraju 
postrzegano jako wstęp do jego ekspansji na tereny – jak to nazywa Jerzy Po-
mianowski – Najbliższego Wschodu6. Projekt normalizacji naszych stosunków 
z Rosją (który miał nastąpić po rozpadzie ZSRR) opierał się na zasadzie wzajem-
ności. Oba kraje wyrzekają się ambicji imperialnych wobec narodów żyjących 
pomiędzy nimi i tym samym znika przyczyna konfliktu. Kluczem do realizacji 
tej koncepcji miało być słowo. Słowo skierowane również do Rosjan – zachęca-
jące do dialogu, do wzajemnego zrozumienia, wreszcie do obnażenia zbrodni 
polityki imperialnej. Stąd „Kultura” nie tylko publikowała teksty rosyjskich dy-
sydentów ale wręcz stworzyła dwa numery „rosyjskie”7.

Jak zauważa Marek Kornat, zachowując swe antysowieckie stanowisko i po-
stulaty emancypacji krajów ULB, Giedroyc nieustannie poszukiwał po rosyj-
skiej stronie partnerów do dialogu – do 1991 r. była to tzw. „inna Rosja” – czyli 
kręgi opozycyjne (obrońcy praw człowieka, myśliciele, artyści), a po rozpadzie 
ZSRR – „nowa Rosja” czyli już oficjalne władze nowego państwa deklarujące 
demokratyczny kierunek przemian8.

Giedroyc i Mieroszewski postrzegali ZSRR jako zjawisko – mimo wszyst-
ko – przejściowe (dziś twórcy „Kultury” zapewne podobnie widzieliby Rosję 
Putina). Obowiązkiem więc polskich elit miało być przygotowanie się na mo-
ment, w którym po rozpadzie Sowietów, pojawi się konieczność dialogu 
z demokratyzującą się Rosją. Skoncentrowanie się na niekończących się ra-
chunkach strat i wzajemnych oskarżeń byłoby drogą donikąd. Potrzebna była 

czesne dylematy, [w:] „Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i prak-
tyczne dylematy polityki zagranicznej, Kraków–Warszawa 2010, http://www.
omp.org.pl/artykul.php?artykul=18 (ostatni dostęp 13.01.2015).

6  J. Pomianowski, Chleb z mejszagoły, „Tygodnik Powszechny”, nr 39, 24 września 
2000, http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/giedroyc/pomianowski.html (ostatni 
dostęp 13.01.2015).

7  A. de Lazari, Jerzego Giedroycia wołanie na puszczy, „Przegląd”, nr 30/2006, 30 lip-
ca 2006. http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=artykul&id=11026 
(ostatni dostęp 12.11.2010).

8  M. Kornat, Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Gie-
drojcia i Juliusza Mieroszewskiego, [w:] „Przeklęte miejsce Europy? Tradycje pol-
skiej geopolityki, (red.) J. Kłoczkowski, Kraków 2009. http://www.polskietrady-
cje.pl/article.php?artykul=310 (ostatni dostęp 13.01.2015).
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pragmatyczna polityka dialogu nastawionego na rozwiązywanie konkretnych 
spraw, a nie utwierdzanie się w poczuciu cywilizacyjnej wyższości i roli przed-
murza cywilizacji europejskiej. Zdaniem Mieroszewskiego, XIX w. dowiódł, 
że Europa może się dynamicznie rozwijać bez Polski – to my jesteśmy dodat-
kiem do reszty kontynentu, a nie odwrotnie.

Szansą dla Warszawy będzie wejście w główny nurt polityki przyszłej zjed-
noczonej Europy i odgrywanie w niej roli łącznika między Wschodem a Zacho-
dem. Atrakcyjność Polski, w oczach reszty kontynentu, wynika nie z jej roli jako 
przedmurza, ale jako pomostu. Nasze położenie na pograniczu dwóch światów 
– wschodniego i zachodniego – warunkuje nie tylko magnetyzm naszej kultu-
ry czerpiącej z wielu źródeł – ale przede wszystkim czyni z nas w europejskiej 
rodzinie eksperta od spraw wschodnich. To co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi 
– dzięki naszemu położeniu geograficznemu – to właśnie otwarcie zarówno 
na Zachód jak i Wschód. Zamykanie się we własnej twierdzy, podsycanie rosyj-
skiego zagrożenia i utwierdzanie się w niemożności zrozumienia naszych lęków 
przez zachodnich sojuszników skazuje nas na izolację. Takie odcięcie od świata 
– kultywowanie własnych mitów i narodowych ran – jest destruktywne rów-
nież dla wszelkich przejawów życia umysłowego w kraju – czy to w kontekście 
gospodarczym, kulturalnym czy naukowym.

Niewątpliwie wartym podkreślenia jest fakt, iż koncepcje polityczne „Kultu-
ry” nigdy nie miały charakteru antyrosyjskiego. Mając na uwadze zapewnienie 
państwu polskiemu bezpieczeństwa, Giedroyc nie traktował polityki zagranicz-
nej jako gry zero-jedynkowej, gdzie sukces jednej strony jest osiągany kosztem 
porażki drugiej strony. Owszem, idea budowy pasa niepodległych państw po-
między Polską a Rosją była wymierzona w imperializm rosyjski ale on, zda-
niem Redaktora, wcale nie służył Rosji – rozumianej jako naród, społeczeń-
stwo9. Agresywna, czy też ekspansywna, polityka zewnętrzna Moskwy zawsze 
łączyła się z polityką totalitarną lub autorytarną skierowaną do wewnątrz kraju. 
Tym samym wyrwanie krajów ULB spod dominacji Kremla, pośrednio miało 
prowadzić do zmian demokratycznych i ich dobrodziejstw w samej Rosji.

Kluczową rolę w „programie wschodnim” „Kultury” odgrywała Ukraina 
– w tym przede wszystkim dążenie do normalizacji stosunków polsko-ukra-

9  Instynkt państwowy. Rozmowa z Jerzym Giedrojciem, redaktorem „Kultury”, „Po-
lityka” nr  35(2208), 28  sierpnia 1999, http://archiwum.polityka.pl/art/instynkt-
-panstwowy,391542.html (ostatni dostęp 14.01.2015). 
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ińskich. Miało to się odbywać zarówno w celu krótkoterminowym – w walce 
o wolność ze wspólnym wrogiem jakim było imperium sowieckie i uniemożli-
wieniu mu wygrywania narodowych antagonizmów, jak i w celu dalekodystan-
sowym jakim było działanie na rzecz przyjaznego sąsiedztwa w przyszłości, gdy 
oba kraje odzyskają już niepodległość.

Juliusz Mieroszewski wielokrotnie powtarzał, iż kwestia wschodnia ma 
zasadnicze znaczenie dla przyszłości Polski i jej pozycji w Europie. Odpo-
wiednie ułożenie stosunków Warszawy z jej wschodnimi sąsiadami będzie 
stanowić w dalszej perspektywie o sile polskich wpływów nie tylko w Europie 
Wschodniej ale i na całym kontynencie10. „Londyńczyk” podkreślał, że siła 
polskiego głosu w przyszłym sojuszu europejskim będzie zależeć w dużej 
mierze od dwóch czynników: dobrych relacji i współpracy ze wschodnimi 
sąsiadami i pojednania z Niemcami – krajem który może być potencjalnym 
partnerem Polski w jej planach przyciągania państw ULB do świata zachod-
niego11.

Narzędziem realizacji Doktryny ULB był krytyczny stosunek do narodo-
wych mitów, porzucenie myślenia życzeniowego (tak charakterystycznego ów-
cześnie dla wielu przedstawicieli emigracji londyńskiej), akceptacja powojen-
nych granic, a przede wszystkim dialog i długofalowe oddziaływanie na partne-
rów – również z pominięciem szczebla rządowego, a na płaszczyźnie kulturalnej 
i naukowej.

Polityka wschodnia ministra Sikorskiego

W otwierającym siedmioletni okres rządów Donalda Tuska, sejmowym ex-
pose z listopada 2007 r., polityka wschodnia nie zajmowała pozycji kluczowej. 
Stosunki z Ukrainą, Rosją i Białorusią zostały wymienione w dalszej kolejno-
ści, po relacjach z Unią Europejską – jako całością i z Niemcami („strategiczne 
stosunki”), Francją, Wielką Brytanią, Włochami oraz Hiszpanią w zakresie 
współpracy bilateralnej. Kontakty z naszymi wschodnimi sąsiadami ustąpiły 
również miejsca Stanom Zjednoczonym, Grupie Wyszehradzkiej oraz krajom 
strefy Morza Bałtyckiego. Kluczową tezą sejmowego wystąpienia Donalda 

10  A. Friszke, Ćwiczenia z geopolityki, „Przegląd Polityczny”, nr 51/2001, s. 131.
11  M.  Wawrzonek, Juliusz Mieroszewski i  jego koncepcja „ULB” –  30 lat później, 

Impresje, teka 15 (2009), s. 52. 
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Tuska w zakresie zagadnień międzynarodowych było określenie Unii Europej-
skiej jako głównej płaszczyzny realizacji polskich interesów narodowych oraz 
wyrażenie ambicji współkształtowania polityki unijnej. Drugim wskazanym, 
istotnym filarem bezpieczeństwa Polski było członkostwo w NATO. Jako swoje 
główne zadanie premier wymienił kontynuowanie nadrabiania zapóźnień cy-
wilizacyjnych naszego kraju, w tym wspieranie rozwoju gospodarczego, a w ślad 
za tym polepszenie warunków życia ogółu społeczeństwa. Stąd też priorytetowa 
pozycja Unii Europejskiej jako narzędzia gospodarczego i szerzej cywilizacyj-
nego wzmacniania Rzeczypospolitej, ale także pozytywnego oddziaływania 
na naszych wschodnich sąsiadów (premier zapowiedział m.in. wznowienie 
dialogu z Rosją, wspieranie prozachodnich aspiracji Ukrainy oraz inicjowanie 
procesów demokratycznych na Białorusi).

Istotnie, nowy rząd wprowadził gruntowane zmiany w polskiej polityce 
zagranicznej w stosunku do działań poprzedniej koalicji. Przede wszystkim 
opowiedziano się za wejściem w główny nurt europejski w oparciu o współ-
pracę z Niemcami i Francją, zamiast dotychczasowych prób kontestacji wielu 
obszarów polityki unijnej i budowy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi oraz 
z doraźnie tworzoną koalicją państw Europy Wschodniej, zagrożonych impe-
rializmem rosyjskim. Zdecydowano się również na wznowienie dialogu z Rosją 
celem poprawy wzajemnych relacji, których zły stan uznano za niesłużący pol-
skim interesom. Zamiary rządu dobrze oddawało w/w expose Donalda Tuska, 
we fragmencie poświęconym stosunkom z Federacją Rosyjską:

[…] poszerzenie obszarów bezpieczeństwa, współpracy i demokracji 
w tym właśnie kierunku [wschodnim – przyp. MF] będzie miało zasadniczy 
pozytywny wpływ na naszą przyszłość i na los całej Europy. Dlatego spe-
cjalną uwagę poświęcimy naszym relacjom z Ukrainą i Rosją oraz sytuacji 
na Białorusi. Choć mamy swoje poglądy na sytuację w Rosji chcemy dialogu 
z Rosją, taką jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje 
interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej12. 

W zakresie relacji z Ukrainą, tandem Tusk-Sikorski opowiadał się kontynu-
acją polskiego wsparcia dla integracji Kijowa ze strukturami euro-atlantyckimi, 

12  Tekst expose premiera Donalda Tuska, „Rzeczpospolita”, 23  listopada 2007, 
http://www.rp.pl/artykul/71439.html?p=33 (ostatni dostęp 30.12.2014).
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lecz jednocześnie wyraził oczekiwanie na większą inicjatywę i determinację 
w tym temacie ze strony samych Ukraińców. Przypomnijmy, iż na czas objęcia 
rządów przez koalicję PO-PSL przybiega końcowy okres rządów przywódców 
pomarańczowej rewolucji z 2004 r. Pomimo dużych nadziei wiązanych przez 
Warszawę z tymi politykami, ich władza nie dokonała znaczącego postępu w in-
tegracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Nasilał się za to chaos wewnętrz-
ny, permanentny konflikt polityczny, trwał system oligarchiczny, a w ostatnim 
okresie pojawiły się również, bardzo źle kojarzące się w Polsce, akcenty nacjo-
nalistyczne. Polska polityka wschodnia w tym okresie była krytykowana za nie-
skuteczność w realizacji stawianych przed nią celów13.

Rozwinięciem podstawowych tez dotyczących polityki zagranicznej za-
wartych w expose Donalda Tuska było sejmowe wystąpienie nowego ministra 
spraw zagranicznych – Radosława Sikorskiego w 2008 r.14 Warto pochylić się 
nad tym tekstem, bowiem jest on kluczowy dla zrozumienia filozofii tego rządu 
w zakresie spraw międzynarodowych, a polityki wschodniej w szczególności. 
W swoim przemówieniu, szef polskiej dyplomacji z jednej strony oddaje hołd 
dawnym bohaterom walki o niepodległość – powstańcom, konspiratorom, 
żołnierzom – ale też wyraźnie zaznacza, że obecna sytuacja wymaga innego 
rodzaju patriotyzmu: budowy „nowoczesnej infrastruktury, wydajnej gospodarki 
i sprawnej administracji”, a dzięki temu też silnego wojska. Urzeczywistnienie 
tej „pozytywistycznej” wizji rozwoju kraju ma się odbywać poprzez otwarcie 
na świat, a przede wszystkim na centrum Europy, czyli na Unię Europejską. 
Skok cywilizacyjny, jaki Polska dokonała po 1989 r., Sikorski porównał do tego 
uczynionego w czasach piastowskich, kiedy to polska polityka zagraniczna była 
również ukierunkowana na Zachód:

Pojednanie z Niemcami, współdziałanie z państwami wyszehradzkimi, 
a w szczególności członkostwo Polski w instytucjach świata zachodniego 
świadczą o przywróceniu geniusza piastowskiego do naszych najnowszych 
zmagań o tożsamość – polską i europejską zarazem.

13  S. Konopacki, Z Maisons-Laffitte patrzono szerzej, „Nowa Europa Wschodnia”, 
nr 5/2010, http://www.new.org.pl/9,post.html (ostatni dostęp 14.01.2015).

14  Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat po-
lityki zagranicznej RP w  2008 roku, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra-
niczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2008/ (ostatni do-
stęp 01.01.2015).
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Tego, co Piastom zabrało kilka wieków – integracji cywilizacyjnej z głów-
nym nurtem Europy – teraz dokonaliśmy w mgnieniu oka.

Ta koncentracja na modernizacji kraju i rozbudowie powiązań z Europą 
Zachodnią nie oznaczała, zdaniem ministra, odwrócenia się plecami do na-
szych wschodnich sąsiadów, lecz chęć wykorzystania instrumentarium unijne-
go do umacniania niepodległości Ukrainy i Białorusi oraz wspierania tam (czy 
w przypadku tego drugiego kraju – inicjowania) procesów demokratycznych. Kon-
cepcja ta wynikała z konstatacji, że sama Polska ma zbyt mały potencjał, aby wyko-
nywać te zadania samodzielnie – o czym miały świadczyć niepowodzenia dotych-
czasowej naszej polityki wschodniej. Dalekosiężnym celem polskiej dyplomacji 
jest, według Sikorskiego, doprowadzenie do członkostwa naszych zabużańskich 
sąsiadów w Unii Europejskiej. Tym niemniej, szef MSZ, podobnie jak wcześniej 
premier Tusk, zaznaczył, iż nikt nie wyręczy Ukraińców w transformacji i moder-
nizacji swojego kraju, które umożliwią akcesję do Wspólnoty Europejskiej.

W zakresie relacji polsko-rosyjskich minister Sikorski opowiedział się za da-
niem szansy współpracy i dialogowi, pomimo dzielących oba kraje, różnych sy-
stemów wartości, jak i zaniepokojenia Warszawy napięciem na granicy rosyjsko-
-gruzińskiej. Ożywienie kontaktów miało nastąpić zarówno na linii rządowej i pre-
zydenckiej, jak i za pośrednictwem takich instytucji, jak Komitet Strategii Współ-
pracy, Forum Dialogu Obywatelskiego oraz Grupa do Spraw Trudnych.

W swoim przemówieniu Radosław Sikorski również wykonał gest wobec 
Białorusi, podkreślając, że kraj ten może liczyć na polską i unijną pomoc, jeśli 
tylko zdecyduje się na dialog i kompromis z demokratyczną opozycją.

Rzeczywiście, zgodnie z zapowiedziami, w pierwszych latach rządów koalicji 
PO-PSL nastąpiła poprawa relacji na linii Warszawa – Moskwa. W listopadzie 
2007 r. polski rząd wycofał się z blokowania rozmów z Rosją na temat jej człon-
kostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W następ-
nym miesiącu, premier Tusk zapowiedział anulowanie polskiego weta odnośnie 
rozmów na temat nowego porozumienia  o partnerskiej współpracy unijno-
-rosyjskiej (PCA). Ten ostatni ruch był krytykowany przez opozycję, iż jest do-
konywany wbrew stanowisku Wilna, sojusznika Warszawy w dyskusjach o po-
lityce wobec Rosji w takich instytucjach, jak Unia Europejska i NATO15.

15  P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia, Ośrodek Myśli Politycz-
nej, http://www.omp.org.pl/stareomp/index8fe3.html?module=subjects&func=
viewpage&pageid=770 (ostatni dostęp 01.01.2015).
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W odpowiedzi na te gesty strony polskiej, Rosja zniosła, obowiązujący 
od dwóch lat, zakaz importu polskiego mięsa16. W styczniu 2008 r. doszło 
do rozmów na temat budowy w Polsce elementów amerykańskiej tarczy an-
tyrakietowej – najpierw na szczeblu wiceministrów w Warszawie, a następnie 
w Moskwie na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Sprawa tarczy od lat 
wywoływała napięcia we wzajemnych relacjach. Strona polska starała się prze-
łamać rosyjski sprzeciw w tej kwestii, przekonując, iż instalacje te mają cha-
rakter wyłącznie obronny i nie stanowią zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej. 
Ostatecznie nie udało się w tej kwestii uzyskać porozumienia, a sam projekt 
instalacji antyrakietowej w dotychczas omawianej formie upadł wraz ze zmianą 
na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych17.

W lutym 2008 r. doszło do wizyty również Donalda Tuska w Moskwie. Po la-
tach przerwy w kontaktach na najwyższym szczeblu, zakres rozmów z premie-
rem Wiktorem Zubkowem i prezydentem Putinem był bardzo szeroki i obejmo-
wał tematy takie jak: negocjacje unijno-rosyjskie, embargo na polską żywność, 
żeglugę przez Cieśninę Pilawską, Gazociąg Północny, tarczę antyrakietową, 
zbrodnię katyńską oraz przyjazd rosyjskiego prezydenta do Polski (premier 
Tusk wystąpił z zaproszeniem).

Szef polskiego rządu spotkał się również z przedstawicielami opozycji an-
tykremlowskiej. Pomimo braku przełomu w żadnej z omawianych kwestii 
(poza wcześniejszym już zniesieniem embarga na eksport mięsa), strona pol-
ska oceniała wizytę jako ważną w kontekście budowy zaufania i sprzyjające-
go klimatu dla dalszych rozmów18. Był to też istotny sygnał dla sojuszników 
z Unii Europejskiej i NATO, iż Warszawa jest otwarta na dialog z Moskwą 
i nie ma podstaw, aby wszelkie polskie postulaty w zakresie unijnej polityki 
wschodniej odrzucać jako pozbawione racjonalności, a motywowane wyłącz-
nie rusofobią.

16  Rosja zniosła embargo na mięso, „Gospodarka.pl, 20 grudnia 2007, http://www.
egospodarka.pl/27060,Rosja-zniosla-embargo-na-mieso,1,56,1.html (ostatni do-
stęp 14.01.2015).

17  Patrz szerzej: Polska bez tarczy, „Raport TVN24”, http://www.tvn24.pl/raporty/
polska-bez-tarczy,234 (ostatni dostęp 14.01.2015).

18  O czym Tusk rozmawiał z Putinem?, 09.02.2014, http://wiadomosci.dziennik.pl/
polityka/artykuly/70483,o-czym-tusk-rozmawial-z-putinem.html (ostatni do-
stęp 04.01.2014).
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To zwiększenie intensywności kontaktów polsko-rosyjskich na szczeblu rzą-
dowym było krytykowane przez część opozycji w kraju, iż następuje ono w ode-
rwaniu od „wojny gazowej”, jaką w tym czasie Moskwa prowadziła wobec Ukra-
iny. Podobnie więc, jak w przypadku PCA, zarzucono rządowi Tuska złożenie 
wspólnych polsko-litewsko-ukraińskich interesów na ołtarzu porozumienia 
z Rosją. Wydaje się, że zdaniem konserwatywnych komentatorów istota rzeko-
mego błędu polskiej dyplomacji nie polegała na konkretnych porozumieniach, 
które by przyniosły stratę krajom ULB (takowych w Moskwie nie zawarto), lecz 
na samym fakcie rozmowy z stroną rosyjską. Dobrze to stanowisko obrazuje 
wypowiedź prof. Nowaka odnośnie do stosunków polsko-rosyjskich: „ze złem 
można iść albo na kompromis, albo na konfrontację”19. Nie istnieje więc żaden 
wariant pośredni, co jest swoistego rodzaju zaprzeczeniem istoty dyplomacji. 
Pytanie jaki kształt miałaby przyjąć postulowana konfrontacja z Moskwą?

Prawicowi obserwatorzy życia politycznego – widząc w wizycie premiera Tu-
ska przejaw uległości wobec Kremla i przesadną dbałość o względy wizerunko-
we – postulowali aby, zamiast na relacjach z Rosją, skoncentrować się na Ukra-
inie, Gruzji i innych krajach zagrożonych imperializmem rosyjskim. Zdaniem 
Bronisława Wildsteina, Rosja Putina to kraj niedemokratyczny, o wrogich in-
tencjach wobec sąsiadów i całkowicie sprzecznych z Polską interesach, rozmowy 
więc nie mają sensu, a poruszane w czasie wizyty Tuska w Moskwie tematy 
w ogóle nie powinny podlegać dyskusji z Rosjanami. Relatywny sukces, jakim 
było zniesienie embarga na dostawy polskiego mięsa do Federacji Rosyjskiej, 
jest w tej retoryce przedstawiany jako zwycięstwo lobby producentów mięsnych 
związanych z PSL, odniesione kosztem interesów ogólnonarodowych20.

Wspomniany tekst redaktora Wildsteina jest przykładem fundamentalnego 
sporu pomiędzy dwiema największymi polskimi partiami politycznymi i sym-
patyzującymi z nimi intelektualistami, dotyczącego polskiej polityki wschod-
niej. W tej dyskusji obie strony powołują się na testament paryskiej „Kultury”. 
Rząd PO-PSL, świadom dzielących Polskę i Rosję różnic w zakresie podstawo-
wych interesów narodowych ale też szerzej – rozbieżności kulturowych, stał 

19  Władca pierścienia, z profesorem Andrzejem Nowakiem rozmawia Michał Ję-
drzejek, „Kultura Liberalna”, nr 14/2014, 1 kwietnia 2014, http://kulturaliberalna.
pl/2014/04/01/wladca-pierscienia/ (ostatni dostęp 13.01.2015).

20  B. Wildstein, Interesy państwa na ołtarzu marketingu, „Rzeczpospolita”, 8  lu-
tego 2008 r., http://www.rp.pl/artykul/9157,90710-Interesy-panstwa-na-oltarzu-
-marketingu.html?p=2 (ostatni dostęp 04.01.2014).
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na stanowisku, że trzeba próbować z Rosją rozmawiać – zarówno na szczeblu 
oficjalnym, jak i pozarządowym – próbując rozwiązywać poszczególne proble-
my. Publicysta „Polityki” Marek Ostrowski nazwał tę taktykę mozolnego dialo-
gu „drążeniem skały” – zwracając uwagę, że to może metoda mało efektowna, 
ale na chwilę obecną bezalternatywna21.

Odmienny pogląd reprezentowała główna partia opozycyjna – Prawo 
i Sprawiedliwość – głosząc daremność wszelkiego dialogu z obecnymi władza-
mi na Kremlu. Było to postrzeganie relacji polsko-rosyjskich jako gry „zero-
-jedynkowej” – czyli każdy ruch szkodzący interesom Moskwy jest korzystny 
dla Warszawy. Zgodnie z tą ideą, w przypadku braku realnych narzędzi do pro-
wadzenia skutecznej konfrontacji z Kremlem, prócz zaniechania kontaktów, 
należało nieustannie przypominać stronie rosyjskiej o jej zbrodniach22.

Sensowność dalszej polityki dialogu z Rosją postawiła pod znakiem zapy-
tania wojna rosyjsko-gruzińska z sierpnia 2008 r.23 Prezydent Lech Kaczyński 
opowiedział się zdecydowanie po stronie Gruzji. Do historii przeszło jego wo-
jownicze przemówienie na wiecu w Tbilisi w towarzystwie prezydentów Ukra-
iny, Litwy, Estonii i Łotwy. Bardziej stonowane stanowisko przyjął polski rząd 
– opowiadając się za integralnością terytorialną Gruzji – ale przede wszystkim 
widząc rozwiązanie konfliktu w udziale Unii Europejskiej i NATO24. Agresyw-
ne zachowania Rosji wobec Gruzji przyśpieszyło formalności związane z budo-
wą tarczy antyrakietowej, w efekcie czego 20 sierpnia strona polska i amerykań-
ska podpisały porozumienie w sprawie instalacji na terenie Rzeczypospolitej 10 
pocisków przechwytujących oraz deklarację w sprawie współpracy strategicz-
nej. Oba dokumenty zapowiadały intensyfikację współpracy Polski i USA w za-
kresie politycznym, gospodarczym, naukowym, ale przede wszystkim w sferze 
militarnej25.

21  M. Ostrowski, Rzeźbienie wodą, „Polityka”, 9 maja 2009, http://www.polityka.
pl/tygodnikpolityka/swiat/290973,1,idea-partnerstwa-wschodniego.read (ostat-
ni dostęp 04.01.2014).

22  Władca pierścienia, op. cit.
23  Patrz szerzej: M. Wojciechowski, Dwa lata po gruzińskiej wojnie, „Gazeta Wy-

borcza”, 9 sierpnia 2010, http://wyborcza.pl/1,76842,8227609,Dwa_lata_po_gru-
zinskiej_wojnie.html (ostatni dostęp 14.01.2014).

24  Kuźniar, Polityka zagraniczna…, s. 378.
25  B. Górka-Winter, Porozumienie Polski i Stanów Zjednoczonych w sprawie obrony 

przeciwrakietowej – zakres współpracy i perspektywy realizacji, „Biuletyn PISM”, 
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Posunięcie to wywołało negatywną reakcję ze strony Kremla. Premier Pu-
tin26 zagroził wycelowaniem rosyjskich rakiet w Polskę, jak tylko pojawią się 
nad Wisłą instalacje tarczy antyrakietowej. Bardziej ugodowe stanowisko przyjął 
minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w czasie swojej wrześniowej wi-
zyty w Warszawie, akcentując kwestię budowy środków zaufania. Jak zauważa 
Łukasz Adamski, Rosjanie podjęli próbę gry skierowanej na skonfliktowanie eu-
ropejskiej – w tym polskiej – sceny politycznej, dzieląc je na „zdrowe siły” – opo-
wiadające się za dialogiem i współpracą i na „nieodpowiedzialnych radykałów – 
rusofobów”. Kluczowe jednak przesłanie płynące z Moskwy to postulat akcepta-
cji przez Zachód rosyjskiej strefy wpływów obejmującej obszar dawnego ZSRR  
i prawa od interwencji (również zbrojnej) poza granicami Federacji Rosyjskiej 
wszędzie tam, gdzie „życie i godność obywateli Rosji” jest zagrożona27.

Strona polska nie zaakceptowała tej propozycji – w praktyce oznaczałoby to 
porzucenie doktryny Giedroycia – tym niemniej Warszawa opowiedziała się 
za kontynuacją prób dialogu z Moskwą. Realizacją tej strategii było spotkanie 
premierów Tuska i Putina w szwajcarskim Davos w styczniu 2009 r. (rozmo-
wy dotyczyły głównie sposobów rozwiązania kryzysu gazowego28), a przede 
wszystkim udział premiera Rosji w obchodach 70. rocznicy wybuchu drugiej 
wojny światowej. W przededniu tych uroczystości Władimir Putin opublikował 
w „Gazecie Wyborczej” artykuł, w którym odniósł się do skomplikowanej hi-
storii relacji polsko-rosyjskich; nieco relatywizując sowieckie „grzechy”, potępił 
Pakt Ribbentrop-Mołotow i wyraził zrozumienie znaczenia kwestii katyńskiej 
dla polskiej wrażliwości29. Pojednawczym gestom Putina towarzyszyły inne, 

nr 38 (506), 22 sierpnia 2008, http://www.pism.pl/files/?id_plik=670 (ostatni do-
stęp 04.01.2014).

26  Władimir Putin stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej pełnił od marca 2000 r. 
do maja 2008, kiedy to objął urząd premiera Rosji, na stanowisko prezydenta wrócił 
w maju 2012. W latach 2008–2012 prezydentem FR był Dmitrij Miedwiediew. 

27  Ł.  Adamski, Polityka Rosji wobec Polski i  EU po  wojnie w  Gruzji, „Biuletyn 
PISM”, nr  43 (511), 18  września 2008, http://www.pism.pl/files/?id_plik=675 
(ostatni dostęp 04.01.2014).

28  Premier zakończył wizytę w  Davos, 29  stycznia 2009, portal „Premier.gov.pl”, 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-zakonczyl-wizy-
te-w-davos.html (ostatni dostęp 04.01.2014).

29  W. Putin, List Putina do Polaków, „Gazeta Wyborcza”, 31 sierpnia 2009, http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,6983945,List_Putina_do_Pola-
kow___pelna_wersja.html (ostatni dostęp 04.01.2014).
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bardziej konfrontacyjne, sygnały z Moskwy, takie jak m.in. publikacje Minister-
stwa Obrony FR obarczające Polskę winą za wybuch II wojny światowej i oskar-
żające Józefa Becka za współpracę z wywiadem niemieckim30, czy rosyjsko-
-białoruskie manewry wojskowe u granic Polski – Zapad 2009.

Tym niemniej, działania na rzecz ocieplenia wzajemnych relacji konty-
nuowano, czego punktem szczytowym był udział premierów Tuska i Putina 
7 kwietnia 2010 r. w uroczystościach z okazji siedemdziesiątej rocznicy zbrodni 
katyńskiej. W swoim przemówieniu Władimir Putin potępił egzekucję polskich 
oficerów, ale też wskazał na szerszy kontekst zbrodni stalinowskich, których 
ofiarami padali obywatele ZSRR. Rosyjski premier opowiedział się za kultywo-
waniem pamięci o pomordowanych, lecz przede wszystkim wezwał do pojed-
nania i współpracy narodów polskiego i rosyjskiego31. Jak na bieżąco komen-
tował w tamtym czasie w „Gazecie Wyborczej” Adam Michnik, przemówienie 
Putina miało doniosły charakter dla relacji polsko-rosyjskich, przede wszyst-
kim ze względu na zdecydowane odcięcie się od zbrodni Związku Sowieckiego 
przez człowieka, który wcześniej nie krył silnego sentymentu do tego państwa, 
a ponadto stawiało kropkę nad „i” w kwestii odpowiedzialności za mord, która 
wciąż jeszcze dla wielu Rosjan nie była oczywista. Co znamienne, rosyjski przy-
wódca w swoim wystąpieniu docenił również wkład Wojska Polskiego w poko-
nanie faszystowskich Niemiec, czego zapomniał zrobić 5 lat wcześniej w cza-
sie obchodów zakończenia II wojny światowej32. Trzy dni później, na lotnisku 
pod Smoleńskiem doszło do katastrofy prezydenckiego samolotu z Lechem 
Kaczyńskim na pokładzie, udającym się na uroczystości rocznicowe organizo-
wane niezależnie od tych z udziałem premierów obu państw.

Pod koniec dnia, w którym rozbił się prezydencki tupolew, na lotnisko 
w Smoleńsku przyjechał Władimir Putin, aby osobiście przekazać kondolencje, 

30  T. Grabowski, G. Makuch, Polityka zagraniczna wobec Rosji, [w:] „Główne kie-
runki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w  latach 2007–2011”, (red.) 
P. Musiał, eSPe, Kraków 2012, s. 241.

31  Pełna treść przemówienia premiera Rosji Władimira Putina, wygłoszonego w śro-
dę podczas uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, http://fakty.interia.pl/
raport-70-rocznica-zbrodni-katynskiej/news-przeczytaj-pelna-tresc-przemo-
wienia-putina-w-katyniu,nId,877865 (ostatni dostęp 05.01.2014).

32  A.  Michnik, Wysoko oceniam przemówienie Putina, „Gazeta Wyborcza”, 
8  kwietnia 2010, http://wyborcza.pl/1,109852,7743423,Wysoko_oceniam_prze-
mowienie_Putina.html (ostatni dostęp 05.01.2015).
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będącemu również na miejscu, polskiemu premierowi. 12 kwietnia prezydent 
Rosji na znak solidarności z Polakami ogłosił dzień żałoby narodowej, a także 
wziął udział w uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej w Krakowie 
(notabene, jako jedna z niewielu głów państw, bowiem ruch lotniczy był ograni-
czony ze względu na unoszący się w powietrzu pył wulkaniczny znad Islandii). 
Tym niemniej od tego momentu stosunki polsko-rosyjskie powoli ulegają po-
gorszeniu, z jednej strony – z powodu niedostatecznej woli współpracy ze stro-
ny Moskwy w zakresie wyjaśniania okoliczności katastrofy, a z drugiej strony 
– z powodu stopniowo nagłaśnianej przez środowiska związane z PiS teorii o ro-
syjskim zamachu na prezydencki samolot. Ostatnim z przejawów ocieplenia 
relacji był przyjazd prezydenta Miedwiediewa do Warszawy w grudniu 2010 r. 
W przededniu tej wizyty, rosyjska Duma przyjęła uchwałę potępiającą zbrodnię 
katyńską, jednoznacznie przypisując odpowiedzialność za nią władzom sowie-
ckim33. Wcześniej, jeszcze w kwietniu 2010 r., rosyjska telewizja dwukrotnie 
wyemitowała „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy (2 i 11 kwietnia). Szacuje się, 
że film obejrzało wtedy łącznie ok. 3,8 mln Rosjan34.

Przy okazji wizyty prezydenta Rosji w Polsce, towarzyszący mu ministrowie 
podpisali ze swoimi polskimi odpowiednikami szereg umów m.in.: o współpra-
cy w zakresie modernizacji, o współpracy w przeciwdziałaniu zanieczyszcze-
niu Morza Bałtyckiego, o polsko-rosyjskim Centrum Dialogu, memorandum 
o współpracy polskiej i rosyjskiej prokuratury (podpisane przez prokuratorów 
generalnych obu krajów). Prezydenci omówili również kwestie współpracy 
gospodarczej i kulturalnej (m.in. wspólny patronat nad wymianą młodzieży), 
a także rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Nie uniknięto również te-
matów trudnych takich, jak zwrot wraku i czarnych skrzynek prezydenckiego 
tupolewa czy los czerwonoarmistów wziętych do niewoli po wojnie polsko-bol-
szewickiej. Przy okazji wizyty w Warszawie, Dmitrij Miedwiediew odznaczył 
Andrzeja Wajdę Orderem Przyjaźni Federacji Rosyjskiej.

W styczniu 2011 r. rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) 
opublikował raport całkowicie obciążający stronę polską odpowiedzialnością 

33  Rosja Potępa zbrodnię katyńską. Przełom czy symbol?, 26 listopada 2010, „Dzien-
nik.pl”, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/311072,rosja-potepia-zbro 
dnie-katynska-przelom-czy-symbol.html (ostatni dostęp 06.01.2014).

34  Miliony widzów obejrzały film „Katyń” w Rosji, 16 kwietnia 2010, „Wirtualneme-
dia.pl”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/miliony-widzow-obejrzaly-film-
-katyn-w-rosji#.
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za katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Treść jak i forma pre-
zentacji dokumentu wywołała bardzo negatywne reakcje zarówno wśród pol-
skich polityków, jak i w społeczeństwie. Powszechne było wrażenie, że śledczy 
z MAK skoncentrowani byli na oczyszczeniu strony rosyjskiej ze wszystkich 
podejrzeń, a nie na gruntownym zbadaniu wszelkich okoliczności35. Tym nie-
mniej, opublikowany w lipcu 2011 r. polski raport przygotowany przez zespół 
ekspertów pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera 
w dużej mierze potwierdził, iż do katastrofy doprowadziły zaniedbania po stro-
nie polskiej, w tym przede wszystkim decyzja o lądowaniu w skrajnie niesprzy-
jających warunkach pogodowych36.

Jednym z istotnych elementów służących poprawie relacji polsko-rosyj-
skich w omawianym okresie było reaktywowanie Polsko-Rosyjskiej Grupy 
ds. Trudnych. Był to powołany w 2002 r. zespół ekspertów i naukowców z obu 
państw – pod przewodnictwem Adama Daniela Rotfelda i Anatolia Torku-
nowa – którzy mieli się zająć zbadaniem i umówieniem najtrudniejszych ele-
mentów wspólnej historii. Na skutek pogorszenia się relacji na linii Warszawa-
-Moskwa, grupa praktycznie nie rozpoczęła prac aż do roku 2008, kiedy przy-
wrócono jej działalność. Jednym z celów funkcjonowania tego zespołu było, 
z jednej strony, odciążenie kontaktów politycznych od konfliktowych kwestii 
historycznych, a z drugiej strony, oddziaływanie na stronę rosyjską w zakresie 
zagadnień z przeszłości w formie „miękkiej” – mniej ultymatywnej37. Grupa 
opublikowała dwie książki historyczne: „Kryzys 1939” i „Białe plamy – czar-
ne plamy” oraz zbiór dokumentów „Związek Radziecki a polskie polityczno-
-wojskowe podziemie”. Instytucjonalnym uzupełnieniem działalności zespo-
łu Rotfelda-Torkunowa jest od 2012 r. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 
i Porozumienia. Jednostka ta poprzez m.in. badania naukowe, działalność 
wydawniczą, organizowanie konferencji, seminariów, wykładów i dyskusji 
miała za zadanie inicjować i wspierać dialog oraz porozumienie w stosunkach 
polsko-rosyjskich. Instytucja ta ma swoją siedzibę w Warszawie oraz bliźniaczy 
odpowiednik w Moskwie.

35  B. Cichocki, Stosunki z Rosją po pięciu latach polskiej polityki normalizacji, „Bez-
pieczeństwo Narodowe”, III-2013/27, s. 35.

36  http://www.komisja.smolensk.gov.pl/kbw/komunikaty/8875,dok.html (ostatni 
dostęp 7.01.2015).

37  Cichocki, op. cit., s. 34.
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Rok 2012 przyniósł pewne osłabienie częstotliwości kontaktów na poziomie 
rządowym, tym niemniej nadal zachowywały one intensywność na szczeblu 
gospodarczym38. Uruchomiono też „mały ruch graniczny” z obwodem kali-
ningradzkim – wydarzenie dość istotne w kategoriach handlowych dla pół-
nocnych województw Polski – dokąd mieszkańcy Królewca masowo udają się 
na zakupy – ale także nie bez znaczenia w sensie turystycznym i społecznym 
(możliwość obcowania Rosjan z inną niż post-sowiecką rzeczywistością, two-
rzenie samoidentyfikacji mieszkańców obwodu – bardziej królewieckiej niż 
rosyjskiej)39.

W roku 2013 obserwowano postępujące pogorszenie stosunków polsko-ro-
syjskich. Zdecydowane różnice poglądów w kwestiach takich jak Partnerstwo 
Wschodnie, stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską czy konflikt syryjski 
stawały się coraz bardziej widoczne. Niewątpliwie wpływ na pogorszenie kli-
matu wzajemnych relacji miały również, odbywające się we wrześniu, rosyjsko-
-białoruskie manewry „Zapad 2013”. Ćwiczenia te symulowały wojnę z pań-
stwami NATO40.

Do pozytywnych zjawisk tego okresu należy zaliczyć wyjątkową popular-
ność rosyjsko-polsko-ukraińsko-chorwackiego serialu poświęconego Annie 
German, polskiej wokalistce urodzonej w ZSRR i nadal bardzo popularnej 
za wschodnią granicą. Był to niewątpliwe – tak ceniony przez Giedroycia – ele-
ment „miękkiego” (ze sfery kultury) oddziaływania, kruszącego wzajemne 
uprzedzenia.

Z wydarzeń natury politycznej warta odnotowania jest wizyta rosyjskiego 
ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa w Warszawie w grudniu 2013. 
Klimat spotkań z polskimi politykami był daleki od tego, jaki towarzyszył roz-

38  M.in. zamiary wspólnej budowy elektrowni gazowej przez PGNiG i Gazprom, 
nowy kontrakt na  dostawy ropy naftowej dla  PKN Orlen, plany połączenie 
elektroenergetycznego z  Kaliningradem. Patrz: P.  Maciążek, Nieświadomi za-
grożeń?, 29 listopada 2012, http://www.new.org.pl/1115,post.html (ostatni dostęp 
07.01.2015).

39  K. Dudzińska, A.M. Dyner, Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradz-
kim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia, „Policy Paper”, nr 29 (77), paź-
dziernik 2013, s. 4.

40  Wypowiedź Jacka Saryusza-Wolskiego dla Polskiego Radia z dn. 3 października 
2013, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/948109,Jacek-SaryuszWolski-na-
-manewrach-Zapad-2013-cwiczono-wojne-z-NATO (ostatni dostęp 08.01.2015).
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mowom w latach 2008–2010, tym niemniej dostrzeżono intensywny rozwój 
współpracy handlowej i pozytywne efekty małego ruchu granicznego z obwo-
dem kaliningradzkim41. Dominowały jednak rozbieżności – przede wszystkim 
temat ukraiński, zwrot wraku samolotu prezydenckiego oraz rozlokowanie ra-
kiet Iskander przy granicy z Polską42.

Zdecydowane pogorszenie relacji między Warszawą a Moskwą nastąpiło 
na przełomie lat 2013 i 2014 za sprawą rewolucji ukraińskiej. Odrzucenie przez 
prezydenta Wiktora Janukowycza – który uległ rosyjskim naciskom gospodar-
czym – umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską w listopadzie 2013 r.43 
wywołało falę protestów w całym kraju, a szczególnie w Kijowie. Konfrontacyj-
na polityka władz i użycie siły do tłumienia demonstracji doprowadziło do es-
kalacji konfliktu, a w efekcie do upadku rządów Janukowycza i jego ucieczki 
do Rosji. Proeuropejska rewolucja nad Dnieprem, której kibicowała Polska, 
obnażyła głęboki konflikt na linii Warszawa–Moskwa, którego przedmiotem 
była przyszłość Ukrainy.

Intensyfikacja kontaktów polsko-rosyjskich zainicjowana w 2008 r. przez 
rząd Donalda Tuska nie oznaczała zerwania, czy też ochłodzenia relacji z po-
zostałymi naszymi wschodnimi sąsiadami. W sytuacji nieskuteczności do-
tychczasowej polityki Polski wobec Białorusi (polegającej na zamrożeniu 
kontaktów na szczeblu rządowym i prezydenckim z uwagi na – uznawany 
jako antydemokratyczny i represyjny – charakter władzy Aleksandra Łuka-
szenki), Radosław Sikorski zdecydował się na zmianę – polegającą na próbie 
wprowadzenia odprężenia i dialogu do relacji z Mińskiem. W założeniu, tak-
tyka ta miała zachęcić władze białoruskie do pewnych ruchów liberalizacyj-
nych i prodemokratycznych, a przede wszystkim do poluzowania więzi tego 

41  W temacie współpracy handlowej patrz szerzej: Mały ruch graniczny z obwodem 
kaliningradzkim bardzo popularny. Coraz więcej Rosjan kupuje w Polsce, „Dzien-
nik Bałtycki”, 30 lipca 2013, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/957132,maly-
-ruch-graniczny-z-obwodem-kaliningradzkim-bardzo-popularny-coraz-wiecej-
-rosjan-kupuje-w-polsce,id,t.html?cookie=1 (ostatni dostęp 14.01.2015).

42  M.  Kacewicz, Ławrow w  Warszawie. Trzy konferencje, jeden rosyjski front, 
19 grudnia 2013, http://opinie.newsweek.pl/lawrow-w-warszawie-trzy-konferen-
cje-rosja-newsweek-pl,artykuly,277364,1.html (ostatni dostęp 08.01.2014).

43  Patrz szerzej: W.  Konończuk, Ukraina rezygnuje z  podpisania umowy stowa-
rzyszeniowej w Wilnie: przyczyny i implikacje, Analizy OSW, 27 listopada 2013, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-11-27/ukraina-rezygnuje-z-
-podpisania-umowy-stowarzyszeniowej-w-wilnie (ostatni dostęp 14.01.2015).
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państwa z Kremlem. W miarę jak następowałyby pozytywne odpowiedzi 
i działania ze strony Mińska, współpraca – w tym pomoc unijna – byłaby in-
tensyfikowana. Polskim zamierzeniom sprzyjało zaniepokojenie władz bia-
łoruskich agresywnymi poczynaniami Rosji w jej wojnie z Gruzją  w sierpniu 
2008 r.44

W następstwie wypuszczenia na wolność trzech więźniów politycznych 
przez reżim Łukaszenki, we wrześniu 2008 r. Radosław Sikorski złożył kilku-
godzinną wizytę na Białorusi. Był to pierwszy przyjazd ministra spraw zagra-
nicznych RP od ponad 10 lat45.  W wyniku spotkania ze swoim białoruskim 
odpowiednikiem, minister Sikorski zadeklarował, że Polska będzie namawiać 
swoich unijnych partnerów do liberalizacji systemu wizowego wobec mińskich 
decydentów. Jednym z tematów rozmów była także sytuacja polskiej mniejszo-
ści. Niezależnie od prób dialogu, polskie władze nie zaniechały również od-
działywania na społeczeństwo białoruskie z ominięciem czynników rządowych 
w Mińsku. W grudniu 2007 r. uruchomiono telewizję Biełsat nadającą na Bia-
łoruś program z Polski – celem dostarczenia Białorusinom treści blokowanych 
w ich kraju przez cenzurę.

W roku 2009 Białoruś została objęta projektem Partnerstwa Wschodniego 
– unijnego programu wspierającego przemiany demokratyczne i gospodar-
cze wśród 6 wschodnich sąsiadów Unii46. W tym czasie Warszawę odwiedził 
również – po kilkunastoletniej przerwie – białoruski premier. W lutym 2010 r. 
doszło do ponownej wizyty Sikorskiego na Białorusi – w agendzie było też spot-
kanie z Aleksandrem Łukaszenką. W listopadzie tego samego roku polski mi-
nister znów pojawił się w Mińsku, tym razem w towarzystwie swojego niemie-
ckiego odpowiednika Guido Westerwelle’go. Głównym tematem rozmów były 
unijne propozycje pomocy finansowej w zamian za liberalizację ustroju, w tym 
w pierwszej kolejności – przeprowadzenie wolnych wyborów prezydenckich. 
Białoruski prezydent dawał do zrozumienia, że jest w stanie spełnić pewien za-
kres postulatów unijnych. Niestety, procedura wyborcza, a zwłaszcza sposób li-
czenia głosów, były dalekie od standardów demokratycznych i spotkały się z ne-

44  R. Kuźniar, Polityka zagraniczna…, s. 386.
45  W lutym 1998 r. – z ramienia OBWE – Mińsk odwiedził Bronisław Geremek.
46  Wśród adresatów Partnerstwa Wschodniego prócz Białorusi znalazły się rów-

nież Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Patrz szerzej: http://
www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/partnerstwo_wschodnie/, http://eeas. 
europa.eu/eastern/index_en.htm (ostatni dostęp 14.01.2015).



105

Polityka wschodnia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego...

gatywną recenzją obserwatorów OBWE47. Powyborcze protesty  i demonstra-
cje opozycji były brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. Jeszcze przed 
głosowaniem represje dotknęły również polską mniejszość narodową (m.in. 
odebranie budynku w Iwiencu należącego do Związku Polaków na Białorusi). 
Tym samym polityka odprężenia i dialogu zakończyła się niepowodzeniem i zo-
stała przez władze w Warszawie zaniechana. Smutnym akordem kończącym 
próbę współpracy z Mińskiem było przekazanie – na skutek zapewne skrajnej 
niefrasobliwości polskich urzędników – danych jednego z opozycjonistów bia-
łoruskich Alesia Białackiego, na podstawie których został on w swojej ojczyźnie 
skazany na 4,5 roku kolonii karnej.

Ocena relacji z Ukrainą w okresie szefowania polskiej dyplomacji przez 
Radosława Sikorskiego wywołuje spore kontrowersje zarówno wśród naukow-
ców, jak i publicystów. Przeciwnicy polityki ministra Sikorskiego zarzucają mu 
odejście od koncepcji Giedroycia, i osłabienie kontaktów z Kijowem na rzecz 
intensyfikacji kontaktów polsko-rosyjskich  (w latach 2008–2010). Natomiast 
zwolennicy wskazują, iż ewentualne „schłodzenie” relacji powodowane było 
zawirowaniami na ukraińskiej scenie politycznej48.

Istotnie, na okres rządów koalicji PO-PSL przypada czas „permanentnego 
kryzysu politycznego” – rozdzierającego obóz polityczny wyniesiony do wła-
dzy w wyniku „pomarańczowej rewolucji” z 2004 r.49 Nie bez znaczenia był 
też podział ukraińskiego społeczeństwa pod względem poczucia przynależno-
ści cywilizacyjnej pomiędzy zwolennikami integracji z Europą i stronnikami 
głębszych związków ze światem wschodniosłowiańskim50. Irytację polskiej 
klasy politycznej powodował brak determinacji strony ukraińskiej w reformo-

47  OBWE: wybory na Białorusi nie były wolne, 20 grudnia 2010, http://www.rp.pl/
artykul/2,581806_OBWE--wybory-na-Bialorusi-nie-byly-wolne.html (ostatni 
dostęp 10.01.2015).

48  Przykładem sporów w  zakresie polityki wschodniej ministra Sikorskiego jest 
m.in. polemika na łamach „Gazety Wyborczej” między prof. Romanem Kuźnia-
rem, a prof. Andrzej Nowakiem. R. Kuźniar, Senne koszmary profesora Nowaka, 
„Gazeta Wyborcza”, 6–7 grudnia 2014. A. Nowak, Putin nas ograł, „Gazeta Wy-
borcza”, 29–30 listopada 2014. 

49  A. Szeptycki, Polityka Polski wobec Ukrainy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 2009”, s. 156–157.

50  Ł. Adamski, Polityka Polski wobec Ukrainy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 2008”, s. 217–218.
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waniu gospodarki i wprowadzaniu europejskich standardów prawnych oraz 
wszechobecna korupcja. Zmiana w podejściu do Kijowa, jaką zaproponował 
rząd Platformy Obywatelskiej, polegała na oddaniu większej inicjatywy samym 
Ukraińcom. Jak to ujął minister Sikorski w swoim expose: „naszych ukraińskich 
przyjaciół przekonujemy, że to przede wszystkim ich gotowość dostosowawcza 
zadecyduje o członkostwie Ukrainy w instytucjach świata zachodniego”51. Sze-
fowi MSZ wtórował Paweł Zalewski, eurodeputowany PO, mówiąc, iż polskie 
bezwarunkowe poparcie dla unijnych aspiracji Ukrainy działało demotywująco 
na ukraińską klasę polityczną, która porzuciła wszelkie ambicje reformator-
skie na rzecz walk partyjnych. Zalewski proponował odejście od postrzegania 
Ukrainy wyłącznie w kategoriach zero-jedynkowej rozgrywki z Rosją, a odda-
nie większej odpowiedzialności za swoją przyszłość samym Ukraińcom52.

Tym niemniej, do 2010 r. kontynuowano dość intensywne kontakty z wła-
dzami w Kijowie. Jak zauważa prof. Kuźniar, w samym roku 2008 premierzy 
Tusk i Tymoszenko spotykali się czterokrotnie. Strona polska zabiegała też 
o wytyczenie programu integracji Ukrainy z NATO, nieco nawet wyprzedzając 
w tym temacie chęci naszych wschodnich sąsiadów (szczyt NATO w Bukaresz-
cie w 2008 r.)53. Zgodnie z rządowymi planami włączenia partnerów z Unii 
Europejskiej w politykę wschodnią, w czerwcu 2009 r. wspólną wizytę w Kijo-
wie złożyli ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Polski. Głównym celem 
delegacji była próba większej aktywizacji Ukraińców w ramach Partnerstwa 
Wschodniego, a tym samym przyśpieszenie procesów modernizacyjnych po-
zwalających na integrację z UE54. Nie bez znaczenia była również chęć zmniej-
szenia konfliktów rozdzierających ukraińską scenę polityczną i paraliżujących 
funkcjonowanie państwa55. Przy okazji tej wizyty, minister Sikorski zapowie-
dział wejście w życie od lipca umowy o małym ruchu granicznym, pozwalają-

51  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagra-
nicznej RP w 2008 roku, 

52  P. Zalewski, Skończy z traktowaniem Ukrainy jako przedmiotu w grze z Rosją, 
„Polska the Times”, 6 marca 2010, www.polskatimes.pl/drukuj/229357, (ostatni 
dostęp 22.11.2010).

53  R. Kuźniar, Polityka zagraniczna…, s. 384. 
54  Kijów: Misja szefów dyplomacji Polski i Niemiec, „Rzeczpospolita”, 17 czerwca 

2009, http://www.rp.pl/artykul/321245.html?print=tak&p=0 (ostatni dostęp 
11.01.2015).

55  
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cym Ukraińcom mieszkającym w pasie do 35 km od granicy na wjazd do Polski 
bez wiz. Jak zauważał korespondent „Gazety Wyborczej”, była to jedyna kon-
kretna sprawa związana z tą wizytą – poza tym cała uwaga strony ukraińskiej 
była skupiona na wewnętrznej walce politycznej i brakowało zaangażowania 
w rozmowy  z unijnymi gośćmi56.

Głęboki kryzys polityczny w Kijowie uległ pewnemu uspokojeniu wraz 
ze zwycięstwem w wyborach prezydenckich w lutym 2010 r. Wiktora Janukowy-
cza z prorosyjskiej Partii Regionów. Nowy prezydent porzucił ambicje swojego 
kraju wobec członkostwa w NATO, zintensyfikował relacje z Rosją, aczkolwiek 
nie zrezygnował z działań na rzecz integracji z Unią Europejską. Na kolejne 3 
lata Kijów pozostawał na rozdrożu między Moskwą a Brukselą. Niewątpliwie 
straciły swą zażyłość relacje z Warszawą. Jak zauważa Roman Kuźniar, pre-
zydent Janukowycz przyjechał do Warszawy dopiero rok po objęciu urzędu, 
podczas gdy Bronisław Komorowski w ciągu sześciu miesięcy sprawowania 
funkcji prezydenta RP nieoficjalnie odwiedził Ukrainę dwukrotnie. W roku 
2011 głowa państwa polskiego jeszcze kilkukrotnie doprowadziła do spotkania 
ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, głównie w celu wzmocnienia proeu-
ropejskich elementów w polityce Kijowa, lecz bez większych efektów. Cieniem 
na relacjach polsko-ukraińskich położyło się uwięzienie Julii Tymoszenko, co 
w Polsce było odbierane jako – przekraczający reguły państwa demokratycz-
nego – atak na opozycję,57. Ponadto, wbrew wysiłkom polskiej dyplomacji nie 
udało się doprowadzić do podpisania przez Janukowycza umowy stowarzysze-
niowej na szycie Ukraina – Unia Europejska w Kijowie w grudniu 2011 r., a co 
więcej Ukraińcy sugerowali w tym czasie, że rozważają przystąpienie do unii 
celnej z Rosją, Białorusią i Kazachstanem58.

Ważnym wydarzeniem dla stosunków polsko-ukraińskich była wspólna or-
ganizacja Euro 2012. Ta piłkarska impreza była przykładem udanej współpracy 
dwustronnej, a przede wszystkim pozwoliła Kijowowi zaprezentować się jako 

56  M. Wojciechowski, Dlaczego Sikorski i Steinmeier musieli zwiedzić Kijów, „Ga-
zeta.pl”, 18 czerwca 2009, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,672
9890,Dlaczego_Sikorski_i_Steinmeier_musieli_zwiedzic_Kijow.html (ostatni 
dostęp 11.01.2015).

57  R. Kuźniar, Polityka zagraniczna…, s. 385.
58  B. Johann, E. Stasik, Zmarnowana szansa – bilans szczytu w Kijowie, 21 grud-

nia 2011, http://www.dw.de/zmarnowana-szansa-bilans-szczytu-w-kijowie/a-15 
615347 (ostatni dostęp 11.01.2015).
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dobry, odpowiedzialny organizator sprawdzający się w europejskim przedsię-
wzięciu. Niewątpliwie była to dla Ukraińców sposobność do zbudowania pozy-
tywnego kapitału w oczach zachodniej opinii publicznej, który być może pro-
centował w czasie euromajdanu i w wydarzeniach politycznych będących jego 
następstwem (zmiana władzy, rosyjska inwazja na wschodniej Ukrainie).

Intensyfikacja zaangażowania polskiego na Ukrainie nastąpiła pod koniec 
roku 2013. Dyplomacja polska dążyła do skłonienia prezydenta Janukowycza 
do podpisania – na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie – umowy 
o stowarzyszeniu i strefie wolnego handlu z UE. Ostatecznie ukraiński przy-
wódca wycofał się z porozumienia z Unią, co pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń 
wywracających stabilność kontynentu59.

Podsumowanie

Ocena zbieżności współczesnych działań politycznych z koncepcją wypra-
cowaną wiele lat wcześniej, i której twórcy już od dawna nie żyją, jest zawsze za-
daniem ryzykownym i siłą rzeczy pozostawiającym dużą przestrzeń do własnej 
interpretacji. Stworzona przez Giedroycia i Mieroszewskiego w drugiej połowie 
XX w. doktryna polityki zagranicznej obejmowała pojednanie ze wschodnimi 
sąsiadami ale również z Niemcami, akceptację powojennych granic, wyrzecze-
nie się imperializmu, integrację Polski z jednoczącą się Europą, a w ślad za tym 
promieniowanie europejskich wartości poprzez Warszawę na Wschód. Idee 
twórców paryskiej „Kultury” stały się zrębem polityki zagranicznej – zwłaszcza 
w warstwie deklaratywnej – kolejnych rządów III RP.

Analizując politykę zagraniczną ministra Radosława Sikorskiego (i mając 
świadomość popełnionych w niej błędów) trudno doszukać się wyraźnego 
zerwania z koncepcjami laffitańskimi. Rzeczpospolita nie tylko nie zrezygno-
wała ze wspierania europejskich aspiracji Ukrainy (choć przerzuciła większą 
odpowiedzialność w tej sprawie na Kijów), ale zintensyfikowała współpracę 
z europejskim centrum (Berlin, Paryż, Bruksela) angażując je  w sprawy Euro-
py Wschodniej (Partnerstwo Wschodnie, wspólne wizyty w Kijowie i Mińsku 

59  Prócz wspomnianych na wstępie wydarzeń natury polityczno-militarnej, warto 
wskazać pozytywne następstwa – zwłaszcza w sensie gospodarczym – zmiany 
władzy w  Kijowie tj.  m.in. podpisanie przez nowe władze ukraińskie umowy 
stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z UE (marzec-czerwiec 2014 r.).
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ministrów Polski i Niemiec), a także dokonała próby dialogu z Moskwą i Miń-
skiem. Osobnym zagadnieniem jest skuteczność tych działań oraz realna moc 
sprawcza naszego kraju w zakresie interesującego nas obszaru geopolitycznego. 
Nie sposób również oceniać działań dyplomacji w oderwaniu od uwarunko-
wań zewnętrznych niezależnych od woli rządu (również tych czynników nie 
mających swej genezy w naszym regionie, a wpływających na sytuację w nim 
– takich jak np. kryzys gospodarczy i problemy strefy euro, wydarzenia  w Afry-
ce Północnej i na Bliskim Wschodzie, zmniejszenie zainteresowania sprawami 
europejskimi przez amerykańską administrację po objęciu władzy przez Bara-
cka Obamę).

Jak wspomnieliśmy, relacje polsko-ukraińskie, przez większą część omawia-
nego czasu, ulegały stagnacji, ale było to w dużej mierze powodowane sytuacją 
wewnętrzną nad Dnieprem

Niewątpliwie starania na rzecz ocieplenia relacji polsko-rosyjskich i polsko-
-białoruskich zakończyły się niepowodzeniem. Jednak powodów tego stanu 
rzeczy trudno dopatrywać się wyłącznie po stronie polskiej. W przypadku 
Rosji, decydujący był tu konflikt zbrojny tego państwa z Ukrainą i opowiedze-
nie się Warszawy, jak i całej Unii Europejskiej, po stronie napadniętego Kijowa. 
Wcześniej atmosferę w relacjach na linii Warszawa–Moskwa popsuła katastrofa 
smoleńska i zaostrzenie retoryki rosyjskich polityków. Inicjowana przez mini-
stra Sikorskiego próba poprawy stosunków z Federacją Rosyjską była motywo-
wana co najmniej trzema czynnikami:

 – brakiem realnych korzyści wynikających z polityki kilku poprzednich 
rządów – polegającej na zaniechaniu kontaktów na szczeblu rządowym 
i prezydenckim ze stroną rosyjską,

 – próbą zmiany wizerunku Polski w  UE jako kraju rusofobicznego, 
który to  obraz utrudniał możliwość oddziaływania na  europejskich 
partnerów,

 – pojednawczymi sygnałami ze  strony Kremla, który w  latach 2008 
– 2009 był również zainteresowany poprawą kontaktów z Warszawą 
– postrzeganą głównie przez pryzmat relacji z całą Unią Europejską.

Warto tu nadmienić, iż w tym okresie wiązano w Europie pewne nadzieje 
na liberalizację i modernizację Rosji wraz z objęciem funkcji prezydenta przez 
Dmitrija Medwiediewa. Oczekiwania te nie zostały spełnione, a czarę goryczy 
przelał sposób powrotu na Kreml Władimira Putina i towarzyszące mu repre-
sje wobec opozycji. Tym niemniej, jak zauważa Andrzej Brzeziecki, spotkania 
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polskich polityków z rosyjskimi przywódcami nie oznaczały poparcia czy „le-
gitymizacji kremlowskiego reżimu”60. Była to próba porozumienia się z Rosją 
– taką jaką jest, w kilku ważnych dla Polski tematach. Nie ma podstaw do twier-
dzenia, iż realizacja alternatywnej strategii polegającej na zaniechaniu kontak-
tów z Moskwą, zacieśnianiu antyrosyjskiego sojuszu opartego na potencjale 
gospodarczo-militarnym takich państw, jak Litwa czy Gruzja, czy też wojow-
nicze przemówienia na wiecach w Tbilisi doprowadzą do demokratyzacji Rosji 
i porzucenia przez nią imperialnych ambicji. Plan taki tym bardziej nie miałby 
szans powodzenia, iż zarówno nasi europejscy, jak i ukraińscy partnerzy i tak 
prowadzili stały dialog z Moskwą. Odwrócenie się plecami do Rosji nie sprzyja 
procesom demokratycznym w tym państwie, bowiem pozwala obozowi wła-
dzy jednoczyć wokół siebie społeczeństwo w poczuciu zagrożenia przez wro-
gi świat zewnętrzny. Czasowe ocieplenie relacji z Rosją spełniło dwie funkcje. 
Oprócz pewnego ożywienia handlowego było to przede wszystkim – poprzez 
odrzucenie wizerunku „rusofobów” – wzmocnienie polskiego głosu w Unii 
Europejskiej, który miał się okazać istotnym w budowaniu unijnej odpowiedzi 
na rosyjską agresję na wschodnią Ukrainę w roku 2014.

Podobnie rzecz się miała w przypadku Białorusi. Rząd Donalda Tuska doko-
nał próby ożywienia relacji z Mińskiem wychodząc z założenia, iż kilkunasto-
letnia polityka izolacji reżimu Łukaszenki nie przyczyniła się do jego osłabienia, 
a wręcz przeciwnie, spychała go w sferę wpływów rosyjskich. Radosław Sikorski 
zaproponował Białorusi unijną pomoc w zamian za stopniową liberalizację sy-
stemu i dialog z opozycją. Wsparcie byłoby intensyfikowane wraz z postępem 
procesu demokratyzacji. Ostatecznie niechęć Łukaszenki do dzielenia się wła-
dzą, siła powiązań z Rosją, a także stopień sowietyzacji białoruskiego społe-
czeństwa doprowadziły do porażki polskiej strategii. Tym niemniej, wydaje się, 
że próba ta była warta podjęcia, skoro alternatywna strategia nie przynosiła do-
tąd skutku. Również sam Giedroyc w drugiej połowie lat 90-tych opowiadał się 
za dialogiem z Łukaszenką, wskazując na autentyczne poparcie społeczne sto-
jące za tym politykiem61.

60  A. Brzeziecki, Koniec świata romantyków, „Tygodnik Powszechny”, nr 7/2008, http://
tygodnik.onet.pl/koniec-swiata-romantykow/d2k4b (ostatni dostęp 11.01.2015).

61  H.M. Giza, Ostatnie lato w  Maisons Laffitte, wywiad z  Jerzym Giedroj-
ciem dla  Polskiego Radia, sierpień 2000, http://www.polskieradio.pl/62/645/
Artykul/260975,Ostatnie-lato-w-MaisonsLaffitte (ostatni dostęp 14.01.2015).
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Próby rozmów z Moskwą i Mińskiem wydają się jak najbardziej zgodne z du-
chem paryskiej „Kultury”. We współczesnej Polsce często mylnie przypisuje 
się Giedroyciowi i Mieroszewskiemu postulat budowy strefy buforowej – w po-
staci państw ULB – odgradzających Polskę od Rosji. W rzeczywistości obaj 
twórcy opowiadali się za koncepcją państw Międzymorza jako pomostu między 
Wschodem a Zachodem, a nie przedmurzem62.

Sam Radosław Sikorski deklarował, że „o Giedroycia sporu nie ma” – bro-
niąc się tym samym przed zarzutami o chęć odejścia od koncepcji laffitań-
skich63. Wydaje się, iż faktycznie nie mieliśmy do czynienia z przekreśleniem 
doktryny paryskiej „Kultury”, lecz z jej realizacją z wykorzystaniem nowych 
narzędzi. Zamiast samodzielnych działań lub lokalnych sojuszy z państwami 
wschodnioeuropejskimi, rząd Tuska opowiedział się za realizacją polskiej poli-
tyki wschodniej z pomocą Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę różnicę poten-
cjału polskiego i rosyjskiego, szukanie wsparcia dla naszych działań w Berlinie 
i Brukseli wydaje się pomysłem uzasadnionym. Również próba zaprzestania 
postrzegania polityki wschodniej jako „zero-jedynkowej” rozgrywki między 
Polską i Rosją też jest zdecydowanie bliska ideom Redaktora. Dyskusję o odej-
ściu lub kontynuacji doktryny Giedroycia przez Radosława Sikorskiego trafnie 
podsumował Wojciech Łysek: „choć sprawiano wrażenie odrzucenia dawnej 
narracji, de facto zmieniano jedynie instrumentarium z tego dostępnego pań-
stwu w erze westfalskiej, na to wykorzystywane przez polityków w czasach post-
nowoczesnych, gdy rośnie rola aktorów ponad- i pozapaństwowych”64.

62  Patrz. T. Kamiński, Wizjonerzy zostawili nam za duże buty. O niezrozumieniu 
koncepcji polityki wschodniej Jerzego Giedroycia, „Liberte”, 20  stycznia 2014, 
http://liberte.pl/wizjonerzy-zostawili-nam-za-duze-buty-o-niezrozumieniu-
-koncepcji-polityki-wschodniej-jerzego-giedroycia/ (ostatni dostęp 11.01.2015).

63  O Giedroycia sporu nie ma. Z Radosławem Sikorskim, ministrem sprawa zagra-
nicznych RP rozmawia Andrzej Brzeziecki, „Nowe Europa Wschodnia”, nr 1/2010, 
http://www.new.org.pl/downloadmagazine.php?f=new_1_2010_069_o_giedroy-
cia_sporu_nie_ma.pdf (ostatni dostęp 14.01.2015).

64  W.  Łysek, Między „Polską Jagiellońską” a  „Polską Piastowską”. Recepcja i  ak-
tualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL, „Przegląd Geo-
polityczny” nr  8/2014, s.  113, http://www.academia.edu/8548494/Mi%C4% 
99dzy_Polsk%C4%85_Jagiel lo%C5%84sk%C4%85_a_Polsk%C4%85_
Piastowsk%C4%85_._Recepcja_i_aktualno%C5%9B%C4%87_koncepcji_
ULB_w_polityce_wschodniej_koalicji_PO-PSL_Przegl%C4%85d_Geopoli-
tyczny_nr_8_2014_s._105-122 (ostatni dostęp 11.01.2015).
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Wstęp

Partnerstwo strategiczne między Polską a Ukrainą wytrzymało próbę 
czasu i ma przed sobą przyszłość. Polska będzie działać na rzecz napełniania 
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 wiarygodność1.

Polskę i Ukrainę łączy wiele, począwszy od oficjalnych, międzypaństwo-
wych relacji, poprzez gospodarkę, kulturę i społeczeństwo. Oba kraje łączy 
również historia, która wpływała i nadal wpływa na charakter stosunków 
bilateralnych. Niemały wpływ na rozwój relacji dwustronnych miały także 
wydarzenia na arenie europejskiej czy międzynarodowej.

Wieloaspektowość stosunków polsko-ukraińskich jest tak wielka i do-
tyczy tak licznych kwestii, że w niniejszym artykule omówiona zostanie, 
w zwięzły sposób, wyłącznie polityka rządu polskiego w stosunku do Ukra-
iny w latach 2004–2014. Pozostałe wątki wymagają bowiem oddzielnych, 
dogłębnych badań, których wyniki mogą być przedstawione w osobnych 
publikacjach.

1. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 
w latach 2004–2007

Kierunki polskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do Ukrainy były dość 
mocno związane z kierunkami polityki zagranicznej kolejnych rządów RP, jak 

1  W. Cimoszewicz, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w  2003 (przedstawiona przez Ministra Spraw Zagranicz-
nych na  posiedzeniu Sejmu w  dniu 22 I 2003 roku), [w:]  http://www.msz.gov.
pl/resource/69ad9a23-6b97-44c6-b075-c03283c0b26c:JCR (dostęp: 12 X 2014). 
Szerzej na  temat strategicznego partnerstwa Polski i  Ukrainy, z  ukraińskie-
go punktu widzenia: О.М. Знахоренко, СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В 
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ, УДК 329 [w:]  http://lib.chdu.
edu.ua/pdf/historyarchive/29/13.pdf (dostęp: 12 X 2014).
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i z rozwojem sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Rok 
2004 to ważna data w historii obu krajów: wstąpienie Polski do Unii Europej-
skiej2 i „Pomarańczowa Rewolucja” na Ukrainie3.

O wydarzeniach związanych z pomarańczową rewolucją wiele mówiono, 
zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Polska i UE udzieliły wsparcia obozowi 
„pomarańczowych” i zaapelowały o przeprowadzenie uczciwych i demokra-
tycznych wyborów. Na Ukrainę przyjechał ówczesny Wysoki Przedstawiciel 
ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Javier Solana. W wyni-
ku „Pomarańczowej Rewolucji” nastąpiło istotne zbliżenie pomiędzy Polaka-
mi i Ukraińcami – nie tylko między politykami, ale także pomiędzy obywa-
telami obu krajów. Nowy prezydent4 zapowiedział wprowadzenie Ukrainy 
do NATO i Unii Europejskiej. Polska, która już była członkiem tych organi-
zacji przyjęła rolę promotora ukraińskich dążeń do członkostwa w NATO 
i w UE5. Wydarzenia na Ukrainie zostały również przedstawione w wystąpie-
niu Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda, w dniu 21 I 
2005 roku przedstawiającego założenia polskiej polityki zagranicznej na rok 
20056. Zdaniem ministra Rotfelda, Polska powinna nadać nowy kształt rela-
cjom pomiędzy Zachodem a Ukrainą, jak również okazać nowemu premiero-
wi i prezydentowi Ukrainy wszelką możliwą pomoc, jak również podzielić się 

2  Rzeczypospolita Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w dniu 1 V 2004 
roku, na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 w Ate-
nach, a będącego prawną podstawą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Bilans 
podsumowujący dziesięcioletni okres członkostwa RP w  UE, [w:] B.  Roguska, 
Komunikat z badań CBOS nr 52/2014, 10 lat członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej, Warszawa 2014.

3  Pomarańczowa rewolucja – to masowe protesty przeciwko fałszerstwom wybor-
czym, które doprowadziły do pokojowej zmiany obozu rządzącego i zapoczątko-
wały demokratyzację systemu politycznego Ukrainy.

4  Nowym prezydentem Ukrainy został Wiktor Juszczenko, który pełnił swą funk-
cję od 23 I 2005 do 25 II 2010. Por. Ющенко Виктор Андреевич – http://file.liga.
net/person/1-viktor-ushenko.html.

5  D. Materniak, Polska i Ukraina, od rewolucji do realizmu, [w:] http://www.psz.
pl/168-archiwum/polska-i-ukraina-od-rewolucji-do-realizmu (dostęp: 15 X 2014).

6  D. Szeligowski, Ukraina w  exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po  akcesji 
Polski do  UE, s.  2, [w:]  http://www.academia.edu/5881803/Ukraina_w_expose_
ministr%C3%B3w_spraw_zagranicznych_RP_po_akcesji_Polski_do_UE (dostęp: 
12 X 2014).
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doświadczeniami w rozwijaniu i utrwalaniu demokratycznej transformacji7. 
Celem polskiej polityki zagranicznej powinno być zabieganie o to: „aby Unia 
Europejska podniosła swoje relacje z Ukrainą do rangi Partnerstwa Strate-
gicznego i otworzyła perspektywę integracyjną, a NATO zaoferowało Ukrai-
nie Program Działania na rzecz Członkostwa”. Minister Rotfeld powiedział 
także, że „zmiany na Ukrainie otwierają nowe możliwości dla naszej polity-
ki na Wschodzie”8. Odwołał się również do relacji z Ukrainą w odniesieniu 
do członkostwa Polski w UE i NATO, zwracając także uwagę na relacje, jakie 
łączyły Polskę z Federacją Rosyjską. Minister powołał się na Ukrainę zarówno 
omawiając kwestie praw człowieka i demokratyzacji, jak również podniósł 
sprawę prestiżu Polski w świecie9.

Akcesja RP do Unii Europejskiej, wydarzenia związane z „Pomarańczo-
wą Rewolucją” na Ukrainie i zaangażowanie polskich władz, a także poparcie 
polskiego społeczeństwa umożliwiły nowe otwarcie w relacjach bilateralnych 
między obu krajami10. Czynnikiem, który znacząco wpłynął na zacieśnienie 
współpracy dwustronnej był wzrost znaczenia obu krajów na arenie między-
narodowej11.

Wystąpienie kolejnego ministra SZ RP, Stefana Mellera z dnia 15 II 2006 
na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku poprzedziła 
ukraińsko-rosyjska wojna gazowa, której wynikiem było ograniczenie przez 

7  Ibidem, s. 3. Por. A. D. Rotfeld, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o za-
daniach polskiej polityki zagranicznej w  2005, http://www.msz.gov.pl/resource/ 
47f551c9-fa2e-4e93-9436-5be43b389755:JCR (dostęp: 12 X 2014).

8  A. D. Rotfeld, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o  zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w 2005, [w:] http://www.msz.gov.pl/resource/47f551c9-fa2e-
4e93-9436-5be43b389755:JCR (dostęp: 12 X 2014).

9  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do UE, s. 3. Por. A. D. Rotfeld, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
o  zadaniach polskiej polityki zagranicznej w  2005, [w:]  http://www.msz.gov.pl/
resource/47f551c9-fa2e-4e93-9436-5be43b389755:JCR (dostęp: 12 X 2014).

10  Stosunki polsko-ukraińskie po pomarańczowej rewolucji. Propozycje dla polskiej 
polityki zagranicznej. Dyskusja panelowa w Fundacji im. Stefana Batorego, 31 V 
2005, Warszawa 2005, s. 2, [w:] http://www.batory.org.pl/upload/files/pdf/dysku-
sja.pdf (dostęp: 14 X 2014).

11  P. Kuspys, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991–2008, Fundacja Instytut 
Studiów Strategicznych, Kraków 2009, s. 173.
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Rosję dostaw gazu na Ukrainę12. Wówczas doszło również do pierwszych 
sporów wewnętrznych u naszego wschodniego sąsiada, choć te spory nie prze-
szkodziły Ukrainie w dążeniu do integracji z UE. W ramach Europejskiej Poli-
tyki Sąsiedztwa Ukraina uzgodniła Plan Działania, w którym zawarty został ze-
staw reform politycznych i ekonomicznych. Podpisano również memorandum 
energetyczne pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Jednakże UE nie podjęła 
decyzji o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego13.

W swoim wystąpieniu minister Meller powiedział, iż „granice Unii powinny 
przesunąć się dalej na wschód i południowy wschód, obejmując także Ukrainę”, 
a decyzje i działania UE i państw członkowskich wobec krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej winny być „oparte na solidnych fundamentach pogłębionej 
i zracjonalizowanej wiedzy”14. Minister Meller stwierdził również, iż Polska 
jest zainteresowana również zabiegami mającymi na celu kontynuację „polityki 
otwartych drzwi” NATO wobec Ukrainy, co umożliwiłoby zmianę „geopoli-
tycznych uwarunkowań w naszym sąsiedztwie, z olbrzymią korzyścią dla Pol-
ski, Ukrainy i wielu innych państw”15. W swoim wystąpieniu Meller podkreślił 
znaczenie relacji łączących Polskę i Ukrainę, dodając także, że Polska może być 
inspiracją dla ukraińskich elit oraz dla rozczarowanego dotychczasowym mo-
delem przemian społeczno-gospodarczych społeczeństwa16. Meller powiedział 
także, iż stosunki polsko-ukraińskie „w sposób szczególny pokazują i nasze miej-

12  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do UE, s. 4.

13  Ibidem. Por. D. Szeligowski, Ukraina a UE – od upadku ZSRR do Partnerstwa 
Wschodniego, 25 XI 2011, [w:] http://www.uniaeuropejska.org/ukraina-a-ue-od-
-upadku-zsrr-do-partnerstwa-wschodniego (dostęp: 14 X 2014).

14  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akce-
sji Polski do UE, s. 4 Por. S. Meller, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006, [w:] http://www.msz.gov.pl/
pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expo-
se_2006/ (dostęp: 14 X 2014).

15  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akce-
sji Polski do UE, s. 4 Por. S. Meller, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006, [w:] http://www.msz.gov.pl/
pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expo-
se_2006/ (dostęp: 14 X 2014).

16  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do UE, s. 5.
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sce w Europie i w świecie, a także naszą działalność międzynarodową i naszą 
odmienną, prawdziwie europejską, spolegliwą tożsamość”17.

W wystąpieniu ministra Mellera Ukraina pojawiała się wielokrotnie, ale już 
wystąpienie ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Borysa Tarasiuka, na fo-
rum Rady Najwyższej Ukrainy w dniu 15 listopada 2006 roku, nie poświęcone 
było współpracy z Polską18.

Objęcie urzędu Ministra Spraw Zagranicznych RP przez Annę Fotygę 
zbiegło się z drugą kadencją Wiktora Janukowycza jako premiera Ukrainy. 
W swoim exposé, wygłoszonym w dniu 11 V 2007, minister Fotyga podkre-
śliła znaczenie dalszego zacieśniania kontaktów pomiędzy Ukrainą i Unią 
Europejską. Według minister Fotygi, Polska powinna być zwolennikiem in-
tegracji UE oraz jej dalszego rozszerzenia na wschód, a także kierować się 
zasadą solidarności, pomimo faktu, iż w przypadku potencjalnego rozsze-
rzenia mogłaby być krajem, który na akcesji kolejnych państw najwięcej 
straci19, przyznając jednocześnie, że Ukraina jest strategicznym partnerem 
Polski20.

Zdaniem minister Fotygi, relacje polsko-ukraińskie powinny pozostać „re-
lacjami dobrymi niezależnie od układów politycznych”. Okazję do dalszego 
wzmocnienia wzajemnych stosunków stanowić może wspólna polsko-ukraiń-
ska organizacja EURO 2012: „Przyznanie Polsce i Ukrainie prawa do organizacji 
w 2012 r. mistrzostw Europy w piłce nożnej przyczyni się do zacieśniania bilate-
ralnych stosunków, otwierając nowe możliwości współpracy i kontaktów. Mamy 

17  Ibidem. Por. S. Meller, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach 
polskiej polityki zagranicznej w  2006, [w:]  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_
zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2006/ (do-
stęp: 14 X 2014).

18  A. Szeptycki, Stosunki Polski z Ukrainą, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 2007, PISM, Warszawa 2007, s. 166. Por. Виступ Міністра закордонних 
справ України Борисa Тарасюкa на засіданні Верховної Ради України, 15 
листопада 2006 [w:] http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/1352.html 
(dostęp: 15 X 2014).

19  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do UE, s. 6.

20  Szerzej na temat strategicznego partnerstwa Ukrainy z Polską: http://pidruch-
niki.com/12991010/politologiya/rozvitok_ukrayinsko-polskogo_strategichno-
go_partnerstva (dostęp: 12 I 2015).
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też nadzieję, że będzie sprzyjać ugruntowaniu europejskiej orientacji naszego 
sąsiada”21.

W swoim wystąpieniu minister Fotyga położyła główny akcent na kwestie 
bezpieczeństwa w ramach NATO i UE, skupiła się również na współpracy pol-
sko-amerykańskiej i istniejących problemach w relacjach z Niemcami. Ukraina 
pojawiła się tylko raz – w kontekście wspólnego sąsiedztwa i relacji bilateralnych 
z RP22.

W roku 2007 warunki prowadzenia wobec Ukrainy skutecznych działań, 
mających wzmocnić ukraińską demokrację i proces integracji europejskiej nie 
były tak korzystne, jak w poprzednich latach. Było to spowodowane złożoną 
sytuacją polityczną na Ukrainie23, ale również sprawami wewnętrznymi Pol-
ski (rozpad koalicji rządzącej, kampania wyborcza do Sejmu i Senatu, proces 
tworzenia nowego rządu)24. Niemniej jednak relacje polsko-ukraińskie w 2007 
roku można uznać za dobre, a kontakty rządowe, zwłaszcza na szczeblu pre-
zydenckim, były stosunkowo częste. Nie doszło również do poważniejszych 
sporów związanych ze wspólną, polsko-ukraińską historią, choć istniały rze-
czywiste powody do konfliktu na tym tle25.

21  D. Szeligowski, Ukraina w  exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po  ak-
cesji Polski do UE, s. 6. Por. A. Fotyga, Informacja Ministra Spraw Zagranicz-
nych o  zadaniach polskiej polityki zagranicznej w  2007, [w:]  http://www.msz.
gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/
expose_2007/?printMode=true (dostęp: 16 X 2014).

22  A. Fotyga, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej poli-
tyki zagranicznej w 2007, [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/
priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2007/?printMode=true 
(dostęp: 16 X 2014).

23  Szerzej na temat przyczyn kryzysu politycznego na Ukrainie: P. Bajor, Ukraina 
po wyborach – koniec czy kontynuacja kryzysu?, Biuletyn Międzynarodowy In-
stytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, nr 3 (3), styczeń 
2008, Kraków 2008, s. 1–7.

24  Ł. Adamski, Polityka Polski wobec Ukrainy, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Za-
granicznej 2008, PISM, Warszawa 2008, s. 217–218.

25  Ł. Adamski, Polityka Polski wobec Ukrainy, s.  234–235. Powodem do  polsko-
-ukraińskich sporów mogła być rzeź Polaków na Wołyniu i działalność Orga-
nizacji Ukraińskich Nacjonalistów, przesiedleńcza akcja „Wisła”, masowe groby 
ofiar komunizmu w Bykowni, czy też budowa pomnika upamiętniającego ofiary 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Por. W. Poliszczuk, Dowody Zbrodni OUN-
-UPA, t. II, Wyd. NORTOM, Wrocław 2000.
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2. Polityka zagraniczna w latach 2008–2012
W wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce, przeprowadzo-

nych w dniu 21 X 200726 zmienił się rząd, na czele którego stanął Donald Tusk, 
a nowym ministrem spraw zagranicznych został Radosław Sikorski.

Szczególne relacje łączące Polskę z Ukrainą znalazły odzwierciedlenie 
w exposé ministra Radosława Sikorskiego z dnia 7 V 2008 r., w którym wska-
zał na pięć priorytetów polskiej polityki zagranicznej, umieszczając Ukra-
inę w pierwszym z nich. Według Sikorskiego, podstawowym celem polity-
ki zagranicznej RP jest „Polska silna w Europie, patron i promotor jej polity-
ki wschodniej”27. Minister dodał także, że: „Polityka sąsiedztwa na kierunku 
wschodnim służyć ma podnoszeniu standardów społecznych i ustrojowych na-
szych sąsiadów do poziomu unijnego. W rezultacie polityka sąsiedztwa dopełni 
ich indywidualne umowy o partnerstwie i współpracy z Unią, które wytyczą per-
spektywę europejską dla najbardziej zaawansowanych państw”28.

Zdaniem ministra Sikorskiego Ukraina jest coraz bardziej wiarygodnym 
kandydatem do członkostwa w instytucjach zachodnich, zwracając uwagę 
na fakt, że integracja Ukrainy potwierdzi siłę europejskiego modelu cywiliza-
cyjnego.

Znaczenie Ukrainy w polityce zagranicznej Polski potwierdzone zostało 
w kolejnym exposé ministra Sikorskiego, z dnia 13 II 2009. Podtrzymana zosta-
ła aktualność pięciu priorytetów, wymienionych w poprzednim roku. Minister 
Sikorski ponownie umieścił Ukrainę w pierwszym z priorytetów polskiej poli-
tyki zagranicznej, tak samo jak Unię Europejską, co wyraźnie świadczy o strate-
gicznym znaczeniu Ukrainy dla Rzeczypospolitej Polskiej29. Minister Sikorski 

26  Szczegółowe wyniki wyborów parlamentarnych: http://wybory2007.pkw.gov.pl/
SJM/PL/WYN/M/index.htm (dostęp: 20 X 2014).

27  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do  UE, s.  8 Por. R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2008, [w:] http://www.msz.gov.pl/
resource/0da2a58f-a92c-4ceb-a84c-4b01f8ceaff8:JCR (dostęp: 20 X 2014).

28  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-
lityki zagranicznej w 2008, [w:] http://www.msz.gov.pl/resource/0da2a58f-a92c-
-4ceb-a84c-4b01f8ceaff8:JCR (dostęp: 20 X 2014).

29  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do UE, s.  8. Por. Radosław Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagra-
nicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2008, [w:] http://www.msz.
gov.pl/resource/0da2a58f-a92c-4ceb-a84c-4b01f8ceaff8:JCR (dostęp: 20 X 2014).
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był zdania, że integracja Ukrainy z instytucjami świata zachodniego ma służyć 
realizacji polskich interesów, choć na poprawie relacji z Zachodem powinno 
zależeć samej Ukrainie dodając, że: „Wysiłek modernizacyjny wymagać będzie 
od społeczeństwa Ukrainy, a zwłaszcza od jej elit, państwowotwórczego poczucia 
odpowiedzialności i determinacji w reformach. Pamiętajmy jednak, że pomimo 
wszystkich niedostatków Ukraina jest demokracją, tzn. krajem, w którym zwy-
cięzca wyborów nie jest znany przed głosowaniem”30.

Wystąpienie ministra Radosława Sikorskiego z dnia 16 III 2011 potwier-
dziło spadek znaczenia Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej. Ukraina 
wprawdzie została wymieniona jako partner strategiczny, niemniej jednak 
nie pojawia się już w kontekście polskich działań i polskiej aktywności w ra-
mach Unii Europejskiej31, choć minister powtórzył, jak w poprzednich la-
tach, że Polska silna w Europie, winna być patronem i promotorem jej poli-
tyki wschodniej dodając, że: „że ukraińska klasa polityczna skieruje Ukrainę 
na tory przyspieszonej modernizacji państwa i gospodarki oraz że potwierdzi 
swój proeuropejski wybór, podejmując się implementacji projektów Partner-
stwa Wschodniego. Mamy nadzieję, że Ukraina dążąc do zinstytucjonalizowa-
nej Europy zachowa dobre relacje i współpracę z ościennymi państwami. Jak 
i dotychczas, Polska pozostanie adwokatem spraw ukraińskich, jeśli Ukraina 
będzie sobie tego życzyć”32.

Sytuacja polityczna na Ukrainie w połowie roku 2011 uwidoczniła wyraź-
nie, że proces demokratyzacji w tym kraju, jak również ukraińskie dążenia 
do integracji z instytucjami świata zachodniego zostały mocno osłabione. Było 
to między innymi wynikiem uwięzienia byłej premier Ukrainy, Julii Tymoszen-
ko i wytoczenia jej procesu o rzekome nadużycia przy podpisywaniu umowy 

30  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej poli-
tyki zagranicznej w 2009, [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/
priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2009/ (dostęp: 22 X 2014).

31  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do  UE, s.  9. Por. R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
o  zadaniach polskiej polityki zagranicznej w  2010, [w:]  http://www.msz.gov.pl/
pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expo-
se2010/ (dostęp: 5 XI 2014).

32  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-
lityki zagranicznej w 2010, [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/
priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose2010/ (dostęp: 5 XI 2014).
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gazowej z Rosją, zawartej 19 I 2009 roku33. Aresztowanie byłej premier było 
wynikiem zaostrzającego się sporu politycznego na Ukrainie. Proces miał zde-
cydowanie polityczny charakter, a jego celem było pozbawienie Tymoszenko 
biernego prawa wyborczego, co wyeliminowałoby ją z czynnego życia politycz-
nego, uniemożliwiając jej tym samym start w kolejnych wyborach parlamen-
tarnych, przewidzianych na 2012 rok34. Proces i uwięzienie Julii Tymoszenko 
stały się przyczyną niepodpisania Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy UE 
a Ukrainą35.

Dokumentem, określającym współczesne, najbardziej aktualne kierun-
ki polskiej dyplomacji, są przyjęte w marcu 2012 roku przez Radę Ministrów 
„Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012 –2016”. To pierwszy długofa-
lowy program polityki zagranicznej RP. Przyjęta strategia miała być odpowie-
dzią na nieustannie ewoluujące środowisko międzynarodowe i nowe wyzwania 
na światowej arenie36.

Dokument ten dotyczy również Ukrainy, jako naszego najbliższego sąsiada. 
Stabilna, niepodległa i w pełni demokratyczna Ukraina ma być gwarantem bez-
pieczeństwa państwa polskiego. Z kolei Polska dla Ukrainy to ważny sojusznik 
w jej relacjach z Zachodem, co jest istotne zarówno dla ukraińskiego państwa, 
ale szczególnie mocno dla ukraińskiego społeczeństwa. W exposé ministra Si-
korskiego, wygłoszonym w dniu 29 III 2012, Ukraina pojawiła się tylko raz. 
Minister Spraw Zagranicznych RP wprawdzie zaznaczył, iż nasz wschodni są-
siad nadal pozostaje najważniejszym nieatlantyckim partnerem strategicznym, 
i dodał, że Polska gotowa jest nada wspierać Ukrainę, jeżeli ostatecznie wybierze 
europejskie przeznaczenie37.

33  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-08-10/proces-i-aresztowa-
nie-julii-tymoszenko (dostęp: 5 XI 2014). Tekst kontraktu podpisanego przez 
ukraiński „Naftogaz” i  rosyjski „Gazprom”: http://www.pravda.com.ua/artic-
les/2009/01/22/3686613/ (dostęp: 5 XI 2014).

34  Szerzej na temat ukraińskich wyborów parlamentarnych: http://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/analizy/2012-11-07/po-wyborach-parlamentarnych-na-ukrai-
nie-trudne-zwyciestwo-partii (dostęp: 12 XI 2014).

35  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-11-27/ukraina-rezygnuje-z-
-podpisania-umowy-stowarzyszeniowej-w-wilnie (dostęp: 14 XI 2014).

36  Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa 2012, [w:] http://www.msz.
gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR (dostęp: 20 XI 2014).

37  D. Szeligowski, Ukraina w exposé Ministrów Spraw zagranicznych RP po akcesji 
Polski do UE, s. 9. Por. R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych 
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Radosław Sikorski zaapelował jednak do Ukrainy o „stworzenie warunków 
politycznych, do których należą standardy traktowania opozycji oraz jakość pro-
cesów wyborczych i sądowych, które umożliwią podpisanie i wejście w życie umo-
wy stowarzyszeniowej z Unią”38.

3. Polska polityka wobec Ukrainy  
w latach 2013–2014

W swoim szóstym z kolei exposé, wygłoszonym w dniu 20 marca 2013 roku 
minister Sikorski skupił się wyraźnie na współpracy Polski w ramach Trójką-
ta Weimarskiego, Grupy Wyszehradzkiej, na działaniach mających zapewnić 
Polsce bezpieczeństwo, wspominając również o kierunkach rozwoju Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i działaniach Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych39.

O Ukrainie minister Sikorski wspomniał zaledwie dwukrotnie, wspomina-
jąc o zbliżającym się szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie40 i polskich 
nadziejach na podpisanie przez naszego wschodniego sąsiada Umowy Stowa-
rzyszeniowej z Unią Europejską. Drugi raz przywołał Ukrainę, mówiąc o dy-
lematach w polityce wewnętrznej i zewnętrznej tego kraju: „Jest to dla Kijowa 
wybór między nowoczesnością i demokracją z jednej strony, a innym modelem 
cywilizacyjnym, z drugiej. Jeśli Ukraina stworzy warunki do podpisania umowy 

o  zadaniach polskiej polityki zagranicznej w  2012, [w:]  http://www.msz.gov.pl/
pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expo-
se_2012/ (dostęp: 24 XI 2014).

38  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o  zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w  2012, [w:]  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra-
niczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2012/ (dostęp: 
24 XI 2014).

39  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-
lityki zagranicznej w  2013 [w:]  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagranicz-
na/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2013/ (dostęp: 12  XII 
2014).

40  Trzeci szczyt Partnerstwa wschodniego odbył się w Wilnie, w dniach 28–29 XI 
2013. To właśnie wtedy Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej (AA) 
wraz z umową o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA). Szerzej na temat 
obrad, [w:]  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-04/szczyt-w-
-wilnie-bez-przelomu-w-partnerstwie-wschodnim (dostęp: 12 XII 2014).
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stowarzyszeniowej, Polska będzie zabiegać o przyznanie jej na nadchodzącym 
szczycie Partnerstwa Wschodniego „perspektywy europejskiej”41.

Minister Sikorski wspomniał również o zbliżającej się siedemdziesiątej rocz-
nicy zbrodni wołyńskiej i powiedział, że: „doceniamy niedawne orędzie ukraiń-
skich biskupów greckokatolickich, upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Wy-
rażamy jednocześnie głębokie przekonanie, że pojednanie musi się dokonywać 
w duchu szacunku dla prawdy historycznej”42.

Minister Sikorski, wspominając o trwającym przeglądzie funkcjonowania 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, przypomniał, że od 2012 roku sta-
nowisko unijnego ambasadora na Ukrainie pełni Polak, Jan Tombiński43.

Na początku roku 2013 wyraźnie widać było spadek zainteresowania Polski 
naszym wschodnim sąsiadem. Sytuacja uległa diametralnej zmianie pod koniec 
tego roku, co było związane z wydarzeniami na Ukrainie. Decyzja o podpisaniu 
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską zapadła podczas szczytu Partner-
stwa Wschodniego w Wilnie 30 marca 2012 roku. Umowę stowarzyszeniową pa-
rafowała Gruzja i Mołdawia. Jednakże w połowie sierpnia 2013 roku Rosja zmie-
niła swoją politykę handlową w stosunku do Ukrainy, co doprowadziło do zapaści 
ukraińskiego eksportu, a w dniu 21 listopada 2013 ukraiński parlament ogłosił 
wstrzymanie negocjacji stowarzyszeniowych, z racji spadku poziomu produkcji 
i wymiany handlowej z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Prezydent 
Ukrainy Wiktor Janukowycz oznajmił, że umowa stowarzyszeniowa nie została 
podpisana, co zapoczątkowało falę ogromnych protestów społecznych44.

41  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o  zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w  2013 [w:]  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra-
niczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2013/ (dostęp: 
12 XII 2014).

42  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o  zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w  2013, [w:]  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagra-
niczna/priorytety_polityki_zagr_2012_2016/expose2/expose_2013/ (dostęp: 
12 XII 2014).

43  J. Tombiński (ur. 1958) – polski dyplomata, w latach 2007–2012 stały przedsta-
wiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, od 1 IX 2012 ambasador 
Unii Europejskiej na Ukrainie.

44  Szerzej na  temat przebiegu wydarzeń Euromajdanu, [w:]  http://vk.com/doc-
-61851531_243182344?dl=9b0a532699367370ef (dostęp: 14 XII 2014). Por. M. Ka-
cewicz, Sotnie Wolności. Ukraina od Majdanu do Donbasu, Ringier Axel Sprin-
ger, Warszawa 2014.
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Polska wsparła protestujące ukraińskie społeczeństwo, które po brutalnych 
akcjach Berkutu wobec manifestantów, domagało się już nie tylko podpisania 
umowy stowarzyszeniowej z UE, ale również odejścia od władzy prezydenta 
Janukowycza i jego ekipy. Stosunek rządu polskiego do wydarzeń na Euromaj-
danie i przemian na szczytach ukraińskiej władzy był następstwem objętego 
w 2007 roku kierunku prowadzenia polityki zagranicznej, którym między in-
nymi był projekt i współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego, w którym 
nie było mowy o uczestnictwie Federacji Rosyjskiej45.

W siódmym exposé ministra Sikorskiego, z 8 V 2014 roku, Ukraina wymie-
niana była wielokrotnie, głównie z powodu konfliktu w rejonie Donbasu. Mini-
ster Sikorski wyraźnie zaznaczył, że: „Rosyjskie działania na Ukrainie w sposób 
oczywisty łamią zasady pokojowego współżycia narodów. Użycie sił zbrojnych 
pod pretekstem ochrony mniejszości narodowej, która – powiedzmy to jasno 
– nie jest na Ukrainie prześladowana, jest prawnie niedopuszczalne i politycznie 
niebezpieczne”46. Sikorski powiedział również, że rosyjskie działania na Ukrai-
nie budzą w Polsce uzasadniony niepokój i dodał, że podstawowe zasady Karty 
Narodów Zjednoczonych, a także Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, są fundamentem dyplomacji wolnej Polski i dlatego 
będziemy bronić pokoju w Europie47. Minister Sikorski zwrócił również uwagę 
na kryzys polityk wspólnotowych, bowiem zdolność Unii Europejskiej do rea-
gowania na sytuacje kryzysowe, zdaniem ministra Sikorskiego, jest nadal ogra-
niczona, co uwidoczniło się zarówno w czasie arabskiej wiosny, jak i trwające-
go kryzysu ukraińskiego. „Polityka sąsiedztwa nadal bywa niekonsekwentna, 
bo brakuje poczucia współodpowiedzialności wszystkich państw członkowskich 
za oba jej wymiary – wschodni i południowy. Brakuje też mechanizmów solidar-
ności, które zabezpieczyłyby państwa członkowskie i partnerów Unii przed środ-
kami nacisku, takimi jak embarga handlowe czy szantaż energetyczny”48.

45  T. Jankowski, Polska scena polityczna wobec Ukrainy po  Euromajdanie, 
[w:]  http://geopolityka.org/analizy/tomasz-jankowski-polska-scena-polityczna-
-wobec-ukrainy-po-euromajdanie (dostęp: 18 XII 2014).

46  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-
lityki zagranicznej w 2014, [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomo-
sci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polity-
ki_zagranicznej_w_2014_roku (dostęp: 7 I 2015).

47  Ibidem.
48  Ibidem.
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Minister Sikorski zaznaczył, ze pomimo trwania kryzysu na Ukrainie 
Partnerstwo Wschodnie nadal się rozwija, a w związku z rozpoczęciem 
nowej, wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej państwa 
Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Ukraina, otrzymają większe środki 
na reformy. Unia wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju zobo-
wiązała się do wyasygnowania, w formie kredytów lub pomocy rozwojowej, 
dodatkowych jedenastu miliardów euro dla samej tylko Ukrainy. Jak powie-
dział minister Sikorski, jest to kwota niewiele niższa niż cały budżet unijnej 
polityki sąsiedztwa49.

Minister Sikorski zauważył, że dziś Ukraińcy domagają się poszanowania 
terytorialnej integralności swego kraju, natomiast jeszcze całkiem niedawno, 
na kijowskim Majdanie żądali stowarzyszenia z Unią. „Katalizatorem tektonicz-
nych zmian nad Dnieprem był właśnie szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wil-
nie. To na nim prezydent Ukrainy, wbrew woli większości swojego społeczeństwa, 
odrzucił przygotowaną podczas polskiej prezydencji umowę stowarzyszeniową 
z Unią Europejską”50.

W dalszej części exposé minister Sikorski przypomniał również, że to dzięki 
mediacji ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski Ukraińcy 
byli w stanie osiągnąć kompromis. Powiedział także, że całkowita realizacja 
osiągniętego porozumienia była niemożliwa, ponieważ prezydent Ukrainy 
odmówił podpisania przywróconej konstytucji, a następnie opuścił kraj. Rada 
Najwyższa, zgodnie z umową z 21 lutego, powołała nowy rząd, który zyskał 
poparcie parlamentarnej większości, w tym znacznej części deputowanych Par-
tii Regionów. Minister dodał również, że gdy Ukraińcy zbiorowym wysiłkiem 
odtwarzali struktury władzy, ich kraj padł ofiarą rosyjskiej agresji. Pod preteks-
tem obrony praw mniejszości Rosja zajęła Krym, a dziś destabilizuje wschod-
nią Ukrainę. Działania Moskwy stoją w sprzeczności z podstawowymi zasa-
dami prawa międzynarodowego51. Minister Sikorski, kontynuując wypowiedź 

49  Ibidem.
50  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-

lityki zagranicznej w 2014, [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomo-
sci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polity-
ki_zagranicznej_w_2014_roku (dostęp: 7 I 2015).

51  A. Wilk, Rosja wobec Ukrainy: nie tylko Krym, [w:] http://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/analizy/2014-03-12/rosja-wobec-ukrainy-nie-tylko-krym (dostęp: 4 
I 2015). W. Rodkiewicz, Konflikt ukraińsko-rosyjski, a  relacje Wschód-Zachód, 
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na temat Ukrainy, powiedział, że referendum przeprowadzone przez samo-
zwańcze władze Krymu jest niezgodne z prawem – zarówno międzynarodo-
wym, jak i wewnętrznym ukraińskim, a zatem nie można uznać jego wyników 
jako wiążących. Dodał także, że brak jest akceptacji dla jednostronnych decyzji 
Kremla o włączeniu Krymu. „Czekamy na przedterminowe wybory prezyden-
ckie na Ukrainie. Polska wyśle jak największą liczbę obserwatorów – ponad stu. 
Do uczestnictwa zachęcam także członków tej Izby, jak i naszych zachodnich 
partnerów. Na demokratycznym charakterze wyborów powinno zależeć także 
tym, którzy podważają legitymację rządu w Kijowie”52.

Minister Sikorski powiedział także, że prezydent Rosji, Władimir Putin ma 
rację twierdząc, że: „(…) w sytuacji powstałej wokół Ukrainy jak w lustrze od-
biło się wszystko to, co zachodzi obecnie i zachodziło na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci na świecie”53.

Zdaniem ministra Sikorskiego reakcja Polski oraz Europy na wydarzenia 
ostatnich miesięcy, w wyniku których zginęły setki osób i doszło do okupacji te-
rytorium Ukrainy, musi być z jednej strony stanowcza, z drugiej zaś wyważona. 
„Od niedawna obowiązują unijne sankcje wobec decydentów odpowiedzialnych 
za ten kryzys. Z jednej strony sankcje. Z drugiej, gotowi jesteśmy wesprzeć wysiłki 
dyplomatyczne, które prowadziłyby do uspokojenia sytuacji na Ukrainie w ra-
mach nowej, przewidującej decentralizację konstytucji. Wpływamy na stanowi-
sko całej Unii, choć trudno uzyskać jednomyślność dwudziestu ośmiu państw 
członkowskich, tak szybko i tak przekonująco aby zmienić kalkulacje drugiej 
strony”54.

W dalszej części exposé minister Sikorski mówił, że Ukraina powinna 
mieć perspektywę członkostwa, ponieważ to wynika bezpośrednio z traktatu 

[w:]  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-05/konflikt-ukrains-
ko-rosyjski-a-relacje-wschod-zachod (dostęp: 4 I 2015).

52  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-
lityki zagranicznej w 2014 [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomo-
sci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polity-
ki_zagranicznej_w_2014_roku (dostęp: 7 I 2015).

53  Ibidem.
54  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej po-

lityki zagranicznej w 2014, [w:] http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomo-
sci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polity-
ki_zagranicznej_w_2014_roku (dostęp: 7 I 2015).
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o Unii Europejskiej. Polska z zadowoleniem przyjęła wnioski nadzwyczajnego 
posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Unii, bowiem na polski wniosek 
stanowią, że umowa stowarzyszeniowa nie jest ostatecznym celem współpracy 
z Ukrainą. Jednocześnie Polska jest świadoma faktu, że pełna integracja Ukra-
iny z Unią Europejską jest rzeczą bardzo odległą w czasie55. Minister, powołu-
jąc się na polskie doświadczenia transformacji, powiedział, że – tak jak w przy-
padku Polski, tak i na Ukrainie zmiany na lepsze są możliwe.

Wydarzenia i protesty z przełomu lat 2013–2014 doprowadziły do zmian 
politycznych na Ukrainie, powołania nowego rządu i przedterminowych wy-
borów prezydenckich, które odbyły się 25 maja 2014 roku. W wyniku wybo-
rów nowym prezydentem został Petro Poroszenko56. Wybory parlamentarne 
na Ukrainie w 2014 roku odbyły się 26 października 2014 roku. W ich wyniku 
Ukraińcy wybrali 423 deputowanych do Rady Najwyższej57. W wyborach zwy-
ciężył Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka58 i prezydencki Blok Petra 
Poroszenki. Wynik ukraińskich wyborów to zdecydowane zwycięstwo sił opo-
wiadających się za prozachodnią orientacją Ukrainy oraz reformowaniem jej 
gospodarki i życia społecznego59.

55  Ibidem.
56  Petro Poroszenko (Петро Олексійович Порошенко, ur. 1965) – polityk i przed-

siębiorca, z wykształcenia ekonomista. Minister spraw zagranicznych w latach 
2009–2010, minister rozwoju gospodarczego i handlu w 2012. 7 VI 2014 złożył 
przysięgę w  Radzie Najwyższej Ukrainy, rozpoczynając pięcioletnią kadencję 
prezydenta Ukrainy.

57  http://newukraineinstitute.org/new/417 (dostęp: 4 I 2015); http://www.pravda.
com.ua/news/2014/11/24/7045273/ (dostęp: 4 I 2015).

58  Arsenij Jaceniuk (Арсеній Петрович Яценюк, ur. 1974)  – polityk, ekonomi-
sta i przedsiębiorca. Były minister spraw zagranicznych i były przewodniczący 
Rady Najwyższej, od 27 II 2014 premier Ukrainy. 24 lipca 2014 Arsenij Jaceniuk 
ogłosił, iż wraz ze swoim gabinetem podał się do dymisji. Powodem decyzji pre-
miera był formalny rozpad koalicji rządowej. Partie Udar, Swoboda i Batkiw-
szczyna opowiedziały  się za przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. 
Rada Najwyższa 29 VII 2014 nie przyjęła rezygnacji premiera. 27 XI 2014 Rada 
Najwyższa ponownie wybrała go na  premiera. 2 XII 2014 jego gabinet został 
zatwierdzony przez parlament, rozpoczynając urzędowanie.

59  http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-10-29/mocny-glos-na-rzecz-
-reform-ukraina-po-wyborach-parlamentarnych (dostęp: 11 I 2015).
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Podsumowanie
Zdaniem byłego już ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskie-

go60, wcześniejsza reakcja Unii Europejskiej na aneksję Krymu, tak jak pro-
ponowała Polska, mogłaby zapobiec konfliktowi w Donbasie. Sikorski powie-
dział, że: „możliwe, że gdyby zastosowano poważniejsze sankcje wobec Rosji, 
nie byłoby dzisiejszego konfliktu”61. Obecnie Ukraina najbardziej potrzebuje 
stabilizacji, tak politycznej, jak i gospodarczej.

Konflikt ukraińsko-rosyjski to jedno z największych wyzwań polskiej poli-
tyki zagranicznej ostatnich lat, również dotyczące bezpieczeństwa naszego kra-
ju. Wydarzenia na Ukrainie zmieniły przesłanki bezpieczeństwa w regionie62. 
Znalazło to odzwierciedlenie w opiniach Polaków na temat bezpieczeństwa na-
szego kraju, w obliczu ukraińskiego konfliktu.

Według komunikatu z badań CBOS, opublikowanego pod koniec 2014 
roku63, wydarzenia te wzbudzają duży niepokój w polskim społeczeństwie. 
W październiku zainteresowanie wydarzeniami na Ukrainie nieco spadło. Co 
piąty badany (22%) deklarował, że bardzo uważnie śledzi doniesienia na ten te-
mat, a trzy piąte (61%) wykazywało pewne zainteresowanie rozwojem wypad-
ków za naszą wschodnią granicą. Co szósty badany (17%) nie interesował się sy-
tuacją na Ukrainie64. Respondenci mieli również odpowiedzieć na pytanie jak 
według nich rozwinie się konflikt na Ukrainie. Tylko nieliczni badani (4%) byli 
zdania, że Ukraina odzyska wszystkie utracone tereny. Co piąty (20%) sądził, 
że utrzyma ona niezależność w granicach po aneksji Krymu, czyli ze wschod-
nimi regionami kraju, na terenie których obecnie trwają walki. Jednak podob-
na liczba badanych (18%) twierdziła, że Ukraina całkowicie straci niezależność 
i zostanie podporządkowana Moskwie. Co siódmy respondent (15%) uważał 
natomiast, że utraci ona obszary kontrolowane obecnie przez separatystów, 
ale zachowa niezależność jako państwo. Natomiast co ósmy (13%) przewiduje, 

60  Od 22 IX 2014 funkcję Ministra Spraw Zagranicznych RP pełnił Grzegorz Schetyna.
61  http://www.psz.pl/92-polska/sikorski-gdyby-europa-nas-posluchala-nie-by-

loby-konfliktu-w-donbasie (dostęp: 10 I 2015).
62  Z. Lachowski, Kryzys reżimu zaufania i bezpieczeństwa w kontekście konfliktu 

na  Ukrainie, [w:]  http://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/51-72%20lachowski.pdf (do-
stęp: 12 I 2015).

63  Komunikat z badań CBOS nr  144/2014, Zainteresowanie sytuacją na Ukrainie 
i poczucie zagrożenia w październiku, Warszawa 2014.

64  Ibidem.
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że Ukraina utraci kontrolę nie tylko nad terytorium, na którym obecnie trwają 
walki, ale także nad kolejnymi regionami, jednak zachowa niezależność w okro-
jonych granicach. Jeden na dziesięciu ankietowanych (10%) sądzi, że Ukraina 
będzie musiała przyznać autonomię obszarom kontrolowanym obecnie przez 
separatystów, ale utrzyma kontrolę nad tym terytorium65.

Większość Polaków (57%) obawia się, że roszczenia terytorialne Rosji nie 
ograniczą się do Ukrainy i że Moskwa będzie wywoływała konflikty także w in-
nych krajach, w których mieszka rosyjska mniejszość. Niepokój ten staje się co-
raz powszechniejszy66. Bezpośrednie poczucie zagrożenia jest wśród Polaków 
obecnie mniej powszechne, należy jednak podkreślić, że spadło ono z rekordo-
wo wysokiego poziomu notowanego w sierpniu i wrześniu. Nadal dwie trze-
cie badanych (67%) uważa, że sytuacja na Ukrainie stanowi zagrożenie także 
dla naszego kraju. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany (28%)67.

W związku z wydarzeniami na Ukrainie poczucie zagrożenia w Polsce 
wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Znaczna liczba badanych obawia się 
wprost ataku obcych wojsk. Zwiększył się odsetek badanych zaniepokojonych 
działaniami Rosji, które zmierzają do wywołania konfliktów również tam, gdzie 
żyją znaczne mniejszości rosyjskie. Reakcja społeczności międzynarodowej nie 
jest oceniana jednoznacznie przez ankietowanych, dlatego też dla Polaków nie-
mal każdy scenariusz dotyczący przyszłości Ukrainy jest realny68. Nieco ina-
czej widzą przyszłość Ukrainy polscy politycy, bowiem zdecydowana większość 
z nich uważa, że istnieje tylko jeden możliwy do zrealizowania scenariusz – sta-
bilizacja sytuacji na terenach ogarniętych konfliktem i pełna demokratyzacja 
Ukrainy, dążącej do integracji ze strukturami zachodnimi.

Jeśli chodzi o stanowisko rządu polskiego w sprawie konfliktu na Ukrainie, 
to jest ono niezmienne. Polska nadal sprzeciwia się ewentualnemu osłabieniu 
sankcji UE wobec Rosji i wszelkim próbom zmiany treści umowy stowarzysze-
niowej Ukraina – Unia Europejska69.

65  K. Kowalczuk, Komunikat z badań CBOS nr 144/2014, Zainteresowanie sytuacją 
na Ukrainie i poczucie zagrożenia w październiku, Warszawa 2014.

66  Ibidem.
67  Ibidem.
68  Ibidem.
69  http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/trzaskowski__nie_

ma_zmiany_polityki_rzadu_ws__ukrainy__depesza_pap_08_10_2014;jsession
id=8137068DC78F6DBE6A4D9CB6E63320AB.cmsap2p (dostęp: 12 I 2015).
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Minister ds. europejskich, Rafał Trzaskowski, który pełni również funkcję 
pełnomocnika premier Ewy Kopacz w kwestii przygotowań do szczytów Rady 
Europejskiej, przedstawił posłom z sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej in-
formację na temat stanowiska rządu na Radę ds. Zagranicznych70.

Minister podkreślił, że mimo zmiany gabinetu rządowego nie zmieniła się 
polityka państwa polskiego wobec Ukrainy: „Nie widzę zmiany polityki nowego 
rządu, jeżeli chodzi o Ukrainę. Jeśli zaś chodzi o pojawiające się w tym kontekście 
słowo +pragmatyczna+, to odnoszę wrażenie, że przez ostatnie lata była prowa-
dzona pragmatyczna polityka względem Ukrainy; tutaj zmiany specjalnej nie 
ma”71. W dalszej części minister Trzaskowski powiedział, że Polska jest zdecy-
dowana wspierać zarówno integralność terytorialną Ukrainy, jak i jej niepodle-
głość. Minister poinformował również, że Polska opowiada się za wszechstron-
nym wsparciem UE oraz państw Zachodu dla Ukrainy, w tym politycznym, 
technicznym i finansowym: „Najbliższe miesiące będą bardzo trudne dla Ukra-
iny, zarówno politycznie, bo mamy wybory parlamentarne, jak i gospodarczo, 
szczególnie jeżeli chodzi o kwestie energii”72 dodając, iż sytuacja staje się coraz 
bardziej dramatyczna i skomplikowana w związku z destabilizującymi działa-
niami Rosji.

Minister Trzaskowski poinformował, że na wiosnę 2015 roku ma odbyć się 
konferencja donatorów na rzecz Ukrainy i Polska apeluje do państw UE o liczny 
w niej udział: „Trzeba wzmocnić plany wsparcia dla rządu w Kijowie, a naszym 
celem strategicznym powinno pozostać wsparcie procesu transformacji demo-
kratycznej i gospodarczej Ukrainy. Zdajemy sobie sprawę, że musimy działać 
z Ukraińcami ręka w rękę, że nie wykonamy pracy za nich, natomiast musimy być 
gotowi pomagać i dlatego realizujemy szeroki plan wsparcia dla Ukrainy, który 
stanowi część naszych relacji bilateralnych” 73.

70  Rada ds.  Zagranicznych odbyła  się 20 X 2014. Por. http://www.msz.gov.pl/pl/
aktualnosci/msz_w_mediach/trzaskowski__nie_ma_zmiany_polityki_rzadu_
ws__ukrainy__depesza_pap_08_10_2014;jsessionid=8137068DC78F6DBE6A4
D9CB6E63320AB.cmsap2p (dostęp: 12 I 2014).

71  Ibidem.
72  Ibidem.
73  Ibidem.
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Celem artykułu jest pokazanie założeń i ewolucji polskiej polityki zagranicznej 
wobec Wietnamu ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej dekady XXI w. 
oraz skonfrontowanie polskiego punktu widzenia na te relacje z interesami 
wietnamskimi i spojrzeniem na nie z punktu widzenia Wietnamczyków.

1. Ewolucja stosunków dwustronnych

W dniu 4 lutego 2015 r. minęła 65. rocznica uznania przez Polskę Demo-
kratycznej Republiki Wietnamu. Rząd PRL wyraził również zgodę na ustano-
wienie z Wietnamem stosunków dyplomatycznych1. W 1954 r., po zakończe-
niu działań wojennych i konferencji genewskiej, która normalizowała sytuację 
na Półwyspie Indochińskim, pierwszy ambasador nadzwyczajny i pełnomocny 
Tomasz Piętka złożył na ręce prezydenta Ho Chi Minha listy uwierzytelniające. 
Zaangażowanie Polski, na długie lata, w sprawy Półwyspu uzasadniał udział 
w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli powołanej w wyniku konfe-
rencji genewskiej w 1954 r. i kolejnej powołanej na mocy porozumień paryskich 
27 stycznia 1973 r.

Ta sytuacja spowodowała, że Polska rozwijała, na ile pozwalały działania 
zbrojne, nie tylko współpracę gospodarczą, kulturalną i edukacyjną, ale uczest-
niczyła politycznie w rozwiązaniu konfliktu wietnamskiego. Efektem było 
stworzenie dobrego wizerunku Polski, duża liczba wykształconych w Polsce 
studentów i specjalistów w różnych dziedzinach – ponad 10 tys. osób, którzy 
obecnie zajmują eksponowane miejsca w środowiskach elit intelektualnych 
i urzędniczych w Wietnamie. To również z tej grupy wywodzą się pierwsi 
emigranci, których obecnie szacuje się na ok. 30–35 tys.2 Należy jednak wziąć 

1  Patrz: Kalendarium oficjalnych kontaktów polsko-wietnamskich w  latach 1950–
2005, [w:]  T.  Halik, Migrancka społeczność Wietnamczyków w  Polsce w  świetle 
polityki państwa i ocen społecznych, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006, 
s. 185–2004.

2  Dane na  podstawie: Nguyen Duc Thanh, (radca handlowy, Biuro Radcy Han-
dlowego Ambasady Wietnamu w  Polsce), Ogólna ocena gospodarki Wietnamu 
i stosunki między Wietnamem a Polską, wykład wygłoszony w dniu 2.12. 2014 r. 
w Instytucie Nauki i Kultury Wietnamskiej.
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pod uwagę zimnowojenny okres, w którym budowano relacje i ideologiczne 
podstawy, które były ich podstawą.

Koniec lat 80. XX w. i kres systemu zimnowojennego stanowił również punkt 
zwrotny we wzajemnych stosunkach. Złożyła się na to zarówno zmiana otocze-
nia międzynarodowego obu partnerów, jak i diametralne zmiany ich polityk we-
wnętrznych. W Wietnamie już w roku 1986 rozpoczęto wprowadzanie programu 
reform zwanego potocznie „doi moi”, w Polsce zaś nastąpiła całkowita zmiana 
systemu i orientacji polityki zagranicznej. Na pierwszy plan zarówno w polityce 
polskiej, jak i wietnamskiej postawiono na włączenie się do struktur regionalnych 
i dostosowanie do nowej sytuacji międzynarodowej. Oba państwa nastawione 
były na dokapitalizowanie gospodarek przez bezpośrednie inwestycje zagranicz-
ne i dostawę nowych technologii, które miały pomóc wyjść z głębokiego kryzy-
su gospodarczego i społecznego. Te priorytety sprawiły, że państwa wzajemnie 
dla siebie nie były atrakcyjnymi partnerami i stosunki dwustronne wyhamowały. 
Zadbano jednak o ciągłość współpracy politycznej i umów międzynarodowych. 
Miały miejsce wizyty prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego w Wietnamie 
(1999 r.) oraz prezydenta Trana Duc Luonga w Polsce (2003 r.). Odbyło się sze-
reg wizyt na szczeblu ministerialnym i eksperckim. 31 stycznia 1996 r. w Hanoi 
podpisano porozumienie między rządami obu państw o redukcji i konsolidacji 
zadłużenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec Polski. W kolejnych latach 
podpisano umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania (1994), o współpracy w transporcie 
morskim (1995, 2004), w sprawie udzielenia kredytu (1998), o współpracy w dzie-
dzinie nauki i techniki (1999), w 2000 r. podpisano Protokół między Rządem RP 
a Rządem SRW w sprawie obowiązywania dwustronnych umów w stosunkach 
między RP a SRW, w 2005 r. – umowę między resortami rolnictwa.

Ogólnie jednak w wielu opracowaniach przeważa opinia, że polityka wobec 
tego regionu była zbyt zachowawcza i Polska nie wykorzystała nagromadzone-
go w okresie PRL „kapitału sympatii”, nie dostrzegała długofalowego interesu 
w rozbudowie wzajemnych stosunków politycznych i jak piszą w książce Poli-
tyka zagraniczna RP w latach 1989–2002 W. Lizak i J. Spyra, koncentrowała się 
na zadaniach doraźnych3.

3  W.  Lizak, J.  Spyra, Azja, Bliki Wschód, Afryka i  Ameryka Łacińska w  polity-
ce zagranicznej RP, [w:]  Polityka zagraniczna RP 1989–2002, (red.) R.  Kuźniar 
i K. Szczepanik, Wydawnictwo ASKON, Warszawa 2002, s. 315.
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Na przełomie XX i XXI w. pozycja gospodarcza i polityczna całego regionu 
Azji Wschodniej, ale również Wietnamu wyraźnie wzrosła. Wietnam stał się 
członkiem ASEAN (1995), APEC (1998) i innych organizacji regionalnych. Nie 
tylko w gronie ekspertów z kręgów polskiej dyplomacji, ale również naukowców 
i biznesmenów zaczęły dominować głosy, że Polska powinna przeorientować 
swoją politykę azjatycką, zwłaszcza w zakresie celów gospodarczych. W listo-
padzie 2004 r. sformułowano je w dokumencie pt. „Strategia RP w odniesieniu 
do pozaeuropejskich krajów rozwijających się”4.

Biorąc pod uwagę kilka czynników: czynnik geograficzny (np. położenie, 
warunki klimatyczne), zasoby polityczne (stabilność systemów, zagrożenia 
konfliktami, znaczenie państw w regionie i ich aktywność międzynarodową), 
czynnik ekonomiczny (wielkość PKB, poziom konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw, warunki eksportu), społeczno-kulturowe (zróżnicowanie 
cywilizacyjne, etniczne, językowe i religijne) określono państwa priorytetowe 
i ważne. Wietnam zaliczono do państw ważnych. Uzasadnieniem dla takiego 
stanowiska były przede wszystkim względy gospodarcze – stały wzrost obrotów 
handlowych. W 2003 r. wartość polsko-wietnamskiej wymiany handlowej wy-
niosła 178,4 mln USD (był to wzrost w ciągu roku o niemal 25%). Zwrócono jed-
nak uwagę na pewną złą tendencję tych obrotów, która utrzymuje się do dzisiaj 
– wysoki deficyt handlowy – wartość polskiego eksportu do Wietnamu osiąg-
nęła 44,0 mln USD (wzrost o 134%), a importu 134,4 mln USD (wzrost o 8%)5, 
co stanowiło deficyt w wysokości 90,4 mln USD. W Strategii podkreślono pozy-
tywne efekty polityki liberalizacji gospodarczej i otwarcia Wietnamu – roczny 
stały wzrost gospodarczy PKB rzędu 6–7% oraz dynamiczny rozwój stosunków 
między Wietnamem a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Wśród 
atutów Polski, wpływających na efektywność współpracy, wymieniono tradycje 
współpracy polsko-wietnamskiej, wysoką liczbę studentów wietnamskich stu-
diujących w Polsce oraz rozbudowaną współpracę naukowo-techniczną i kultu-
ralną, dynamiczny rozwój wietnamskiej przedsiębiorczości w Polsce, co z całą 
pewnością było efektem wcześniejszych kontaktów osobistych, świadczenie 
przez Polskę pomocy rozwojowej na rzecz Wietnamu. W Strategii znalazła się 

4  Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich państw rozwijających się, http://
www.msz.gov.pl/resource/aaf21c98-4082-45c9-996c-a6f6c6a40a7b:JCR (dostęp: 
27.11.2013).

5  Ibidem.
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informacja o tym, że Wietnam jest jednym z sześciu głównych partnerów Polski 
we współpracy na rzecz rozwoju.

W dokumencie wymieniono też te czynniki, które ograniczały współpracę: 
trudności w realizacji zawartych kontraktów, długotrwałe procedury przygoto-
wywania zamówień, wymagające międzyresortowych uzgodnień oraz nieprze-
strzeganie procedur celnych.

Niemniej jednak stwierdzono, że: „tempo i kierunki rozwoju gospodar-
ki Wietnamu stwarzają szansę na rozwój korzystnych warunków dla wzro-
stu wymiany handlowej i współpracy gospodarczej Polski z Wietnamem”6. 
Ponadto eksperci wiązali nadzieję z przystąpieniem Wietnamu do WTO 
i zmianą w wyniku tego procedur handlowych, co ostatecznie miało miejsce 
w 2007 r.

W kolejnych latach Polska nadal wykorzystywała wymienione w Strategii 
środki polityki zagranicznej – udzielała pomocy rozwojowej, której Wietnam 
był największym beneficjentem w całym regionie. W roku 2007 i 2008 środki 
pomocowe zostały przyznane na cele edukacyjne. W latach 2007–2010 w Wiet-
namie dofinansowano realizację projektów (w ramach programu „małych 
grantów”) na łączną kwotę przeszło 1019 tys. PLN7.

Rozwijała się współpraca handlowa, a strona wietnamska z zadowoleniem 
przyjęła fakt, że Polska jako jeden z niewielu krajów Unii umorzyła stare dłu-
gi i udzieliła preferencyjnych kredytów na rozwój wietnamskiego przemysłu 
stoczniowego i energetycznego8. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe wspólne 
ze stroną polską w Wietnamie w okresie 1988–2007 wyniosły w sumie 107,9 mln 
USD, z czego 46,7 to był kapitał założycielski z kapitałem polskim w wysokości 
38,6 mln USD dla 10 inwestycji.

Te liczby świadczyły w rosnącym, ale wciąż małym zainteresowaniu wza-
jemnymi stosunkami, choć w tym okresie kontynuowano wymianę wizyt 
na najwyższym szczeblu. W 2005 r. w Wietnamie przebywał premier Marek 
Belka, a w 2007 r. z rewizytą w Polsce był premier Nguyen Tan Dung.

6  Ibidem.
7  https://www.msz.gov.pl//pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/

azja_i_pacyfik/stosunki_dwustronne_azja_pacyfik/socjalistyczna_republika_
wietnamu?printMode=true (dostęp: 22. 11. 2013).

8  Ibidem.
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2. Kierunki polityki polskiej  
w drugiej dekadzie XXI w.

Z początkiem drugiej dekady XXI w. obserwuje się intensyfikację polityki 
polskiej wobec państw regionu Azji Wschodniej, głównie Chin, ale również, 
choć w nieco mniejszym stopniu, w relacjach z Wietnamem. Źródeł tego zain-
teresowania można szukać w uznaniu rosnącego znaczenia politycznego całego 
regionu i wzrostu gospodarczego, pomimo kryzysu. Widoczne były procesy in-
tegracyjne w regionie, umiejętne wpisanie się w geoekonomiczne trendy współ-
czesnych stosunków międzynarodowych. 

Nowym elementem w relacjach dwustronnych był wzajemny wzrost zain-
teresowania Unii Europejskiej i Wietnamu, czego wyrazem było podpisanie 
Umowy o współpracy i partnerstwie Wietnamu i UE (PCA) w 2012 r. Umo-
wa zachęcała obie strony do wypracowania nowoczesnej, szeroko zakrojo-
nej i wzajemnie korzystnej współpracy z Wietnamem w takich dziedzinach 
jak: handel, środowisko, energetyka, nauka i technologia, dobre zarządzanie, 
a także turystyka, kultura, migracja, walka z korupcją i przestępczością zor-
ganizowaną. Powołano Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli obu 
stron, którego zadaniem miała być dbałość o realizację postanowień i kon-
sultacje. Rozpoczęto również negocjacje na temat utworzenia strefy wolnego 
handlu UE-Wietnam9. W czasie wizyty w Wietnamie wicepremier Janusz 
Piechociński zapowiedział rychłą ratyfikację Umowy PCA oraz poparcie 
dla negocjacji o wolnym handlu10. 

W tym okresie do ważniejszych wspólnych przedsięwzięć zaliczyć można uro-
czystość upamiętniająca 60. rocznicę uznania przez Polskę DRW, którą zorgani-
zowano 5 lutego 2010 r. w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Oprócz 
gości oficjalnych między innymi Ambasadora SRW w Polsce Nguyen Van Xuong 
w spotkaniu wzięła także udział liczna reprezentacja społeczności wietnamskiej 
w Polsce, w tym m.in. przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Przyjaźń” 
Le Thiet Hung, Prezes Stowarzyszenia Biznesmenów Wietnamskich w Polsce Ho-
ang Manh Hue oraz redaktor naczelny gazety „Que Viet” – Le Xuan Lam.

9  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/ (do-
stęp: 15.12. 2014).

10  http://en.vietnamplus.vn/Home/Deputy-PM-pays-official-visit-to-Poland 
/20147/53253.vnplus (dostęp: 15.12. 2014).
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Również w 2010 r. w Wietnamie przebywał z wizytą premier Donald Tusk. 
W czasie wizyty rozmawiano o podniesieniu stosunków dwustronnych do ran-
gi partnerstwa strategicznego11. Premier podkreślał, że Polska pamięta o Wiet-
namczykach, którzy studiowali w Polsce, mówił o dumie z ich osiągnięć i w cza-
sie spotkania przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej 
– Pham Khoi Nguyen, prezydent Hanoi – Nguyen The Tao i ambasador Wiet-
namu w Polsce w latach 2006–2010 – Nguyen Van Xuong zostali odznaczeni 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP za działania na rzecz 
intensyfikacji stosunków dwustronnych między Polską a Wietnamem12.

Temat partnerstwa strategicznego podjęto ponownie w czasie rozmowy 
przewodniczącego parlamentu wietnamskiego – Nguyen Sinh Hung’a z pre-
zydentem RP Władysławem Komorowskim w marcu 2013 r.13 Polskę zaliczo-
no do najważniejszych partnerów Wietnamu w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej i zadeklarowano wolę rozwijania wielostronnych stosunków 
na „nowym wyższym poziomie”14 opierając się na tradycji i dorobku dwustron-
nych relacji.

Stale rozwija się współpraca handlowa. Obroty handlowe w 2011 r. wynosiły 
913,3 mln USD, rok później 977,6 mln USD, by w 2013 r. osiągnąć 1276,7 mln 
USD. Jednak polski eksport rośnie nieznacznie i deficyt w 2013 r. osiągnął aż 
981, 5 mln USD – eksport w 2013 r. wyniósł 147,6 mln USD, a import 1129,1 mln 
USD15. Wśród głównych towarów eksportowanych do Wietnamu znalazły się 
produkty pochodzenia zwierzęcego, gotowe art. spożywcze, urządzenia mecha-
niczne i elektroniczne, produkty chemiczne, wyroby nieszlachetne, natomiast 
importowanych z Wietnamu: urządzenia mechaniczne i elektroniczne, produk-
ty pochodzenia roślinnego, obuwie, galanteria, materiały i wyroby włókienni-
cze16. W 2013 roku Wietnam został w polskich statystykach sklasyfikowany 

11  VN sees Poland as  leading European partner, http://www.mofa.gov.vn/en/
nr040807104143/nr040807105001/ns100910150905 (dostęp: 2.01 2015).

12  https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pierwszy-dzien-wizyty-
-premiera-w-wietnamie.html (dostęp; 28. 12. 2013).

13  Viet Nam treasures ties with Poland, http://www.mofa.gov.vn/en/nr0408071041 
43/nr040807105001/ns130318163222 (dostęp: 2.01.2015).

14  Ibidem.
15  Ministerstwo Gospodarki RP, GUS http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzy 

narodowa/Wspolpraca+gospodarcza+z+krajami+Azji (dostęp: 2.01. 2015).
16  Ibidem.
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na 63. pozycji pod względem wartości polskiego eksportu i na 29. pod względem 
wielkości importu z poszczególnych krajów. Wietnam znajduje się na 7. miejscu 
wśród krajów, z którymi Polska odnotowała największe saldo ujemne w obro-
tach handlowych.

Polska nadal udziela pomocy rozwojowej Wietnamowi w formie kredytu 
na preferencyjnych warunkach. Zadeklarowana wielkość to 280 mln USD. 
Za pośrednictwem Ambasady RP przyznawane są na realizację projektów 
tzw. małe granty17. W ramach pomocy rozwojowej, jak czytamy na stronie 
polskiej Ambasady, Polska przeznaczyła środki na: „stworzenie przez Pol-
sko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych inkubatorów przed-
siębiorczości przy uczelniach wyższych; współpracę naukowo-techniczną 
w sektorze stoczniowo-okrętowym, projekt zakupu sprzętu edukacyjnego 
i wyposażenia dla Szkoły Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej w Hanoi, projekt 
renowacji zabytków w zabytkowym kompleksie Miasta Królewskiego Hue 
(wpisanego na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO), wspar-
cie techniczne i szkoleniowe dla Szpitala Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej 
w Vinh, stypendia dla wietnamskich studentów na naukę w Polsce”18. Do-
datkowo Polska opłaca składki na fundusze programów pomocy rozwojowej 
Komisji Europejskiej19.

Te wszystkie dane świadczą o tym, że pomimo wzrostu zainteresowania 
Wietnamem o przełomie w dwustronnych relacjach trudno mówić. W rozmo-
wach prywatnych z Wietnamczykami rysuje się obraz Polski niezainteresowa-
nej współpracą z tym partnerem, niepotrafiącej wykorzystać tych atutów, które 
wypracowała w ciągu 65 lat wzajemnych stosunków i niekompetentnej w pro-
wadzeniu rozmów biznesowych. Warto przy tej okazji wspomnieć, że ogólnie 
do 2014 r. Wietnam uzyskał ponad 240 miliardów USD (25000 projektów) 
w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze 100 krajów. Polska ma 
10 projektów – 200 milionów i jest na 40. miejscu w tym rankingu20. Z punktu 

17  https://www.msz.gov.pl//pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/inne_kontynenty/
azja_i_pacyfik/stosunki_dwustronne_azja_pacyfik/socjalistyczna_republika_
wietnamu?printMode=true (dostęp: 28. 12. 2013).

18  http://www.hanoi.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/pomoc_rozwojowa_
dla_wietnamu/pomoc_rozwojowa_dla_wietnamu (dostęp: 20. 11. 2013).

19  Dane na temat tej pomocy patrz: Blue Book 2008 http://eeas.europa.eu/delegations/
vietnam/documents/eu_vietnam/eu_book_26_5_2011_en.pdf (dostęp: 20.11.2013).

20  Nguyen Duc Thanh, op. cit.
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widzenia Wietnamczyków współpracujących z polskimi inwestorami, najbar-
dziej interesującymi i znanymi kierunkami polskich inwestycji są: przemysł 
farmaceutyczny, górnictwo, budowa okrętów i konserwacja zabytków. Wiet-
nam stał się także inwestorem, posiada obecnie już blisko 800 projektów inwe-
stycyjnych za granicą, ich łączna wartość sięga 35 miliardów USD. Znajdują się 
one w ponad 50 krajach. W Polsce są one niewielkie.

Polska podejmuje również współpracę w dziedzinie wojskowości. W grudniu 
2013 r. w Polsce gościł z rewizytą (w 2008 r. w Wietnamie przebywał minister 
obrony – Bogdan Klich) minister obrony SRW – Phung Quang Thanh. Minister 
obrony narodowej RP Tomasz Siemoniak podkreślił, że ta wizyta jest elementem 
naszej wzmożonej aktywności w Azji, a w czasie rozmów strony wróciły do kwe-
stii partnerstwa strategicznego. Przedmiotem negocjacji była współpraca prze-
mysłów obronnych oraz szkoleniowa. Minister -Tomasz Siemoniak podkreślił 
znaczenie zarówno gospodarcze, jak i polityczne tej wizyty21.

Elementem działań polskiej dyplomacji wobec Wietnamu było również uru-
chomienie połączenia lotniczego LOT-u do Hanoi. W tym wypadku inicjatywa 
nie powiodła się. Połączenie, które uruchomiono w 2011 r., funkcjonowało je-
dynie do marca 2012 r. LOT chciał uruchomić połączenie do Pekinu uznając, 
że ta do Hanoi jest mało opłacalna. W mojej ocenie decyzja została podjęta zbyt 
pochopnie.

3. Wietnamczycy w Polsce i Polacy w Wietnamie  

Zgodnie ze swoją strategią Polska deklaruje budowanie korzystnej atmosfery 
wokół współpracy wykorzystując mieszkających w Polsce Wietnamczyków22. 
W Polsce działa kilka organizacji skupiających Wietnamczyków, a są to: To-
warzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków, które powstało w 1986 r., 
Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce „Solidarność i Przyjaźń”, Stowarzy-
szenie na rzecz Demokracji i Pluralizmu w Wietnamie, które jest opozycyjne 
wobec rządu w Hanoi, Centrum Kultury Wietnamskiej Thang Long, Stowarzy-

21  http://konflikty.wp.pl/kat,1020359,title,Polska-zaciesnia-wspolprace-wojsko wa-
-z-Wietnamem-Wizyta-wietnamskiego-ministra-obrony-w-Warszawie,wid,158 
92852,wiadomosc.html?ticaid=111ed3 (dostęp: 28. 12. 2013).

22  Wietnamczyków mieszkających w Polsce jest od kilkunastu tysięcy (dane ofi-
cjalne) do 40.000–50.000 (dane podawane przez niektóre organizacje pozarzą-
dowe zajmujące się migracją).
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szenie Wietnamskich Miłośników Buddyzmu, Klub Seniora, Klub Kobiet Wiet-
namskich, Klub Poetów Wietnamskich, Wspólnota Katolików Wietnamskich, 
Fundacja VietForum23. W listopadzie 2010 r. powołano również Instytut Nauki 
i Kultury Wietnamskiej przy Wyższej Szkole Almamer w Warszawie. Patronat 
nad wydarzeniem objęli: Nguyen Hoang, ambasador Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu, Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Muzeum Azji i Pacyfiku.

Już z powyższego zestawienia widać, że społeczność Wietnamczyków jest 
w Polsce dobrze zorganizowana i aktywna. Pojawiło się też kilka opracowań po-
twierdzających tę uwagę. Temat ten był podejmowany przez: Teresę Halik i Ewę 
Nowicką, Ewę Grabowską, Kingę Wysieńską. Badania na ten temat prowadzi 
również Instytut Nauki i Kultury Wietnamskiej. Z ostatnich badań przepro-
wadzonych przez Kingę Wysieńską wynika, że działalność organizacji wiet-
namskich działających na terytorium RP ulega zmianie. Początkowo była na-
stawiona na pomoc Wietnamczykom przybywającym do Polski w załatwieniu 
procedur formalnych, obecnie – oprócz tego – coraz częściej skupia się na pro-
pagowaniu kultury wietnamskiej, nauce języka wietnamskiego, czyli z jednej 
strony „na działaniach prowadzących do podtrzymywania własnej tożsamości, 
z drugiej zaś strony – na działaniach wspomagających integrację społeczno-
-kulturową”24. Stowarzyszenia założone przez przedstawicieli imigracji z lat sie-
demdziesiątych współpracują ze sobą i z Ambasadą Wietnamu w Polsce, z kolei 
nowe organizacje częściej mają charakter niezależny i antyreżimowy25. 

Na podstawie rozmów z Wietnamczykami Wysieńska szacuje liczbę Wiet-
namczyków w Polsce na 20–25 tysięcy osób26, spośród których około 30–40% 
z nich (7–8 tysięcy osób) to migranci nieudokumentowani.

Dwie podstawowe grupy Wietnamczyków mieszkających w Polsce to ci, 
którzy zostali tu po studiach – grupa wykształcona, znająca język polski „gru-
pa intelektualistów” oraz Ci, którzy przybyli do Polski w latach 90. w celach 

23  Na podstawie: K. Wysieńska, Organizacje społeczności wietnamskich i chińskich 
w Polsce http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Raportzwywiadow1.pdf (do-
stęp: 2.01. 2015).

24  K. Wysieńska, op. cit.
25  Ibidem.
26  Inne dane mówią o liczbie 30 nawet do 40 tys. Wietnamczyków np. informacja 

ze strony Instytutu nauki i Kultury Wietnamskiej oraz Nguyen Duc Thanh, wy-
kład.
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zarobkowych, nieznająca języka i polskich realiów i trudniej adoptująca się 
do polskich warunków. Kinga Wysieńska wymienia również grupę przybyłych 
tu w latach 80. z innych państw socjalistycznych. 

Wietnamczycy mieszkający w Polsce zajmują się głównie handlem, gastro-
nomią oraz obrotem nieruchomościami i innymi usługami. Z badań przepro-
wadzonych przez dr Stanisława Lipskiego i Trung La Duc’a z Instytutu Nauki 
i Kultury Wietnamu27 wynika, że istnieją pewne uwarunkowania przemawiają-
ce na korzyść przewagi konkurencyjnej Wietnamczyków. Do nich zaliczyli oni: 
uwarunkowania organizacyjne w tym pracę zespołowa i sieciową, innowacje, 
tworzenie i wykorzystywanie wiedzy, pomoc wzajemną, współpracę na ryn-
ku wewnętrznym i międzynarodowym; ekonomiczne np. niższe koszty pracy, 
wyższą wydajność, kulturowe w tym: silną motywację migranta, odniesienia 
do tradycji, kulturowości i religii w zarządzaniu i negocjacjach biznesowych, 
silne wsparcie rodziny, lepsze rozumienie kultury i znajomość języków azjaty-
ckich, polityczne, np. proimportową politykę ekonomiczną Polski oraz poziom 
i trendy kursu polskiego złotego oraz uwarunkowania marketingowe: lepszy 
kontakt z partnerami handlowymi, szybka reakcja, poszukiwanie informacji 
i śledzenie rynków, wykorzystywanie prognoz i trendów gospodarczych, kur-
sów walut, mody ubiorów i dodatków. 

Lipski i Trung w swoim opracowaniu podkreślili, że pomocna jest obec-
nie „moda na Azję”, która przekształca się w globalną ekspansję firm azjaty-
ckich. 

Z przeprowadzonych badań Lipskiego i Trunga wynika, że najsilniejsze fir-
my Wietnamczyków nie obawiają się lub raczej nie obawiają się konkurencji 
ze strony firm z UE na polskim rynku. Nie boją się wyzwań rozwijających się 
rynków, bowiem w znacznej części sami kształtują azjatycką, silnie konku-
rencyjną ofertę na tym rynku. Obecność Polski w UE pomaga w rozwoju firm 
Wietnamczyków. W firmach Wietnamczyków liczebność zatrudnienia prze-
waża na korzyść Polaków. Emigranci z Wietnamu nie zajmują miejsc pracy, 
a raczej je tworzą. Działająca w Polsce znaczna grupa wietnamskich przedsię-
biorców stanowi dla Polski wielki kapitał użytecznej wiedzy, kontaktów per-

27  S. Lipski, T. La Duc, Rola wietnamskich przedsiębiorstw w Polsce w rozwoju go-
spodarczym oraz w  promowaniu współpracy gospodarczej między Wietnamem 
a Polską, wykład wygłoszony w dniu 2.12. 2014 r. w Instytucie Kultury i Nauki 
Wietnamskiej.
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sonalnych w wielu krajach świata i aktualnej umiejętności operowania na glo-
balnych rynkach. Wydaje się, że ten kapitał mógłby być lepiej wykorzystywany 
w Polsce dla jej pomyślnego rozwoju. W rozmowach Wietnamczycy zwracają 
uwagę na pewien problem, który przeszkadza im w rozwoju swoich biznesów, 
a nawet niekiedy zmusza do ich zamknięcia. Jest to pojawiająca się od czasu 
do czasu nagonka związana z „psim mięsem” w wietnamskich barach. Za każ-
dym razem tego typu informacje okazują się nieprawdziwe, ale nikt nie ponosi 
konsekwencji związanych z ich rozprzestrzenieniem. 

Jeśli natomiast chodzi o Polonię w Wietnamie, to jest ona nieznacząca. Naj-
częściej są to osoby mające za współmałżonków Wietnamczyków, pojawiają się 
też osoby biznesowo zaangażowane, najczęściej młode, mające pewne doświad-
czenia związane z życiem w krajach azjatyckich. Osoby te pracują w firmach 
wietnamskich lub starają się prowadzić własne biznesy. Warto podkreślić, 
że na rynku wietnamskim radzą sobie dobrze i zazwyczaj zarabiają więcej 
na tych samych stanowiskach od Wietnamczyków. Ambasada RP utrzymuje 
z nimi kontakt, organizowane są spotkania. W mieście Ho Chi Minh powsta-
ło Stowarzyszenie Polonii Sajgońskiej, na czele którego stoi Maciej Ryczko28. 
Ze Stowarzyszeniem współpracuje ok. 100 osób, a aktywnie działa połowa 
z nich. Te bardziej lub mniej formalne grupy działają na rzecz promowania Pol-
ski i polskości, wzajemnych dobrych relacji. 

Nie należy zapominać o absolwentach polskich uczelni. To z ich obecnością 
wiąże się spore nadzieje na poszerzenie współpracy, stworzenie dogodniejszych 
warunków i pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Jak było mówio-
ne wcześniej, szacuje się, że ok. 10 tys. absolwentów, pracowników wykwalifi-
kowanych po stażach w Polsce, znających język polski, mieszka w Wietnamie 
i zajmuje prestiżowe stanowiska od ministerialnych po samorządowe, prezesów 
wielkich przedsiębiorstw i dyrektorów największych państwowych firm (np. Vi-
nashin – związek Budowy Okrętów / VinaCoMin – National Coal & Minerals), 
instytutów naukowo-badawczych i uniwersytetów. Również w sektorze prywat-
nym budowali, pracują lub są właścicielami dużych firm np. Mekong Airlines, 
VinGroup (szpital), hoteli i przedsiębiorstw turystycznych czy osiedli miesz-
kaniowych, banków (VP Bank, VIB bank), i także hoteli, osiedli mieszkanio-
wych absolwenci polskich uczelni lub pracownicy, którzy przeszli przeszkolenie 
w polskich firmach. To jest kapitał, o który polskie władze często się upominają, 

28  http://www.polsaigon.com/ (dostęp: 2.01. 2015).
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ale jednocześnie ci sami Wietnamczycy twierdzą, że nadal nie jest on wyko-
rzystywany optymalnie. Rynek wietnamski nie jest rynkiem łatwym, co jest 
również zauważane w polskich ekspertyzach, potrzebna jest dobra znajomość 
realiów i języka wietnamskiego, dlatego wsparcie zainteresowanych współpracą 
Wietnamczyków często jest niezbędne.

Podsumowanie 

W Polsce wyraźnie rośnie zainteresowanie państwami Azji Wschodniej.  
Wydaje się, że wzmożona aktywność dyplomatyczna przynosi już pozytywne 
rezultaty. Na uwagę zasługuje fakt, że podejmowane formy współpracy z pań-
stwami tego regionu są wielowymiarowe i zróżnicowane. Zwłaszcza w dru-
giej dekadzie XXI w. zmienił się klimat polityczny oraz ramy instytucjonal-
ne współpracy. Rozwijają się też stosunki z Wietnamem, choć należy ocenić, 
że potencjał współpracy nadal jest niezagospodarowany, a rynek wietnamski 
pozostaje na marginesie naszej aktywności w Azji Wschodniej. W samych opi-
nii wykształconych w Polsce i związanych z nią Wietnamczyków wydaje się, 
że właśnie tutaj szanse zaistnienia na rynkach azjatyckich są większe niż gdzie-
kolwiek indziej. Wśród barier należy wymienić i te znajdujące się po stronie 
wietnamskiej, jak niejasne procedury, na które skarżą się polskie firmy, ale i te 
znajdujące się po stronie polskiej: brak rozeznania rynku, niewiedza dotyczą-
ca realiów, nieumiejętne korzystanie z nagromadzonych w różnych okresach 
„zasobów sympatii” czy nawet szerzenie przez media nieprawdziwego obrazu 
Wietnamczyków mieszkających w Polsce.
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Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktywności polskiej służby 
dyplomatycznej w Australii na polu kultury i oświaty. Starano się ukazać kli-
mat i rodzaj tej działalności. Niniejsze krótkie opracowanie chce udowodnić, 
że działania polskich placówek dyplomatycznych na rzecz krzewienia kultury 
i oświaty były właściwe i spotkały się z akceptacją Polonii.

Kontakty Polaków z polskimi przedstawicielstwami w Australii opierały się 
głównie na relacjach z polską ambasadą w Canberze oraz polskim konsulatem 
w Sydney. Kolejni dyplomaci wnosili swój indywidualny styl i znaczenie w re-
lacje z Polonią. Kontakty te były uzależnione od sytuacji politycznej panują-
cej w Polsce. Widomym znakiem w zmianie relacji był przełom, który nastąpił 
w 1989 roku. Wówczas w Polsce nastąpiła zmiana systemowa, co przełożyło się 
na relacje z Polonią w Australii.

Do 1989 roku stosunki z polskimi przedstawicielstwami, z uwagi na panujący 
w Polsce system, były raczej oficjalne i nie wnosiły nic nowego w relacje z polski-
mi imigrantami. Polscy dyplomaci dbali o poprawne relacje z władzami austra-
lijskimi z uwagi na kwestie ekonomiczne (zachowanie korzystnych kredytów 
i pożyczek udzielonych na rzecz PRL-u). Mające zaś czasem miejsce strajki gło-
dowe osób pragnących zaprosić do Australii swoich krewnych wywoływały już 
w 1977 r. wymijające odpowiedzi ze strony konsulatu. Władze PRL nie wydawały 
chętnie paszportów i stosowały różne szykany, a konsulat w Sydney grał na zwło-
kę, bez zamiaru załatwienia tych spraw pozytywnie. Przykładowo w 1981 roku 
Komitet Łączenia Rodzin nie mógł na dwóch spotkaniach załatwić pozytywnie 
ważnych spraw z konsulatem. Na zarzuty zaś władz australijskich ambasador 
oświadczył, że wszystko jest wymysłem osób wrogich wobec PRL1.

W tych okolicznościach w latach 80. XX w. emigranci nie patrzyli przyjaź-
nie w kierunku polskiego konsulatu w Sydney i polskiej ambasady w Canberze. 
Przełom w relacjach i nastawieniu przyniosły zmiany personalne w polskich 
placówkach dyplomatycznych po wydarzeniach w Polsce w 1989 roku. Pierw-
szym konsulem przywitanym z nadzieją na zmiany był dr Grzegorz Pieńkow-
ski, który wręczał w 1995 roku po raz pierwszy polskie paszporty osobom, któ-
rym władze PRL-u odebrały polskie obywatelstwo. Osobami tymi byli: Barbara 

1  S. Wąsik, Sprawa łączenia rodzin, „Tygodnik Polski” z 11.07.1981, s. 4
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Wojnar-Odolińska oraz jej syn – Albert Wojnar, który opuścił Polskę w 1968 r.2 
Na uwagę zasługuje również zwiększenie promocji kultury polskiej przez pol-
ski konsulat w Sydney, zwłaszcza dzięki konsulowi – Piotrowi Longchamps de 
Berier, który w latach 1992–1996 organizował wiele imprez na rzecz kultury. 
Między innymi: koncert w Sydney w Konserwatorium Muzycznym na cześć 
ambasador RP dr Agnieszki Morawińskiej (czerwiec 1993), wykład ambasadora 
RP w Chile (październik 1995), koncert skrzypka Hiroaki Yury (wrzesień 1994), 
recital fortepianowy Amber Lyn Hammond (listopad 1994), spotkanie z pia-
nistką Barbarą Hesse-Bukowską (luty 1995), wystawa rysunku satyrycznego 
Tomasza Kozyry (marzec 1995), kabaret „Kogel-Mogel” Barbary Nawratowicz 
(czerwiec 1995) i wieczory poezji Liliany Rydzyńskiej i Marka Baterowicza oraz 
wieczór Ludwiki Amber i Elżbiety Chylewskiej (koniec roku 1995). Od 1996 r. 
na stanowisku konsula ds. kultury był Stanisław Cygnarowski3.

Po roku 1996 zmniejszyła się liczba imprez poświęconych kulturze w porów-
naniu do lat 1992–1996. Z kolei w polskiej ambasadzie odbywały się pod koniec 
XX wieku koncerty i spotkania związane z kulturą, np. w 2000 r. w gościnnej 
sali ambasady polskiej w obecności zaproszonych ponad 100 gości odbył się 
koncert światowej sławy pianisty Piotra Folkerta4. Oprócz koncertów orga-
nizowanych w polskich placówkach dyplomatycznych organizowano zjazdy 
(np. zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich – we wrześniu 2001) oraz spotka-
nia z interesującymi osobami. Miedzy innymi w 1999 r. odbyły się spotkania 
w konsulacie w Sydney z profesorami: Jerzym Zubrzyckim, Henrykiem Gryn-
bergiem, Normanem Davisem oraz przedstawicielem rektora z KUL-u w celu 
wspierania finansowego tej instytucji. Ważnym elementem były właśnie spotka-
nia tych osób z Polonią w Australii. Podczas rozmów odnawiano więź z krajem 
i przypominano sobie o przynależności do Polski.

2000 rok był ważny dla Australii z uwagi na Olimpiadę w Sydney. W tym 
czasie zacieśniła się współpraca z polonijną Radą Sportową „Olimpol”. Dzia-
łalność konsulatu skoncentrowana była na następujących zadaniach: pomocy 
sportowcom przyjeżdżającym na zawody przedolimpijskie, przygotowanie 

2  P.  Gospodarczyk, Przywrócenie obywatelstwa, „Tygodnik Polski” z  22.07.1995, 
s. 5; V. Rich, Exiled Poles may return, „The Times Higher Education Supplement”, 
z 1998, s. 8.

3  P.  Horodyński, Kultura polska w  Konsulacie (1992–1996), „Tygodnik Polski” 
z 13.04.1996, s. 12.

4  I. Śląska-Bell, Koncert, „Tygodnik Polski” z 5.07.2000, s. 2.
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wstępnej koncepcji adaptacji klubu w Ashfield pod przyszłe Centrum Kultu-
ry i Promocji, opracowanie harmonogramu imprez planowanych do przepro-
wadzenia w Centrum. W wyniku współpracy Polonii z konsulatem udało się 
zainicjować utworzenie w Australii dynamicznie i aktywnie działającej Rady 
Sportowej, jaką jest „Olimpol”, która w czasie olimpiady liczyła 150 członków 
i skupiała wiele podobnych organizacji stanowych.

Podczas ważnych rocznic historycznych również kontakty z polskimi przed-
stawicielstwami ożywały, np. w rocznicę 3 maja w Konsulacie Generalnym 
odbywały się uroczyste przyjęcia uświetniające obchody Święta Narodowego, 
11 listopada – Święta Niepodległości, 60. rocznicy napaści wojsk hitlerowskich 
na Polskę, 55. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W polskich pla-
cówkach dyplomatycznych obchodzono też rocznicę walk o Narwik, Tobruk 
i Monte Cassino. Nie bez znaczenia były też rocznice związane z pobytem emi-
grantów polskich na ziemi australijskiej, w których brali udział przedstawicie-
le konsulatu i polskiej ambasady. Można przytoczyć tu następujące przykła-
dy: uroczystość upamiętniająca 50-lecie przybycia powojennych emigrantów 
do Wiktorii, 40. rocznicę przybycia księży Chrystusowców.

Oprócz uczestniczenia w podniosłych uroczystościach, dyplomaci wizyto-
wali szkoły sobotnio-niedzielne, m.in. konsul generalny – Wiesław Osuchowski 
był w 1999 r. w poszczególnych stanach: Wiktorii, Południowej i Zachodniej 
Australii, Nowej Południowej Australii i Queensland. Podczas tych spotkań 
dochodziło do bezpośrednich kontaktów z nauczycielami, rodzicami oraz prze-
wodniczącymi komitetów rodzicielskich. Konsulowie uczestniczyli w uroczy-
stych rozpoczęciach i zakończeniach roku szkolnego itp. wydarzeniach. Można 
też wspomnieć o materialnej pomocy konsulatu na rzecz tych szkół, które były 
w najtrudniejszych warunkach.

Utrzymywane są również kontakty z uniwersytetami Monash w Melbourne 
i Macquarie w Sydney, gdzie prowadzone są lektoraty języka polskiego. Przy oka-
zji takich spotkań dochodzi do kontaktów konsula z prezesami poszczególnych 
federacji regionalnych oraz stowarzyszeń Polaków5. Ważnym spotkaniem było 
zebranie XXXI polskich organizacji w Melbourne, które odbyło się w Canberze 
w dniach 12 i 13 czerwca 1999 r., w wyniku którego wybrano nowego przewodni-
czącego dr Janusza Rygielskiego z Brisbane. Wybór ten złagodził spory personal-

5  K. Mrozik, Polskie szkoły sobotnie w Melbourne, „Tygodnik Polski” z 21.03.2001, 
s. 20.
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ne i kłótnie. Ważne też było uczestnictwo konsula generalnego Osuchowskiego 
w rozmowach pomiędzy stacją telewizyjną SBS, a Polsatem w celu rozstrzygnię-
cia zagadnienia związanego z programem „Oto Polska”6.

Polskie władze dyplomatyczne utrzymywały również kontakt z innymi or-
ganizacjami polonijnymi. Odbywały się również spotkania dla pokolenia star-
szych emigrantów z ziem wschodnich, a miejsce spotkania w konsulacie było 
sentymentalnym łącznikiem z krajem lat dziecinnych. Placówki dyplomatyczne 
stały się otwarte na problemy nurtujące i niepokojące emigrantów. Konsul bro-
nił więc dobre imię Polski. Polskie placówki dyplomatyczne reagowały zdecydo-
wanie w celu obrony prawdy historycznej. Występowano przeciw obraźliwym 
określeniom oraz pojawiającym się w prasie błędom, np. mowie o „polskich 
obozach koncentracyjnych”. Kilkakrotnie konsul kierował listy w tej sprawie 
do „The Australian” i do „The Sydney Morning Herald”. Uzyskiwano w ten spo-
sób oficjalne przeprosiny.

W ostatniej dekadzie XX w. rozszerzyły się bardziej kontakty Polonii z pol-
skimi przedstawicielstwami. Minęły czasy uprzedzeń i antagonizmów z czasów 
PRL. Ambasador czy konsul był postrzegany jako przedstawiciel wolnej demo-
kratycznej III Rzeczpospolitej Polskiej. W polskich przedstawicielstwach odby-
wały się wolne i demokratyczne wybory, w których uczestniczyli Polacy, decy-
dując o losach i o osobach piastujących urzędy w ich rodzimym kraju7. Pomimo 
uznania pracy placówek dyplomatycznych na rzecz rozwoju kultury i oświaty nie 
było brak słów krytyki, zwłaszcza dotyczących spraw administracyjnych, co nie 
jest związane ściśle z tematyką tego artykułu. Ale warto wyakcentować z uwagi 
na kontekst polityczny i wolnościowy sprawy administracyjne, które łączyły się 
czasem z działalnością kulturową Polonii w Australii. Z kolei na Zjeździe Rady 
Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej w czerwcu 2005 r. niektórzy 
dyskutanci mieli inne zdanie niż konsul generalny Anna Kurzak. Polacy prze-
bywający na tym spotkaniu mówili, że zachowanie władz polskich wobec Polo-
nii jest aroganckie. Jako przykład podali, że w latach 80. XX w. dokonywało się 
urzędowe wymeldowanie osób w Polsce i nadal ten proceder funkcjonuje8.

6  L. Artymiuk, Polskie szkoły sobotnie w Melbourne, „Tygodnik Polski” z 21.03.2001, 
s. 20.

7  M. Filek, W Polsce i w Australii, „Tygodnik Polski” z 27.09.1997, s. 2. 
8  Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej, „Tygodnik Pol-

ski”, z 15.06. 2005 r., s. 12.
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Wracając do ścisłego nurtu tematyki artykułu należy podkreślić, że przed-
stawiciele placówek dyplomatycznych byli też zainteresowani życiem codzien-
nym emigrantów, uczestniczyli też w imprezach sportowych i wspierali dzia-
łania klubów sportowych. Niektórzy z ambasadorów i konsulów brali udział 
w konkurencjach sportowych9. Nie zapominano też o przekazywaniu życzeń 
świątecznych oraz łamaniu się opłatkiem z okazji świąt10. Konsulat wsparł 
też przedsięwzięcia związane ze 150. rocznicą śmierci Chopina, m.in. w Syd-
ney odbył się wielki koncert w wykonaniu Piotra Palecznego. Konsul wsparł 
również koncerty znakomitych zespołów młodzieżowych „Gawędy”, „Pier-
wiosnka z Białorusi”, „Zespołu Muzyki Dawnej z Poniatowej”. Prawidłowo też 
układała się współpraca konsulatu z mediami polonijnymi: Sekcją Polską Radia 
SBS oraz polonijną prasą. Do promocji Polski wykorzystano także spotkanie 
w Konsulacie Generalnym połączone z wręczeniem 80 odznaczeń polskim 
kombatantom – uczestnikom bitwy pod Tobrukiem. Informacja o tej uroczy-
stości ukazała się w najpopularniejszym dzienniku „Sydney Morning Herald”. 
Przygotowano również w miejscowej prasie szeroką promocję australijskiej wy-
prawy Marka Kamińskiego – pierwszego człowieka w historii Australii, który 
przeszedł pieszo pustynię Gibsona.

W pierwszej dekadzie XXI w. kontynuowały polskie placówki dyplomatycz-
ne dotychczasową działalność dotyczącą przyznawania medali. I tak 11 grudnia 
2004 roku w sali klubowej w dzielnicy Richmond w Melbourne podczas trady-
cyjnego opłatka polskiej sekcji RSL Konsul RP Tadeusz Żyliński dekoruje Piotra 
Z. Koziełła Złotym Medalem Wojska Polskiego przyznanym przez ministra 
obrony narodowej. Natomiast Stanisław Bohdziewicz weteran walk o Monte 
Cassino został awansowany na pierwszy stopień oficerski11. Ambasada również 
podkreślała znaczenie bohaterów walk. Na zauważenie zasługuje fakt, iż am-
basador RP Jerzy Więcław i prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 
Krzysztof Łańcucki oraz prezes Polskiej Fundacji Artystycznej Marian Jań-
czak otworzyli w 2005 r. wystawę „Tadeusz Kościuszko” – bohater narodów”12. 

9  B. Piotrowski, Polonijna sportowa niedziela na 102!, „Tygodnik Polski”, z 31.05.2000, 
s. 18.

10  Kanberskie Spotkania, „Tygodnik Polski”, z 15–22.01.2003, s. 13.
11  E. Zientalska, Opłatek polskiej sekcji RSL w Wiktorii, „Tygodnik Polski” z 19.01.2005, 

s. 15. 
12  Uroczystości w Melbourne, „Tygodnik Polski”, z 27. 04. 2005, s. 1. 
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Te wszystkie starania wynikały z zabiegów starszych emigrantów, którzy nie-
jednokrotnie doczekali się podziękowań. Konsul dr Tadeusz Żyliński wyraził 
w 2005 roku również swoją wdzięczność i uznanie dla grupy seniorów z Liver-
pool, którzy przez wiele lat działali na rzecz umacniania tradycji polskiej kul-
tury13.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Sydney żywo zareagowały na śmierć 
naszego rodaka papieża Jana Pawła II. Dowodem tego było odczytanie na aka-
demii z okazji 3 Maja wielu kondolencji z innych konsulatów z Sydney w związ-
ku ze śmiercią papieża. W tej akademii wziął udział dr Zbigniew Łuk-Kozika 
z małżonką. Akademia jak co roku została zorganizowana przez Federację 
Polskich Organizacji w Wiktorii. Na tej akademii odtworzono również słowa 
papieża na temat uchwalenia Konstytucji i jej ważności dla naszego narodu14. 
Konsulat również wsparł spotkanie z Polakami w swojej siedzibie w dniu 16 lip-
ca 2005 roku, które poświęcone zostało pamięci zmarłego papieża. Obszernie 
na temat spotkania pod tytułem „Spuścizna Jana Pawła – społeczeństwo i koś-
ciół” wypowiedział się profesor Jerzy Zubrzycki15.

Konsulat doceniał też działalność artystyczną, między innymi z okazji kon-
certu „Poloneza” z okazji 40 lat pracy konsul honorowy RP dr Zbigniew Łuk-
-Kozika stwierdził, że „Polonez” to wizytówka polskości16. Konsulat organizo-
wał też spotkania z ludźmi bardzo zasłużonymi w polskiej kulturze. We wrześ-
niu 2005 roku zorganizowano spotkanie z żywą legendą polskiego przedwojen-
nego teatru, filmu i kabaretu, Gwidonem Boruckim mającym wówczas 93 lata. 
Było to nie tylko wyjątkowe spotkanie, ale i recital, który na długo pozostanie 
w pamięci. Artysta wszystkich zachwycał kondycją i pamięcią. Przez ponad 
godzinę grał i śpiewał pieśni patriotyczne17. Konsulat był także współorganiza-
torem większych imprez, i tak w 2005 roku zorganizowano staraniem Federacji 
Polskich Organizacji „Bal Polonii” w klubie w Ashfield. Oprócz konsulatu spra-
wę wsparło radio SBS, zespół „Lajkonik” i „Sports-Masters”18.

13  M. Baterowicz, Grupa seniorów w Liverpool, „Tygodnik Polski”, z 09. 03. 2005, 
s. 13.

14  K. Achler, 3 Maja w Essendon, „Tygodnik Polski”, z 25. 05. 2005 r., s. 13
15  H. Robinson, Udane spotkanie, „Tygodnik Polski”, z 03.08. 2005 r., s. 13.
16  J. Kowalska, Koncert „Poloneza”, „Tygodnik Polski” z 16.02.2005, s. 16.
17  M. Kwiatkowska, Powróćmy jak za  dawnych lat, „Tygodnik Polski”, z  14.09. 

2005 r., s. 12.
18  B. Pagin, Był raz bal, wielki bal, „Tygodnik Polski”, z 30.11.2005 r., s. 13.
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Z kolei w 2005 roku ambasada zorganizowała w Canberze udaną pro-
mocję angielskiej wersji „Pana Tadeusza” (przekład Marcel Weyland) z oka-
zji 150-lecia urodzin Adama Mickiewicza. W tym spotkaniu wzięło udział 
wiele osób z korpusu dyplomatycznego. Imprezę zagaiła I Radca Ambasady 
Bogumiła Więcław19. Edukacja młodych ludzi znajduje również swoje do-
cenienie m.in. w postaci wręczania dyplomów dla maturzystów języka pol-
skiego. Takie honorowe dyplomy z rąk konsula generalnego RP – Ryszarda 
Sarkowicza odebrali maturzyści w kwietniu 2006 r.20 A w 2003 r. uroczystego 
wręczenia świadectw maturalnych dokonał charge d’affaires – Marek Malar-
ski21. Wsparcie to jest wyjątkowo ważne z uwagi na fakt, że drastycznie spada 
liczba osób uczących się języka polskiego w Australii. Dodatkowo można 
nadmienić, iż zlikwidowano katedrę polonistyki na uniwersytecie w Mel-
bourne22.

Niemniej kontynuowano spotkania z maturzystami. Dla przykładu w 2008 
roku, 6 marca odbyło się w konsulacie polskim w Woollahara spotkanie konsula 
Sarkowicza z ubiegłorocznymi maturzystami języka polskiego. Maturzyści byli 
zaproszeni wraz ze swoimi rodzicami. Rola gospodarza przypadła wieloletniej 
nauczycielce języka polskiego – Mariannie Łacek. Na spotkaniu wspomnia-
no ważność nauki języka ojczystego oraz fakt, że w ubiegłym roku przystąpiło 
do matury z języka polskiego 34 uczniów, dla zdecydowanej większości język 
polski był najlepiej zdanym przedmiotem maturalnym. Uczniowie do matu-
ry przygotowywali się w czterech ośrodkach na terenie Sydney: Chatswood, 
Ashfield, Randwick i Liverpool23.

Oprócz maturzystów konsulat chętnie widzi w swoich progach najmłod-
szych Polaków i w związku z tym wspierał różne inicjatywy na ich rzecz z okazji 
Roku Języka Polskiego. Święto Dziecka w 2006 roku stało się jedną z pierw-
szych imprez poświęconych dzieciom i językowi polskiemu, a Anna Sarkowicz 

19  H. Jabłońska, 150 lecie urodzin Adama Mickiewicza, „Tygodnik Polski” z 07.12. 
2005 r., s. 13.

20  M. Łacek, Maturzyści języka polskiego gośćmi w polskim konsulacie, „Tygodnik 
Polski” z 26.04.2006, s. 13.

21  Z. Sęk-Sękalska, Maturzyści, „Tygodnik Polski” z 15–22.01.2003, s. 12.
22  O Polakach na Antypodach, „Tygodnik Polski”, z 21.06.2006, s. 1.
23  B. Pagin, Piękni dwudziestoletni czyli spotkanie w konsulacie, „Tygodnik Polski”, 

z 02.04.2008, s. 13.
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(małżonka konsula) stała się patronem tych imprez. Spotkania współorganizo-
wane były przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego24.

Kolejną imprezą godną zauważenia były koncerty noworoczne w konsulacie 
w Sydney. Jednym z ciekawszych był koncert w styczniu 2002 roku. Sala kon-
sulatu została specjalnie udekorowana przez Barbarę Dąbrowę. Ściany zostały 
obwieszone obrazami wypożyczonymi z Galerii Dąbrowa. Koncert był poświę-
cony muzyce polskiej w australijskim „outbacku”. Wykonawcami utworów byli 
goście z Polski. Dwuczęściowy program zawierał dobrze znane utwory mu-
zyczne: od Glucka do Czajkowskiego i od Bacha do Gershwina. Koncert odzna-
czał się profesjonalizmem wykonania25.

Konsulat nie tylko zapraszał rodaków do swoich pomieszczeń, ale rów-
nież inicjował i uczestniczył w spotkaniach w klubach polskich. Między in-
nymi zapraszał do klubów innych gości z Australii w ten sposób integrował 
społeczność Polonii z Australijczykami. Dla przykładu w 2003 roku z okazji 
3 Maja odbyło się takie spotkanie w Brisbane, gdzie odbyła się część artystyczna 
oraz część oficjalna poświęcona ściśle świętu 3 Maja26. W konsulacie w Sydney 
nie zapomina się również o obchodach najazdu Sowietów na Polskę w 1939 r. 
17 września w 2009 roku odbyły się uroczystości z inicjatywy Federacji Orga-
nizacji Polonijnych w NSW. Poprzez projekcję filmu „A Forgotten Odyssey” 
nawiązano do deportacji blisko dwóch milionów obywateli polskich na Daleki 
Wschód27.

Konsulat w Sydney jest również organizatorem spotkań „New Faces”. Tym 
spotkaniom patronuje konsul generalny RP Ryszard Sarkowicz oraz Wanda 
Wiłkomirska. 12 maja 2007 roku odbył się już piąty taki koncert. Ten piąty kon-
cert został nazwany koncertem Laureatów. W koncercie tym wystąpili zwycięz-
cy dwu kolejnych konkursów im. Ewy Malewicz – Daniel Kowalik (2004) oraz 
Conrad Olsen (2006)28.

24  M. Łacek, Najmłodsi Polacy gośćmi Konsulatu, „Tygodnik Polski” z 21.06.2006, 
s. 13.

25  H. Robinson, Koncert noworoczny w konsulacie generalnym RP w Sydney, „Tygo-
dnik Polski”, z 30.01.2002 r., s. 12.

26  E. Stuligłowa, 3 Maja w Brisbane, „Tygodnik Polski” z 04.06.2003, s. 13.
27  M. Baterowicz, Obchody daty 17 września w konsulacie RP, „Tygodnik Polski” 

z 23.09. 2009, s. 13.
28  M. Łacek, „New Faces” –  sydneyski koncert laureatów, „Tygodnik Polski”, 

z 30.05.2007 r., s. 13.
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Polski Konsulat aktywnie brał również udział we wspomnianym już pol-
skim święcie 3 Maja. Po raz kolejny taka uroczystość odbyła się 5 maja 2008 
roku w Sali Parlamentu Stanowego NSW w Sydney. Gospodarzami uroczy-
stości byli konsul generalny – Ryszard Sarkowicz i konsul do spraw polonij-
nych Grzegorz Jopkiewicz. Podkreślano znaczenie Trzeciomajowej Konsty-
tucji z 1791 roku, szczególnie zobowiązanie wobec idei jakie Konstytucja 
proklamowała (lojalność wobec swobód obywatelskich, do tolerancji, wol-
ności i niepodległości)29. Jak zwykle konsulat organizował ciekawe koncerty. 
W 2008 roku odbył się recital fortepianowy Tamary Cisłowskiej. Ta młoda 
utalentowana pianistka już jako trzyletnie dziecko występowała w radiu ABC. 
Zdecydowanie podkreślono jej wielki talent oraz skromność. Recital z 2008 
roku spowodował ukoronowanie koncertów muzyki poważnej, które regular-
nie odbywają się w Polskim Konsulacie30.

W Polskim Konsulacie w 2009 roku odbyła się również uroczystość z okazji 
Dnia Nauczyciela. Była to chyba pierwsza taka impreza w Sydney, a być może 
i w Australii. W konsulacie spotkali się nauczyciele reprezentujący różne szkoły, 
uczący różnych przedmiotów. Na zaproszenie więc Związku Nauczycieli Języka 
Polskiego oraz Konsula Generalnego spotkali się australijscy nauczyciele po-
chodzenia polskiego (reprezentujący drugie, a nawet trzecie pokolenie austra-
lijskich Polaków)31.

3 marca 2010 roku z okazji roku kultury Polonii w Sydney odbyło się wiele 
imprez. Miedzy innymi wykład kustosza „Historic Houses Trust” – Barbary 
Konkolowicz o ciekawostkach architektonicznych i krajobrazowych z podró-
ży do Polski. Zdjęcia Jadwigi Hadrys były prezentowane na dużym ekranie 
audytorium Museum of Sydney. Przy okazji tego wykładu zaprezentowano 
również obrazy Matejki, Gierymskiego i innych malarzy. Tego samego dnia 
w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej znalazło się bardzo wiele 
osób w związku z omówieniem twórczości Fryderyka Chopina. Wykład Smit-
ha z radia 2MBS FM był ilustrowany fragmentami utworów z nagrań najwy-
bitniejszych wykonawców. Z kolei 5 marca 2010 roku w konsulacie odbyło się 

29  M. Łacek, Polskie święto w  parlamencie Nowej Południowej Walii, „Tygodnik 
Polski”, z 14.05.2008 r., s. 13

30  M. Łacek, Tamara Cisłowska w Polskim Konsulacie, „Tygodnik Polski”, z 26.11.2008, 
s. 13. 

31  M. Łacek, Dzień Nauczyciela w Polskim Konsulacie, „Tygodnik Polski”, z 04.11. 
2009, s. 13.



158

Mieczysław Sprengel

kolejne rozdanie dyplomów maturalnych studentom, którzy zdawali na ma-
turze język polski32.

Konsulat oprócz propagowania twórczości artystycznej był miejscem nawią-
zywania do znaczących wydarzeń historycznych. Między innymi 23 kwietnia 
2010 roku ambasador Andrzej Jaroszyński i prof. Andrzej Czarnota wygłosili 
prelekcję pt. „Katyń: A Cursed Place?” oraz „The Catastrophes of Katyń: Perso-
nal Tragedies, National Traumas, and Institutional Resilience”. Jak podkreśla 
Jerzy Moskala, zbyt mało poświęcono czasu samej zbrodni w Katyniu, co było-
by wskazane, bo wiele osób w Australii ma słabe pojęcie o tym fakcie historycz-
nym. W wypowiedziach położono duży akcent na tragedii z 10 kwietnia 2010 r. 
i przemówieniu, jakie miał wygłosić prezydent Lech Kaczyński33.

Konsulat ciągle propagował spotkania z ciekawymi ludźmi, i tak w lipcu 
2010 roku odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Sękowskim z KUL, 
który wygłosił wykład na temat „Rozwój osobowości a poczucie szczęścia” oraz 
spotkanie z Marcelem Weylandem poświęcone prezentacji nowej książki: „The 
Word: 200 Years of Polish Poetry34.

Z okazji Roku Chopinowskiego Związek Nauczycieli Języka Polskiego 
pod patronatem Konsula Generalnego RP w Sydney ogłosił konkurs „Mój 
Chopin”. Konkurs przyniósł fantastyczne rezultaty. Napłynęło w sumie 60 prac 
w większości z Melbourne i z Sydney. Nadesłano równą ilość prac literackich 
i wizualnych. Konkurs miał główny cel przybliżenie postaci Chopina najmłod-
szym Polakom35. Konkurs ten był przykładem uświadomienia Polakom bli-
skości kulturowej z Polską oraz dumy z bycia Polakiem. W 2012 roku konty-
nuowano spotkania z maturzystami, tym razem przewidziano krótki recital 
fortepianowy Olivii Urbaniak36.

Podsumowując należy podkreślić, iż udało się potwierdzić tezę o dużym 
i właściwym zaangażowaniu władz dyplomatycznych w rozwój kultury i oświa-
ty. Imprezy były organizowane często jak na warunki australijskie, gdzie odle-
głości są duże. Przybycie gości z Polski lub z Europy nie jest też prostą sprawą, 

32  H. Robinson, Spotkania kulturalne, „Tygodnik Polski”, z 10.03.2010 r., s. 13.
33  J. Moskala, Przeklęte miejsce, „Tygodnik Polski”, z 05.05. 2010 r., s. 13. 
34  D. Gromann, „Tygodnik Polski”, z 14.07.2010 r., s. 17.
35  M. Łacek, Konkurs mój Chopin, „Tygodnik Polski”, z 30.03.2011 r., s. 13; M. Łacek, 

Konkurs mój Chopin, „Tygodnik Polski”, z 06.04.2011 r., s. 13.
36  Konsul Generalny RP informuje, „Tygodnik Polski”, z 15. 02. 2012, s. 9.
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łączy się z kosztami oraz z wygospodarowaniem czasu na przelot. Różnorod-
ność organizowanych spotkań zasługuje na uwagę: wystawy, koncerty, wręcza-
nie dyplomów maturalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy spor-
towe organizowane w terenie, a także wsparcie i patronat dla różnych poczynań 
w klubach polskich w Australii daje w sumie ocenę pozytywną. Polski Konsu-
lat w Sydney i Ambasada w Canberze wspiera zachowanie polskości i łączno-
ści z krajem. Taka działalność musi spotkać się ze wsparciem i zrozumieniem 
z uwagi na fakt, że w obecnym świecie coraz częściej mówi się o wadze kultury 
w relacjach międzynarodowych oraz o granicach pojawiających się na styku 
kultur.
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W ostatnim czasie nastąpił zauważalny zwrot w polityce zagranicznej Kanady, 
czego przejawem jest większe zaangażowanie się rządu w Ottawie w sprawy 
europejskie. Europa od zawsze zajmowała wyjątkowe miejsce w polityce kana-
dyjskiej za względu chociażby na historyczne, społeczne czy kulturowe powią-
zania. Intensyfikacja kontaktów Kanady z Unią Europejską nastąpiła w pierw-
szej dekadzie XXI wieku, a szczególnie po interwencji w Iraku, która wywołała 
ostrą krytykę amerykańskiego unilateralizmu i doprowadziła do kryzysu w re-
lacjach transatlantyckich. Kanada, krytyczna wobec polityki Waszyngtonu, 
zbliżyła się wówczas do Europy, szukając sojuszników, którzy podobnie jak 
ona, działaliby w poszanowaniu zasady multilateralizmu i w ramach instytucji 
i organizacji międzynarodowych1. W kolejnych latach umacniały się relacje 
między Ottawą a Unią Europejską, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. 
Współpraca ze zinstytucjonalizowaną Europą wydaje się być alternatywą 
dla polityki zagranicznej i gospodarki Kanady poszukującej nowych możli-
wości rozwoju i uniezależnienia spod wpływów Stanów Zjednoczonych.

Bliska współpraca Kanady z Unią Europejską zaowocowała zakończeniem 
negocjacji i podpisaniem 26 września 2014 roku Kompleksowej Umowy Gospo-
darczo-Handlowej (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). 
Jest to umowa o wolnym handlu, która po wejściu w życie wyeliminuje prawie 
wszystkie bariery celne w wymianie pomiędzy sygnatariuszami. Kraj Klonowe-
go Liścia jest pierwszym państwem z grupy G-7, dla którego, w ramach CETA 
otworzono wolny dostęp do zintegrowanego rynku europejskiego2. Natomiast 
Umowa o Strategicznym Partnerstwie (Canada-European Union Strategic 
Partnership – SPA), podpisana 8 września 2014 roku, ma wzmocnić współpracę 

1  Podczas spotkania na szczycie UE-Kanada w Ottawie, 18 marca 2004 r. podpisa-
no dokument EU-Canada Partnership Agenda, który określał nową wymiar re-
lacji między Kanadą a UE; tekst dokumentu: http://eeas.europa.eu/canada/docs/
partnership_agenda_en.pdf (ostatni dostęp 30.11.2014).

2  Declaration by  the  Prime Minister of  Canada and  the  Presidents of  the  Euro-
pean Council and the European Commission – a New Era in Canada/EU Rela-
tions, Prime Minister Stephen Harper Official Website: http://pm.gc.ca/eng/
news/2014/09/26/declaration-prime-minister-canada-and-presidents-european-
-council-and-european (ostatni dostęp 30.11.2014).
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w wielu dziedzinach, takich jak: utrzymanie pokoju, ochrona praw człowieka, 
bezpieczeństwo energetyczne czy ochrona środowiska3. Wspólne działanie jest 
niezwykle istotne wobec wyzwań, jakie pojawiły się ostatnio w polityce między-
narodowej, włączając sytuację na Ukrainie.

Agresywna polityka Rosji, aneksja Krymu oraz kryzys na Ukrainie spowo-
dowały ogromne zaangażowanie się Kanady w sprawy Europy Wschodniej, 
zarówno w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, jak i w formie bezpośredniej 
pomocy Ukrainie4. Jednym z ważnych powodów, dla których Ottawa wspiera 
naród ukraiński, jest fakt, iż na terytorium Kanady ponad 1 200 000 osób de-
klaruje ukraińskie pochodzenie, co oznacza, że jest to trzecia co do wielkości 
grupa Ukraińców na świecie, po Ukrainie i Rosji5.

W europejskiej polityce Kanady Polska odgrywa szczególną rolę. Ottawa 
docenia silną pozycję Polski w regionie oraz podejmuje wysiłki, aby wzmocnić 
współpracę na różnych polach oraz zacieśnić relacje dwustronne.

Polskę i Kanadę łączą bardzo dobre stosunki bilateralne, wypracowane przez 
dziesięciolecia oraz oparte na więziach społecznych i historycznych. Podstawą 
pozytywnych wzajemnych relacji jest szacunek dla wartości: demokracji, praw 
człowieka oraz zasad praworządności, a także wspólne działanie w ramach 
organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO) i inicjatyw wielostronnych. 
Obecnie bardzo dobry stan stosunków polsko-kanadyjskich jest konsekwencją 
intensywnego dialogu politycznego.

3  Joint Statement by  Canada and  the  European Union, Ottawa, September 8, 
2014, Foreign Affairs, Trade and  Development Canada, Government of  Cana-
da, http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2014/09/08a.
aspx?lang=eng (ostatni dostęp 30.11.2014).

4  W ramach wsparcia sił Sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej Kanada m.in. 
wysłała 6 myśliwców CF-18 do  Rumunii, oficerów sztabowych do  Naczelnego 
Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy w  Belgii, a  także przekazała milion do-
larów Funduszowi Powierniczemu NATO, którego środki mają wesprzeć mo-
dernizację ukraińskich sił zbrojnych. Bezpośrednia pomoc Ukrainie wyraża się 
m.in. w licznych programach pomocowych (np. dla ukraińskich rolników), prze-
kazaniu 200 milionów dolarów w formie pożyczki przeznaczonej na przeprowa-
dzenie reform gospodarczych na  Ukrainie czy zaopatrzeniu ukraińskiej armii 
w sprzęt typu: hełmy, mundury, śpiwory, namioty (przyp. autorki). 

5  Statistics Canada. 2006 Census, Ethnic Origins, http://www12.statcan.ca/census-re-
censement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&
Table=2&Data=Count&StartRec=1&Sort=3&Display=All (ostatni dostęp 1.02.2015).
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Polsko-kanadyjskie więzi historyczne i społeczne

Na utrwalenie relacji między państwami miały i mają wpływ powiązania 
społeczne wynikające z faktu, iż w Kanadzie żyje liczna społeczność o polskich 
korzeniach. Według danych kanadyjskiego spisu powszechnego z 2006 roku, 
w Kanadzie zamieszkiwało  wówczas 984 tysiące osób deklarujących polskie 
pochodzenie (łącznie – polskie pochodzenie jako najważniejsze oraz polskie 
korzenie wśród innych), co daje ponad 3% całej populacji Kraju Klonowego 
Liścia6. Natomiast, według danych z 2011 roku, językiem polskim włada nieco 
ponad 190 tysięcy Kanadyjczyków7.

Polscy imigranci przybywali na kanadyjską ziemię w ramach kilku fal imi-
gracyjnych. Pierwszym Polakiem, który osiedlił się na terenach dzisiejszej Ka-
nady był Andrzej Wilk (André Loup). Było to w 1686 roku, kiedy ziemie te były 
posiadłościami francuskimi8. Masową emigrację z ziem polskich w XIX wieku 
zapoczątkowali Kaszubi, którzy osiedlili się w prowincji Ontario, a pierwszą 
założoną tam osadę nazwali Wilno. Na przełomie dziewiętnastego i dwudzie-
stego wieku Polacy licznie przybywali do Kanady i osiedlali się głównie w za-
chodnich prowincjach. Stanowili oni część przybyszów z Europy Środkowej, 
których określano mianem „Galicjanie” lub „ludzie w baranich skórach”9. 
Podając za Anną Reczyńską, badaczką zajmującą się dziejami polskiej diaspo-
ry w Kanadzie, do 1914 roku przybyło na ziemie kanadyjskie około 60 tysięcy 
Polaków10. Po zakończeniu II wojny światowej Kanadyjczycy otworzyli swoje 
granice dla uchodźców wojennych oraz tak zwanych dipisów (Displaced persons 

6  Ibidem.
7  Statistics Canada. 2011 Census of Population, http://www12.statcan.gc.ca/census-

-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01
&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=canada&SearchType=Begin
s&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1 (ostatni dostęp 1.02.2015).

8  J. Grabowski, Historia Kanady, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 285.
9  A. Reczyńska, Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej, [w:] Państwo – 

Naród –  Tożsamość w  dyskursach kulturowych Kanady, (red.) M. Buchholtz, 
E. Sojka, Universitas, Kraków 2010,  s. 21.

10  Idem, Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na prze-
miany polskiej grupy etnicznej w tym kraju, [w:] Niuanse wyobcowania. Diaspora 
i tematyka polska w Kanadzie, (red.) A. Branach-Kallas, Wydawnictwo Nauko-
we UMK, Toruń 2014, s. 18.
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– DPs)11. Szacuje się, że w tej grupie znajdowało się około 55 tysięcy Polaków, 
którzy w latach 1945–1955 zamieszkali w Kanadzie12. Kolejny znaczący napływ 
Polaków miał miejsce w latach 80. i 90., kiedy to do Kraju Klonowego Liścia 
przybyła grupa tak zwanych „post-Solidarnościowych” imigrantów w liczbie 
115 tysięcy. Powojenni przybysze osiedlali się głównie w Ontario, a zwłaszcza 
w Toronto i jego okolicach (miasto Mississauga), tworząc z tego regionu cen-
trum polskiej diaspory w Kanadzie13.

Polonia Kanadyjska jest niezwykle aktywna. W Toronto siedzibę swoją 
ma Kongres Polonii Kanadyjskiej, utworzony w 1944 roku, który zrzesza 
liczne organizacje polonijne z terytorium całej Kanady. Wśród innych insty-
tucji założonych przez Polonię Kanadyjską wymienić można: Polski Insty-
tut Naukowy w Kanadzie, Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy, Biblioteka 
Polska, czy fundacje jak: Fundusz Wieczysty Milenium oraz Fundacja Ada-
ma Mickiewicza14. Organizacje polonijne zajmują się krzewieniem kultury 
i tradycji polskich oraz kontaktami z Polską. Organizują wystawy, koncerty, 
konferencje, sprawują opiekę nad polskimi szkołami oraz odpowiedzialne są 
za polskojęzyczne środki masowego przekazu (prasę, programy telewizyjne 
i radiowe).

Jedną z ostatnich inicjatyw Polonii w Kanadzie jest projekt budowy Pomni-
ka Ofiar Komunizmu w Ottawie, który koordynuje, utworzona w 2008 roku, 
specjalna fundacja – Tribute to Liberty15. W celu zebrania funduszy na budo-
wę pomnika zorganizowano uroczysty bankiet w Toronto w maju 2014 roku 
z udziałem premiera Kanady Stephena Harpera oraz innych znaczących poli-
tyków, członków rządu kanadyjskiego, przedstawicieli biznesu oraz polskich 

11  Displaced persons –  określenie używane w  stosunku do  migrantów, głównie 
z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy w wyniku wydarzeń wojennych nie mo-
gli bądź nie chcieli wrócić do ojczyzny (przyp. autorki).

12  A. Reczyńska, Polska emigracja…, s. 22.
13  Idem, Przemiany w  społeczności polonijnej w  Kanadzie pod  koniec XX  wieku, 

[w:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, (red.) 
G. Babiński, H. Chałupczak, wyd. Grell, Kraków 2006, s. 162.

14  Kongres Polonii Kanadyjskiej, Oficjalna strona, http://www.kpk.org, (ostatni 
dostęp 1.02.2015).

15  Tribute to  Liberty, Official Website, http://tributetoliberty.ca/ (ostatni dostęp 
1.02.2015).
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weteranów ostatniej wojny światowej16. Bankietowi towarzyszyła wystawa fo-
tografii pt. „Solidarnie ku Wolności”, prezentujących najważniejsze wydarzenia 
z historii Polski lat 80., narodziny Solidarności w Polsce oraz walkę Polaków 
o wolność17. Konkurs na projekt pomnika, rozstrzygnięty w grudniu 2014 roku, 
wygrał zespół polskich architektów18.

Społeczność polska ma swoich przedstawicieli w parlamencie Kanady. Uro-
dzony w Polsce, były prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Władysław Lizoń, 
który przybył do Kraju Klonowego Liścia w 1988 roku, oraz syn polskich imi-
grantów – Ted Opitz są posłami w kanadyjskiej Izbie Gmin od maja 2011 roku. 
Mimo iż nie reprezentują w parlamencie Polonii, mają z nią silne związki, które 
często podkreślają19.

Przykładem pozytywnych doświadczeń w historii relacji polsko-kanadyj-
skich mogą być czasy II wojny światowej, kiedy to polskie i kanadyjskie siły 
zbrojne blisko współpracowały na morzu, na lądzie i w powietrzu. Na początku 
wojny trzy polskie statki pasażerskie przekształcono w wojskowe transportow-
ce, które przewoziły żołnierzy kanadyjskich z Ameryki Północnej do Wielkiej 
Brytanii. Przykładem może być tutaj transatlantyk „Batory”, który w grud-
niu 1939 roku przetransportował 1. Kanadyjską Dywizję Piechoty z Halifax 
do Glasgow20. Polscy i kanadyjscy żołnierze walczyli razem w Bitwie pod Monte 
Cassino, podczas walk o Falaise czy Arnhem. W Bitwie o Anglię brały udział 
polskie dywizjony powietrzne, podobnie jak kanadyjscy piloci w szeregach 
RAF-u (Royal Air Force), odbywali patrole nad Kanałem La Manche oraz zaopa-

16  Treść przemówienia premiera Harpera podczas ww. bankietu można znaleźć 
na jego oficjalnej stronie internetowej, patrz: http://pm.gc.ca/eng/news/2014/05/30/
statement-prime-minister-canada-toronto (ostatni dostęp 1.02.2015).

17  W hołdzie wolności – Kanada buduje Pomnik Ofiar Komunizmu, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Rzeczpospolita Polska, 1.06.2014. http://www.msz.gov.pl/
pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/w_holdzie_wolnosci___wieloetniczna_
kanada_buduje_pomnik_ofiar_komunizmu (ostatni dostęp 1.02.2015).

18  Polski zespół zwyciężył w konkursie na projekt pomnika Ofiar Komunizmu w Ka-
nadzie, Greenpointpl.com, http://www.greenpointpl.com/janusz-kapusta-zwy-
ciezyl-w-konkursie-na-projekt-pomnika-ofiar-komunizmu-w-kanadzie, (ostat-
ni dostęp 11.01.2015).

19  A. Reczyńska, Polska emigracja…, s. 33.
20  24  lutego 1969  r. Ostatni rejs „Batorego”. Interia. Nowa historia, http://nowa-

historia.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-24-lutego-1969-r-ostatni-rejs-
-batorego,nId,1676810 (ostatni dostęp 24.02.2015).



168

Magdalena Marczuk-Karbownik

trywali walczących w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Podczas II wojny 
światowej w Ottawie ukryto polskie skarby narodowe, w tym arrasy wawel-
skie, które przetransportowano do Kanady, razem z rezerwami banku Anglii, 
na pokładzie wyżej wspomnianego „Batorego”21. Polsko-kanadyjskie brater-
stwo broni zostało upamiętnione przez pomnik, który znajduje się obok budyn-
ku Ambasady Kanady w Warszawie, odsłonięty w 1999 roku przez premierów: 
Jerzego Buzka oraz Jeana Chrétien podczas oficjalnej wizyty tego ostatniego. 
Pomnik stanowią dwa głazy – jeden przywieziony z okolic Wilna w Ontario, 
drugi – z polskich Kaszub.

Nowy wymiar relacji między Polską a Kanadą

Początek nowego rozdziału w stosunkach polsko-kanadyjskich miał miej-
sce po zakończeniu rozmów Okrągłego Stołu, kiedy to Polska weszła na drogę 
transformacji ustrojowej i stała się państwem w pełni suwerennym. Pierwsza 
oficjalna wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w Kanadzie odbyła się 
27 marca 1990 roku i była poprzedzona pobytem przewodniczącego NSZZ 
Solidarność Lecha Wałęsy, który przygotował grunt pod rozmowy na temat 
nowego charakter relacji dwustronnych22. Kolejna wizyta Lecha Wałęsy, już 
jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie we wrześniu 1994 roku 
oraz przyjazd Jeana Chrétien do Warszawy w styczniu 1999 roku, podczas 
których podpisano pierwsze umowy dwustronne, rozpoczęły owocną i wielo-
wymiarową współpracę23. Warto nadmienić, iż premier kanadyjski podczas 
swojej wizyty został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie24. Kanada wspierała Polskę w trudnym 

21  Ibidem; więcej nt. losów skarbów wawelskich zdeponowanych w Kanadzie oraz 
kwestii ich zwrotu rządowi PRL patrz: o. A. Guryn, Skarby wawelskie w dwóch 
odsłonach, [w:] Polska w Kanadzie. Kanada w Polsce, (red.) M. Buchholtz, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 36–53.

22  Polska oraz Kanada, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w  Ottawie, http://
www.ottawa.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/ottawa_ca_a_48/ottawa_
ca_a_48 (ostatni dostęp 24.02.2015).

23  Lech Wałęsa w Ottawie, „Rzeczpospolita” z 13.09.1994, Archiwum, http://archiwum.
rp.pl/artykul/26654-Lech-Walesa-w-Ottawie.html (ostatni dostęp 24.02.2015).

24  Premier Kanady Doktorem Honoris Causa SGH, http://akson.sgh.waw.pl/~lijas/
archiwum/099/t1.htm (ostatni dostęp 24.02.2015).
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procesie wdrażania reform ustrojowych i gospodarczych oraz jej starania 
do wejścia w struktury Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. 
Kanada jako pierwsza ratyfikowała polskie członkostwo w NATO 2 lutego 
1998 roku.

Poszerzanie polsko-kanadyjskiej  
bazy traktatowej

W 2008 roku rząd w Ottawie zdecydował o zniesieniu wiz dla obywateli pol-
skich podróżujących do Kanady. Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Po-
laków miało na celu wzmocnić międzyludzki wymiar relacji pomiędzy społe-
czeństwami obu państw. Rok później weszły w życie dwa istotne porozumienia 
– Umowa o zabezpieczeniach społecznych, regulującą kwestię świadczeń spo-
łecznych pomiędzy Polską a Kanadą oraz Umowa o mobilności młodzieży, któ-
ra umożliwia młodym obywatelom obu państw podróżowanie i podjęcie pracy 
w kraju partnerskim przez okres 12 miesięcy25.

Oficjalna wizyta premiera Donalda Tuska w Kanadzie w maju 2012 roku była 
niezwykle ważna dla rozwoju stosunków bilateralnych. Dominującym tematem 
rozmów podczas tej wizyty była kwestia współpracy gospodarczej między obo-
ma krajami. Atmosfera ku temu była niezwykle sprzyjająca, gdyż kilka miesięcy 
wcześniej doszło do wykupu kanadyjskiej spółki górniczej Quadra FNX Mining 
przez polski koncern KGHM Polska Miedź S.A., co jak dotąd jest największą 
polską inwestycją w Kanadzie26. Podczas wizyty polski premier odwiedził ko-
palnię miedzi w Sudbury należącą do firmy Quadra. Donald Tusk po rozmowie 
ze Stephenem Harperem stwierdził, iż „Owocem polsko-kanadyjskiej współ-
pracy gospodarczej będzie zwiększona obecność polskich firm inwestujących 

25  M. Januszewska, Łatwiej o  emeryturę z  Kanady, „Rzeczpospolita. Prawo” 
z 30.09.2009, http://prawo.rp.pl/artykul/757955,370570-Latwiej-o-emeryt ure-z-
-Kanady.html?referer=redpol ; Youth Mobility Program, Embassy of the Repub-
lic of  Poland in  Ottawa, http://www.ottawa.msz.gov.pl/en/bilateral_coopera-
tion/ottawa_ca_a_19/ottawa_ca_a_240 (ostatni dostęp 24.02.2015).

26  KGHM dostał zgodę rządu Kanady na  kupno Quadry za  10 mld zł, RMF 24 
z  29.02.2012, http://www.rmf24.pl/news-kghm-dostal-zgode-rzadu-kanady-
-na-kupno-quadry-za-10-mld-zl,nId,436440#utm_source=paste&utm_
medium=paste&utm_campaign=chrome (ostatni dostęp 11.01.2015).
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w Kanadzie”27. Po spotkaniu premierów wydano „Wspólne oświadczenie rzą-
dów RP i Kanady w sprawie współpracy energetycznej”, które dało podstawy 
do przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wydoby-
cia gazu łupkowego oraz ochrony środowiska28. Przedstawiciele obu rządów 
podpisali także umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która 
ułatwić miała wymianę i współpracę ekonomiczną między oboma państwami. 
Celem porozumienia było wyeliminowanie podwójnego opodatkowania osób 
i firm, które prowadzą działalność gospodarczą lub osiągają dochód w kraju 
partnerskim.

Polsko-kanadyjskie stosunki gospodarcze

Polska jest największym partnerem handlowym Kanady w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. W 2014 roku obroty kanadyjsko-polskiej wymiany handlo-
wej osiągnęły wartość 1,94 miliarda dolarów kanadyjskich (CAD), co stanowi 
wzrost o ponad 13% w stosunku do roku poprzedniego. Eksport polskich pro-
duktów do Kanady przekroczył półtora miliarda dolarów kanadyjskich (1,593 
miliarda CAD), zanotowano wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2013. War-
tość importowanych towarów z Kanady do Polski zmniejszyła się nieco w sto-
sunku do roku poprzedniego i wyniosła 346 miliony dolarów kanadyjskich29. 
Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, w 2014 roku najważniejszym polskim 
produktem eksportowanym do Kanady były surowe skórki z norek, najwięk-
szą ich sprzedaż odnotowano w pierwszej części roku, gdyż do maja w Toronto 
odbywała się największa w Ameryce Północnej aukcja skór. Na kolejnych po-
zycjach uplasowały się podzespoły do samolotów, leki oraz meble. Z Kanady 

27  Cyt. za: Polska i  Kanada podpisały umowę o  unikaniu podwójnego opodatko-
wania, RMF 24 z  14.05.2012, http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-polska-i-
-kanada-podpisaly-umowe-o-unikaniu-podwojnego-opodat,nId,605603#utm_
source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (ostatni dostęp 
11.01.2015).

28  Premierzy Polski i Kanady optymistycznie o wspólnej współpracy, Onet. Wiado-
mości z 14.05.2012, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/premierzy-polski-i-kanady-
-optymistycznie-o-wspolnej-wspolpracy/lmver (ostatni dostęp 11.01.2015).

29  Polsko-kanadyjska wymiana handlowa w 2014 roku. Ministerstwo Gospodarki. 
Portal Promocji Eksportu, http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.
aspx?Id=97851 (ostatni dostęp 26.02.2015).
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Polacy sprowadzają samoloty, rudy żelaza, węgiel bitumiczny. Wśród państw 
członkowskich Unii Europejskiej prowadzących wymianę handlową z Kanadą, 
Polska plasuje się na 10. miejscu pod względem eksportu oraz na 12. miejscu 
pod względem importu. Ontario i Quebec to prowincje kanadyjskie, których 
wymiana handlowa z Polską osiągnęła największe wartości30.

Na polskim rynku działa wiele firm kanadyjskich. Do najważniejszych in-
westorów należą Pratt & Whitney Canada, która jest obecna w Polsce od po-
nad 30 lat (przemysł samolotowy), McCain International (branża spożywcza) 
oraz Bombardier Transportation, posiadający oddziały w 4 polskich miastach 
i zatrudniający ponad 1300 osób (transport szynowy). Po wspomnianej wyżej 
transakcji zakupu 100% udziałów w spółce wydobywczej Quadra FNX Mining 
za prawie 10 miliardów złotych, KGHM Polska Miedź S.A. jest największym 
polskim inwestorem w Kanadzie31. Jak dotąd była to największa tego typu trans-
akcja w dziejach polskiej gospodarki. Innym ważnym inwestorem w Kanadzie 
jest PKN Orlen, który w listopadzie 2013 roku nabył spółkę TriOil. Pośrednio 
przez zakupioną firmę TriOil, w maju 2014 Orlen przejął spółkę wydobywczą 
Birchill Exploration Limited Partnership, zwiększając tym samym poziom in-
westycji w Kanadzie32.

Pomimo wzrastającej wartości obrotów handlowych, specjaliści z Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych wskazują, iż w relacjach gospodarczych 
pomiędzy Polską a Kanadą tkwi niewykorzystany potencjał. Bardzo dobre sto-
sunki polityczne, ruch bezwizowy, wspomniane wyżej porozumienia regulu-
jące świadczenia socjalne oraz kwestie podatkowe tworzą sprzyjające warunki 
do rozwoju współpracy gospodarczej. Bruno-Pierre Carrier i Maya Rostowska 
wśród powodów niewykorzystanych możliwości w kontaktach handlowych 
między Polską a Kanadą znajdują brak doświadczenia polskich przedsiębiorców 

30  Ibidem.
31  Współpraca gospodarcza z  krajami Afryki, Ameryki oraz z  Australią, Minister-

stwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Wspolpr
aca+gospodarcza+z+krajami+Afryki+Ameryki+oraz+z+Australia (ostatni dostęp 
26.02.2015).

32  PKN Orlen przejął kanadyjską spółkę wydobywczą TriOil, „Rzeczpospolita. Eko-
nomia” z  14.11.2013, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1064708.html; Orlen 
zwiększa poziom inwestycji w Kanadzie, gazlupkowy.pl, Branżowy Portal Inter-
netowy z  9.05.2014, http://gazlupkowy.pl/orlen-zwieksza-poziom-inwestycji-w-
-kanadzie/ (ostatni dostęp 26.11.2014).
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w działalności na odległych rynkach. Natomiast zbyt rozbudowana biurokracja 
i skomplikowane procedury administracyjne skutecznie zniechęcają kanadyj-
skich inwestorów do większego zainteresowania się polskim rynkiem33.

Podpisana 26 września 2014 roku Kompleksowa Umowa Gospodarczo-
-Handlowa między Kanada a Unią Europejską z pewnością daje nowe perspek-
tywy do zacieśnienia polsko-kanadyjskiej współpracy gospodarczej. Tej właśnie 
kwestii dotyczyły rozmowy podczas spotkania ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego z kanadyjskim ministrem finansów Joe Olivierem, które od-
było się 27 czerwca 2014 roku w Warszawie34.

Wydarzeniem o wymownym znaczeniu, zapowiadającym nowy rozdział 
w stosunkach gospodarczych między Polską a Kanadą było otwarcie kana-
dyjskiego rynku dla polskich jabłek. Trwające 2 lata negocjacje w tej sprawie 
zakończyły się sukcesem w październiku 2014 roku, a decyzja Ottawy została 
przyśpieszona przez wprowadzenie rosyjskiego embarga na polskie owoce i wa-
rzywa35. Polskie jabłka pojawiły się na kanadyjskim rynku już w grudniu, co 
zbiegło się z pobytem w Kanadzie polskiej misji gospodarczej, w której uczest-
niczyła wiceminister Katarzyna Kacperczyk (MSZ) oraz przedsiębiorcy z sek-
torów budowlanego, energetycznego oraz spożywczego36.

Polsko-kanadyjska współpraca wojskowa

Od momentu przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego w 1999 
roku, Kanada zapewnia polskim żołnierzom szkolenia w zakresie nauki języ-
ka oraz operacji pokojowych wykorzystując swoje doświadczenia w tworzeniu 

33  B. P. Carrier, M. Rostowska, Kanada: kraj (niezrealizowanych) możliwości dla pol-
skiego biznesu? „Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biuletyn” nr 117 (1093) 
z 6.11.2013. 

34  Wicepremier Piechociński o perspektywach współpracy między Polską a Kana-
dą, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/21057 (ostatni dostęp 
26.11.2014).

35  Bosacki: Kanada otwiera rynek dla  polskich jabłek, Wirtualna Polska. Finanse 
z  24.10.2014, http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Bosacki-Kanada-otwiera-ry-
nek-dla-polskich-jablek,wid,16984244,wiadomosc.html (ostatni dostęp 26.11.2014).

36  Wiceminister Katarzyna Kacperczyk z wizytą w Kanadzie, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Rzeczpospolita Polska, 3.12.2014, http://www.msz.gov.pl/pl/ak-
tualnosci/wiadomosci/wiceminister_katarzyna_kacperczyk_z_wizyta_w_ka-
nadzie (ostatni dostęp 26.02.2015).
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misji pokojowych. Zarówno Polska, jak i Kanada brały udział w operacji Mię-
dzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (International Security Assistance 
Force – ISAF NATO) w Afganistanie. Żołnierze kanadyjscy zakończyli swoją 
misję w marcu, natomiast polskie oddziały powróciły do kraju w grudniu 2014 
roku.

Ponadto żołnierze obu państw uczestniczą we wspólnych, organizowanych 
cyklicznie, ćwiczeniach wojskowych: Maple Arch oraz Anaconda. W pierw-
szym z nich, dorocznym ćwiczeniu, oprócz wojska kanadyjskiego i polskiego, 
biorą udział siły zbrojne z Litwy i Ukrainy. Podczas Maple Arch-14, w Lub-
linie w dniach 9–19 września 2014 roku, 250 żołnierzy realizowało zadanie 
związane z planowaniem i prowadzeniem działań w ramach operacji wsparcia 
pokoju w strefie odpowiedzialności wielonarodowego batalionu37. Odbywa-
jąca się co dwa lata Anaconda to największe ćwiczenia Polskich Sił Zbrojnych 
o międzynarodowym charakterze, przygotowywane i prowadzone przez Do-
wództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W odsłonie Anaconda-14, która 
odbyła się w dniach 24 września – 3 października 2014 roku, na polskich poli-
gonach ćwiczyło 12 500 żołnierzy z Czech, Estonii, Holandii, Kanady, Litwy, 
Węgier, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych38. W ramach Anaconda-14, 
120 żołnierzy z kanadyjskiego Pułku Królewskiego wraz z polskimi kolegami 
ćwiczyło desantowanie na poligonie w Drawsku Pomorskim, a następnie wzię-
li udział z polskimi kawalerzystami powietrznymi w listopadowych ćwicze-
niach Falcon-14 na poligonie w Nowej Dębie39. Wobec skomplikowanej sytua-
cji na wschodzie Europy, wszystkie ćwiczenia z udziałem międzynarodowych 
sił zbrojnych, odbywające się w ostatnich miesiącach na terenie Polski, miały 
szczególne znaczenie.

37  Ćwiczenie „MAPLE ARCH-14” rozpoczęte. Ministerstwo Obrony Narodowej, 
9.09.2014, http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2014-09-09-cwicze-
nie-maple-arch-14-rozpoczete/ (ostatni dostęp 17.11.2014).

38  ANAKONDA, a  Multinational and  Joint Live Defensive Exercise in  Poland, 
NATO. Allied Command Operations, 1.10.2014, http://www.aco.nato.int/
anakonda--a-multinational-and-joint-live-defensive-exercise-in-poland-.aspx 
(ostatni dostęp 12.11.2014).

39  Żołnierze z  Kanady na  Anakondzie, 2.10.2014, Anakonda 14, http://www.ana-
konda.do.wp.mil.pl/pl/1_305.html (ostatni dostęp 12.12.2014).
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Zacieśnienie współpracy między Warszawą 
a Ottawą wobec kryzysu na Ukrainie

Dla relacji polsko-kanadyjskich rok 2014 był wyjątkowy. W przeciągu kilku 
miesięcy oficjalne wizyty w Polsce złożyli sprawujący najwyższe urzędy w Ka-
nadzie: Premier Stephen Harper, Generalny Gubernator David Lloyd Johnston, 
minister spraw zagranicznych John Baird i minister obrony Rob Nicholson. Do-
minującym akcentem większości rozmów z udziałem polskich i kanadyjskich 
polityków była współpraca dwustronna w obliczu kryzysu na Ukrainie. Sprawa 
ukraińska zbliżyła Warszawę i Ottawę, gdyż oba państwa reprezentują zbieżne 
stanowisko wobec skomplikowanej sytuacji w tym regionie. W przypadku Polski 
kwestia ta jest fundamentalna dla bezpieczeństwa narodowego, dla Kanady – zo-
bowiązująca do pomocy Ukrainie jest obecność licznej ukraińskiej diaspory. Oba 
państwa wspierają rozwój gospodarczy Ukrainy oraz wprowadzanie koniecznych 
reform w celu umacniania demokracji i przywrócenia stabilności politycznej 
i ekonomicznej tego kraju. Zarówno Warszawa, jak i Ottawa potępiają agresywne 
działania Kremla i nawołują do zmiany polityki rosyjskiej wobec regionu.

Podczas oficjalnej wizyty w Warszawie, 24 kwietnia 2014 roku minister 
spraw zagranicznych Kanady John Baird spotkał się z Radosławem Sikorskim 
– swoim odpowiednikiem w polskim rządzie. Sytuacja na Ukrainie oraz polsko-
-kanadyjska współpraca na arenie międzynarodowej stały się głównymi tema-
tami rozmów szefów dyplomacji, a ich owocem było podpisanie „Oświadczenia 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departamentu Spraw Zagranicz-
nych, Handlu i Rozwoju Kanady ws. koordynacji działań na rzecz Ukrainy i Eu-
ropy Wschodniej”. Podczas konferencji prasowej Sikorski oznajmił, że wyżej 
wymienione oświadczenie jest wspólną odpowiedzią obu państw na potrzebę 
wsparcia przemian demokratycznych na Ukrainie40. Zapowiedziano wspólne 
programy realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzyna-
rodowej (FSM) oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European 
Endowment for Democracy). Do roku 2016 około  25 projektów wspierających 
reformę samorządową oraz niezależne media na Ukrainie zostanie sfinanso-

40  Spotkanie szefów dyplomacji Polski i  Kanady, Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, Rzeczpospolita Polska, 24.04.2014, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
wiadomosci/spotkanie_szefow_dyplomacji_polski_i_kanady_#.U1lqMe6x1LY.
facebook (ostatni dostęp 17.11.2014).
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wanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach Polsko-
-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Planowany łączny budżet 
przeznaczony na realizację założeń tego programu w latach 2014–2016 to 5,5 
miliona dolarów kanadyjskich41. Podczas pobytu w Warszawie Baird spotkał się 
również z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych działają-
cych na Ukrainie42. W oficjalnym oświadczeniu przygotowanym dla „Gaze-
ty Wyborczej” szef kanadyjskiej dyplomacji stwierdził: „Zarówno w czasach 
trudnych, jak i w czasach pokoju oraz pomyślności Kanada i Polska stały obok 
siebie jako przyjaciele, partnerzy i sprzymierzeńcy. Dzisiaj – wobec cynicznej 
rosyjskiej agresji – ponownie ramię w ramię bronią suwerenności, integralności 
terytorialnej i wolności (…). Świat staje wobec jednego z najpoważniejszych za-
grożeń dla pokoju i bezpieczeństwa od czasu zakończenia zimnej wojny. Polska 
i Kanada nie godzą się na rosyjską próbę narzucenia „nowego światowego bez-
ładu” i wytyczania na nowo granic w Europie (…). W ramach NATO Kanada 
i Polska muszą stać na jasnym stanowisku moralnym (…). Kanada i Polska będą 
szukały sposobów wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. 
Będziemy współpracować z naszymi ukraińskimi partnerami w poszukiwaniu 
rozwiązań ich problemów energetycznych i we wzmacnianiu zdolności Ukrainy 
do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych”43.

Bezpieczeństwo Europy w kontekście sytuacji na Ukrainie oraz współpra-
ca dwustronna, a także wdrażanie w życie decyzji podjętych na wrześniowym 

41  Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji, Fundacja Solidarno-
ści Międzynarodowej, 24.04.2014, http://solidarityfund.pl/en/nowosci-2/126-
-news-projekty/wsparcie-demokracji-2014/574-polsko-kanadyjski-program-
-wsparcia-demokracji (ostatni dostęp 21.01.2015); więcej informacji na  temat 
pozostałych programów patrz: Canada and  Poland Strenghen Coordinated 
Engagement in Ukraine, Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Go-
vernment Canada, 24.04.2014, http://www.international.gc.ca/media/aff/news-
-communiques/2014/04/24b.aspx?lang=eng (ostatni dostęp 21.01.2015).

42  Spotkanie szefa dyplomacji Kanady Johna Bairda z polskimi organizacjami po-
zarządowymi, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, 24.04.2014, http://
solidarityfund.pl/en/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji-
-ukraina/587-spotkanie-szefa-dyplomacji-kanady-johnem-bairdem-z-polski-
mi-organizacjami-pozarzadowymi (ostatni dostęp 21.01.2015).

43  Kanada i Polska stoją ramię w ramię, „Gazeta Wyborcza” z 25.04.2014, http://
wyborcza.pl/1,75968,15852734,Kanada_i_Polska_stoja_ramie_w_ramie.html 
(ostatni dostęp 12.01.2015).
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szczycie NATO w Newport były tematami rozmów ministra obrony narodowej 
Tomasza Siemoniaka oraz ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny44 
z Robertem D. Nicholsonem45, ministrem obrony Kanady, podczas jego wizyty 
w Polsce w grudniu 2014 roku46. Ministrowie obrony Polski i Kanady odwiedzili 
także żołnierzy polskich i kanadyjskich ćwiczących wspólnie na poligonie w Draw-
sku Pomorskim. Wówczas wicepremier Siemoniak wyraził nadzieję, że Kanada 
wesprze Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni z siedzibą w Szczecinie, 
jednak w Ottawie nie zapadły jeszcze na ten temat żadne decyzje47.

Wizyta Stephena Harpera w Warszawie

W związku z obchodami 25-lecia wolności, przypadającymi na rocznicę wy-
borów 4 czerwca 1989 roku, oficjalną wizytę w Polsce złożył premier Kanady 
Stephen Harper. Wizyta w Warszawie była jednym z punktów podróży Harpera 
do Europy w czerwcu 2014 roku. Szef rządu kanadyjskiego wziął udział w szczy-
cie państw G-7 w Brukseli, obchodach 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich 
w Normandii (D-Day) oraz w uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Ukrainy 
– Petra Poroszenki48.

44  Na  skutek wyboru Donalda Tuska na  przewodniczącego Rady Europejskiej 
we wrześniu 2014 r. zmienił się skład polskiego rządu: premierem została Ewa 
Kopacz, ministrem spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Na  stanowisku 
Marszałka Sejmu RP Ewę Kopacz zastąpił Radosław Sikorski (przyp. autorki).

45  Z powodu rezygnacji John Bairda z urzędu ministra spraw zagranicznych, na-
stąpiły zmiany w rządzie kanadyjskim: 9.02.2015 r. Robert Nicholson został sze-
fem dyplomacji na miejsce Bairda, natomiast Jason Kenney – ministrem obro-
ny, PM Announces Changes to the Ministry, Prime Minister of Canada. Official 
Website, 9.02.2015, http://pm.gc.ca/eng/news/2015/02/09/pm-announces-chan-
ges-ministry (ostatni dostęp 12.02.2015).

46  Spotkanie ministrów obrony Polski i  Kanady, Ministerstwo Obrony Narodowej, 
9.12.2014, http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2014-12-08-spotkanie-
-ministrow-obrony-polski-i-kanady/; Polsko-kanadyjskie rozmowy o polityce bez-
pieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rzeczpospolita Polska, 9.12.2014, 
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polsko_kanadyjskie_
rozmowy_o_polityce_bezpieczenstwa?printMode=true (ostatni dostęp 12.01.2015).

47  Spotkanie ministrów obrony Polski i Kanady.
48  PM to Travel to Europe and Attend the G-7 Summit, Prime Minister of Canada. 

Official Website, 22.05.2014, http://pm.gc.ca/eng/news/2014/05/22/pm-travel-
-europe-and-attend-g-7-summit (ostatni dostęp 17.11.2014).
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Podczas pobytu w Warszawie Stephen Harper spotkał się z szefem polskiego 
rządu Donaldem Tuskiem. W trakcie rozmowy premier Kanady poinformo-
wał o decyzji dotyczącej zwiększenia obecności wojsk kanadyjskich w Polsce. 
Była to odpowiedź na słowa Tuska, apelujące o wzmocnienie zaangażowania 
sił NATO, gdyż „sytuacja w regionie i kryzys ukraiński pokazały, że zwięk-
szona obecność wojsk sojuszniczych na wschodniej flance Unii Europejskiej 
jest bardziej uzasadniona niż obecność wojsk NATO we Włoszech, Hiszpanii 
czy Danii”49. Donald Tusk podkreślił ogromne znaczenie obecności żołnie-
rzy kanadyjskich dla wsparcia polskiego bezpieczeństwa. Wojsko kanadyjskie, 
wraz z żołnierzami amerykańskimi i polskimi, w maju 2014 roku brało udział 
we wspólnych ćwiczeniach spadochronowych w Drawsku Pomorskim oraz 
w manewrach ORZEŁ ALERT w Świdwinie.

Podczas konferencji prasowej polski premier zauważył, że Polska i Kanada 
mają identyczne poglądy na sytuację w regionie i na Ukrainie oraz stwierdził: 
„W świecie zachodnim nie znajduję drugiego partnera, który by tak dobrze ro-
zumiał problemy ukraińskie i był tak wrażliwy na sytuację Ukrainy, jak premier 
Kanady”50. Tusk podkreślił również, że „celem polskiej i kanadyjskiej polityki 
jest rozwiązanie kryzysu ukraińskiego z zachowaniem pełnej suwerenności, 
integralności i demokracji na Ukrainie”51. Harper stwierdził, że Kanada bez-
pośrednio wspiera Ukrainę w ramach programów pomocowych w kwestiach 
finansowych i technicznych. Według kanadyjskiego premiera, odpowiedzią 
na prowokacyjne zachowania Rosji powinny być skoordynowane działania 
międzynarodowe, do których zalicza się sankcje52. Kanada, od początku 2014 
roku do połowy lutego 2015 roku, wprowadziła sankcje wobec 37 osób oraz 

49  Większa obecność kanadyjskich żołnierzy w  Polsce, premier.gov.pl. Oficjalna 
strona premiera RP, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pre-
mier-harper-w-najblizszych-dniach-zostanie-podjeta-decyzja-o-zwiekszeniu.
html (ostatni dostęp 17.11.2014).

50  Ibidem.
51  Tusk: Polska i  Kanada mają identyczne poglądy w  sprawie Ukrainy, „Rzecz-

pospolita” z  4.06.2014, http://www.rp.pl/artykul/1115187.html (ostatni dostęp 
17.11.2014).

52  PM Delivers Remarks at a  Joint Press Conference with Prime Minister Donald 
Tusk of Poland, Prime Minister of Canada. Official Website, 4.06.2014, http://
pm.gc.ca/eng/news/2014/06/04/pm-delivers-remarks-joint-press-conference-
-prime-minister-donald-tusk-poland (ostatni dostęp 17.11.2014).
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17 instytucji rosyjskich i ukraińskich odpowiedzialnych za kryzys na Ukrai-
nie53. Pomimo iż problemy regionu zdominowały rozmowę, szefie rządów po-
ruszyli także tematy związane ze współpracą gospodarczą, energetyczną oraz 
inwestycjami polsko-kanadyjskimi.

Gubernator generalny Kanady w Polsce

W październiku 2014 roku z czterodniową wizytą przybył do Polski Ge-
neralny Gubernator David Lloyd Johnston wraz z małżonką. Była to pierwsza 
oficjalna wizyta Generalnego Gubernatora Kanady54 w Polsce. Podczas tej 
podróży Johnstonowi towarzyszyli przedstawiciele biznesu oraz Polonii kana-
dyjskiej, a także wspomniany wyżej Władysław Lizoń – poseł w Izbie Gmin 
oraz Ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki. Jak czytamy na stronie in-
ternetowej Ambasady Kanady w Warszawie: „Celem wizyty było wzmocnie-
nie pozycji Kanady jako wiarygodnego byłego, obecnego i przyszłego partnera 
Polski”55. Generalny Gubernator odwiedził stolicę, Kraków oraz Auschwitz-
-Birkenau. W programie jego wizyty znalazły się spotkania z Prezydentem RP, 
Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i Marszałkiem Sejmu Rado-
sławem Sikorskim, członkami Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej, polskimi 
biznesmenami w budynku Giełdy Papierów Wartościowych, pracownikami 
i studentami Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, 
członkami Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich na Uniwersytecie Ja-

53  Podczas pisania tekstu, 18.02.2015 r. Kanada rozszerzyła sankcje m.in. na firmę 
naftową Rosnieft i  prezesa konglomeratu przemysłowego Rostec, więcej patrz: 
Kanada rozszerzyła sankcje wobec rosyjskich firm na  Rosnieft, „Gazeta Wy-
borcza” z  18.02.2015, http://wyborcza.pl/1,75477,17427846,Kanada_rozszerzy-
la_sankcje_wobec_rosyjskich_firm_na.html#ixzz3T40AsArb (ostatni dostęp 
20.02.2015).

54  Kanada jest monarchią konstytucyjną. Generalny Gubernator (GG) w Kanadzie 
reprezentuje głowę państwa, a  więc monarchę –  obecnie królową Elżbietę II. 
Najważniejszą funkcją GG jest bycie zwierzchnikiem kanadyjskich sił zbrojnych 
(Commander-in-Chief). David L.  Johnston sprawuje ten urząd od  1.10.2010  r. 
(przyp. autorki).

55  Pierwsza wizyta Gubernatora Generalnego Kanady w  Polsce: umacnianie hi-
storycznej przyjaźni, Rząd Kanady. Poland.gc.ca, http://www.canadainterna-
tional.gc.ca/poland-pologne/highlights-faits/2014/2014-11-GG_Visit_visite.
aspx?lang=pol (ostatni dostęp 17.11.2014).
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giellońskim. Johnston z małżonką zwiedzili Zamek na Wawelu, gdzie obejrzeli 
– przechowywane w Kanadzie w czasie II wojny światowej – skarby wawelskie 
oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Podczas rozmów z politykami sprawującymi najwyższe urzędy w Polsce 
Generalny Gubernator Kanady poruszał tematy związane ze współpracą 
gospodarczą, w tym znaczenie podpisanej miesiąc wcześniej umowy z Unią 
Europejską – CETA, z bezpieczeństwem, m.in. oceniając rezultaty szczytu 
NATO w Newport oraz sytuacji na Ukrainie. Rozmawiano także o możli-
wościach współpracy w dziedzinie kultury oraz innowacji i badań nauko-
wych w branży energetyczne, teleinformatycznej i lotniczej56. Podczas spot-
kania z Johnstonem, Prezydent RP Bronisław Komorowski powiedział: „Chcę 
podkreślić wdzięczność Polski z tytułu obecności żołnierzy kanadyjskich 
na terenie Polski w ramach ćwiczeń NATO-wskich, które są jedną z form od-
powiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego na wzrost zagrożenia całej flanki 
wschodniej Sojuszu ze względu na agresję Rosji na Ukrainę”57. Komorow-
ski dodał, że pierwszą w historii wizytę Generalnego Gubernatora Kanady 
w Polsce traktuje „jako zapowiedź bardzo oczekiwanego i pożądanego przez 
Polskę zacieśnienia współpracy między naszymi krajami we wszystkich ob-
szarach – politycznym, także ekonomicznym”58. David Johnston stwierdził, 
że nie obawia się wyzwań XXI wieku, gdyż oba państwa będą w stanie stawić 
im czoła „w oparciu o nasze wspólne wartości i relacje między naszymi naro-
dami i obywatelami”59. Podsumowaniem pobytu Gubernatora Generalnego 
w Polsce mogą być słowa, iż wizyta ta stała się otwarciem nowego rozdziału 
w relacjach polsko-kanadyjskich.

56  Więcej patrz: Wizyta gubernatora generalnego Kanady, Senat Rzeczypospoli-
tej Polskiej, http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,7476,wizyta-gubernatora-
-generalnego-kanady.html; O  relacjach dwustronnych z  gubernatorem gene-
ralnym Kanady, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 23.10.2014, http://www.sejm.
gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=DF5791F15C473D82C1257D
7A00549143 (ostatni dostęp 20.11.2014). 

57  Polskę i  Kanadę łączy wspólne spojrzenie na  Ukrainę, Prezydent.pl. Oficjalna 
strona Prezydenta RP, 23.10.2014, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wyda-
rzenia/art,3048,polske-i-kanade-laczy-wspolne-spojrzenie-na-ukraine.html 
(ostatni dostęp 17.11.2014).

58  Ibidem.
59  Ibidem.
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Podsumowanie
Bez wątpienia wspólne stanowisko wobec trudnej sytuacji w Europie 

Wschodniej, wsparcie dla Ukrainy oraz potępienie agresywnej polityki kre-
owanej przez Władimira Putina bardzo zbliżyło Polskę i Kanadę w ostatnim 
czasie. Ambasador Polski w Ottawie, Marcin Bosacki, po wizycie Gubernatora 
Generalnego Kanady w Polsce stwierdził, iż widoczne jest, jak wielką wagę oba 
państwa przykładają do wzajemnych relacji, a „Polska i Kanada są dziś dla siebie 
jednymi z najbliższych partnerów”60.

Analiza zdarzeń z ostatnich miesięcy oraz wypowiedzi przedstawicieli naj-
wyższych władz polskich i kanadyjskich pozwala sądzić, iż jakikolwiek bieg 
przyjmą wydarzenia na wschodzie Europy, bliskie relacje między Polską a Ka-
nadą w najbliższym czasie nie powinny się zmienić, a współpraca dwustronna 
może się jedynie jeszcze bardziej zacieśnić.

60  Gubernator Generalny Kanady złożył wizytę w Polsce, Ambasada Rzeczypospo-
litej w Ottawie, 27.10.2014, http://ottawa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/gubernator_
generalny_kanady_zlozyl_wizyte_w_polsce (ostatni dostęp 17.11.2014).



Piotr Pochyły
Uniwersytet Zielonogórski

Problematyka bliskowschodnia 
w „Informacjach” ministrów spraw 
zagranicznych RP o zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej przed i po inwazji 
na Irak w 2003 roku – porównawcza 
analiza exposé ministrów spraw 
zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej 
w latach 2001–2014

http://dx.doi.org/10.18778/8088-107-5.09





183

Celem niniejszego artykułu jest porównanie założeń dotyczących proble-
matyki bliskowschodniej w dorocznych Informacjach ministrów spraw zagra-
nicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Problemem badawczym 
będzie wskazanie przyczyn wyrywkowego i niekonsekwentnego zaintereso-
wania regionem Bliskiego Wschodu przez państwo polskie po 1989 roku oraz 
sprawdzenie, czy inwazja na Irak dokonała rewizji oficjalnego stanowiska rządu 
RP w kwestii polityki wobec tego regionu.

Analizie poddano wszystkie „Informacje”1 ministrów spraw zagranicznych 
w latach 1990–20142, wraz ze strategią „Priorytety polskiej polityki zagranicznej 
na lata 2012–2016” – była załącznikiem do „Informacji” z 2012 roku, a także 
„exposé” Grzegorza Schetyny, mimo iż było drugim wystąpieniem ministra 
w jednym roku kalendarzowym, lecz w związku z tematyką i korektami poli-
tyki poprzednika uznano za zasadne, by poddać je analizie. Przez problematy-
kę bliskowschodnią autor rozumie obszar tradycyjnie rozumianego Bliskiego 
Wschodu – Egipt na zachodzie, państwa Półwyspu Arabskiego po Turcję oraz 
Iran3.

Wstęp

Cykliczne prezentowanie przez polityków odpowiedzialnych za sprawy za-
graniczne kierunków działań swoich resortów jest ważnym elementem sku-
tecznego funkcjonowania państwa oraz ustawowym obowiązkiem ministra. 
Opinia publiczna, członkowie parlamentu, ośrodki analityczno-eksperckie, 
a przede wszystkim uczestnicy stosunków międzynarodowych mają możliwość 

1  Autor będzie posługiwał się tym skrótem w całej publikacji.
2  Krzysztof Skubiszewski –  1990–1993, Andrzej Olechowski –  1994, Władysław 

Bartoszewski –  1995, 2001, Dariusz Rosati –  1996–1997, Bronisław Geremek 
–  1998–2000, Włodzimierz Cimoszewicz –  2002–2004, Adam Daniel Rotfeld 
– 2005, Stefan Meller – 2006, Anna Fotyga – 2007, Radosław Sikorski – 2008–
2014, Grzegorz Schetyna – od 2014 roku.

3  W kilku wystąpieniach pojawia się termin „Szeroki Bliski Wschód”, który wpro-
wadzili Amerykanie w 2004 r. i, z racji problematyki, również został on objęty 
analizą.



184

Piotr Pochyły

zapoznania się z podstawowymi wytycznymi i celami polityki zagranicznej 
państwa. W polskich realiach mamy do czynienia z doroczną informacją mini-
stra spraw zagranicznych o zadaniach w polityce zagranicznej4 – nazywaną po-
tocznie „exposé ministra spraw zagranicznych”, która zwyczajowo przedstawia-
na jest w pierwszym kwartale roku (jednakże zdarzają się od tego odstępstwa). 
Na styczniowym posiedzeniu rządu prezentowane są jeszcze jako „nieupub-
licznione” szczegółowe kierunki – klauzula „zastrzeżone”, a po zaakceptowaniu 
ich przez Radę Ministrów, minister przedstawia ogólne założenia w otwartym 
wystąpieniu sejmowym, po którym następuje debata. Każdorazowo oczekiwa-
ne, exposé wywołuje dyskusję, nie zawsze merytoryczną, gdyż tematyka daje 
możliwości krytykowania polityki rządu w tak newralgicznej materii oraz 
żywe polemiki. Kluczową sprawą jest to, że po debacie odbywa się głosowanie 
nad wotum zaufania dla ministra. Jest to bowiem formalna podstawa do wdro-
żenia procedury egzekwowania jego odpowiedzialności politycznej.

Problematyka bliskowschodnia 
w „Informacjach” do 2000 roku

Podstawowym celem polityki pierwszych rządów, które sprawowały władzę 
w Polsce od jesieni 1989 roku było „przekształcenie polityki zagranicznej PRL 
w pełni polską politykę zagraniczną, […] a celem dyplomacji polskiej w tamtym 
okresie stało się odzyskanie pełnej wewnętrznej i międzynarodowej suwerenno-
ści państwa polskiego”5. W cytowanej publikacji dokonano rzeczowej analizy 
nowych kierunków polityki zagranicznej Polski. Problematyka bliskowschod-
nia pojawia się incydentalnie, poświęcono jej 2 zdania na 19. stronie:

4  Obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administra-
cji rządowej, art. 32. Punkt 2, podpunkt 1: „Minister […] koordynuje działalność 
organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek przez coroczne 
opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów 
dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicz-
nej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a także 
opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w za-
kresie spraw zagranicznych”.

5  R. Kuźniar, Nowa polska polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 10, 
1991, s. 12. 
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Również w maju prezydent L. Wałęsa odbył wizytę w Izraelu, która 
– jak się ocenia – umożliwi rozwój stosunków dwustronnych Polski z tym 
krajem oraz ułatwi przełamywanie negatywnych stereotypów o Polsce roz-
powszechnionych w diasporze żydowskiej na świecie. Mimo odnowy sto-
sunków z Izraelem oraz trudności związanych z wojną w Zatoce Perskiej 
Polska zmierza do rozbudowy wzajemnie korzystnych powiązań z krajami 
arabskimi6.

Na początku lat 90. XX wieku działania polskiego MSZ koncentrowały się 
generalnie na podstawowych kierunkach polityki zagranicznej, do których za-
liczyć można:

 – budowanie stosunków ze zjednoczonymi Niemcami;
 – racjonalizowanie kontaktów z ZSRR/Rosją, w  tym starania na  rzecz 

wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Polski;
 – otwarcie na współpracę z państwami powstałymi w wyniku rozpadu 

ZSRR (Ukraina, Białoruś, Litwa) i Czechosłowacją;
 – podjęcie współpracy z NATO i rozwijanie relacji transatlantyckich;
 – rozpoczęcie starań o integrację z EWG/Unią Europejską7.

Generalnie dominowało spojrzenie, które określić można „orientacją pro-
zachodnią”, ukierunkowane na zyskiwanie akceptacji w Unii Europejskiej, 
w całości podporządkowane zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa. Obiektywne 
przesłanki wynikające z politycznej izolacji oraz cywilizacyjnego zapóźnie-
nia, jak również skomplikowanej sytuacji gospodarczej wskazywały, że jest 
to zwrot bezalternatywny. Zupełnie inaczej jednakże rozpatruje się to z per-
spektywy ponad dwudziestu lat, kiedy można pokusić się o pewne obserwa-
cje i wnioski. Przede wszystkim na dalszym planie pozostawały praktycznie 
wszystkie inne kontynenty i terytoria Europy, np. jej południowa część. Afryka, 

6  Profesor Roman Kuźniar był w tamtym okresie etatowym pracownikiem MSZ.
7  Elementy te w podobny sposób wymienił minister Skubiszewski podczas de-

baty sejmowej dotyczącej pojęcia racji stanu. W  kwestii innych kierunków 
polskiej polityki zagranicznej potwierdził traktowanie ich jako nieprioryte-
towe mówiąc, że „nie tracimy z pola widzenia świata pozaeuropejskiego. Jest 
on dla nas istotny. Mamy zarazem świadomość granic działania podyktowa-
nych przez nasz potencjał […], zob. Czym jest polska racja stanu wobec aktual-
nych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych? – wystąpienie sejmo-
we ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego, Warszawa 
21 stycznia 1993 r.
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Ameryka Południowa czy właśnie Bliski Wschód traktowane były jako obszary 
peryferyjne8. Spowodowane to było przynajmniej drugoplanowym, a w więk-
szości marginalnym ich znaczeniem dla ówczesnej Polski, w przeciwieństwie 
np. do prób intensyfikacji kontaktów politycznych z kilkoma państwami re-
gionu w latach 70. XX wieku, służących znalezieniu dostawców ropy naftowej 
(np. Irak, Iran). To tym bardziej dziwne, że do 1990 roku realizowano szereg 
znaczących kontraktów budowlanych w Iraku9, a na przełomie 1990 i 1991 roku 
Polska uczestniczyła w operacji „Pustynna burza”10, co politycznie i wojsko-
wo angażowało ją i czyniło współodpowiedzialną za sytuację w tym regionie11. 
Temu zagadnieniu minister Skubiszewski poświęcił więcej miejsca w 1991 roku, 
mówiąc o współdziałaniu w realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
i wznowieniu prac naszych ambasad w Kuwejcie i w Iraku, gdzie reprezentowa-
liśmy także interesy amerykańskie. Wyraził chęć udziału w odbudowie Iraku. 
Wspomniał o nawiązywaniu stosunków z Bahrajnem i próbie tworzenia ich 
z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Jemenem12.

8  Nie mówiono tego wprost –  żaden z  ministrów nie zastosował tego terminu, 
ale wskazuje na to zakres poświęconej treści czy miejsce w hierarchii ważności 
(zwykle w środku lub pod koniec wypowiedzi, w formie niewielkiego akapitu). 
W wystąpieniu z 1990 roku Krzysztof Skubiszewski w piątym z dziewięciu kie-
runków priorytetowych wymienił rozbudowę relacji z zaniedbanymi do pewne-
go stopnia państwami innych kontynentów, „w tym Ameryki Łacińskiej i – gene-
ralnie – z państwami niezaangażowanymi”, co poniekąd możemy traktować jako 
pośrednie ujęcie także Bliskiego Wschodu. Szerzej wspomniał o wznowieniu re-
lacji z Izraelem oraz nawiązaniu stosunków dyplomatycznych ze Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi, Katarem i Omanem, zob. Krzysztof Skubiszewski, Infor-
macja o polityce rządu, 26 kwietnia 1990 r.

9  W latach 80. średnio 200–250 mln dolarów rocznie.
10  Wsparcie wywiadowcze związane z ewakuacją amerykańskich agentów wywia-

du zaprezentowane np. w fabule „Operacja Samum” z 1999 roku czy wysłanie 
okrętu szpitalnego ORP „Piast”, łącznie oficjalnie 319 żołnierzy.

11  Jako wspierający państwa socjalistyczne posiadaliśmy tam szereg kontaktów i inte-
resów z czasów PRL, które można było utrzymać i rozwijać, a współcześnie rzadko 
do świadomości publicznej przedostaje się fakt, iż wiele państw arabskich czy mu-
zułmańskich uczestniczyło w tej operacji (np. Egipt, Jordania, Syria, ZEA, Katar, 
Oman). W przeciwieństwie do roku 2003, kiedy większość państw regionu zacho-
wało głęboką wstrzemięźliwość w otwartym popieraniu polityki Amerykanów. 

12  K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w  roku 1991, 
27 czerwca 1991.
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Reorientacja prozachodnia polskiej polityki zagranicznej oraz słabość eko-
nomiczna państwa (starania o kredyty, negocjacje z Klubem Paryskim i Lon-
dyńskim) zmuszały do skoncentrowania się na priorytetach, do których Bliski 
Wschód z obiektywnych powodów nie należał13. Jak mówił w 1992 roku mini-
ster Krzysztof Skubiszewski:

Duże znaczenie ma dla nas Bliski i Środkowy Wschód oraz odbudo-
wa obrotów gospodarczych w tym rejonie. Konieczna jest intensyfikacja 
z państwami arabskimi i światem muzułmańskim. Będziemy kontynuo-
wać starania o uzyskanie kompensaty strat poniesionych w wyniku woj-
ny w Zatoce Perskiej. Z zadowoleniem przyjęliśmy rozpoczęcie procesu 
pokojowego na Bliskim Wschodzie. Wyrażamy gotowość współdziała-
nia na rzecz sukcesu bliskowschodniej konferencji pokojowej. Liczymy 
na dalszy rozwój różnorodnych, dobrze układających się stosunków 
z Izraelem14.

Analizując wystąpienia do roku 2000 nasuwa się generalne spostrzeżenie, 
że kwestie bliskowschodnie pojawiały się raczej z rzadka, gdzieś w dalszej ko-
lejności wraz z ogólnie rozumianymi kierunkami pozaeuropejskimi polskiej 
polityki zagranicznej, akcentując potrzebę zwiększenia współpracy gospodar-
czej, jednakże bez konkretnych odniesień15. Wyjątek stanowi rok 1998, kiedy 
minister Bronisław Geremek więcej miejsca poświęcił Bliskiemu Wschodowi. 
Nie było to spowodowane nagłą zmianą polityki, a 30. rocznicą wydarzeń mar-
cowych w Polsce. Wskazał na podstawowe problemy we wzajemnych stosun-
kach – „wszelkich rzeczowych i finansowych konsekwencji Holocaustu” […] 

13  Przykładowo w expose nowego premiera w części dotyczącej polityki zagranicz-
nej mowa była wyłącznie o  kwestiach europejskich, zob. Expose premiera RP 
Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie (fragment dotyczący polskiej polityki zagra-
nicznej), Warszawa 18 stycznia 1990 r. 

14  K. Skubiszewski, Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicz-
nej RP, 8 maja 1992.

15  Por. A. Olechowski, Informacja rządu o głównych kierunkach polityki zagranicz-
nej Polski, 12 maja 1994 r.; D. Rosati, Informacja ministra spraw zagranicznych 
o głównych kierunkach polityki zagranicznej Polski, 9 maja 1996 r.; B. Geremek, 
Informacja ministra spraw zagranicznych o  podstawowych kierunkach polityki 
zagranicznej Polski, 9 maja 2000 r.
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i „należytej ochrony miejsc pamięci zagłady”16. O konieczności rozwoju sto-
sunków z państwem żydowskim mówił w 1995 roku Władysław Bartoszewski17. 
Podkreślił znaczenie wizyt polityków polskich w Izraelu, powstanie Instytutu 
Polskiego w Tel Awiwie i potrzebę dialogu z żydowską diasporą.

Co istotne w drugiej połowie lat 90. ministrowie intensyfikowali dialog 
ze społecznościami żydowskimi18 (w 1995 roku powołano Biuro do spraw 
Kontaktów z Diasporą), który służył przede wszystkim realizacji interesów 
w Stanach Zjednoczonych (poprawa relacji diaspory z Polonią, poparcie starań 
o przyjęcie Polski do NATO)19. W tym kontekście nie dziwi dbałość o odbudo-
wę/pogłębianie relacji z Izraelem20, gdyż są kluczowe dla sukcesu zabiegania 
o poparcie i współpracę wpływowych kongresmenów i środowisk żydowskich 
w USA.

„Informacje” w latach 2001–2008

6 czerwca 2001 roku – 3 miesiące przed zamachami z 11 września, Włady-
sław Bartoszewski mówił o regionie Afryki i Bliskiego Wschodu jako potencjal-
nie ważnym rynku zbytu i alternatywie w kwestii surowców energetycznych. 
Polska miała „[…] aktywnie rozwijać stosunki polityczne i gospodarcze z part-
nerami na Bliskim Wschodzie, zarówno z Izraelem, […] jak i z jego sąsiadami 
– z krajami arabskimi”, a także kontynuować zrównoważone zaangażowanie 

16  B. Geremek, Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kierun-
kach polityki zagranicznej Polski, 5 marca 1998 r. Rok później tylko wspomniał 
o rozwoju współpracy z Turcją, potrzebie poprawie bilansu handlowego z pań-
stwami Bliskiego Wschodu i  wzmocnieniu dialogu z  Izraelem, por. B. Gere-
mek, Informacja rządu o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski, 
8 kwietnia 1999 r.

17  W. Bartoszewski, Informacja ministra spraw zagranicznych o głównych kierun-
kach polityki zagranicznej Polski, 24 maja 1995 r.’

18  Będzie to stałym elementem wszystkich „Informacji”.
19  D. Rosati, Informacja ministra spraw zagranicznych o głównych kierunkach poli-

tyki zagranicznej Polski, 8 maja 1997 r.
20  W latach 1968–1989 oficjalne relacje między PRL a Izraelem formalnie nie ist-

niały z powodu wydarzeń związanych z wojną sześciodniową, w której państwa 
bloku sowieckiego poparły państwa arabskie. Zostały one oficjalnie przywróco-
ne 27 lutego 1990 r., choć od 1986 r. działała sekcja interesów PRL w Tel Awiwie.
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w konflikcie arabsko-izraelskim, popierając politykę dialogu21. Nie przewidy-
wał zmiany dotychczasowego kursu, jakiegoś nadzwyczajnego zaangażowania 
na tym obszarze.

Wraz z konsolidacją demokracji w Polsce – przyjęcie do NATO i rychła per-
spektywa akcesji do UE22, rosło powoli jej znaczenie na zewnątrz, co dawało moż-
liwości podjęcia odważniejszych kroków. Szansę na silniejsze zaistnienie w polity-
ce międzynarodowej kreowała sytuacja na arenie międzynarodowej po 11 wrześ-
nia 2001 roku. Data jest symbolem zmian, przede wszystkim w deklaratywnym 
podziale Europy na „starą” i „nową”. Amerykanie rozpoczęli oficjalnie „wojnę 
z terrorem”23. Dla Polski nadarzyła się szansa wejścia do grupy państw postulują-
cych obronę i „eksport” demokracji – stać się lojalnym sojusznikiem i wykonaw-
cą/uczestnikiem polityki USA24. Sceptyczna postawa Francji czy RFN podnosiła 
jej wartość jako sojusznika deklarującego bezwarunkowe wsparcie.

Wspomniany proamerykański kierunek korespondował ze słowami nowe-
go ministra spraw zagranicznych – Włodzimierza Cimoszewicza25. Wystąpie-
nie należy postrzegać w kategorii „nowego otwarcia” po zmianie rządu i próbę 
wskazania orientacji międzynarodowej po „11 września” i ogłoszeniu „wojny 
z terroryzmem”. Obszernie odniósł się także do tematyki bliskowschodniej, 
która dotyczyła kilku aspektów, akcentując kwestie kulturowe, religijne. Była 
to nowość, co można odczytywać jako konsekwencję jego otwarcia się na kon-
kretne naukowe stanowiska doradcze. Dowodził, że „naszym atutem będzie 
eksponowanie w kontaktach z państwami pozaeuropejskimi – tradycyjne-
go w Polsce – szacunku oraz tolerancji dla odmiennych kultur, religii i syste-
mów wartości. Odrzucamy koncepcję „starć cywilizacji”26. Dalecy jesteśmy 

21  W. Bartoszewski, Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kie-
runkach polityki zagranicznej Polski, 6 czerwca 2001 r.

22  13  grudnia 2002 roku Leszek Miller na  szczycie w  Kopenhadze oficjalnie za-
kończył negocjacje. 16 kwietnia 2003 roku Polska podpisała traktat akcesyjny, 
a 1 maja 2004 roku stała się członkiem Wspólnoty.

23  Otwartym pozostaje, czy przesłanki ku temu nie były prozaiczne i  do  rozej-
ścia  się interesów w relacjach Waszyngton-Paryż-Berlin nie doszłoby przy ja-
kiejkolwiek sposobności.

24  Docelowo ustanowić strategiczne partnerstwo polsko-amerykańskie.
25  W. Cimoszewicz, Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kie-

runkach polityki zagranicznej Polski, 14 marca 2002 r.
26  Odwołanie do słynnej publikacji Samuela Huntingtona „Zderzenie cywilizacji”.
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od utożsamiania fundamentalizmu i terroryzmu z całokształtem dominujących 
w strefie Południa kultur i wyznań religijnych, zwłaszcza zaś z islamem”. Słowa 
okazały się być dalekie od rzeczywistości, którą rok później współkreowaliśmy 
z koalicjantami – w końcu sami autoryzowaliśmy „starcie cywilizacji” Zachodu 
ze światem islamu w imię interesów USA, a ich powodzenie miało przełożyć się 
na wzrost pozycji i znaczenia Polski.

Deklaracja odnośnie do kultur, religii i systemów wartości miała specjalną 
wymowę, gdyż padła z ust człowieka „lewicy”, otwarcie nawołującej do roz-
działu państwa od Kościoła. W końcu był to rząd tworzony w zdecydowanej 
większości przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unię Pracy, partie głośno 
i dobitnie odwołujące się w tamtym okresie do ideałów „lewicy” w kwestiach 
światopoglądowych, obyczajowości, mające korzenie pezetpeerowskie. Umiar-
kowane PSL objęło tylko dwa ministerstwa, więc jego oddziaływanie było nie-
wielkie.

Polska miała także włączać się do istniejących form współpracy Unii Euro-
pejskiej z Bliskim Wschodem i Afryką, z Azją oraz Ameryką Łacińską, a nasze 
interesy były zbieżne z polityką UE i innych sojuszników. Kontakty na kierunku 
afrykańskim i bliskowschodnim miały być selektywne, dostosowane do możli-
wości, interesów, tradycyjnych związków27.

Uprawniony jest wniosek, iż obszary te miały reprezentować nadal znacze-
nie peryferyjne. Polityka była konstruowana w oparciu o wypracowywanie 
wspólnego stanowiska w ramach jednoczącej się Europy (Polska była na finiszu 
procesu akcesyjnego). Minister zadeklarował konsekwentne wspieranie działań 

27  Jednakże to  stwierdzenie w  pewnym stopniu kłóci  się z  fragmentem tekstu 
opublikowanego w  2004 roku na  łamach „Stosunków Międzynarodowych”, 
w którym napisał: „Musimy mieć także świadomość, że nasze wejście do Unii 
Europejskiej wiąże  się z  poważnym wyzwaniem zachowania przez Polskę 
rozpoznawalności [wyróżnienie W.C.] w kontaktach ze światem pozaeuropej-
skim. Europa postrzegana będzie w  coraz większym stopniu jako jeden blok, 
a dla wschodzących potęg, takich jak Chiny i Indie większość państw europej-
skich pozostanie zaledwie niewielkim elementem rzeczywistości międzyna-
rodowej. Podkreślanie własnej tożsamości i  budowanie oryginalnego profilu 
w stosunkach ze światem pozaeuropejskim będzie dla Polski niełatwym wyzwa-
niem”, zob. W. Cimoszewicz, Krajobraz za horyzontem. Polityka zagraniczna RP 
po wejściu do Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, 2004, nr 2, s. 9. Czy 
cedowanie polityki na organy kolegialne i zgadzanie się z polityką całej Wspól-
noty zapewniłoby Nam „zachowanie rozpoznawalności”?
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na rzecz uregulowania konfliktu bliskowschodniego. Zauważył bezpodstaw-
ność posługiwania się siłą i namawiał do rozmów i kompromisu.

Zamachy terrorystyczne z jednej strony i użycie armii przeciwko lud-
ności cywilnej z drugiej są nie do zaakceptowania. Pokój musi opierać się 
na wzajemnym uznaniu prawa Izraelczyków i Palestyńczyków do życia 
we własnych państwach. W stosunkach ze społecznością żydowską w Izra-
elu i całą diasporą zmierzamy do dalszej ich poprawy przez kontynuowanie 
rozpoczętych wcześniej inicjatyw i nowe działania, jak np. wsparcie budowy 
Muzeum Historii Żydów w Polsce28.

Szczególnie interesujące z punktu widzenia założeń publikacji powinno być 
wystąpienie Włodzimierza Cimoszewicza z 22 stycznia 2003 roku, które trze-
ba rozpatrywać także przez pryzmat porównania z pierwszym wystąpieniem 
z roku poprzedniego i ostatnim z 2004 roku29. Na przełomie 2002 i 2003 roku 
świat stał w obliczu rychłej i raczej spodziewanej inwazji na Irak, a prezydent 
USA – George W. Bush od miesięcy szukał legalnych możliwości aprobujących 
atak w ramach istniejących reguł prawa międzynarodowego30. Zachęcał wahają-
cych się do wspólnej inwazji w myśl oficjalnie deklarowanej walki o „demokrację 
i wolność dla Irakijczyków”. Minister zachował wstrzemięźliwość wobec otwar-
tego poparcia ataku, jednakże stwierdził, iż „akcję zbrojną traktować należy jako 
ostateczność, lecz z jej koniecznością liczyć się trzeba”31. Co ważne, problematyka 
bliskowschodnia nie została przedstawiona w jakiś specjalnie obszerny sposób, 
który mógłby sugerować znaczące zmiany akcentów. Ogólnie poparł też wzmoc-
nienie relacji Unii z Turcją po szczycie w Kopenhadze z grudnia 2002 roku.

28  W. Cimoszewicz, Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kie-
runkach polityki zagranicznej Polski, 14 marca 2002 r.

29  W. Cimoszewicz, Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w 2004 roku, 21 stycznia 2004 r. 5 stycznia 2005 r. został 
marszałkiem Sejmu i zostawił resort zastępcy, prof. Adamowi Danielowi Rotfel-
dowi, który już 21 stycznia 2005 r. wygłosił swoje expose.

30  Taką próbą była rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1441 z 8 listopada 2002 
roku. Jedna z najbardziej znanych w całej historii działalności Narodów Zjed-
noczonych.

31  W. Cimoszewicz, Informacja Rządu na  temat polskiej polityki zagranicznej 
w 2003 roku, 22 stycznia 2003 roku.
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Jednak już w marcu 2003 roku podjęliśmy w ramach koalicji państw działania 
zbrojne na terytorium Iraku, oczywiście te oficjalne, ponieważ siły specjalne ope-
rowały już w rejonie Zatoki Perskiej w 2002 roku32. Otwartym pozostaje pytanie, 
czy odbywało się to w ramach „zapobiegania rozprzestrzeniania się terroryzmu”, 
które jest ważnym hasłem dla państw demokratycznego Zachodu tłumaczących 
zaangażowanie zbrojne na świecie (Irak, Afganistan, Republika Środkowej Afry-
ki, Mali), czy raczej było to rozpoznanie przed inwazją. Według słów prezydenta 
Busha w Iraku walczyły wojska czterech państw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Australii i Polski33. Uczestnictwo Polski nie wynikało z chęci odzyska-
nia od Iraku pożyczek z czasów PRL-u – był to powód marginalny – a strategicz-
nej decyzji będącej konsekwencją realizacji pewnej wizji długofalowej polityki, 
którą oficjalnie dwa lata później potwierdził minister Adam Daniel Rotfeld34. 

32  Według strony http://www.grom.wp.mil.pl/pl/5.html misja w  Zatoce Perskiej 
rozpoczęła się w kwietniu 2002 r. Do głównych zadań należała kontrola statków 
pływających po  Zatoce w  myśl przestrzegania embargo ONZ na  handel ropą 
naftową z Irakiem i uniemożliwienia przemytu broni.

33  Fizyczny wkład Polski wynosił około 180–200 żołnierzy – o takich szacunkach 
wiemy, składał się z operatorów jednostki „GROM” i żołnierzy „Formozy”, plu-
tonu likwidacji skażeń z 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy oraz okrętu wspar-
cia logistycznego ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Cena polityczna tego 
zaangażowania była bardzo wysoka, a koalicjanci – może bez sukcesu w postaci 
niedopuszczenia do wysadzenia terminala naftowego w Um-Kasr, poradziliby 
sobie bez naszego udziału. Jednakże wchodząc do politycznej gry na wysokim 
poziomie wzięliśmy współodpowiedzialność za losy Iraku i sytuację polityczną 
w  regionie, a przede wszystkim uzyskaliśmy status państwa zaangażowanego 
i to działającego na obszarze, który nie leżał w naszej strefie bezpośredniego od-
działywania i interesów. Była to operacja wykraczająca ponad nasze możliwości.

34  „W  ciągu kilku ostatnich lat Polska zdobyła pozycję międzynarodową, jakiej 
nie miała nigdy w przeszłości. Nie tylko dlatego, że  jesteśmy w NATO i Unii 
Europejskiej, lecz także dlatego, że nasze znaczenie w tych organizacjach wzro-
sło bardziej, niż przewidywali doświadczeni obserwatorzy. W latach 2001–2003 
wielu […] sądziło, nasza rola w tych strukturach może zostać zmarginalizowa-
na ze względu na opowiedzenie się po stronie amerykańskiej w sprawie celo-
wości i zasadności interwencji w Iraku. […] W interesie Polski było uzyskanie 
uprzywilejowanych, szczególnych stosunków z Amerykanami. Należymy dziś 
do  grupy kilku państw, które mają zinstytucjonalizowany dialog strategicz-
ny z Amerykanami i są traktowani jak najbliżsi sojusznicy […]”, zob. Wywiad 
ministra spraw zagranicznych Adama Daniela Rotfelda dla Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych, Rozmawiał: Sławomir Dębski, „Polski Przegląd Dy-
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Nie chodziło o konkretne miejsce, a o stosunki polsko-amerykańskie. W takim 
wypadku wspólna operacja mogłaby dotyczyć obszaru Ameryki Środkowej czy 
Południowej, Azji i Pacyfiku, gdyż nie chodziło dokładnie o to państwo i problem, 
a wsparcie sojusznika oparte na założonych przesłankach.

W 2004 roku polska dyplomacja stała wobec nowych wyzwań, do których 
zmusił ją udział w wojnie w Iraku. Z deklaracji ministra Cimoszewicza wyni-
ka, że wejście do UE, problemy w relacjach transatlantyckich (Francja i RFN 
kontra USA), do których notabene kryzys iracki się przyczynił oraz zaanga-
żowanie polityczne i wojskowe w stabilizację Iraku, określały polską politykę 
zagraniczną w tym roku. Dla problematyki tej publikacji to bardzo istotna kwe-
stia, ponieważ było to pierwsze i jedyne w analizowanym okresie podniesienie 
kwestii bliskowschodniej do rangi najważniejszych spraw MSZ w danym roku. 
Jednakże istotny jest kontekst: na ile była to racjonalna decyzja, a na ile wymóg 
sytuacji, w której Polska się znalazła. Zarówno przejęcie dowodzenia nad strefą 
okupacyjną/stabilizacyjną35, jak i posiadanie podczas pierwszych zmian około 
2500 żołnierzy, z dala od ojczyzny, dalece wykraczało ponad naszą dotychcza-
sową rolę międzynarodową – państwa skoncentrowanego na obszarze Europy, 
przede wszystkich Środkowo-Wschodniej, popierającego działania pokojowe36. 
Dlatego minister wiele mówił o tym, że:

[…] zaangażowanie w Iraku postawiło przed nami zadanie zapewnie-
nia „osłony dyplomatycznej”, podjęcia inicjatyw na rzecz aktywizacji sto-
sunków z krajami Bliskiego i Środkowego Wschodu”, a usunięcia Saddama 

plomatyczny”, t. 5, nr 4 (26) lipiec-sierpień 2005, s. 12–13. Tym samym kwestia 
powracającego problemu więzienia CIA w Polsce posiadającego status ekstery-
torialny jawi się jako konsekwentna, świadoma decyzja będąca elementem szer-
szego projektu w myśl zasady – zrobimy wszystko, co trzeba, by zyskać trwałą 
sympatię Amerykanów.

35  Mając do wyboru dwie opcje rząd Polski wybrał strefę południową, pustynną, 
a nie obszary na północy zamieszkane przez Kurdów. Było to błędne posunięcie 
biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa – ze stacjonującego tam kontyngentu 
Korei Południowej nikt nie zginął i  rozwój gospodarczy, jakiego doświadczył 
Region Kurdystanu po 2003 r., zob. M. Giedz, Kurdystan. Bez miejsca na mapie, 
Wyd. Poznaj Świat, Pelplin 2010, s. 180–181.

36  Zaangażowanie wojskowe w  Afganistanie przed i  w  trakcie większości misji 
irackiej było niewielkie i nie miało większego wpływu na problematykę blisko-
wschodnią.
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Husajna dokonaliśmy „[…] w imię solidarności sojuszniczej i z poczuciem 
moralnej racji. […] usunięcie dyktatora było dobrodziejstwem dla sąsia-
dów, regionu i całej społeczności międzynarodowej. […] Polskiej obecności 
w Iraku przyświeca jeden cel: pomóc Irakijczykom w przejęciu odpowie-
dzialności za własną przyszłość, w zbudowaniu państwa prawa, w ustano-
wieniu porządku i bezpieczeństwa37.

Podobnie jak w 2002 roku wspomniał o Polsce jako państwie wspierającym 
tolerancję, poszanowanie odmienności i dialog cywilizacji. Na koniec opowie-
dział się za rzeczywistym przełomem w rozwiązaniu problemu bliskowschod-
niego (Izrael-Palestyna), w którym pomóc miało nasze członkostwo w UE.

Kwestia organizacji życia politycznego w Iraku w 2005 roku zdominowała 
wystąpienie Adama Daniela Rotfelda w części dotyczącej Bliskiego Wschodu 
i polskiego udziału w misji irackiej. Dla Iraku był to okres przełomu, ponieważ 
30 stycznia (9 dni po „Informacji”) przeprowadzono wybory parlamentarne38. 
Minister wyraził przekonanie, że wprowadzą pozytywne zmiany, podniosą au-
torytet władz. Zadeklarował zmniejszenie kontyngentu wojskowego (realizo-
wane od 1 lutego 2005 roku) i przechodzenie stopniowo na bardziej cywilny niż 
wojskowy rodzaj zaangażowania. „W coraz większej mierze stabilizacji w Iraku 
sprzyjać będzie obecność polskich przedsiębiorstw, a nie żołnierzy”39. Drugim 
ważnym wątkiem było postulowanie o większą współpracę transatlantycką, 
szczególnie w zakresie ożywienia procesu pokojowego na linii Izrael-Palestyna, 
normalizacji sytuacji w Iraku i rozwiązania problemu nuklearnych ambicji Ira-
nu. Wspomniał o ewentualności przyjęcia Turcji do UE.

W „Informacji” Stefana Mellera40 problematyka bliskowschodnia poja-
wia się w kilku aspektach, często w nawiązaniu do tematyki europejskiej czy 
bezpieczeństwa. Wyczuwalny jest duży optymizm do rozwoju polskiej pozy-

37  W. Cimoszewicz, Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w 2004 roku, 21 stycznia 2004 r.

38  Trwały prace nad projektem stałej konstytucji Iraku – weszła w życie 15 paź-
dziernika tego roku, a jeszcze 15 grudnia 2005 roku odbyły się kolejne wybory 
parlamentarne. Umożliwiono tym samym głosowanie na Sunnitów we wszyst-
kich prowincjach.

39  A. D. Rotfeld, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o  zadaniach polskiej 
polityki zagranicznej w 2005 r., 21 stycznia 2005 r.

40  S. Meller, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o z zadaniach polskiej poli-
tyki zagranicznej w 2006 r., 15 lutego 2006 r.
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cji w tym regionie i zrozumienie roli współdziałania transatlantyckiego celem 
zapobiegania rozprzestrzenia się terroryzmu i erozji politycznej skutkującej 
na inne państwa.

W Iraku daliśmy dowód, że wyzwaniom tym potrafimy sprostać, musi-
my je jednak przekuć na szanse, w tym rozwojowe, i nie tylko w Iraku oraz 
na szerokim Bliskim Wschodzie […], mamy do czynienia z gorącą wojną 
domową między siłami dążącymi do nowoczesności i normalności a siłami 
ciągnącymi ku mrokom tradycjonalizmu i zamknięcia. W wielu innych kra-
jach islamskich toczy się zimna odmiana tej wojny. Właśnie w regionie Sze-
rokiego Bliskiego Wschodu najbardziej zapętliły się wszystkie największe 
dylematy, wyzwania i zagrożenia współczesnego świata. […] Rozumiemy 
strategiczne znaczenie szeroko pojętego regionu bliskowschodniego jako 
adresata wielu inicjatyw zachodnich, by wspomnieć unijny proces barce-
loński czy amerykańską inicjatywę Szerokiego Bliskiego Wschodu, ukie-
runkowanych na wspomaganie w krajach tego regionu procesów moder-
nizacyjnych i demokratyzacyjnych. Gotowi jesteśmy włączyć się do nich. 
Chcemy wzbogacić nasz udział w misji stabilizacyjnej w Iraku działaniami 
szkoleniowymi i doradczymi, w szczególności w odniesieniu do niewojsko-
wych kadr odradzającej się państwowości irackiej oraz administracji samo-
rządowej”.

Minister podkreślił rosnące znaczenie pozaeuropejskiego zaangażowania 
Polski w aspekcie zarówno politycznym, jak i gospodarczym. Szczególnych 
szans upatrywał w kierunku bliskowschodnim, gdzie widział wielkie wyzwa-
nia, ale i „godnych zaufania partnerów”.

Najobszerniejszym, bardzo szczegółowym wystąpieniem dotyczącym pol-
skiej polityki zagranicznej w analizowanym okresie była „Informacja” Anny 
Fotygi41. Proporcjonalnie do całości obszerna część dotyczy problematyki bli-
skowschodniej. Pani minister popierała starania akcesyjne Turcji, nawet za cenę 
utraty części środków unijnych przez Polskę. Podkreśliła ona wizytę prezydenta 
Kaczyńskiego w Ankarze. W ramach misji stabilizacyjnych Polska uczestniczy-
ła w operacjach w Iraku, Libanie i na Wzgórzach Golan. Wspierała działania 
na rzecz rozwiązania kryzysu związanego z irańskim programem atomowym. 

41  A. Fotyga, Informacja na  temat polskiej polityki zagranicznej w  2007 roku, 
11 maja 2007.
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Zaznaczyła „strategiczne znaczenie” stosunków z Izraelem, których omówieniu 
poświęciła kilkanaście zdań, wspominając przygotowania „Sezonu Polskiego 
w Izraelu” w 2008 roku, którego celem było poszerzenie wiedzy o historii, kul-
turze, turystyce, a także wymiana naukowa, kulturalna i turystyczna.

W pierwszym wystąpieniu w roli ministra Radosław Sikorski nie przed-
stawił długofalowej wizji związanej z Bliskim Wschodem, nie zaprezentował 
żadnej znaczącej koncepcji wobec tego obszaru. Najbardziej zaskakujące jest 
to, że ani słowem nie wspomniał nie tylko o polskich siłach zbrojnych prze-
bywających w Iraku, ale i nie zapowiedział zmian w ich statusie i roli Polski 
w międzynarodowym kontyngencie42. Nie zarysował także koncepcji polity-
ki zagranicznej w odniesieniu do projektowanych zmian w zaangażowaniu 
Polski w tamtym obszarze. Można odnieść mylne, miejmy nadzieję, wraże-
nie, że nie prowadziliśmy w tamtym okresie żadnej polityki związanej z tzw. 
„osłoną dyplomatyczną” dla polskiego wojska na Bliskim Wschodzie. Jakie 
były powody tego zaniechania? Ogólnie skupił się tylko na popieraniu wszyst-
kich kierunków wspólnej unijnej polityki zagranicznej, z których jednym 
z ważnych był ten wobec Szerokiego Bliskiego Wschodu. Minister wyrażał 
zadowolenie z sukcesu Roku Polskiego w Izraelu, który pozwalał prowadzić 
„debatę z własną historią”43.

Problematyka bliskowschodnia 
w „Informacjach” po 2008 roku

Radosław Sikorski generalnie problematykę bliskowschodnią opisywał 
w sposób incydentalny, szczególnie w latach 2008–2010. W 2009 roku wskazy-
wał obszar Zatoki Perskiej jako nowy znaczący kierunek polityki rządu oprócz 
państw objętych programem „Partnerstwa Wschodniego” w kwestii dywer-

42  Do 1. października 2008 r. posiadaliśmy w Iraku zmiany wojska liczące ok. 900 
żołnierzy. Po tym terminie zredukowaliśmy kontyngent do 20 osób i z Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych 
w Republice Iraku misję przemianowano na Polski Kontyngent Wojskowy w Mi-
sji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku. 
Jej charakter przyjął wymiar z doradczo-szkoleniowej na szkoleniową, a w koń-
cowej fazie (2011 r.) na logistyczną.

43  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagra-
nicznej RP w 2008 roku, 7 maja 2008.
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syfikacji źródeł i dróg dostaw nośników energii44. W roku kolejnym zachęcał 
państwa Unii do nieodpychania Turcji od swoich granic. Stwierdził także la-
konicznie, że „[…] naszym celem pozostanie rozwój współpracy gospodarczej, 
inwestycyjnej i technologicznej z naszymi partnerami w Azji, w basenie Zatoki 
Perskiej. Zamierzamy nadal rozwijać przyjacielski dialog z Izraelem”45.

Dopiero w 2011 roku doczekaliśmy się głębszego omówienia polityki wobec 
obszaru bliskowschodniego. Było to bezpośrednią konsekwencją „Arabskiej 
Wiosny”. Radosław Sikorski dostrzegał, iż „samospalenie pozbawionego przy-
szłości młodego człowieka może uruchomić rewolucję demokratyczną, która 
zmieni obraz Bliskiego Wschodu”. Z uwagi na polskie doświadczenia w dziedzi-
nie transformacji ustrojowej zadeklarował chęć dzielenia się nimi ze wszystki-
mi, którzy będą tego potrzebować. Minister wyraził nadzieję, że „demokratyzu-
jące się państwa arabskie wesprą proces pokojowy pomiędzy demokratycznym 
Izraelem i wybijającą się na niepodległość Palestyną”, a w ramach polskiego 
przewodnictwa w UE deklarował kontynuację negocjacji akcesyjnych z Turcją. 
Potwierdził inwestycje w bagdadzkiej placówce MSZ.

Problem Bliskiego Wschodu jest testem dla tworzącej się wspólnej poli-
tyki zagranicznej. Unia musi mówić spójnym głosem, który będzie słyszal-
ny w całym jej sąsiedztwie. Musi też skutecznie używać swych funduszy 
dla promocji demokracji i praw człowieka. Będziemy tak wspierać i ukie-
runkowywać energię Unii, aby obok Bliskiego Wschodu, skorzystał na tym 
także priorytetowy dla nas Wschód46.

W roku 2012 Radosław Sikorski ograniczył się tylko do wspomnienia, 
że dyplomaci interweniowali w interesie polskich przedsiębiorstw m.in. w Li-
bii, a Polska nadal popiera prawo Izraela do bezpiecznej egzystencji w swoich 
granicach, odradzając jednocześnie wojnę z Iranem i zachęcając do rozmów 

44  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na  temat polityki za-
granicznej RP w 2009 roku, 13  lutego 2009. W roku tym, tuż przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego podpisano umowę na dostawy gazu skroplonego 
(LNG) z Kataru.

45  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagra-
nicznej RP w 2010 roku, 8 kwietnia 2010.

46  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. polityki zagranicznej 
RP w 2011 r., 16 marca 2011.
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z Palestyńczykami47. Jako załącznik do „Informacji” w 2012 roku na wniosek 
ministra do Marszałka Sejmu przedstawione zostały „Priorytety polskiej po-
lityki zagranicznej 2012–2016”, pierwsza w III RP publiczna strategia polityki 
zagranicznej Polski z perspektywą kilkuletnią. Bezpośrednio regionowi blisko-
wschodniemu poświęcono akapit wielkości 1/4 strony – całość dokumentu to 29 
stron, gdzie wskazano na potrzeby: wsparcia demokracji na obszarach objętych 
„Arabską Wiosną” oraz stworzenia międzynarodowej strategii pokojowego roz-
wiązania kryzysu bliskowschodniego między Palestyną a Izraelem w oparciu 
o koncepcję „współistnienia obok siebie dwóch państw” (two-state solution).

Z kolei w roku 2013 Radosław Sikorski koncentrował się na dalszym wspie-
raniu demokratyzacji na Bliskim Wschodzie – samodzielnie przez Polskę, jak 
i w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wspomniał o przypadającej w ten 
dzień (20 marca) dziesiątej rocznicy rozpoczęcia interwencji w Iraku i niebez-
pieczeństwie, jakim jest ekstremizm. Dostrzegał dramat cywilów w Syrii i prze-
strzegał rząd tego państwa przed użyciem broni chemicznej wobec nich. Na ko-
niec pochwalił się, że w ramach korpusu dyplomatycznego UE Adam Kułach 
został szefem delegatury Unii w Arabii Saudyjskiej48. Rok później wskazywał 
on na polskie zainteresowanie wyzwaniami globalnymi, wsparcie procesu za-
kazu proliferacji broni masowego rażenia, uczestniczenie w likwidacji chemicz-
nego arsenału Syrii. Wspomniał o 600-leciu nawiązania stosunków polsko-tu-
reckich i owocnej wizycie prezydenta Komorowskiego w Turcji. Tradycyjnie 
popierał negocjacje palestyńsko-izraelskie. Apelował do walczących w Syrii 
o zaprzestanie walk i kontynuację rozmów. Popierał odprężenie w relacjach 
Zachodu z Iranem. Wspomniał, że Polska obchodzi w 2014 roku 540. rocznicę 
pierwszych kontaktów dyplomatycznych. Zaznaczył, że w Afryce i na Bliskim 
Wschodzie Polska nawołuje do poszanowania praw mniejszości religijnych, 
zwłaszcza chrześcijan. W kwestiach gospodarczych jako świetny przykład roz-
woju wskazał na polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który 
zwiększył się o dwie trzecie49.

47  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagra-
nicznej RP w 2012 roku, 29 marca 2012. 

48  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagra-
nicznej RP w 2013 roku, 20 marca 2013. Polska posiada także ambasadę w Rija-
dzie.

49  R. Sikorski, Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagra-
nicznej RP w 2014 roku, 8 maja 2014.



199

Problematyka bliskowschodnia w „Informacjach” ministrów...

W listopadzie 2014 roku Grzegorz Schetyna w kwestii bliskowschodniej 
przedstawił wizję, według której to przede wszystkim UE prowadzi nową 
politykę bezpieczeństwa, gdzie kryzysy w Libii, Syrii, Iraku czy na Ukrainie 
udowadniają konieczność posiadania ambitnej europejskiej strategii bezpie-
czeństwa. W regionie Zatoki Perskiej „wzmocnimy dyplomację ekonomiczną”. 
Polska skierowała pomoc humanitarną do syryjskich uchodźców w Libanie, 
Kurdystanie irackim, również dla chrześcijan i Jazydów50.

Podsumowanie

W analizowanym okresie mieliśmy do czynienia z różnym znaczeniem 
problematyki bliskowschodniej dla rządów sprawujących władzę w Polsce. 
Zarówno pod względem ilościowym – obszerność „Informacji”, jak i kryte-
rium jakościowego – od jednorazowo „strategicznie ważnego” przez „istotne” 
po „powierzchowne z tendencją rosnącą”. Kolejni ministrowie kreślili wizje, 
często dostosowane do potrzeb chwili i sytuacji, szczególnie w 2004 i 2005 roku, 
co związane było też z działaniami ponad możliwości państwa i armii. Wraz 
z ograniczeniem roli polskiego kontyngentu w Iraku (rok 2008), słabło także 
zainteresowanie w „Informacjach” pod względem jakościowym i ilościowym 
– wyjątek to wystąpienie Radosława Sikorskiego w 2014 roku.

Tabela 1. Polityka wobec Bliskiego Wschodu

Polityka wobec Bliskiego Wschodu

Rząd/lata/minister Kryterium 
ważności:

Kryterium 
ilościowe:

Kryterium 
jakościowe:

1 2 3 4 5
AWS/2001/Władysław 
Bartoszewski

obecna
umiarkowanie 

ważna
kilka procent 

treści
Hit et nunc

SLD-UP-PSL/2002–2005/
Włodzimierz Cimo-
szewicz, Adam Daniel 
Rotfeld

obecna ważna
kilka/kilkana-
ście procent 

treści

istotne z ten-
dencją do inte-
resu strategicz-

nego 
PiS-LPR-Samoobro-
na/2006–2007/ Stefan 
Meller, Anna Fotyga

obecna
umiarkowanie 

ważna

kilka/kilkana-
ście procent 

treści
istotne

50  G. Schetyna, Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicz-
nej w latach 2014–2015, 6 listopada 2014 r.



200

Piotr Pochyły

Tabela 1. (cd.)

1 2 3 4 5

PO-PSL/2008–2014/ 
Radosław Sikorski,  
Grzegorz Schetyna

obecna

marginalne 
znaczenie/ 

umiarkowanie 
ważna

kilka procent 
treści

powierzchowne
z tendencją 

rosnącą

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji ministrów spraw zagranicznych RP 
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2001–2014.

Tabela nr 2. Polityka wobec Bliskiego Wschodu: priorytety i ujęcie zjawiska

Rząd/lata/minister Priorytety Ujęcie 
zjawiska

1 2 3
AWS/2001/ 
Władysław  

Bartoszewski

polityczne – rozwój stosunków politycznych, 
przede wszystkim z Izraelem, popieranie dia-
logu izraelsko-palestyńskiego, podtrzymanie 
kontaktów z Turcją
gospodarcze – potencjalny rynek zbytu i do-
staw surowców
cywilizacyjne – brak

ogólne

SLD-UP-PSL/2002/
Włodzimierz  
Cimoszewicz 

SLD-UP /2003-2005/
Włodzimierz  

Cimoszewicz,  
Adam Daniel Rotfeld

polityczne – współpraca z USA, uregulowanie 
konfliktu bliskowschodniego, wojna z terroryzmem, 
obalenie dyktatury Saddama Husajna, od 2003 r. 
stabilizacja w Iraku i wzmożenie relacji z jego sąsia-
dami celem zapewnienia bezpieczeństwa polskim 
żołnierzom, popieranie akcesji Turcji do UE, współ-
tworzenie unijnej polityki wobec regionu
gospodarcze – współpraca z wybranymi part-
nerami, wspieranie polskich inwestycji w Iraku
cywilizacyjne – odrzucenie „starć cywilizacji”, 
propagowanie dialogu i poszanowania odmien-
ności kultur

Z odchy-
leniem ku 

znacznemu

PiS/ 2006/  
Stefan Meller

PiS-LPR-Samoobrona 
/2007/ Anna Fotyga

polityczne – strategiczne relacje z Izraelem, 
kontrola irańskiego programu atomowego, 
zapobieganie rozprzestrzeniania się terroryzmu, 
wspieranie procesów modernizacyjnych i de-
mokratycznych, poparcie integracji Turcji z UE
gospodarcze – rozwój współpracy gospodarczej,
cywilizacyjne – zwalczanie fundamentalizmu 
muzułmańskiego

Ogólne z od-
chyleniu ku 
znacznemu
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1 2 3
PO-PSL/2008–2014/ 
Radosław Sikorski, 
Grzegorz Schetyna

polityczne – stosunki z Izraelem, kontrola irań-
skiego programu atomowego i stosunki z Ira-
nem, wsparcie „Arabskiej Wiosny”, mediacja 
między Izraelem i Palestyną – koncepcja two-
-state solution, poparcie europejskich dążeń 
Turcji, działania na rzecz likwidacji syryjskiego 
arsenału chemicznego, samodzielne i wspólno-
towe konstruowanie polityki wobec regionu
gospodarcze – rozwój eksportu, np. do ZEA, 
wzmocnienie dyplomacji ekonomicznej
cywilizacyjne – pomoc humanitarna 
dla uchodźców z Syrii w Libanie i Kurdystanie 
irackim, wspieranie chrześcijan i Jazydów

Pobieżne 
i ogólne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji ministrów spraw zagranicznych RP 
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2001–2014.

W odniesieniu do tabeli nr 2 zauważalna jest powtarzalność priorytetów, przede 
wszystkim odnoszących się do relacji z Izraelem – to najważniejszy punkt odniesie-
nia naszej polityki bliskowschodniej, obaw o kurs irańskiego programu atomowego, 
wspieranie akcesji Turcji do UE oraz, przede wszystkim, niezmiennego dla wszyst-
kich rządów III RP problemu konfliktu palestyńsko-izraelskiego – tylko dialog 
stron doprowadzi do osiągnięcia pokoju. Zjawiskiem nowym, do którego nie mogli 
odnieść się poprzednicy Radosława Sikorskiego i Grzegorza Schetyny, była „Arab-
ska Wiosna”, choć już np. Stefan Meller deklarował wsparcie dla ruchów moderni-
zacyjnych i demokratycznych na Szerokim Bliskim Wschodzie. Możliwość wspie-
rania tego procesu przez Polskę pozwala realizować jeden z obecnych priorytetów 
jej polityki zagranicznej w ogóle – działań na rzecz demokratyzacji na świecie.

Wiele możliwości gospodarczych było przez większość analizowanego okre-
su niewykorzystane, deklaracje ograniczały się do niewiele znaczących trui-
zmów w rodzaju „potrzeby wzmacnia stosunków gospodarczych”. Stosunkowej 
zmiany nabrało to w 2014 roku, kiedy obaj ministrowie z PO doceniali blisko-
wschodni kierunek eksportu, a Grzegorz Schetyna powiedział wprost o ko-
nieczności „wzmocnienia dyplomacji ekonomicznej” na tym obszarze.

Ostatnim aspektem są priorytety cywilizacyjne, które szczególnego znacze-
nia dla Polski nabrały w okresie bezpośrednio poprzedzającym inwazję na Irak 
i po wybuchu wojny domowej w Syrii połączonej z powstaniem „Państwa Is-
lamskiego”. W pierwszym przypadku autoryzowano „starcie cywilizacji”, kiedy 
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minister oficjalnie go nie popierał (rok 2002). W drugim udzielono pomocy 
uchodźcom oraz wsparto chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ten aspekt jest 
czynnikiem rozwojowym i związany jest zarówno z rosnącymi możliwościami 
finansowymi Polski, jak i działaniem na rzecz pomocy chrześcijanom na całym 
świecie, a na tym obszarze potrzebne jest to obecnie najbardziej.

Problematyka bliskowschodnia nie należała i nie należy do priorytetów 
polskiej polityki zagranicznej, ale, w analizowanym okresie, była znaczącym 
kierunkiem dla MSZ, ogniskowała debatę publiczną (inwazja na Irak), a tak-
że można zaobserwować sinusoidalne zainteresowanie tym obszarem (lata 
2003–2008, rok 2014 i prawdopodobnie kolejne) w stosunku do lat 90. Pierwszy 
wzrost wynikał z realizacji nadrzędnego celu całości tejże polityki, to jest usta-
nowienia strategicznego dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Drugi związany 
jest z szansą budowania wpływów politycznych poprzez oferowanie rozwiązań 
transformacyjno-ustrojowych państwom objętym „Arabską Wiosną” oraz po-
szukiwaniem rynków zbytu dla polskiego eksportu i przyciąganiem inwestycji 
zagranicznych, które rosnący w kapitał region musi gdzieś lokować (Katar, ZEA, 
Arabia Saudyjska, Kuwejt, Kurdystan iracki i sam Irak).
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Wstęp
Polityka zagraniczna, jako przedłużenie polityki wewnętrznej, stymuluje 

i definiuje aktywność państwa na arenie międzynarodowej, realizując jedno-
cześnie jego racje. Jednak ich urzeczywistnienie jest coraz bardziej złożone 
i wieloaspektowe, co wynika ze zmian zachodzących na arenie międzynarodo-
wej, w dobie nowej globalizacji, rozpoczętej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. 
Poza relacjami z „aktorami międzynarodowymi”, do których zaliczamy pań-
stwa, coraz częściej należy brać pod uwagę rozwój kontaktów z niepaństwowy-
mi uczestnikami stosunków międzynarodowych, które odgrywają wiodącą rolę 
w stosunkach międzynarodowych, w tym z paktami wojskowymi. Najważniej-
szym i najsilniejszym paktem wojskowym, w obecnym wielobiegunowym świe-
cie, jest Pakt Północnoatlantycki, który stał się gwarantem pokoju i stabilizacji 
dla swoich państw członkowskich.

Brak przynależności małych czy średnich państw do najważniejszych 
instytucji i organizacji międzynarodowych, w tym militarnych, oraz brak 
aktywnego uczestnictwa w procesach globalizacji oznacza dla nich i ich 
społeczeństw marginalizację w środowisku międzynarodowym, zarówno 
na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej, co może stwarzać niebez-
pieczeństwo utraty ich niezawisłości państwowej. Ograniczając zatem, z ko-
nieczności, suwerenność państwa, na wyraźnie określonych i przejrzystych 
warunkach, związek z paktem wojskowym zapewnia mu z jednej strony 
przetrwanie – bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, a z drugiej rozwój 
gospodarczy i cywilizacyjny społeczeństwa – bezpieczeństwo gospodar-
cze i społeczne. Zatem Polska, odzyskując w 1989 r. pełną suwerenność, 
po rozwiązaniu Układu Warszawskiego i RWPG, stanęła zaraz potem przed 
dylematem ograniczenia swojej suwerenności, m.in. wiążącej się z przystą-
pieniem do Paktu Północnoatlantyckiego. Fakt przynależności do NATO 
stał się jednym z najważniejszych priorytetów polskiej polityki zagranicznej 
w latach 90. XX wieku.

Zapewniona przez NATO gwarancja pokojowego współistnienia między-
narodowego w Europie jest wartością nie do przecenienia, szczególnie w okre-
sie deptania międzynarodowych norm prawnych i porządku, wypracowanych 
przez lata, przez agresywną politykę obecnych władz Federacji Rosyjskiej.



206

Robert Jakimowicz

Dla Polski, będącej członkiem NATO (od 1999 r.), działalność w jego ramach 
jest absolutnym priorytetem dla polskiej polityki zagranicznej. Jednak, pomi-
mo poczucia bezpieczeństwa Polski jako członka Paktu Północnoatlantyckiego, 
pojawiają się od czasu do czasu pytania: czy w przypadku ewentualnej agresji 
militarnej Federacji Rosyjskiej na Polskę, NATO podejmie działania zbrojne 
przeciwko agresorowi? Czy nie przeważą interesy „starych” członków NATO 
na rzecz poświęcenia naszego kraju? Pytania te mogą być dla wielu osób absur-
dalne, ale należy pamiętać, że to wskutek nacisków Rosji, po dzień dzisiejszy 
starzy członkowie Paktu Północnoatlantyckiego nie zaangażowali się w budowę 
nowoczesnych, stałych baz natowskich i nie wysłali znaczących ilości swoich 
wojsk na terytorium Polski.

1. Proces integracji z NATO oraz aktywność Polski 
jako członka Paktu Północnoatlantyckiego

Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego Polska znalazła się, wraz z krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej, w tzw. „szarej strefie bezpieczeństwa”. Istotą 
myślenia o jej funkcjonowaniu było założenie, że Polska, jak i pozostałe kraje 
tego regionu, w razie ewentualnej agresji zbrojnej z zewnątrz, nie byłyby w sta-
nie samodzielnie i efektywnie obronić swojego terytorium. W związku z tym, 
NATO stanowiło w zasadzie jedyny pakt militarny, który mógł zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo militarne jako państwu członkowskiemu.

Już rząd premiera Jana Olszewskiego, po rozpadzie Związku Radzieckiego, 
wyraźnie zaakcentował prozachodnie aspiracje III RP, w tym dążenie do człon-
kostwa w NATO i UZE (Unii Zachodnioeuropejskiej), które stało się jednym 
ze strategicznych celów polskiej polityki zagranicznej. Uzyskanie członkostwa 
w NATO i UE przez Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej oznacza-
ło rozszerzenie sfery stabilności w Europie.

Dążenia integracyjne Polski spotkały się z negatywnymi reakcjami Federacji 
Rosyjskiej i okazały się poważną przeszkodą dla ich realizacji.

W rosyjskiej polityce zagranicznej pojawiła się koncepcja, w której wy-
raźnie podkreślono historyczne interesy Rosji w tym regionie1. W miarę co-
raz bardziej rysującej się perspektywy zbliżenia państw Europy Środkowej 

1  J. Bartkiewicz, Stosunki z Rosją, Ukrainą i Białorusią, „Rocznik Polskiej Polityki 
Zagranicznej 1993/1994”, s. 128. 
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do UZE i NATO, protesty rosyjskie były coraz intensywniejsze. Między in-
nymi, ówczesny rosyjski minister spraw zagranicznych Andriej Kozyriew 
nazwał kraje Europy Środkowo-Wschodniej fałszywymi sojusznikami by-
łego Związku Radzieckiego. Z kolei rosyjski prezydent Borys Jelcyn w po-
ufnym liście do przywódców czterech mocarstw zaakcentował, iż stosunki 
Rosji z NATO powinny być o kilka stopni cieplejsze niż stosunki Sojuszu 
z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Zatem utrzymanie Polski, jak 
i innych krajów w szarej strefie oznaczało jedno z istotnych zadań polityki 
rosyjskiej. W tym miejscu należy podkreślić, że politycy rosyjscy wszystkich 
orientacji politycznych byli przeciwni rozszerzeniu Paktu Północnoatlan-
tyckiego2. W trakcie polsko-rosyjskiej konferencji „W stronę partnerstwa 
dla pokoju” w lutym 1994 r. w Krakowie minister Kozyriew, który przeby-
wał z nieoficjalną wizytą w Polsce podkreślił, że niektórzy nie dostrzegają 
meritum przebiegających w Europie procesów, nie rozumieją istoty kryzy-
sów „nowej generacji” i uważają, że członkostwo w sojuszu polityczno-woj-
skowym stanowi panaceum na wszelkie nieszczęścia. Jego zdaniem „takie 
istnienie, jeśli nie rzeczywistego, to wyimaginowanego przeciwnika, w każ-
dym przypadku grozi nowymi podziałami i rozłamami w Europie”. Mini-
ster Kozyriew zaproponował w zamian rosyjską koncepcję europejskiego 
partnerstwa, która miała zapewnić: „krajom Europy Środkowo-Wschodniej 
sieć „zazębiających się” gwarancji bezpieczeństwa przez Rosję i jej zachod-
nioeuropejskich partnerów. Taka sieć mogłaby zostać rozszerzona na całą 
Europę”3.

Jednak stanowisko polskie co do uzyskania członkostwa w Pakcie Północno-
atlantyckim było jednoznaczne. Wyrazem dezaprobaty ze strony rosyjskiej wo-
bec stanowiska polskiego był fakt, że podczas sprawowania przez wiele lat funk-
cji ministra spraw zagranicznych Andriej Kozyriew nie złożył ani jednej oficjal-
nej wizyty w Polsce4. Rosja starała się stwarzać ciągłe napięcia w stosunkach 

2  Polska–NATO. Wprowadzenie i wybór dokumentów 1990–1997, (red.) J. Stefano-
wicz, Warszawa 1997, s. 18. 

3  A. Kozyriew, Polska w rosyjskiej polityce zagranicznej, [w:] Polsko-rosyjska kon-
ferencja. W stronę nowego partnerstwa, Kraków, 22–23 lutego 1994, Kraków 1994, 
s. 26.

4  R.  Jakimowicz, Zarys stosunków polsko-rosyjskich w  latach 1992–1999, Polska 
Fundacja Spraw Międzynarodowych, „Studia i Materiały”, nr 23, Warszawa, ma-
rzec 2000 roku, s. 12.
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bilateralnych, co z jednej strony miało zniechęcić stronę polską do realizowania 
polityki integracji z NATO, a z drugiej strony ukazać państwom członkowskim 
Paktu Polskę jako kraj, który nie potrafi ułożyć sobie dobrosąsiedzkich stosun-
ków z państwami sąsiednimi, zwłaszcza z Rosją, budząc tym samym ich niechęć 
wobec niej, miało postawić pod znakiem zapytania przyszłe członkostwo Polski 
w NATO.

Kolejny rosyjski minister spraw zagranicznych – Jewgienij Primakow zde-
cydował się na złożenie wizyty w Polsce w marcu 1996 r. Stanowisko strony 
rosyjskiej w sprawie rozszerzenia NATO nie uległo jednak zmianie5. Zostało 
ono potwierdzone w raporcie dotyczącym polityki Rosji wobec państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, opublikowanym 8 lutego 1997 r. przez Radę do spraw 
Polityki Zagranicznej i Obronnej. Ostatnią próbą mającą powstrzymać roz-
szerzenie Paktu było podpisanie przez prezydenta Jelcyna w maju 1997 r. tzw. 
Karty Rosja – NATO, którą, na żądanie Moskwy, nazwano Aktem Stanowią-
cym o wzajemnych stosunkach, współpracy i bezpieczeństwie między NATO 
i Federacją Rosyjską6. Według oceny prezydenta Jelcyna, dokument ten przy-
znawał Rosji prawo do współdecydowania o zamiarach Sojuszu. Taką inter-
pretacją odrzucił ówczesny amerykański prezydent Bill Clinton, podkreślając, 
że decyzje Sojuszu dotyczące jego spraw wewnętrznych, w tym rozszerzenia, 
będą zapadały bez jej udziału7.

Niemniej jednak, niezmienne stanowisko rosyjskie niewątpliwie wpły-
nęło w latach 90. XX wieku na przedłużenie procesu rozszerzenia się Paktu 
Północnoatlantyckiego. Fakt ten można wytłumaczyć trzema przesłankami. 
Po pierwsze, Federacja Rosyjska, choć nie była supermocarstwem, jak Związek 
Radziecki i miała ogromne problemy społeczne i gospodarcze, stanowiła mo-
carstwo regionalne, posiadające broń atomową. Po drugie, polityka zagraniczna 
Rosji za czasów ministra Kozyriewa była prozachodnia. Powołanie na stano-
wisko ministra spraw zagranicznych Primakowa, który skierował politykę za-
graniczną w kierunku azjatyckim, było wyrazem rozczarowania Rosji wobec 
Zachodu, który nie spełnił jej oczekiwań, szczególnie nie udzielił znaczącej 

5  Ibidem, s. 16.
6  Dokumenty. Akt Stanowiący o wzajemnych stosunkach, współpracy i bezpieczeń-

stwie między NATO i Federacja Rosyjską, Paryż, 27 maja 1997 r., „Bliżej NATO”, 
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Sejmowej lipiec 1997, z. 4, s. 5–11.

7  R. Jakimowicz, Zarys stosunków polsko-rosyjskich…, s. 15.
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pomocy gospodarczej. Rosja nie została potraktowana jak równy partner Sta-
nów Zjednoczonych, z którym mogłaby rozstrzygać najważniejsze problemy 
międzynarodowe.

W tym miejscu można postawić hipotezę, że Zachód nie wykorzystał op-
tymalnie swoich „złotych pięciu minut” w stosunkach z Federacją Rosyjską, 
którym był okres sprawowania przez Kozyriewa funkcji ministra spraw za-
granicznych. Po trzecie, Federacja Rosyjska permanentnie uznawała Europę 
Środkowo-Wschodnią za strefę swoich wpływów, co niewątpliwie wpływało 
na ostrożny i pewnej rezerwy stosunek krajów zachodnich w kwestii dotyczącej 
rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego. Jednak z drugiej strony, gotowość 
Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji z NATO nie 
mogła być nie wzięta pod uwagę przez jej państwa członkowskie.

W tej sytuacji Stany Zjednoczone wystąpiły na szczycie państw członkow-
skich Paktu Północnoatlantyckiego w Travemünde w październiku 1993 r. 
z propozycją podpisania umowy o współpracy obronnej z państwami Euro-
py Środkowo-Wschodniej o nazwie Partnerstwo dla Pokoju. Zasady i warun-
ki uczestnictwa tej umowy zostały przyjęte podczas szczytu państw NATO 
10 stycznia 1994 r. w Brukseli. Zaproszenie do udziału w tym programie zostało 
skierowane do wszystkich państw europejskich, wyrażających nim zaintereso-
wanie. Polska, już 2 lutego 1994 r. w Brukseli, podpisała Dokument Ramowy 
o uczestnictwie w tym programie, uznając go za środek prowadzący do pełne-
go członkostwa w NATO. Stopniowemu osiąganiu zdolności współdziałania 
polskich sił zbrojnych z armiami państw Paktu Północnoatlantyckiego miał 
służyć udział polskich sił zbrojnych w misjach pokojowych, humanitarnych 
i poszukiwawczo-ratowniczych8.

Polska, przystępując do tego programu, zobowiązała się do przedstawienia 
swoich własnych propozycji wspólnych przedsięwzięć, których celem było wy-
pracowanie Indywidualnego Programu Partnerstwa z państwami członkow-
skimi NATO. Taki program został przyjęty po raz pierwszy w 1994 r. i objął 
trzy zasadnicze formy współpracy: konsultacje grup ekspertów oraz wymianę 
doświadczeń i informacji; wspólne szkolenia i ćwiczenia w zakresie operacji 
pokojowych, poszukiwawczo-ratowniczych i humanitarnych; udział polskich 

8  B. Świetlicki, P. Włodarski, Współpraca wojskowa w ramach Partnerstwa dla Po-
koju, [w:] „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1995, PISM, Warszawa 1995, 
s. 65.
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oficerów i specjalistów cywilnych w organizowanych przez NATO kursach, 
szkoleniach, konferencjach i seminariach9. Polska, jako pierwsze państwo part-
nerskie, w kwietniu 1995 r. przystąpiła do Procesu Planowania i Ocen. Udział 
w tym procesie stał się jedną z najbardziej dynamicznych form współpracy 
z Paktem Północnoatlantyckim. Podsumowując, Polska w ramach Partnerstwa 
dla Pokoju zrealizowała dużą liczbę projektów aż na dwudziestu różnych płasz-
czyznach współpracy10.

W kolejnych latach, nasz kraj był zaangażowany w coraz większą liczbę 
przedsięwzięć: 40 – 1994 r., 130 – 1995 r., 240 – 1996 r., i aż 450 w 1997 r.11 Po-
nadto w tym czasie Polska uczestniczyła w 25 ćwiczeniach wojskowych, w tym 
również w Strong Resolve, które były pierwszymi ćwiczeniami NATO z udzia-
łem zaproszonych krajów partnerskich12.

Ważnym akcentem współpracy z Paktem Północnoatlantyckim był udział 
polskiego kontyngentu wojskowego w operacji pokojowej Sojuszu w Bośni i Her-
cegowinie, w ramach operacji IFOR/SFOR13. Na przełomie lat 1996/1997 doszło 
do pięciu spotkań między stroną polską, reprezentowaną przez MSZ i MON 
a przedstawicielami politycznych i wojskowych struktur Sojuszu, podczas któ-
rych zostało przedstawione stanowisko Polski na temat znaczenia rozszerzenia 
NATO dla bezpieczeństwa całego euroatlantyckiego obszaru. W drugiej części 
działań współpraca obu stron koncentrowała się na trzech płaszczyznach: za-
daniach wynikających z uczestnictwa w Partnerstwie dla Pokoju; rozmowach 
akcesyjnych i przygotowaniach do integracji14.

8 lipca 1997 r. doszło do długo oczekiwanego przez Polskę wydarzenia, 
jakim był szczyt NATO w Madrycie, na którym kraje Sojuszu podjęły decy-

9  Ibidem, s. 67.
10  B. Świetlicki, P. Włodarski, Współpraca w ramach Partnerstwa dla Pokoju oraz 

indywidualny dialog RP–NATO,, [w:]  „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
1997”, PISM, Warszawa 1997, s. 51. Obecnie Partnerstwo dla Pokoju obejmuje na-
stępujące kraje: Armenię, Austrię, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnię-Hercegowinę, 
Czarnogórę, Finlandię, Serbię, Szwecję, Szwajcarię, Tadżykistan, Turkmenistan, 
Ukrainę i Uzbekistan.

11  B. Świetlicki, Współpraca Polski z NATO, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicz-
nej 1998”, PISM, Warszawa 1998, s. 64.

12  Ibidem.
13  Ibidem, s. 65.
14  Ibidem, s. 66.



211

Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa...

zję o zaproszeniu Polski wraz z Czechami i Węgrami do rozpoczęcia rozmów 
o członkostwie w NATO. Ówczesny sekretarz generalny NATO Javier Solana 
stwierdził, że podpisanie protokołu w tej sprawie powinno nastąpić w grudniu 
1997 r., a proces ratyfikacyjny powinien być zakończony do czasu 50. rocznicy 
powstania NATO, w kwietniu 1999 r.15 Po madryckim szczycie, Sojusz złożył 
zaproszonym do rozmów akcesyjnych państwom propozycję przygotowania 
Kwestionariusza Planowania Obronnego – podstawowego dokumentu plani-
styczno-sprawozdawczego stosowanego w procesie planowania sił wydzielo-
nych do zintegrowanej struktury NATO. Był to początek stopniowego włącza-
nia się Polski w system sojuszniczy16.

Proces ratyfikacji przebiegał bez zakłóceń. Pierwszymi dwoma państwami, 
które ratyfikowały protokoły akcesyjne, były: Kanada – 2 lutego i Dania 3 lutego 
1998 r. Proces zakończył się w lutym 1999 r. przesłaniem oficjalnych zaproszeń 
przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego17.

W międzyczasie zostały stworzone podstawy planów, z myślą o Misji Polski 
w NATO, Stałego Przedstawicielstwa i Przedstawicielstwa Wojskowego w Bruk-
seli. 11 czerwca 1998 roku Rada Północnoatlantycka na spotkaniu ministrów 
obrony zaakceptowała dokument zatytułowany: „Cele Sił Zbrojnych RP”, który 
wyznaczał pierwszoplanowe zadania dla polskich sił zbrojnych i harmonogram 
ich realizacji, zgodnie z potrzebami przyszłego współdziałania w ramach struktur 
wojskowych Sojuszu. Polska wówczas, już po raz drugi, przekazała NATO „Kwe-
stionariusz planowania obronnego”, który jest składany corocznie przez wszystkie 
państwa członkowskie18. Równocześnie stopniowo rozszerzało się uczestnictwo 
naszego kraju w obradach poszczególnych komitetów i agend Sojuszu. Polska zo-
stała także zaproszona, wraz z Czechami i Węgrami, do debaty na temat aktuali-
zacji Koncepcji Strategicznej z 1991 r. na Forum Grupy Koordynacji Polityki.

12 marca 1999 r. w Independence (stan Missouri) w Stanach Zjednoczo-
nych polski minister spraw zagranicznych – Bronisław Geremek, razem z jego 
odpowiednikami z Czech i Węgier, przekazali na ręce sekretarz stanu USA 

15  Bliżej NATO, Biuletyn informacyjny Biblioteki Sejmowej. Lipiec 1997, Rok 1, ze-
szyt 4, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 45.

16  B. Świetlicki, Współpraca Polski z NATO…, s. 67.
17  B. Świetlicki, Stosunki Polska NATO przededniu uzyskania członkostwa w Soju-

szu, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999”, PISM, Warszawa 1999, s. 16–17.
18  Ibidem. 
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Madeleine Albright akty przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Z tą chwilą Polska stała się formalnie stroną Traktatu – członkiem NATO19. 
Zakończyła tym samym wstępne etap, rozpoczęty w 1994 r. – dostosowania się 
do standardów integracyjnych. Przed Polską pojawiły się dwie kolejne fazy in-
tegracji: podstawowa przewidziana na lata 1999–2005 i docelowa rozciągnięta 
na lata 2005–201220.

W momencie wejścia Polski do Sojuszu, NATO prowadziło dwie wielkie 
operacje pokojowe, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w Bośni 
i Kosowie. Angażowało w nich blisko 80 tys. żołnierzy z państw NATO i państw 
partnerskich. Polska wykazała wówczas, że jest wiarygodnym sojusznikiem, 
mającym swój znaczny udział w międzynarodowych siłach w Kosowie (wielo-
narodowe Siły w Kosowie – KFOR) oraz w międzynarodowych siłach w Bośni 
(Siły Stabilizujące w Bośni i Hercegowinie – SFOR). Wykazała także sojuszniczą 
solidarność i przywiązanie do tych samych wartości, jakie podzielali pozostali 
członkowie NATO21.

Ówczesne działania Sojuszu na obszarze Bałkanów dowiodły, że NATO 
jest „zbiorowym obowiązkiem” nie tylko w przypadku zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa członkowskiego, ale także w sytuacjach zagrożenia poko-
ju i bezpieczeństwa europejskiego22. W tym miejscu należy przypomnieć, 
że to właśnie wydarzenia na Bałkanach w roku 1914 stały się zarzewiem I woj-
ny światowej.

W czasie waszyngtońskiego szczytu Sojuszu została przyjęta nowa Koncep-
cja Strategiczna, która uznawała za „wysoce nieprawdopodobne” podjęcie przez 
Rosję agresji na wielką skalę, przy użyciu sił konwencjonalnych przeciwko So-
juszowi, choć nie wykluczono takiej w dalszej przyszłości. Główne zagrożenia 
dla Paktu widziano przede wszystkim w niestabilności politycznej i ekonomicz-
nej państw regionu euroatlantyckiego, konfliktach o podłożu etnicznym lub re-

19  Polska droga do NATO, Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, http://www.msz.gov.pl/ol/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzyna-
rodowe/nato/polska_droga_do_nato/ [29.11.2013]

20  P. Wieczorek, Koszty oraz źródła finansowania integracji Polski z NATO, „Spra-
wy Międzynarodowe” 1997, nr 4, s. 35.

21  A. Towpik, Polska w NATO –  rok pierwszy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-
nicznej 2000”, PISM, Warszawa 2000, s. 24–25. 

22  Ibidem.
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ligijnym oraz poważnych naruszeniach praw człowieka czy rozprzestrzenianiu 
broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia23.

Szczególnie ważnymi ideami związanymi z bezpieczeństwem, które poja-
wiły się w latach 90. XX wieku były dwie: idea „wspólnej europejskiej polityki 
bezpieczeństwa i obrony” (Common European Security and Defence Policy 
– CESDP) oraz koncepcja Europejskiej Tożsamości w dziedzinie Bezpieczeń-
stwa i Obrony (European Security and Defence Identity – ESD). Na szczycie 
waszyngtońskim doniosłym faktem było przyjęcie tzw. inicjatywy dotyczącej 
zdolności obronnych (Defence Capability Initiative – DCI). Uwagę skupiono 
m.in. na: rozwinięciu wojsk na odległych teatrach działań; prowadzeniu długo-
trwałych operacji, w tym na odległych teatrach działań; prowadzeniu operacji 
z wykorzystaniem najnowszych generacji sprzętu wojskowego i uzbrojenia; mi-
nimalizowaniu strat własnych czy zapewnienia efektywnego systemu dowo-
dzenia i łączności24.

DCI, było inicjatywą amerykańską, której celem było podniesienie standar-
du technologicznego europejskich członków NATO, co było jednym z warun-
ków możliwości faktycznej realizacji CESDF25.

W tym miejscu należy podkreślić, że Polska od samego początku swojego 
członkostwa w NATO wskazywała, że obecność Stanów Zjednoczonych w Eu-
ropie jest nieodzownym elementem stabilności i architektury bezpieczeństwa 
na kontynencie oraz przywiązywała niezmiennie dużą wagę do dalszego po-
szerzenia NATO o nowych członków. Państwami aspirującymi do członko-
stwa w tym czasie były: Albania, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, 
Rumunia, Słowacja i Słowenia26. Cel dalszego rozwoju Sojuszu sprowadzał się 
do konsekwentnego poszerzania obszaru bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju 
całości obszaru euroatlantyckiego, co znalazło swój wyraz w „Planie działań 
na rzecz członkostwa” (Membership Action PLAN – MAP)27. Ponadto Polska 
aktywnie włączyła się do prac m.in. związanych z opcjami środków budowy za-
ufania i bezpieczeństwa, weryfikacją, nierozprzestrzenianiem, kontrolą zbrojeń 

23  Ibidem, s. 27.
24  Ibidem, s. 31.
25  Ibidem.
26  M. M. Siwiec, Bezpieczeństwo Polski na początku XXI wieku, „Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej 2001”, PISM, Warszawa 2001, s. 32.
27  Ibidem, s. 32–33.
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i rozbrojenia. Ważnym akcentem polskim w tym aspekcie były propozycje doty-
czące zarówno środków budowy zaufania w ramach porozumień dotyczących 
broni jądrowej oraz koncepcji utworzenia stałych mechanizmów współpracy 
pomiędzy Paktem Północnoatlantyckim a instytucjami międzynarodowymi 
zajmującymi się zagadnieniami nieproliferacji broni nuklearnej28.

W międzyczasie został opracowany „Program przebudowy i moder-
nizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001–2006”. Jego celem było 
zwiększenie zdolności bojowej wojska, powstrzymanie degradacji uzbrojenia 
i infrastruktury oraz doprowadzenie jednej trzeciej stanu polskich sił zbroj-
nych do standardów Paktu Północnoatlantyckiego. Pozostałe dwie trzecie 
potencjału sił zbrojnych miało być utrzymywane, w zróżnicowanym stopniu 
ukompletowania, w gotowości do użycia, na wypadek zagrożenia, kryzysu 
lub wojny29.

Tymczasem wydarzenia z 11 września 2001 r., ataki terrorystyczne na World 
Trade Center w Nowym Jorku i na Pentagon w Waszyngtonie, uświadomiły 
opinii publicznej, że główne zagrożenia we współczesnym świecie, jak podkre-
ślił Adam Rotfeld, mają obecnie zupełnie inny charakter. Jak się okazuje, nie-
bezpieczeństwo mogą stanowić nie tylko państwa, ale struktury niepaństwo-
we. Dalej Rotfeld podkreśla, że „nowe zagrożenia noszą znamiona niepewności 
i braku wyraźnie zdefiniowanego agresora”30. Ataki terrorystyczne z 11 wrześ-
nia 2001 r. zakończyły definitywnie okres „pozimnowojenny” w dziedzinie bez-
pieczeństwa międzynarodowego i stworzyły nowe wyzwania.

Po atakach Europa natychmiast wyraziła poparcie dla Stanów Zjedno-
czonych. Na drugi dzień po ataku, Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję 
o przywołaniu art. 5 o wspólnej obronie, a 4 października o przekazaniu USA 
środków NATO i zasobów narodowych do walki przeciwko terroryzmowi. Tak, 
po raz pierwszy w historii Sojuszu, został uruchomiony art. 5, obligujący sojusz-
ników do okazania wszelkiej pomocy i wsparcia ofierze agresji31. Polska rów-
nież przyłączyła się, wojskowo, politycznie i poprzez współpracę wywiadowczą, 
do koalicji antyterrorystycznej.

28  Ibidem, s. 34.
29  Ibidem, s. 35.
30  A.  Kobieracki, Bezpieczeństwo Polski w  roku zagrożeń niekonwencjonalnych, 

„Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2002”, PISM, Warszawa 2002, s. 66.
31  Ibidem, s. 67.
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22 listopada 2001 r. została podjęta decyzja o udziale polskich żołnierzy 
w operacji „Trwała Wolność” (Enduring Freedom) w Afganistanie. Polski kon-
tyngent osiągnął gotowość do działania 10 stycznia 2002 r. Natomiast z inicja-
tywy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 6 listopada 2001 r. została zorga-
nizowana w Warszawie specjalna konferencja szefów państw i rządów krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. Jej rezultatem było przyjęcie Deklaracji oraz 
Planu Działania, mających na celu koordynację w skali regionalnej działań 
przeciwko terroryzmowi32.

Jednak, w przypadku interwencji amerykańskiej w Iraku, Stany Zjednoczo-
ne nie uzyskały tak jednoznacznego poparcia, również wśród państw człon-
kowskich NATO. Polska nie tylko słownie poparła interwencję amerykańską, 
ale także w marcu 2003 r. podjęła decyzję o zaangażowaniu wojskowym po stro-
nie państw zdecydowanych na rozwiązanie kryzysu irackiego, co spotkało się 
z ostrą krytyką jej polityki bezpieczeństwa, szczególnie ze strony Francji. Róż-
norodne stanowiska państw członkowskich Sojuszu przyczyniły się do najpo-
ważniejszego kryzysu w stosunkach transatlantyckich, któremu należało jak 
najszybciej zapobiec. Strona polska była nim zaniepokojona33. Polscy politycy 
wychodzili z założenia, że należy opowiadać się za selektywną globalizacją dzia-
łalności stabilizacyjnej NATO, ponieważ taka rola przydatna jest w praktyce. 
Stany Zjednoczone uważały tę funkcję Sojuszu, jako siły globalnej, za najważ-
niejszą. W przypadku niemożności zrealizowania tej funkcji, zainteresowanie 
USA Sojuszem może dramatycznie zmaleć, co mogłoby oznaczać rozpoczęcie 
procesu redukcji obecności amerykańskiej w Europie. Niemniej jednak Polska 
uważa także za priorytet utrzymanie klasycznej funkcji NATO, jako instru-
mentu zbiorowej obrony34. W związku z tym, szukano, w ramach szczytów, 
kompromisowego rozwiązania, które uzasadniałoby działania NATO poza jej 
obszarem. Taką rolę miała spełnić propozycja stworzenia partnerstwa global-
nego. Uwzględniała ona współpracę NATO z państwami, które mogą wnieść 

32  Ibidem, s. 68.
33  R. Kupiecki, Polska polityka bezpieczeństwa w dobie kryzysu stosunków transat-

lantyckich, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2004, s. 40–47.
34  R. Kupiecki, Polityka bezpieczeństwa Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej 2005”, PISM, Warszawa 2005, s.  67; O  dwóch strategicznych wizjach 
rozwoju NATO globalnej i tradycyjnej, zob. także: R. Kupiecki, Główne aspekty 
polityki bezpieczeństwa Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006”, 
PISM, Warszawa 2006, s. 71.
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znaczący wkład w działania Sojuszu, prowadzone poza obszarem traktatowym. 
Polska, popierając globalizację partnerstwa, podkreśla równocześnie, że nie po-
winna ona osłabiać Traktatu Waszyngtońskiego – szczególnie jego art. 5, ani 
polityki „otwartych drzwi”35. W międzyczasie pojawiło się, na forum szczytów 
NATO, ważne zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego. Po raz pierwszy, 
na szczycie ryskim Sojuszu w 2006 r., dostrzeżono wagę tego zagadnienia, za-
lecając Radzie Północnoatlantyckiej prowadzenie konsultacji na temat najważ-
niejszych zagrożeń w tej materii oraz zdefiniowanie dziedzin, w których NATO 
mogłoby wesprzeć interesy bezpieczeństwa swoich członków w sferze energe-
tyki36. Pojawiła się także kwestia bezpieczeństwa teleinformacyjnego. Jednak 
w debatach na forum NATO, dotyczących tych kwestii, Polska wykazała nie-
wielką aktywność37.

Wśród problemów priorytetowych dla Polski, na forum Sojuszu były poru-
szane kwestie dotyczące współpracy z Rosją i Ukrainą. W przypadku Ukrai-
ny, politycy polscy czynili wysiłki na rzecz jej integracji z NATO38. Podobnie 
starali się uczynić istotnym problem integracji Gruzji oraz Chorwacji, Albanii 
i Macedonii z Paktem Północnoatlantyckim39.

Po wybuchu konfliktu pomiędzy Rosją i Gruzją, Polska zabiegała o popar-
cie Sojuszu dla Gruzji, w pełni aprobując utworzenie Komisji NATO-Gruzja, 
z drugiej strony, wobec zaistniałej sytuacji, poparła zawieszenie współpracy po-
litycznej w ramach Rady NATO-Rosja. Ponadto, poza zaangażowaniem w dzia-
łalność operacyjną NATO (m.in. misja afgańska, misja KFOR w Kosowie, misja 
w Iraku), Polska uczestniczyła w rozwijaniu potencjału NATO i transformacji 
jego zdolności wojskowych. Jednak nie zawsze mogła wywiązać się z realiza-
cji wymogów programów transformacyjnych Sojuszu. Na przykład w grudniu 
2008 r. polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rezygnacji 

35  M. Ziółkowski, Polityka bezpieczeństwa Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Za-
granicznej 2007”, PISM, Warszawa 2007, s. 73.

36  Ibidem, s. 75.
37  M. Madej, Polityka bezpieczeństwa Polski (wymiar polityczno-wojskowy), „Rocz-

nik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”, PISM, Warszawa 2008, s. 68.
38  R. Kupiecki, Polska polityka bezpieczeństwa w dobie…, s. 45.
39  M. Madej, M. Terlikowski, Polityka bezpieczeństwa Polski – wymiar polityczno-

-wojskowy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009”, PISM, Warszawa 
2009, s. 49.



217

Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa...

z zakupu do 2011 r. dwóch samolotów-cystern do tankowania w powietrzu, tłu-
macząc to problemem ograniczeń budżetowych40.

2008 r. okazał się ostatnim rokiem ponad pięcioletniego zaangażowania 
Polski w Iraku. 27 października ostatnie polskie jednostki opuściły ten kraj. 
Misja Polski w Iraku przyniosła niewątpliwie korzyści polityczne i militar-
ne. W pierwszym przypadku Polska okazała się wiarygodnym sojusznikiem 
dla NATO. W drugim przypadku, w warunkach bojowych zostało przeszko-
lonych około 15 tysięcy żołnierzy, co pomogło w przyspieszeniu procesu uza-
wodowienia armii. Natomiast te działania nie przyniosły żadnych wymiernych 
korzyści gospodarczych i nie nawiązano trwałych więzi gospodarczych między 
polskimi i irackimi przedsiębiorstwami41.

W międzyczasie Polska poniosła dwie spektakularne porażki na forum 
NATO. Pierwsza związana była z objęciem urzędu sekretarza generalnego 
NATO, ponieważ w lipcu 2009 r. z tego stanowiska odchodził Jaapa de Hoopa 
Scheffer. W lutym tego roku, na nieformalnym posiedzeniu ministrów obro-
ny państw członkowskich Sojuszu, władze polskie wykorzystały m.in. ten fakt 
do promocji ministra Sikorskiego na następcę obecnego sekretarza. Mimo sta-
rań polskiej strony, minister Sikorski nie był faworytem w kręgach natowskich 
do objęcia tego urzędu, m.in. ze względu na wizerunek jako polityka krytycznie 
nastawionego do Federacji Rosyjskiej42. Druga porażka była bardziej bolesna, 
ponieważ dotyczyła modyfikacji amerykańskiego programu obrony przeciw-
rakietowej zapoczątkowanej przez administrację prezydenta Baracka Obamy, 
który rozpoczął swoje urzędowanie w 2009 r. Na czas nieokreślony została odło-
żona ewentualna budowa elementów budowy obrony przeciwrakietowej na te-
rytorium Polski43. Ta druga porażka prawdopodobnie była główną przyczyną 
zmiany polskiego stanowiska wobec kwestii budowy europejskich sił zbrojnych 
(tzw. Europejskich Sił Stabilizacyjnych). Dla tej modyfikacji stało się ono bardziej 
przychylne. Pojawiła się propozycja utworzenia, w najbliższym czasie, niezależ-
nego od NATO dowództwa operacyjnego dla misji Unii Europejskiej, a w dalszej 
przyszłości budowa zintegrowanych europejskich struktur dowódczych44.

40  Ibidem, s. 51–55.
41  Ibidem, s. 56–57.
42  M. Madej, Polityka bezpieczeństwa Polski – wymiar polityczno-wojskowy, „Rocz-

nik Polskiej Polityki Zagranicznej 2010”, PISM, Warszawa 2011, s. 57.
43  Ibidem.
44  Ibidem, s. 66.
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Niemniej jednak, w interesie Polski leżało, aby NATO nadal pozostawało naj-
silniejszym Sojuszem obronnym we współczesnym świecie i zachowało status 
głównego forum transatlantyckiej debaty nad bezpieczeństwem. Stanowisko 
polskie w debacie sprowadzało się do trzech zasadniczych kwestii związanych 
z wypracowaniem nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Po pierwsze, było 
to ponowne skupienie uwagi NATO na bezpieczeństwie obszaru traktatowe-
go. Po drugie, stwarzanie faktycznych gwarancji bezpieczeństwa dla nowych 
państw członkowskich. Po trzecie, rozważne kształtowanie relacji z Rosją45. Nie-
wątpliwie polska wizja Sojuszu została wzięta pod uwagę przez Grupę Eksper-
tów, która obradowała pod przewodnictwem Madeleine Albright (grupa została 
powołana w lipcu 2009 r. w składzie 12-osobowym, a w jej skład wszedł również 
były minister spraw zagranicznych Polski – Adam Daniel Rotfeld), i znalazła 
swe odzwierciedlenie w treści Raportu. Jego autorzy do głównych zadań Sojuszu 
zaliczyli: obronę i odstraszanie (w duchu art. 5), udział w stabilizacji obszaru 
euroatlantyckiego oraz pełnienie funkcji forum transatlantyckiego dialogu stra-
tegicznego. Do głównych zagrożeń dla państw Sojuszu zaliczyli: atak przy użyciu 
rakiet balistycznych, akty terroryzmu i ataki cybernetyczne46. Na posiedzeniu 
Rady Północnoatlantyckiej w Lizbonie w dniach 19–20 listopada 2010 r. został 
przyjęty tekst nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, który został odebrany przez 
polityków i ekspertów polskich z dużym entuzjazmem47.

Jednak największym zagrożeniem dla przyszłości efektywnej działalności 
NATO są kwestie finansowe. Szukanie poważnych oszczędności przez Stany 
Zjednoczone w budżecie obronnym oraz koncentrowanie się ich działań na in-
nych regionach, zmusza europejskie państwa członkowskie do poważnego 
i efektywnego zwiększenia wydatków, aby pozostać liczącym się podmiotem 
w sferze bezpieczeństwa48.

Tymczasem w roku 2013 dochodzi do wydarzeń na Ukrainie, które mocno 
wpływają na stosunki międzynarodowe, w tym na bezpieczeństwo nowych 
członków Paktu Północnoatlantyckiego. Chodzi o wydarzenia Euromajdanu, 

45  Szczegółowo na temat tych kwestii, zob.: B. Górka-Winter, NATO po Lizbonie: 
strategia dobra dla wszystkich?, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2011, 
PISM, Warszawa 2012, s. 164–165.

46  Ibidem, s. 166.
47  Ibidem, s. 167–168.
48  Ibidem, s. 170.
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czyli protesty z przełomu lat 2013–2014, skierowane przeciwko rządom pre-
zydenta Wiktora Janukowycza, polityka prorosyjskiego. Prezydent Januko-
wycz, który zaczął gwałtownie tracić władzę, uciekł do Rosji. Po jego ucieczce 
tempo zmian politycznych na Ukrainie ulega przyspieszeniu. W maju 2014 r. 
dochodzi do wyborów prezydenckich, które wygrywa proeuropejski Petro 
Poroszenko, a w październiku tego samego roku odbywają się wybory par-
lamentarne, które wygrywają także siły proeuropejskie, a premierem zostaje 
Arsenij Jaceniuk.

Euromajdan i powstałe w jego wyniku zmiany polityczne na Ukrainie ozna-
czały dla Rosji znaczne ograniczenie jej wpływów w tym kraju, uznawanym 
za bliską zagranicę. Obawiając się wejścia Ukrainy do struktur europejskich Ro-
sja doprowadza do destabilizacji w jej wschodniej części, w konsekwencji której 
dochodzi do działań wojennych (9 okręgów obwodu donieckiego i 6 okręgów 
obwodu ługańskiego) i ogłoszenia przez separatystów prorosyjskich, z wymier-
nym poparciem militarnym Rosji, nowych tworów politycznych (Doniecka Re-
publika Ludowa i Łużańska Republika Ludowa), nie uznawanych przez żadne 
państwo na świecie. Natomiast w marcu 2014 r., wskutek interwencji zbrojnej 
Rosji, dochodzi do aneksji Krymu, który to fakt został uznany przez państwa 
demokratyczne za bezceremonialne łamanie prawa międzynarodowego. Dal-
sza polityka rosyjskiej agresji wobec Ukrainy spotkała się z sankcjami Unii 
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej, które trwa-
ją po dzień dzisiejszy, i w dającej przewidzieć się perspektywie szybko się nie 
skończą. W międzyczasie Ukraina wyszła ze Wspólnoty Niepodległych Państw, 
a 27 czerwca 2014 r. prezydent Poroszenko podpisał umowę stowarzyszeniową 
Ukrainy z Unią Europejską, czego wcześniej nie uczynił poprzedni prorosyjski 
prezydent Janukowycz pod naciskiem Rosji.

Tym samym nastąpił początek nowego okresu zimnowojennego w stosun-
kach między Paktem Północnoatlantyckim a Federacją Rosyjską, tym razem 
w świecie wielobiegunowym, co oznacza o wiele słabszą pozycję strony rosyj-
skiej, niż miało to miejsce w przypadku Związku Radzieckiego w świecie dwu-
biegunowym. Kontakty między obu partnerami zostały praktycznie zamrożo-
ne. Obecna agresywna polityka prezydenta Władimira Putina wobec Zachodu 
stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

W tym samym, gorącym 2014 r., od 1 października nowym sekretarzem 
generalnym NATO został Jens Stoltenberg, były premier Norwegii. Pierw-
szą swoją wizytę złożył w Warszawie, a następnie w Turcji. W trakcie wizyty 
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stwierdził, że Pakt Północnoatlantycki „stoi za Polską” i innymi państwami 
na Wschodzie oraz podtrzymuje gwarancje bezpieczeństwa, które zostały dane 
na wrześniowym szczycie Sojuszu, w walijskim Newport w Wielkiej Brytanii. 
Co więcej, szef Paktu złożył deklaracje dotyczące rozmieszczenia wojsk NATO 
przy wschodniej granicy Sojuszu49. Eksperci rosyjscy natychmiast podkreślili, 
że sekretarz Stoltenberg tymi deklaracjami narusza umowy z Rosją. Chodzi 
tu o umowę Rosja – NATO z 1997 r., która reguluje zasady rozmieszczania za-
chodnich wojsk Sojuszu w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak, 
ze strony rosyjskiej pojawiają się głosy, w tym Dmitrija Daniowa z Rosyjskiej 
Akademii Nauk, że w rosyjsko-natowskich umowach jest wiele nieścisłości, 
w związku z tym nie można jednoznacznie stwierdzić, czy Pakt Północnoat-
lantycki swoimi działaniami może naruszać zapisy porozumień50. W tym 
miejscu należy podkreślić, że Rosja dążyła do tego, jak to miało miejsce także 
w przypadku już pełnoprawnego członkostwa Polski w UE, aby nasz kraj bę-
dący członkiem NATO był członkiem drugiej kategorii. Faktem jest, że do tej 
pory nie ma w Polsce rozmieszczonych znaczących sił Paktu. Ale nawet jeśli 
umowa ta miała uspokoić w pewnym stopniu Rosję co do członkostwa Polski 
w Sojuszu w latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku, to relacje mię-
dzy NATO i Federacją Rosyjską były poprawne. Natomiast w drugiej dekadzie 
Federacja Rosyjska bezceremonialnie dokonała aneksji Krymu i doprowadziła 
we wschodniej Ukrainie do działań wojennych między separatystami rosyj-
skimi (wymiernie wspieranymi w broń i ludzi) i armią ukraińską, łamiąc tym 
samym prawo międzynarodowe i zasady pokojowego współistnienia. Władze 
rosyjskie same pozbawiły się prawa powoływania się na umowy, które są w do-
datku niejednoznaczne. Poza tym ich istota, przedstawiana w perspektywie ro-
syjskiej, jest sprzeczna z polską racją stanu.

Prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania z sekretarzem Stolten-
bergiem stwierdził wyraźnie, że „dzisiaj zadaniem numer jeden jest umacnianie 
bezpieczeństwa członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i wspieranie niepod-
ległej demokratycznej i dążącej ku strukturom zachodnim Ukrainy”, co nie 
oznacza jednak, że nie należy pracować nad odnalezieniem drogi do przyszłej 

49  Stoltenberg w Polsce. Rosyjscy eksperci: naruszył umowy z Rosją, http://wiaddo-
mosci.onet.pl/kraj/stoltengerg-w-polsce-rosyjscy-ekspercie-naruszyl-umowy-
-z-rosja/kf50s [18.11.2014].

50  Ibidem.
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poprawy relacji z Federacją Rosyjską. Nawiązał także do sprawy realizacji planu 
tarczy antyrakietowej i przeciwlotniczej mówiąc: „Opowiadamy się zdecydowa-
nie za budową tego systemu jako systemu ogólnonatowskiego, bo tylko jako taki 
ma on głęboki sens zarówno natury politycznej, jak i obronnej”51.

Plan działań na rzecz gotowości, przyjęty na szczycie w Newport, i zachowa-
nie trwałej obecności we wschodniej części naszego sojuszu będzie wdrażany, 
zaznaczył w swoim wystąpieniu sekretarz Stoltenberg. Na terenie Polski mają 
być powołane siły szybkiego reagowania tzw. szpica. Jeśli chodzi o jej liczebność, 
to szczegóły mają być uzgodnione w lutym 2015 r., na spotkaniu ministrów 
obrony Paktu Północnoatlantyckiego52. Nowy polski minister spraw zagranicz-
nych, Grzegorz Schetyna, zapewnił sekretarza Paktu, że nasz kraj jest gotowy 
do organizacji szczytu NATO w 2016 r. w Warszawie. Ponadto dodał, że strona 
polska chciałaby zamknąć etap dwuletnich prac nad implementacją wszystkie-
go, co zostało ustalone we wrześniu w Newport53.

Przed powołaniem sił szybkiego reagowania na terenie Polski, w 2014 r., re-
kordowo wzrosła liczba ćwiczeń z wojskami sojuszniczymi (amerykańskimi, 
francuskimi i holenderskimi), co pozwala na zwiększenie umiejętności bojo-
wych i organizacyjnych polskiego wojska, tym samym wzmacniając możliwość 
odstraszania ewentualnego agresora54. Ma miejsce także plan równie inten-
sywnych ćwiczeń na rok 2015. Gotowe są także plany operacyjne na wypadek 
działań zbrojnych na terytorium naszego kraju. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. 
jest wdrażana reforma systemu kierowania i dowodzenia. W miejsce czterech 
dotychczasowych, odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych zostały powo-
łane dwa dowództwa szczebla strategicznego, tj. Dowództwo Generalne i Do-
wództwo Operacyjne55.

W tym miejscu należy podkreślić, że symbolem stałej obecności Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego na terenie Polski jest Wielonarodowy Korpus Północno-
-Wschodni w Szczecinie, który oficjalnie został powołany we wrześniu 1999 r., 

51  Ibidem.
52  Ibidem.
53  Ibidem.
54  Gen. Lech Majewski dla Onetu: mamy gotowe plany operacyjne na wypadek dzia-

łań zbrojnych na  terytorium Polski, http://wiadomosc.onet.pl/tylko-w-onecie/
gen-lelch-majewski-dla-onetu-mamy-gotowe-plany-operacyjne-na-wypadek-
-dzilan-zbrojnych/hq19m [[18.11.2014].

55  Ibidem.
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a pełną zdolność operacyjną (Full Operational Capability FOC) i status sił zdol-
nych do przerzutu (NATO Deployable Force) osiągnął formalnie w lutym 2006 
roku. Bierze on regularny udział w ćwiczeniach międzynarodowych i krajo-
wych56. W deklaracji końcowej szczytu NATO w Newport pojawiła się infor-
macja dotycząca m.in. podwyższenia gotowości i zdolności dowództwa tego 
Korpusu oraz, jak podkreślono, wzmocnienia jego roli jako „centrum współ-
pracy regionalnej”. Poza tym ustalono, że powstaną Siły Natychmiastowej Od-
powiedzi NATO. Ze swej strony wojsko polskie może wystawić kontyngent 
do tych sił, zarówno lotniczy, lądowy, specjalny oraz morski57.

Dzięki postanowieniom w Newport, na terytorium Polski i w innych kra-
jach regionu będzie miała miejsce rotacyjność sił sojuszniczych i rozmieszczenie 
dowództw batalionowych. Poza tym, ważnym krokiem, który muszą podjąć 
kraje członkowskie NATO, jest zwiększenie wydatków na obronę. Prezydent 
Komorowski podkreślił podczas pobytu w Akademii Obrony NATO w Rzymie, 
że Polska wraca do poziomu 2% PKB w wydatkach na obronność, co jest zgodne 
z wytyczną dla krajów NATO, zapisaną w Deklaracji Walijskiej58. Zaznaczył 
również, że warto „zachować otwarty charakter Sojuszu”. Natomiast nadcho-
dzący szczyt NATO w Warszawie w 2016 r. określił jako dobry moment do roz-
poczęcia prac nad nową koncepcją strategiczną Paktu Północnoatlantyckiego, 
z możliwością jej przyjęcia w 2018 r. Jak zaznaczył, potrzebna jest „strategiczna, 
długofalowa adaptacja NATO jako całości do trwałych wyzwań”, ponieważ „zja-
wiska kryzysowe na wschodniej flance będą miały charakter trwały”59.

O wielkiej reformie strategii Sojuszu, która ma kluczowe znaczenie dla na-
szego kraju, wspominał także Marcin Zaborowski, który w 2014 r. został spe-
cjalnym doradcą sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego. Według 
niego, Stany Zjednoczone „muszą przemyśleć” swoją strategię zwrotu w stronę 

56  Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni,http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie-
lonarodowy-Korpus_P%B3%C5%82nocno-Wschodni [05.01.2015]

57  Gen. Lech Majewski dla Onetu: mamy gotowe plany… [18.11.2014]
58  Zob.: The  Wales Declaration on  the  Transatlantic Bond,https://www,gv,ij/go-

vernment/publications/nato-summit-2014-wales-summit-declaration/the-wa-
les-declaration-on-the-translantic-bond [19.11.2014].

59  Komorowski: o  nowej strategii NATO na  szczycie Sojuszu w  Warszawie,http://
wiadomosci.onet.pl/swiat/komorowski-o-nowej-strategii-nato-na-szczycie-so-
juszu-w-warszawie/r9hph [19.11.2014].
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Oceanu Spokojnego, która okazała się „przedwczesna, tak samo jak amerykań-
sko-rosyjski reset, który odszedł już do przeszłości”60.

Według dr. Lamonta Colucciego, dyrektora Centrum na rzecz Polityki i Lu-
dzi w Ripon College, w USA, NATO nie ma wyboru i musi bronić państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Dalej podkreśla on, że jedyną rzeczą, która może 
powstrzymać wybuch wojny jest rozmieszczenie na ich terenie sił zbrojnych So-
juszu, jednak, jak podkreślił, nieodzowne jest przywództwo USA w Sojuszu61. 
Zwrócił też uwagę, że dalszy proces rozszerzania Paktu Północnoatlantyckiego 
jest nieodwracalny. Wcześniejszy sekretarz generalny Sojuszu – Anders Fogh 
Rasmussen, złożył „wojskowe oferty” Ukrainie i Mołdawii, które przewidy-
wały m.in. zacieśnienie wzajemnej współpracy i zwiększenie liczby szkoleń, 
a podczas podróży do Czarnogóry i Macedonii kolejny raz podkreślił, że drzwi 
do Sojuszu pozostają otwarte dla wszystkich państw, które wyrażą chęć wstą-
pienia do NATO, wcześniej decydując się na przeprowadzenie niezbędnych re-
form62.

Podsumowanie

Polska, stając się państwem członkowskim NATO, z pewnością uzyskała 
o wiele większe bezpieczeństwo wojskowe i polityczne, niż gdyby miała je za-
pewnić sama sobie. Ponadto, nawet gdyby doszło do sojuszu wojskowego z kra-
jami Europy Środkowej, co było mało prawdopodobne, taki sojusz nie dyspono-
wałby odpowiednimi środkami, gwarantującymi bezpieczeństwo zewnętrzne. 
Droga do członkostwa Paktu Północnoatlantyckiego była najeżona wieloma 
przeszkodami, ale najważniejszą z nich była nieprzychylna, wręcz agresywna, 
polityka rosyjska wobec polskich dążeń do członkostwa w NATO. Wszystkie 
rosyjskie partie polityczne były temu przeciwne. Ponadto, wskutek nacisków 
Rosji, w 1997 r., zanim Polska stała się członkiem NATO w 1999 r., ówczes-
ne władze Paktu podpisały umowy z Rosją, z których wynika, że zgodziły się 
nie rozmieszczać u granic Rosji, na terytorium nowych przyszłych państw 

60  „Na  linii frontu”. Reakcja NATO na  działania Rosji. „Nie ma możliwości 
odwrotu”,http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/na-lnii-frontu-reakcja-na-
to-na-dzialania-rosji-nie-ma-mozliwosci-odwrotu/1ff5v [01,06.2014].

61  Ibidem.
62  Ibidem.
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członkowskich, jednostek natowskich. Może to oznaczać, że Polska, choć sta-
ła się pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, jest w zasadzie 
członkiem drugiej kategorii.

Zmiany, jakie nastąpiły na Ukrainie na przełomie lat 2013 i 2014 oraz aneksja 
Krymu przez Rosję i jej destabilizacyjna rola we wschodniej Ukrainie, dopro-
wadziły do strategicznej zmiany w stosunkach międzynarodowych w Europie. 
Niewątpliwie stanowią one zagrożenie dla naszego kraju i innych państw w Eu-
ropie. Z drugiej strony, dzięki temu zagrożeniu został zapoczątkowany, jak się 
wydaje, trwały proces, niwelujący dotychczasowy silny wpływ polityki rosyj-
skiej, powstrzymujący zachodnioeuropejskie państwa członkowskie NATO 
od rozmieszczania swoich wojsk na terytorium Polski i innych nowych państw 
członkowskich Sojuszu, nie wspominając także o rozbudowie infrastruktury 
natowskiej.

Choć przyszła, trwała obecność wojsk natowskich na terytorium Polski nie-
porównywalnie bardziej przyczyni się do zachowania naszego bezpieczeństwa, 
nie należy zapominać o nieprzewidywalnej polityce prezydenta Władimira Pu-
tina. Nie można wykluczyć w stu procentach wybuchu konfliktu wojennego 
w Europie na wielką skalę, w tym z użyciem broni jądrowej. Należy zatem, na ile 
będzie to możliwe, wytrwale dążyć do zmniejszania napięcia zimnowojennego 
między NATO i Rosją.

Niemniej jednak, tego naprężenia stosunków między NATO i Rosją nie da się 
całkowicie zredukować. Walka Rosji o to, żeby utrzymać w sferze swoich wpły-
wów Ukrainę, trwa nieprzerwanie od chwili odzyskania przez nią niepodległości 
w grudniu 1991 r., z różnym powodzeniem. W latach 2013–2014 doszło do fazy 
krytycznej i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo będzie ona trwała i czy, 
ewentualnie, władze na Kremlu będą w stanie się pogodzić z większą samodziel-
nością Ukrainy jako podmiotu międzynarodowego, a tylko członkostwo w UE 
i NATO daje jej taką szansę. Aby je uzyskać, w obu tych organizacjach, Ukraina 
będzie musiała zmierzyć się z wieloma bolesnymi reformami społeczno-ekono-
micznymi. Czy wytrzyma je społeczeństwo ukraińskie?

Zatem, bezpieczeństwo europejskie w najbliższych latach trwale jest związa-
ne z wydarzeniami na Ukrainie. Pochodną tych wydarzeń będą decyzje podej-
mowane przez NATO i Federację Rosyjską, które będą niewątpliwie wpływać 
na poziom bezpieczeństwa europejskiego, w tym Polski.
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Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa europejskiego wpływa na po-
trzebę redefinicji celów politycznych Polski. Najsilniejszym impulsem zmiany 
stanowiska są spory międzypaństwowe rozstrzygane przy pomocy sił zbroj-
nych. Ich przebieg pozwala na rozpoznanie rzeczywistego układu sił. Jako 
punkt odniesienia dla analizy systemu bezpieczeństwa autorka zilustruje użycie 
wymienionych kategorii sprawności sił zbrojnych w ostatnim konflikcie zbroj-
nym w otoczeniu Polski – wojnie ukraińsko-rosyjskiej.

Źródłem bezpieczeństwa państwa może być zarówno potencjał wojskowy, 
jak i kapitał polityczny. Przedstawiony poniżej artykuł ma na celu zidentyfiko-
wanie celów politycznych, które powinny być przyjęte ze względu na różnice 
w gotowości bojowej sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej. Artykuł przedstawia 
gotowość bojową sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej w latach 2014–2015 oraz 
konsekwencje różnic dla bezpieczeństwa Polski.

Poziomy gotowości bojowej

Wzrost występowania konfliktów zbrojnych w otoczeniu powinien zostać 
odzwierciedlony w zmianach w procesie planowania wojskowego. Przykładem 
znaczenia gotowości bojowej sił zbrojnych był konflikt ukraińsko-rosyjski. 
Szacowana liczebność sił zbrojnych Ukrainy wynosiła 129 000 żołnierzy, lecz 
w momencie eskalacji kryzysu jedynie 6000 było zdolnych do podjęcia działań1. 
Nawet te nieliczne oddziały nie mogły rozpocząć operacji ze względu na para-
liż polityczny i brak rozkazów. Poniższy tekst będzie zatem próbą zaznaczenia 
czynnika procesu decyzyjnego oraz gotowości bojowej w przypadku potencjal-
nego konfliktu.

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa w obliczu wzrostu zagrożenia powin-
na odbyć się poprzez analizę podstawowych parametrów posiadanych środ-
ków i rozpatrywanych przeciwników. Jedną z kategorii oceny zdolności sił 

1  Никольский, A., Бессрочное базирование Черноморского флота  – важная 
цель Путина в  Крыму., „Vedomosti.ru”, 12.03.2014, opublikowany pod  adre-
sem: http://www.vedomosti.ru/politics/news/23838791/ukraina-ne-boec, [dostęp 
z dn.11.01.2014].
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zbrojnych jest poziom gotowości bojowej2. W ogólnym ujęciu można wyróżnić 
szereg poziomów gotowości sił zbrojnych, jednak główne wskaźniki zmienia-
jące zdolności jednostki to: czas, w którym może zostać podjęta akcja, prze-
szkolenie (uwzględniając ćwiczenia potencjalnego użycia) i wystarczająca ilość 
uzbrojenia.

W celu porównania parametrów sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej przed-
stawiono poniżej infrastrukturę sił o podwyższonej gotowości bojowej, kla-
syfikację odpowiednich jednostek według wytycznych zdolności do podjęcia 
działań oraz przybliżone szacunki dotyczące liczebności.

Gotowość bojowa sił NATO

Struktura sił NATO została podzielona na trzy kategorie: Deployable Forces 
(siły o najwyższym poziomie gotowości), In-Place Forces (siły sprawne, ale nie 
przygotowane do podjęcia akcji), Long Term Build Up Forces (siły o najniższej 
gotowości bojowej, przewidywane do uruchomienia w przypadku konieczności 
realizacji zobowiązań wynikających z agresji na sojusz).

Jako cechy jednostek NATO utrzymywanych w wysokiej gotowości można 
wymienić:

 – zdolność do rozmieszczenia w ciągu 48h (5 dni)3–30 dni,
 – liczebność szacowana na 13 000–20 000 tysięcy żołnierzy,
 – rotacyjny charakter stacjonowania (12-miesięczne tury poprzedzone 

min. 6-miesięcznym przygotowaniem),
 – komponent lądowy, powietrzny, morski oraz sił specjalnych,
 – dwa dowództwa operujące naprzemiennie w Brunssum oraz Naples,
 – podział na  jednostki aktywne (Immiediate Response Forces –  Siły 

Szybkiego Reagowania) oraz dodatkowe jednostki uruchami-
ane w  przypadku zagrożenia (Response Forces Pool –  Rezerwy Sił 
Reagowania).

2  Perspektywę oceny zdolności obronnych poprzez poziom gotowości bojowej za-
stosowano między innymi w odniesieniu do Ukrainy przed podjęciem decyzji 
o uruchomieniu sił rosyjskich.

3  Dowództwa w Brunssum oraz Naples mają zdolność do wyprowadzenia jedno-
stek w  ciągu 48h, ale  oficjalnie obowiązuje przedział 5–30 dni na  wysłanie sił 
do rejonu operacyjnego.
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Istniejąca infrastruktura dostępna dla Sił Szybkiego Reagowania skła-
da się zasadniczo z dziewięciu placówek lądowych (zlokalizowanych w: 
Gloucester w Wielkiej Brytanii, Münster w Niemczech, Solbiate Olona 
we Włoszech, Walencji w Hiszpanii, Stambule w Turcji, Strasbourgu i Lil-
le we Francji, Tesalonikach w Grecji oraz w Szczecinie). Do dyspozycji Sił 
Szybkiego Reagowania pozostaje także pięć dowództw morskich w Hiszpa-
nii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Mobilne Centrum Dowo-
dzenia. Zarządzanie jednostek umożliwia także Mobilne Centrum Dowo-
dzenia Sił Powietrznych zapewniane przez Francje, Niemcy oraz Wielką 
Brytanię.

Elementy składające się na NATO Response Force w 2014 roku to: kompo-
nent lądowy stacjonujący w Lille (Francja), komponent lotniczy w Rammstein 
(Niemcy), komponent morski zapewniany przez Włochy, a także Grupa Wspar-
cia Logistycznego oraz Grupa Zadaniowa przeciwdziałania broni chemicznej, 
biologicznej oraz radiologicznej.

Dalsze rozwinięcie sił NATO jest właściwie niemierzalne ze względu na rela-
tywność dedykowanych jednostek w ramach aktywacji sił na wspólną operację. 
Całkowity liczbowy potencjał członków sojuszu wynosi 3 584 710 żołnierzy, nie 
jest to natomiast kwota bezpośrednio przeznaczona do podjęcia działań4. Po-
tencjał członków sojuszu nie jest równoznaczny z możliwą mobilizacją – zależy 
to od decyzji rządów każdego z państw członkowskich w odniesieniu do oddele-
gowania swoich sił zbrojnych. Rzadko przytaczany w całej rozciągłości Artykuł 
5 traktatu NATO stanowi o traktowaniu ataku na jednego z członków jako ata-
ku na wszystkich, przy zastrzeżeniu, że odpowiedź na tą agresje będzie w gestii 
poszczególnych państw:

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Euro-
pie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszyst-
kim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda 
z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej sa-
moobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, 
udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, 
samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania jakie uzna 

4  Military Balance 2014: The Annual Assesment of Global Military Capabilities and de-
fence Economics. International Institute for Strategic Studies, Routledge, Londyn 2014.
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za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzyma-
nia bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego5.

W związku z powyższym, należy rozpoznać różnice między całkowitym 
potencjałem sojuszu a jego rzeczywistymi możliwościami wykorzystania po-
szczególnych sił zbrojnych.

Odmienny system utrzymywania gotowości bojowej wprowadziła Federacja 
Rosyjska, wraz z szeregiem zmian strukturalnych przewidzianych przez refor-
mę wojskową rozpoczętą po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku.

Gotowość bojowa sił Federacji Rosyjskiej

Permanentna gotowość bojowa była jednym z priorytetowych celów re-
formy wojskowej. Przyjęto Federalny Program Przechodzenia Związków 
Taktycznych i Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 
na Kontraktowy Sposób Ukompletowania. Założono tym samym wprowa-
dzenie trzech kategorii gotowości bojowej: stała gotowość bojowa, jednostki 
zdolne do podjęcia działań bojowych, niewielkie rezerwy6.

Podstawowym podziałem wojskowym terytorium Federacji Rosyjskiej 
są okręgi wojskowe: Południowy, Zachodni, Centralny i Wschodni. Jako 
główne dowództwa delegujące poszczególne jednostki należy wskazać: Na-
czelne Dowództwo Operacyjne Moskwa, Północno-Zachodnie Dowódz-
two Operacyjne Sankt Petersburg, Zachodnie Dowództwo Operacyjno-
-Strategiczne Moskwa, Południowo-Zachodnie Dowództwo Operacyjno-
-Strategiczne Rostów nad Donem, Dowództwo Rezerw Strategicznych 
Jekaterinburg, Południowe Dowództwo Operacyjno-Strategiczne Nowo-
sybirsk, Dalekowschodnie Dowództwo Operacyjno-Strategiczne Chaba-
rowsk7.

Szwedzka Agencja Badań Obronności szacuje, że w ciągu 7 dni od wydania 
rozkazu, każdy z Okręgów Wojskowych jest w stanie aktywować trzy brygady 

5  Tekst traktatu udostępniony przez NATO pod adresem: http://www.nato.int/cps/
en/natolive/official_texts_17120.htm [dostęp z dn.17.11.2014].

6  K. Załęski, Uwarunkowania, tendencje i kierunki rozwoju sił zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin, 2011, s. 22.

7  K. Załęski, Uwarunkowania, tendencje i kierunki rozwoju sił zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin, 2011, s. 22–24.
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wojsk lądowych wraz ze wspierającymi je jednostkami powietrznymi oraz mor-
skimi8. Oznacza to liczebność na poziomie około 55 000 żołnierzy. W ciągu 30 
dni siły te mogą być podwojone9.

Całkowitą liczebność aktywnych jednostek ocenia się na 845 000 żołnie-
rzy10. W przypadku Federacji Rosyjskiej całkowitą liczebność można utożsa-
miać z drugim odwodem, mobilizowanym w przypadku konfliktu11. Dodat-
kowo w rezerwach znajduje się około 2 mln żołnierzy12. Różnice w poziomach 
gotowości bojowej są także tworzone poprzez użycie środków zapewniania 
gotowości.

Środki zapewniania gotowości

Podstawowym środkiem podnoszenia gotowości bojowej są manewry woj-
skowe przeprowadzane przez dane jednostki lub we współpracy z szeregiem 
podmiotów. Odwołując się ponownie do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 
można przedstawić porównanie liczebności oraz natężenia ćwiczeń wojsko-
wych NATO oraz Federacji Rosyjskiej w okresie poprzedzającym interwencję 
rosyjską na Krymie (od 26.02.2014) do czasu wzmożonej aktywności Rosji przy 
granicy z Ukrainą (do 25.09.2014). Charakterystykę manewrów prezentuje ta-
bela 1:

8  Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective. Red. Jakob Hedenskog, Ca-
rolina V. Pallin, Wyd. FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Sztokholm, 2013, 
s. 51.

9  Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective. Red. Jakob Hedenskog, Ca-
rolina V. Pallin, Wyd. FOI Totalförsvarets forskningsinstitut, Sztokholm, 2013, 
s. 51.

10  Military Balance 2014: The  Annual Assesment of  Global Military Capabilities 
and defence Economics. International Institute for Strategic Studies, Routledge, 
Londyn, 2014.

11  Dodatkowo należy wziąć pod uwagę rosyjskie formacje paramilitarne o wyso-
kiej gotowości oraz wystarczającym do podjęcia akcji uzbrojeniu. Na potrzeby 
tej analizy zawężono jednak parametry do liczebności sił zbrojnych.

12  Military Balance 2014: The  Annual Assesment of  Global Military Capabilities 
and defence Economics. International Institute for Strategic Studies, Routledge, 
Londyn, 2014.
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Na podstawie powyższej tabeli oraz wykresu można wyciągnąć następujące 
wnioski dotyczące manewrów wojskowych w kontekście ostatniego europej-
skiego konfliktu zbrojnego:

a.  Analiza porównawcza wykazuje przewagę długości trwania manewrów 
NATO (149 dni) nad ćwiczeniami Federacji Rosyjskiej (45 dni), pozosta-
wiając jednak zdecydowaną całkowitą wyższość liczebną testowanych sił 
rosyjskich (385 200) nad siłami sojuszu (38 700).

b.  Federacja Rosyjska przeprowadziła ćwiczenia na większym obszarze niż 
NATO. Kierunki, które przyjęto w manewrach rosyjskich to: Zachodni 
Okręg Wojskowy, Obwód Kaliningradzki, Centralny Okręg Wojskowy, 
pogranicze rosyjsko-ukraińskie, Morze Ochockie, Czelabińsk, Biszkek 
oraz Wschodni Okręg Wojskowy. NATO przeprowadziło manewry w: 
Bułgarii, państwach bałtyckich, na Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym, 
Polsce, Niemczech, Litwie, Łotwie, Estonii, Holandii, Ukrainie. Rozsze-
rzenie obszaru manewrów przez Rosję dowodzi gotowości do podjęcia 
akcji zbrojnej na więcej niż jednym froncie.

Wyższą częstotliwość manewrów rosyjskich można oczywiście łączyć 
z przemieszczeniem sił w rejon działań operacyjnych, nie zmienia to jednak 
faktu, że również to przemieszczenie zwiększa podstawowy poziom gotowości 
bojowej. Jednak końcowa zdolność do wykorzystania sił zbrojnych zależy także 
od sprawności mechanizmu uruchomienia sił – głównie politycznego procesu 
decyzyjnego odnoszącego się do zaangażowania w konflikt.

Mechanizmy uruchomienia sił

Porównania sprawności systemów decyzyjnych w odniesieniu do decyzji 
o akcji zbrojnej można dokonać na podstawie prezentacji podmiotów posiada-
jących uprawnienia do zarządzenia uruchomienia poszczególnych jednostek. 
Poniższe schematy ukazują mechanizm decyzyjny w odniesieniu do sił zbroj-
nych Federacji Rosyjskiej (rysunek 1) oraz NATO (rysunek 2):

Mechanizm uruchomienia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej wygląda na-
stępująco:

1.  Prezydent Federacji Rosyjskiej wydaje dekret wykonawczy dotyczący 
użycia sił zbrojnych.

2.  Rada Federacji ma prawo do konsultacji w przypadku dekretu dotyczące-
go zmian granic oraz spraw pokoju i wojny.
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3.  Jeżeli Rada Federacji nie wyrazi zgody na decyzje prezydenta, dekret wy-
konawczy ma pierwszeństwo wykonania (tzn. jest absolutnie obowiązu-
jący).

Rysunek nr 2. Proces decyzyjny dotyczący uruchomienia sił zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej. Opracowanie własne na podstawie  

Konstytucji Federacji Rosyjskiej

Jest to zatem dwupodmiotowy mechanizm, charakteryzujący się pozosta-
wieniem ostatecznej decyzji prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Poniżej przed-
stawiono mechanizm decyzyjny NATO:

Organem o najwyższej władzy jest Rada Północnoatlantycka, ustanowio-
na na podstawie Artykułu 9. Traktatu. Składa się ona z przedstawicieli państw 
członkowskich, obradujących przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz dodat-
kowo w przypadku zagrożenia oraz podejmujących decyzje za pomocą kon-
sensusu. Przed Radą odpowiada Komitet Wojskowy, składający się z ministrów 
obrony państw członkowskich, obradujących przynajmniej trzy razy w ciągu 
roku. Przewodniczący komitetu wybierany jest na kadencję trzyletnią przez 
ministrów obrony państw członkowskich i ma za zadanie przedstawianie roz-
wiązań przyjętych przez Komitet Radzie.

Międzynarodowy Personel Wojskowy wspiera Komitet Wojskowy eksper-
tyzami dotyczącymi zagadnień sojuszniczych, analizowanych z pozycji NATO, 
nie poszczególnych państw. Jest to organ koordynujący współpracę między do-
wództwami strategicznymi, delegacjami politycznymi oraz Radą Północnoat-
lantycką.
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Rysunek nr 3. Proces podejmowania decyzji wojskowych w NATO,  
źródło: NATO’s Military Committee: Focused on Operations, Capabilities, Cooperation 

and Transformation 2013

Mechanizm podejmowania decyzji o użyciu sił zbrojnych jest zatem oparty 
na zasadzie konsensusu przedstawicieli państw członkowskich. W przypadku bra-
ku konsensusu następuje procedura zastępcza prowadząca do jego wytworzenia:

1.  Zlecenie przez Radę Komitetowi Wojskowemu stworzenie konsensusu 
akceptowalnego dla wszystkich państw członkowskich,

2.  Przełożenie kierunku politycznego na wojskowy przez Międzynarodowy 
Personel Wojskowy, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez dowódz-
twa strategiczne,

3.  Przekazanie rad dowództw strategicznych Komitetowi Wojskowemu,
4.  Wkład przedstawicieli wojskowych w osiągnięcie konsensusu – doradztwo,
5.  Konsensus poddawany dalszym ulepszeniom przez Grupy Robocze,
6.  Produkt Końcowy przekazany Radzie Północnoatlantyckiej.
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Mechanizm jest zatem nie tylko bardziej rozwinięty niż w przypadku Fede-
racji Rosyjskiej, ale przede wszystkim opiera się na założeniu możliwości osiąg-
nięcia konsensusu przez 28 państw członkowskich oraz przewiduje czasochłon-
ną procedurę odwoławczą w przypadku jego braku.

Mechanizm uruchomienia sił oraz gotowość bojowa zarządzanych jednostek 
tworzą razem silnik mobilizacji. Poniższa analiza wskaże różnice między zdol-
nością do mobilizacji sił zbrojnych przez NATO oraz Federację Rosyjską.

Silniki mobilizacji

Mobilizacja sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej następuje zatem według 
wzorca:

1.  Wydanie dekretu wykonawczego o uruchomieniu sił przez prezydenta 
(ewentualne zatwierdzenie go przez Radę Federacji);

2.  Oddelegowanie jednostek o najwyższej gotowości z Okręgów Wojsko-
wych,

3.  Mobilizacja całych dostępnych zasobów osobowych sił zbrojnych,
4.  Uruchomienie rezerw.
Silnik mobilizacji NATO prezentuje natomiast poniższy schemat:

Rysunek nr 4. Silnik mobilizacji Federacji Rosyjskiej
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Rysunek nr 5. Silnik mobilizacji NATO. Opracowanie własne na podstawie 
obowiązującej struktury decyzyjnej NATO oraz „Military Balance 2014: The Annual 
Assesment of Global Military Capabilities and defence Economics.” International 

Institute for Strategic Studies, Routledge, Londyn, 2014.

Na podstawie schematu można dostrzec następujące etapy mobilizacji sił 
NATO:

1.  Decyzja na podstawie konsensusu przedstawicieli państw członkowskich 
(jeżeli nie wypracuje się wspólnego stanowiska dalsze kroki zostają za-
wieszone do czasu osiągnięcia konsensusu);

2.  Uruchomienie Sił Szybkiego Reagowania,
3.  Ocena sił zbrojnych poszczególnych państw członkowskich,
4.  Oddelegowanie jednostek przez państwa członkowskie na poczet wspól-

nej operacji.
Zaprezentowane silniki mobilizacji sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej 

wpływają na bezpieczeństwo Polski oraz powinny zostać uwzględnione pod-
czas wyznaczania celów polityki zagranicznej.
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Implikacje dla bezpieczeństwa Polski
Wnioski, które można przedstawić na podstawie zaprezentowanych danych 

są następujące:
1.  Gotowość bojowa sił Federacji Rosyjskiej jest wyższa niż sił NATO;
2.  Liczebność sił szybkiego reagowania Rosji wynosi 55 000–110 000, pod-

czas gdy NATO posiada 13 000–20 000 żołnierzy w najwyższym stopniu 
gotowości bojowej;

3.  Porównanie ćwiczeń wojskowych podnoszących gotowość bojową w kon-
tekście aneksji Krymu wskazuje na przewagę liczebną testowanych sił 
rosyjskich (385 200) nad siłami NATO (38 700);

4.  Wraz z występowaniem wzorca rosyjskich manewrów poprzedzających 
interwencję zbrojną należy wskazać na potencjał pojawiający się wraz 
z rekordowo wysokim natężeniem ćwiczeń wojskowych przeprowadza-
nych przez Federację Rosyjską13.

5.  Mechanizmy uruchomienia sił różni podstawowa zasada decyzyjna: 
w przypadku Rosji dekret wykonawczy prezydenta jest obowiązujący, zaś 
w przypadku NATO potrzebny jest konsensus wszystkich państw człon-
kowskich (jego brak może spowodować paraliż polityczny i brak reakcji 
na agresję na jedno z państw sojuszu);

6.  Silnik mobilizacji Federacji Rosyjskiej posiada trzystopniowy przebieg: 
siły szybkiego reagowania w liczbie 55 000–110 000 żołnierzy, drugi od-
wód mobilizujący siły zbrojne w liczbie około 845 000 oraz dodatkowe 
rezerwy w liczbie 2 mln.

7.  Silnik mobilizacji NATO zakłada decyzje na podstawie konsensusu, co 
wydaje się najsłabszym punktem systemu decyzyjnego; po decyzji o uru-
chomieniu sił do dyspozycji dowódców są jednostki szybkiego reagowa-
nia w liczebności 13000–20000. Drugi odwód zależy od deklaracji państw 
członkowskich, co również może być dyskutowane ze względu na różnice 
interesów w poszczególnych regionach.

8.  Mobilizacja sił na rzecz Federacji Rosyjskiej jest zatem sprzężona z cał-
kowitą liczebnością jej sił zbrojnych, podczas gdy liczebność sił zbrojnych 

13  Scenariusz potencjalnej operacji ofensywnej uwzględniający mobilizację sił 
pod pozorem manewrów wojskowych opisuje szerzej Cynthia Grabo w mono-
grafii: Handbook of Warning Intelligence. Assesing the Threat to National Securi-
ty. Wyd. Scarecrow Press, Plymouth, 2010, s. 160.
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członków NATO jest uzależniona od konsensusu politycznego oraz de-
klaracji każdego z państw.

W związku z powyższymi wnioskami z analizy poziomów gotowości bo-
jowej sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej należy wskazać na następujące cele 
polityczne, które należy uwzględnić w planowaniu polityki zagranicznej:

1.  Wnioskowanie podwyższenia liczebności manewrów wojskowych prze-
prowadzanych przez NATO w Europie Środkowo-Wschodniej, wzmac-
niającej siłę odstraszania sojuszu;

2.  Zastosowanie perspektywy rosyjskiej wobec zdolności obronnych pań-
stwa – połączenie poziomu gotowości bojowej oraz poziomu bezpie-
czeństwa – wymaga stworzenia skróconego mechanizmu decyzyjnego 
dla agresji terytorialnej na jedno z państw członkowskich oraz środków 
dedykowanych w takim przypadku;

3.  Aktywność rosyjska podnosząca zdolności ofensywne musi być zrów-
noważona poprzez podnoszenie zdolności defensywnych NATO. Róż-
nica w dostępnych środkach oraz szybkości reagowania bezpośrednio 
wpływa na chęć testowania wiarygodności sojuszu przez Federację 
Rosyjską;

4.  Celem działań Federacji Rosyjskiej jest nadal przywrócenie „uprzywile-
jowanej strefy wpływów” na terenie byłych republik radzieckich. W gestii 
Polski leży udowodnienie, że jest to obszar niezależny i nie może być pod-
porządkowany militarnie interesom Rosji.

Polska polityka zagraniczna powinna zatem umacniać poziom bezpieczeń-
stwa poprzez zastosowanie proponowanych kategorii oceny w procesie plano-
wania wojskowego oraz budowanie przymierza interesów w gronie państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej mogącego wpływać na odrzucenie dotychczasowej 
doktryny rosyjskiej.
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Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk o polityce, adiunkt 

w Katedrze Badań Niemcoznawczych UŁ. Współpracuje z Otto-von-Guericke-
-Universität w Magdeburgu i Universität des Saarlandes w Saarbrücken. Autor-
ka artykułów poświęconych roli Niemiec w stosunkach międzynarodowych, 
współpracy niemiecko-francuskiej, a także filmowi niemieckiemu.

Mgr Marcin Frenkel

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uni-
wersytetu Łódzkiego (2004). Obecnie, pod opieką prof. Stanisława Konopa-
ckiego, kończy pracę nad rozprawą doktorską poświęconą wpływowi paryskiej 
„Kultury” na politykę wschodnią III RP.

Mgr Hung Van Tram

Po maturze w roku 1978, dostał stypendium do Polski na studia budowy 
okrętów na politechnice Gdańskiej. W latach 1978–1979 uczył się języka pol-
skiego w Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Łódz-
kim. W latach 1980–1985 studiował budowę okrętów na Politechnice Gdań-
skiej, a następnie w Instytucie Okrętowym Uniwersytetu Hamburskiego, który 
ukończył z tytułem magistra. Po studiach mieszkał i pracował w Toronto jako 
programista komputerowy, a po powrocie do Wietnamu, w latach 2005–2008, 
pracował w firmie GPSG IBM, zaś od 2008 r. jest prezesem Sonnam Urban 
Development and Investement Corp. Założył pierwszą w Wietnamie „Zieloną 
Szkołę” dla dzieci z problemami emocjonalnymi. Współpracuje z FPT Univer-
sity. Hung Van Tram interesuje się polityką edukacyjną w Wietnamie, przy-
gotowuje na ten temat pracę doktorską. Aktywnie działa na rzecz aktywizacji 
stosunków polsko-wietnamskich, pomaga w organizacji wizyt polskich przed-
siębiorców w Wietnamie.
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Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz
Absolwent Instytutu Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr nauk politycznych – 1983 r., tytuł pracy 
magisterskiej: Konflikt koreański i wojna w polityce Stanów Zjednoczonych); 
stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polity-
ce (Instytut Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji UJ – 1994 r., 
tytuł pracy doktorskiej: Stosunki japońsko-radzieckie w latach 1945–1991); 
stopień naukowy dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polity-
ce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ – 2005 r., tytuł 
pracy habilitacyjnej: Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949–2002. Aspekty 
polityczne i gospodarcze); prof. nadzw. UEK od 2008 r.; prodziekan w latach 
2008–2012 oraz w obecnej drugiej kadencji od września 2012 r.; zatrudnio-
ny w Katedrze Nauk Politycznych UEK (byłej AE) na Wydziale Ekonomii 
i Stosunków Międzynarodowych od lutego 1985 r.; kierunki i specjalności: 
stosunki międzynarodowe, studia wschodnie – region Azji i Pacyfiku; polska 
polityka zagraniczna od 1989 r.; zainteresowania badawcze – m.in: stosun-
ki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, polityka zagraniczna Polski. 
Liczba publikacji – ponad 70.

Dr Agnieszka Latosińska

Adiunkt w Katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
na kierunku stosunki międzynarodowe z następujących przedmiotów: Polityka 
zagraniczna Polski, Międzynarodowe stosunki polityczne oraz Wprowadzenie 
do analizy polityki zagranicznej.

Dr Magdalena Marczuk-Karbownik

Adiunkt w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów WSMiP UŁ, doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii. W swojej pracy naukowej zajmuje się 
historią Stanów Zjednoczonych, historią i polityką Kanady, relacjami amery-
kańsko-kanadyjskimi oraz stosunkami transatlantyckimi w XX i XXI wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem Kanady. Jest kierownikiem Pracowni Infor-
macyjno-Badawczej Studiów Kanadyjskich UŁ.
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Dr Artur Niedźwiecki
Prawnik, politolog. Zajmuje się polską polityką zagraniczną oraz integracją 

europejską. Do jego szczególnych zainteresowań badawczych należy polityka 
Polski wobec Unii Europejskiej po 2004 r.

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Pietrasiak

Absolwentka Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, 
magister stosunków międzynarodowych ze specjalnością Indochiny (1981), 
doktorat z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wrocławskim (1990), habilita-
cja na Uniwersytecie Łódzkim (2004). Kierownik Zakładu Azji Wschodniej 
WSMiP UŁ. Specjalizuje się w problematyce Półwyspu Indochińskiego, głów-
nie Wietnamu, procesach integracyjnych w Azji Wschodniej. Jest autorką 
kilku książek: Problem wietnamski na forum ONZ w latach 1945–1977 (Wy-
dawnictwo UŁ 2002), Polityka kulturalno-oświatowa Wietnamu 1945–1976 
(Wydawnictwo Ibidem 2004), Środowiskowe wyznaczniki polityki zagranicz-
nej Wietnamu w obliczu procesów integracji z gospodarką światową (Wydaw-
nictwo Adam Marszałek 2010), Regionalny aspekt historii stosunków rosyj-
sko-chińskich (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012), współautorką 
i redaktorem naukowym kilkunastu innych, między innymi: Współczesne 
stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Problemy, wyzwania i szanse 
(Wydawnictwo Duet, Toruń 2010), Chiny w stosunkach międzynarodowych 
(Wydawnictwo Ibidem 2012), Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Re-
publiki Ludowej (Wydawnictwo UŁ 2014) oraz autorką ponad 80 artykułów 
naukowych, publikowanych w tomach zbiorowych w języku polskim, angiel-
skim i rosyjskim. Jest członkiem Towarzystwa Azja–Pacyfik, Polskiego To-
warzystwa Studiów Międzynarodowych i Rady Programowej rocznika „Azja 
– Pacyfik” oraz „Biblioteki Azji i Pacyfiku”, brała udział w licznych konfe-
rencjach międzynarodowych, kierowała dwoma projektami finansowanymi 
ze środków NCN: „Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Lu-
dowej” oraz „Wymiary aktywności międzynarodowej władz regionalnych 
na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Indii i Federacji Ro-
syjskiej”. Odbyła liczne staże naukowe, również jako visiting professor, między 
innymi w Wietnamie, Rosji, Japonii.
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Dr Piotr Pochyły
Absolwent politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2012 roku obronił 

pracę doktorską pt. Autonomia Kurdyjska w Iraku po 1990 roku na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje jako adiunkt 
w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii UZ. Specjali-
zuje się w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, polskiej po-
lityce zagranicznej, stosunkach narodowościowych.

Prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę doktorską obronił w 2003 r. w In-
stytucie Historii UAM w Poznaniu. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał 
w 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w stosun-
kach międzynarodowych (szczególnie w obszarze Azji i Pacyfiku) oraz eko-
nomii międzynarodowej i bezpieczeństwie na świecie, a także w problemach 
społeczno-ekonomicznych krajów Azji i Pacyfiku, historii gospodarczej i po-
litycznej Australii oraz zagadnieniach emigracyjnych. Członek Towarzystwa 
Azji i Pacyfiku w Krakowie. Jest autorem kilku książek i wielu artykułów. Odbył 
liczne podróże zagraniczne połączone z badaniami naukowymi w ośrodkach 
naukowych w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczo-
nych.

Prof. US dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych. Zajmuje się historią dyplomacji oraz polską 
polityką zagraniczną. Specjalizuje się w relacjach Polski z Czechosłowacją 
i Republiką Czeską. Wybrane publikacje: Czechosłowacja w polskiej polity-
ce zagranicznej w latach 1918–1933, Szczecin 2004, ss. 265; Warszawa-Praga 
1948–1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Szczecin 2011, ss. 548; Polacy 
i Czesi na drodze do Unii Europejskiej 1989–2004, w: Dziedzictwo komunizmu 
w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowiska, Białystok 2008, s. 187–205; 
Prezydencja przełomu czy czeski film? Republika Czeska na czele Unii Europej-
skiej, w: Prawne – polityczne – ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, red. 
Z. Chmielewski, A. Szczepańska, Szczecin 2009, s. 96–105; Stosunki Polski z Re-
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publiką Czeską w latach 2004–2007, w: Polityka zagraniczna Polski w warunkach 
członkostwa w Unii europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009, s. 53–70; 
Ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej po wejściu do Unii Europejskiej, 
w: Polityka zagraniczna – decyzje, procedury, instytucje, red. J. Piątek, R. Podgó-
rzańska, Toruń 2009, s. 128–147; The Czech Republic in the European Union, w: 
Obnova demokracie v Československu po roce 1989, red. P. Krakora. Praha 2010, 
s. 284–297; Prvnì svobodné volby v ČSFR v polském tisku – (Obraz pierwszych 
wolnych wyborów parlamentarnych w Czechosłowacji w świetle polskiej prasy), 
w: Svobodnèvolby v Českolslovensku 1990 – Referendum o dalším smĕovřání 
státu a společnosti, red. P. Krakora, Praha 2010, s. 220–227.

Mgr Natalia Wojtowicz

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (licencjat, stosunki międzynaro-
dowe) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister, stosunki międzynarodowe); 
uczestniczyła w programie Erasmus na De Montfort University w Leicester. 
Główne obszary badawcze: europejskie środowisko bezpieczeństwa, proces 
planowania wojskowego, obronność RP.




