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Doświadczenia historyczne po 1989 roku pełniły niejako funkcję katalizatora gestów 
pojednania w relacjach polsko-niemieckich na poziomie rządowym. Można zatem mó-
wić o wytworzeniu się w latach 90. polsko-niemieckiej polityki pojednania1. 

Polityka pojednania, będąca sposobem na budowanie dobrosąsiedzkich relacji w la-
tach 90. stopniowo traciła swoją wiodącą rolę, by po przejęciu władzy w 1998 roku 
przez polityków z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), postulujących stosowa-
nie pragmatyzmu w polityce zewnętrznej, ulec marginalizacji2, przypieczętowanej za-
rzuceniem przez koalicję PiS dobrze pojętego realizmu w polityce zagranicznej na rzecz 
forsowania narodowo interpretowanej polskiej racji stanu. 

Kontekst geopolityczny polityki pojednania

Rzeczypospolita Polska i Republika Federalna Niemiec – dwa sąsiadujące z sobą pań-
stwa w Europie w początkach lat 90. znalazły się w nowej rzeczywistości politycznej, 
która wymagała redefi nicji priorytetów polityki zagranicznej oraz przewartościowania 
wzajemnego postrzegania. Jakie kroki podejmowały rządy Polski i Niemiec, aby zbliżyć  
się do siebie po upadku „żelaznej kurtyny”? Jakie czynniki determinowały podejmowa-
ne działania i wreszcie – jakie były tych działań konsekwencje? Autorka stawia w ni-
niejszym artykule tezę, że wzajemne stosunki charakteryzowały się zmienną dynamiką, 
prowadzącą do odchodzenia od polityki pojednania, przez niektórych i tak uważaną za 
fasadową. 

1  H.W. Maull pisze: „politykę pojednania określa wręcz jako jedną z fundamentalnych (obok multilatera-
lizmu, wstrzemięźliwości w użyciu siły i specjalnych stosunków z USA) zasad kultury polityki zagranicznej 
Niemiec”, [w:] H.W. Maull, Außenpolitische Kultur, [w:] Deutschland Trendbuch. Fakten und Orientierun-
gen, red. K.-R. Korte, W. Weidenfeld, Bonn 2001, Cyt. za: P. Buras, Stosunki polsko-niemieckie. W poszuki-
waniu nowego paradygmatu, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2007, nr 1–2 (t. 35). 

2 Por. B. Geremek, Pojednanie polsko-niemieckie wzmacnia wspólnotę europejską, berlińskie przemó-
wienie Bronisława Geremka z okazji 20-lecia powstania Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Pol-
skich, „Dialog” 2007, nr 77–78, http://www.dialogonline.org/Geremek-PL.htm
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Ukazanie procesu zmian zachodzących szczególnie w latach 90. – od podejmowania 
polityki pojednania, aż do jej zrutynizowania, a w konsekwencji (po objęciu władzy 
przez prawicowy rząd z partią Prawo i Sprawiedliwość na czele) do eskalacji napięć, 
wywołanych zróżnicowanymi oczekiwaniami obu rządów wobec działań na arenie mię-
dzynarodowej – umożliwi dokonanie próby uzasadnienia tezy, że polityka pojednania 
uległa zmarginalizowaniu.

Instytucjonalizacja polityki pojednania?

Polityka pojednania na początku lat 90. przejawiała się między innymi w podejmowa-
nych działaniach mających na celu formalno-prawne unormowanie wzajemnych sto-
sunków. Kontakty sąsiedzkie między Polską a Niemcami realizowane były na dwóch 
poziomach: „na szczeblu centrum państwowego przez zawieranie traktatów, układów 
i umów z innymi państwami europejskimi, oraz na szczeblu lokalnym – przez działal-
ność gmin”3. 

Układem, który przyczynił się do ocieplenia stosunków między Polską a Republiką 
Federalną Niemiec, był traktat o potwierdzeniu istniejącej między tymi państwami gra-
nicy z 14 listopada 1990 roku. Przepisy kluczowego układu, podpisanego 17 czerwca 
1991 roku zwanego „Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”4, miały za zadanie uregulowa-
nie wzajemnych stosunków. Artykuł 1 traktatu stanowi, iż „umawiające się strony będą 
kształtować swoje stosunki w duchu sąsiedztwa i przyjaźni. Dążą do ścisłej partnerskiej 
i pokojowej współpracy we wszystkich dziedzinach”5. W kontekście nawiązywania 
partnerskiej współpracy na szczeblu lokalnym istotny był zapis art. 12, który głosił, iż 
„umawiające się strony przywiązują duże znaczenie do partnerskiej współpracy między 
regionami, miastami, gminami i innymi jednostkami terytorialnymi, w szczególności na 
obszarach przygranicznych”6. Jak stwierdził kanclerz RFN Helmut Kohl: 

Traktatami niemiecko-polskimi udało nam się nawiązać do dobrych tradycji pokojowego współ-
życia naszych narodów, owocnej wymiany kulturalnej, gospodarczej oraz spotkań ludzi. Tradycji 
tych nie zdołały, Bogu dzięki, wymazać ani szowinistyczna wyniosłość, ani ideologiczne zaślepie-
nie, ani wojna, ani wypędzenie, albowiem za tą głęboko europejską tradycją stała i stoi łącząca nas 
idea wolności7.

Były kanclerz RFN ponadto stwierdził, że: „W niemieckim, jak również w dobrze 
rozumianym europejskim interesie leży, żeby w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej 

3 S. Malarski, Polskie województwa samorządowe jako regiony europejskie, [w:] Rola regionów w proce-
sie integracji europejskiej, Międzynarodowa konferencja, Opole 23–24 września 1999, s. 31.

4 Por. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie – geneza i perspektywy, referaty z konferencji, Bali-
ce k. Krakowa, Friedrich–Ebert–Stiftung, Warszawa 1994.

5 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyja-
znej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, www.berlin.polemb.net/index.php?document=319, art. 1.

6  Tamże, art. 12.
7  Przemówienie kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Helmuta Kohla w obu izbach Parlamentu Rze-

czypospolitej Polskiej z 6 lipca 1995 roku, www.berlin.polemb.net/index.php?document=331
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mieć ciągle na względzie naszych wschodnich sąsiadów – szczególnie Polskę”8. W 1993 
roku minister obrony Volker Rühe powiedział „Wolna Europa nie kończy się na Odrze 
i Nysie”9. Idea poszerzenia UE za wstawiennictwem RFN była kultywowana przez obie 
strony. Podczas specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu w Bonn w 1995 roku ówczes-
ny minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski powiedział: 

Współpraca obu państw w zjednoczonej Europie jest dziś jednym z zasadniczych celów i uzasad-
nień dla stosunków dwustronnych. Nadaje im sens i dostarcza wielu motywacji. Z myślą o młodej 
generacji Niemców i młodej generacji Polaków, szczęśliwych, daj Boże, ludziach XXI wieku10.

Nie mniej ważnym aspektem partnerstwa, poruszanym przez „Traktat między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przy-
jaznej współpracy” było partnerstwo gospodarcze. Aby efektywnie funkcjonowało, 
musiały zostać wypełnione następujące warunki: stabilizacja polityczna, wyzbycie się 
resentymentów Polaków w stosunku do Niemców i Niemców w stosunku do Polaków, 
kontynuowanie reform ekonomicznych, zmierzających do uczynienia polskiej gospo-
darki rynkową i otwartą, rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej na szczeblach re-
gionalnych i lokalnych, podjęcie przez rząd polski konstruktywnych działań służących 
unowocześnieniu infrastruktury rynkowej, stworzenie modelu społecznej gospodarki 
rynkowej. Współpraca między Niemcami i Polakami miała być kształtowana również za 
pośrednictwem: mniejszości niemieckiej w Polsce oraz polsko-niemieckich partnerstw 
komunalnych. Współpraca gospodarcza realizowana była za pośrednictwem Delegatury 
Gospodarki Niemieckiej w Polsce utworzonej na podstawie wspólnego oświadcze-
nia kanclerza Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego w dniu 2 listopada 
1990 roku, która 15 września 1994 roku została przekształcona w Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową. Również w 1994 roku powstało Polsko-Niemieckie 
Towarzystwo Wspierania Gospodarki. Wsparcie Niemiec w dziedzinie gospodarczej 
miało być nakierowane na udzielanie skutecznej pomocy w dziedzinie modernizacji 
przestarzałego przemysłu górnośląskiego na wzór Zagłębia Ruhry, utworzenie biur po-
średnictwa pracy w Berlinie, Bonn oraz w Opolu i w Katowicach.

Zgodnie z „Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” w 1991 roku utworzono Polsko-
-Niemiecką Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Regionalnej i Przygra-
nicznej, której celem było doprowadzenie do intensyfi kacji współpracy między Polską 
a Niemcami. Powstała ona na bazie „Wymiany not o utworzeniu polsko-niemieckiej 
Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej” mię-

8 Regierungserklärung des Bundeskanzlers am 23. November 1994 vor dem Deutschen Bundestag in Bonn: 
Aufbruch in die Zukunft: Deutschland gemeinsam erneuern, Bulletin der Bundesregierung, (24.11.1994), 
nr dokumentu: 199754, nr 108, s. 985., http://www.mediaculture-online.de/fi leadmin/bibliothek/kohl_RE_
1994/kohl_RE_1994.html

9 Rede des Bundesverteidigungsministers am 21. Mai 1993 in Berlin, Die NATO als Fundament der 
Sicherheitsarchitektur der Zukunft, Bulletin Nr. 46 vom 2. Juni 1993, http://www.glasnost.de/militaer/bund/
93redruehe.html

10 Fragmenty przemówienia ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego wygłoszonego 
podczas specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu w Bonn, Historia dla przyszłości, Gazeta Wyborcza, nr 
101, 29.04.1995–01.05.1995 roku, http://wladyslawbartoszewski.blox.pl/2006/11/Historia-dla-przyszlosci.
html
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dzy Hansem Dietrichem Genscherem oraz Krzysztofem Skubiszewskim. Do zadań tej 
Komisji miało należeć: „ułatwienie badania i rozwiązywania problemów w obszarze 
przygranicznym oraz wspieranie kontaktów i porozumienia między państwowymi i nie-
państwowymi podmiotami na obszarach po obu stronach granicy niemiecko-polskiej, 
jak również wspieranie kontaktów i współpracy regionalnych, komunalnych i innych 
instytucji, zrzeszeń i podmiotów obu państw wykraczających poza obszar przygraniczny 
(problemy międzyregionalne)”11. W ramach działania komisji powstały dwa komitety: 
Komitet do spraw Współpracy Przygranicznej, który pełni funkcję informującą, inicju-
jącą i koordynującą w zakresie współpracy, zarówno gospodarczej, jak i stosunków mię-
dzyludzkich oraz Komitet do spraw Współpracy Międzyregionalnej, który miał wspie-
rać współpracę województw, miast i gmin12.

Ponadto traktat regulował prawo mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polaków 
zamieszkujących w Niemczech. Działania miały być prowadzone w myśl koncepcji 
„dobrego sąsiedztwa” i dotyczyły współpracy: politycznej, gospodarczej, regionalnej 
i transgranicznej, jak również kwestii ochrony środowiska, wymiany kulturalnej i mło-
dzieży. Także poszczególne kraje związkowe RFN starały się wykonywać postanowienia 
traktatu i wspierać polskie społeczeństwo w zakresie wyżej wymienionych obszarów. 
Ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki (1989–1990) deklarował: „Chcemy demokracji 
zamiast dyktatury”. Przewodnicząca Niemieckiego Bundestagu Rita Süssmuth, jeszcze 
w 1996 roku podczas wizyty w Polsce mówiła: „Polska jest krajem, któremu Niemcy 
sprawiły wielkie cierpienia, lecz to ludzie budują mosty, aby ponowić wzajemną współ-
pracę”13. Jej zdaniem „polepszyła się niemiecko-polska współpraca międzyregionalna, 
która jest ważnym elementem w przygotowaniu do integracji europejskiej”14.

O ważnej funkcji RFN w stosunkach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej 
traktowały zapisy Białej Księgi na temat polityki zagranicznej RFN z 1994 roku. 
Priorytety te determinowane były obciążeniami przeszłością historyczną oraz stosun-
kiem do zjednoczonych Niemiec ich sąsiadów i innych państw15. Dodatkowym aspek-
tem było pełnienie przez Polskę funkcji bufora odgradzającego RFN od strefy chaosu 
i niestabilności ekonomiczno-społecznej Europy Wschodniej. Jako jeden z głównych 
priorytetów określono w Białej Księdze: „dążenie do porozumienia i partnerskiej współ-
pracy ze wschodnimi sąsiadami Niemiec oraz przyłączenie krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO”16. Przyłączenie Polski do NATO nastąpiło 
26 marca 1998 roku. Protokoły akcesyjne Polski do NATO ratyfi kowano przy 555 gło-
sach popierających, 37 przeciwnych oraz 30 wstrzymujących się17. Strony były zgodne, 
że oba państwa łączy wspólnota interesów wyrażająca wolę porozumienia i pojednania 
obu narodów. Świetnie taką optykę obrazuje wypowiedź H. Kohla: „Bez przyjaźni nie-

11 Zob. szerzej: W. Malendowski, M. Ratajczyk, Euroregiony. Polski krok do integracji, Wrocław 2000.
12 A. Trzcielińska-Polus, Dziesięciolecie partnerskiej współpracy interregionalnej Województwa Opol-

skiego i Nadrenii-Palatynatu, Śląsk Opolski 2003, nr 1 (48), 2003, s. 36.
13 Kronika międzynarodowa. Z pobytu R. Süssmuth w Polsce, „Kronika Sejmowa”, nr 122 (245) II kaden-

cja, 1996, http://kronika.sejm.gov.pl/kronika/ks-122.htm
14 Tamże.
15 A. Simon, Nowa tożsamość zjednoczonych Niemiec, [w:] Współpraca i konfl ikty we współczesnej Eu-

ropie, red. E. Stadtmüller, Wrocław 2000, s. 115.
16  Tamże, s. 119.
17 U. Pałłasz, Stosunki z Niemcami, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1999.
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miecko-francuskiej dzieło jednoczenia Europy nie mogłoby się zacząć, bez partnerstwa 
niemiecko-polskiego nie da się go ukończyć”.

Reinterpretacja znaczenia doświadczeń historycznych

Polityka Niemiec wobec Polski na przestrzeni ostatnich ponad 50 lat formułowana była 
w mniejszym lub w większym stopniu z uwzględnieniem doświadczeń historycznych. 
Doświadczenia historyczne związane są z konsekwencjami II wojny światowej oraz po-
lityką obu państw względem siebie w okresie powojennym. Można stworzyć taką kate-
gorię jak „produkty” doświadczeń historycznych, gdzie produktem jest pamięć zbiorowa 
oraz polityka pojednania, i są to elementy, które trwale wpływają na wzajemne polsko-
niemieckie relacje. 

O ile na początku lat 90. doświadczenia historyczne wpływały pozytywnie na re-
lacje Niemiec z Polską i ich świadomość miała wpływ na podejmowanie decyzji ko-
rzystnych dla Polski, o tyle obecnie mają mniejsze znaczenie dla współczesnych elit 
politycznych w Niemczech. Wizerunek Polski w Niemczech bezsprzecznie uległ zmia-
nie. Niepokojący może wydać się fakt, iż: „Nie zastąpił jej na razie nowy spójny obraz. 
Wiedza na temat Polski, a zwłaszcza Rosji wciąż jest fragmentaryczna. Wciąż sporo 
w niej dawnych stereotypów. Niemcy, choć sporo zrobili w sferze rozliczeń z przeszłoś-
cią, mają jeszcze swoją »lekcję do odrobienia«, gdy chodzi o Wschód”18.

W ocenie polskich mediów pamięć o zaszłościach historycznych na przełomie XX 
i XXI wieku była niekiedy instrumentalizowana w dążeniach do zadośćuczynienia od 
sąsiada w przypadku Niemiec oraz Polski i stanowiła niekiedy element mający wpływ 
na podejmowane decyzje o charakterze politycznym19. Wykorzystywanie symboliki pły-
nącej z doświadczeń historycznych nasiliło się w okresie przedwyborczym, co nastą-
piło w Niemczech, kiedy to 29 maja 1998 roku niemiecki Bundestag przyjął rezolucję 
„Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie pomostem między Niemcami i ich 
wschodnimi sąsiadami”, w której wyrażano nadzieję, iż wejście Polski i Czech do Unii 
Europejskiej pomoże znaleźć odpowiedź na otwarte pytania i przyczyni się do przezwy-
ciężenia skutków wojny i wypędzenia20. Ponieważ Polska w wystosowaniu rezolucji 
upatrywała zamiar podniesienia po raz kolejny kwestii odszkodowań dla niemieckich 
obywateli, dokument ten został przyjęty przez polski Sejm z zaniepokojeniem.

18 Wywiad pt. Niemcy nie odrobili lekcji na Wschodzie Pawła Marszczewskiego z Karlem Schlögel, 
„Dziennik”, z 26 kwietnia 2008, http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article107658/Niemcy_nie_odro-
bili_lekcji_na_Wschodzie.html

19 Por. P. Petrovic, Jaka polityka historyczna, Publicystyka Polskie Radio z 4 grudnia 2008, http://www.
polskieradio.pl/publicystyka/raport/artykul77789.html; K. Bachmann, Wbrew społecznym trendom? Dlaczego 
niemiecka polityka historyczna była i będzie skuteczniejsza od polskiej, „Komentarze” nr 8 z 2 czerwca 2006, 
http://www.niemcy-online.pl/komentarze/polityka_historyczna/; Jerzy Piątek, Fotyga: Niemcy to historyczny 
wróg?, Polska pl z 16 sierpnia 2007, http://wiadomosci.polska.pl/wiadomoscdnia/article,,id,289228.htm

20 Vertriebene, Aussiedler und die deutsche Minderheit sind eine Brücke zwischen den Deutschen und 
ihren östlichen Nachbarn, Deutscher Bundestag, Drucksache 13/10845 z 27 maja 1998, s. 2.
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Pojednanie a priori i jego konsekwencje 

Wdrażanie polityki pojednania w relacjach polsko-niemieckich nie było prowadzone 
systematycznie i konsekwentnie, co było spowodowane przede wszystkim brakiem so-
lidnych fundamentów w postaci realnych i długotrwałych wspólnych interesów, które 
mogłyby być wspólnym mianownikiem partnerskich relacji obu krajów. 

Republika Federalna Niemiec została na początku 1989 roku skonfrontowana z kon-
sekwencjami zakończenia zimnej wojny. Jedną z tych konsekwencji było znaczące po-
większenie się powierzchni tego kraju. W ramach polityki pojednania czyniono starania, 
aby wyeliminować obawy związane z ponownym umocnieniem Niemiec, zwłaszcza że 
te ostatnie wspierały proces przyjęcia Polski w skład UE oraz w ramach partnerstw ko-
munalnych przyczyniały się do transferu wiedzy, nowatorskich rozwiązań oraz udzielały 
pomocy materialnej Polsce.

Doświadczenia historyczne w polityce Niemiec wobec Polski były czynnikiem 
mobilizującym Niemcy do podejmowania konstruktywnych decyzji i gestów pojedna-
nia na korzyść Polski. Wystarczy wspomnieć spotkanie Helmuta Kohla z Tadeuszem 
Mazowieckim, które odbyło się w Krzyżowej w 12 listopada 1989 roku, lub powołać 
się na wsparcie dążeń Polski do integracji ze strukturami europejskimi i transatlantycki-
mi. Z drugiej strony doświadczenia historyczne były obciążeniem wzajemnych relacji. 
Skutki II wojny światowej są odczuwalne do dziś. Polskę i Niemcy poróżniło wiele nie-
uregulowanych kwestii spornych będących pozostałością II wojny światowej: począw-
szy od sprawy zwrotu dóbr kultury, poprzez problemy odszkodowań indywidualnych, na 
kwestiach granicznych skończywszy. Doświadczenia historyczne wpływają na wzajem-
ną percepcję oraz stereotypy w obu krajach21. Funkcjonujące w Polsce negatywne ste-
reotypy o Niemcach i Niemczech, tak bardzo charakterystyczne dla starszego pokolenia, 
mają swoje źródło we wspomnieniach II wojny światowej22. Źródeł stereotypów należy 
upatrywać przede wszystkim w długoletnim braku możliwości poznawania się wzajem-
nie przez polskie i niemieckie społeczeństwa po obu stronach „żelaznej kurtyny”23.

Konsekwencjami II wojny światowej były: zwiększenie terytorium Polski „kosz-
tem” III Rzeszy i przesunięcie granicy zachodniej po porażce okupanta niemieckiego 
w II wojnie światowej. W efekcie przesunięcia granic na terytorium Polski po 1945 roku 
pozostało – jak podają historycy – od trzech do pięciu milionów obywateli niemieckich24 
oraz własność niemiecka, która została znacjonalizowana i skonfi skowana przez polski 
Skarb Państwa na mocy dekretu z 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i po-

21 Zob. A. Polończyk, Geneza stereotypów polsko-niemieckich oraz ich przełożenie na wzajemny wizeru-
nek w prasie satyrycznej, http://www.niemcypolska.eu

22 Por. K. Ruchniewicz, Polska pamięć o wojnie, odra.net.pl, http://odra.okis.pl/article.php/347 
(26.04.2008).

23 Podając za Krzysztofem Ruchniewiczem: „Dla ponad 20 proc. Polaków jest to ciągle doświadczenie 
osobiste, dla pozostałych – dzięki wspomnieniom rodzinnym wciąż żywe”, K. Ruchniewicz, Polska pamięć 
o wojnie, http://odra.okis.pl/article.php/347 z 26 kwietnia 2008.

24 Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko – niemieckich. Studia i dokumen-
ty, red. W. Góralski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2005, s. 23.
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niemieckich25. Status prawny majątków będących własnością obywateli niemieckich, 
które zostały przejęte przez PRL do dziś stanowi jedną z ważnych kwestii spornych, 
a trudności z wykładnią prawną po konferencjach w Jałcie i Poczdamie sprawiły, że 
ten problem wydawał się nierozwiązywalny26. Trudności w jego rozwiązaniu wynikają 
z przepisów prawa, które uniemożliwiają stronie polskiej zwrot majątków. Przed wstą-
pieniem Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się liczba podań dotyczących zwrotu 
dóbr kultury oraz własności indywidualnych, kierowanych przez niemieckich obywateli 
oraz osoby skupione wokół ziomkostw i Związku Wypędzonych. Roszczeniowa posta-
wa wynikała z przekonania, że wejście Polski do UE wymusi na Polsce zwrot własności 
w związku z implementacją prawa unijnego z zakresu nieruchomości. Tymczasem pra-
wodawstwo UE nie obejmuje swoim zasięgiem prawa własności27. 

Prowadzenie polityki pojednania wobec występowania tak wielu nieuregulowanych 
i spornych kwestii jest problemem, z którym oba kraje borykają się do dziś. 

Determinanty rutynizacji i marginalizacji
polityki pojednania

Do 1998 roku władzę w RFN sprawowała koalicja chrześcijańsko-liberalna, składa-
jąca się z partii: Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), Unii Chrześcijańsko-
-Społecznej (CSU) oraz Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). Koalicja CDU/CSU/FDP 
za jeden z priorytetów wpisujących się w politykę pojednania obrała sobie wsparcie 
Polski w jej dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej. Priorytet ten miał swe 
przesłanki historyczne: już w czasie stanu wojennego w Polsce CDU z Kohlem na cze-
le poparła wolnościowe dążenia „Solidarności”. W 1983 roku Kanclerz RFN w swoim 
przemówieniu w Bundestagu mówił:

Chcemy pojednania i porozumienia z Polską, którego wzorcową formą było otwarcie obu 
Kościołów. Uznawania podpisanych układów. Chcemy je wykorzystać dla budowy naszych sto-
sunków28.

Polska z kolei na początku lat 90. popierała decyzję o rozpoczęciu procesu zjedno-
czeniowego RFN oraz NRD, co znalazło swe odzwierciedlenie także w przychylnym 
nastawieniu gremiów politycznych CDU do Polski oraz w poparciu dla przemian po-
litycznych po upadku bloku komunistycznego w Polsce, kiedy to rozpoczął się trudny 
proces normalizacji wzajemnych stosunków. Pomagać miały w nim gesty pojednania 
oraz trud wkładany w regulację kwestii spornych. W 1990 roku minister spraw zagra-

25 Dekret z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich, Dziennik Ustaw – Dz.U. 
rok 1946, nr 13, poz. 87.

26 Por. Ekspertyza w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce w związku z II wojną światową spo-
rządzona na zlecenie rządów Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, www.pol-niem.pl/
docs/47/ekspertyza.doc 

27 U. Pałłasz, Stosunki z Niemcami, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1999, http://www.rp.pl/ar-
tykul/28,202602_Roszczenia_Pruskiego_Powiernictwa_odrzucone.html

28 Programm der Erneuerung: Freiheit, Mitmenschlichkeit, Verantwortung, Regierungserklärung des 
Bundeskanzlers am 4. Mai 1983 vor dem Deutschen Bundestag in Bonn, Bulletin, nr 43 z 5 maja 1983, Bonn, 
s. 397–412, http://www.mediaculture-online.de/Politische-Rhetorik.139+M578ecf7c09b.0.html
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nicznych RP Krzysztof Skubiszewski sformułował pojęcie „polsko-niemieckiej wspól-
noty interesów”, która miała być wspólnym mianownikiem polsko-niemieckich dążeń. 
Założenia polityki Niemiec wobec Polski opierały się w głównej mierze na przekonaniu, 
że Niemcy, jako państwo posiadające większe wpływy polityczne na arenie międzyna-
rodowej powinny wspierać Polskę w jej aspiracjach akcesji do Unii Europejskiej. Czas 
od 1998 roku charakteryzował się wspieraniem Polski w negocjacjach akcesyjnych. 
Stopniowy proces rutynizacji, który można określić również normalizacją, w rozumie-
niu Niemiec miał polegać na wsparciu Polski i podążania drogą wskazaną przez Niemcy. 
To Polska miała włożyć trud w przygotowanie państwa do przyjęcia w struktury Unii 
Europejskiej. Jak mówił Helmut Kohl: 

Wielki cel – przystąpienie do Unii Europejskiej – to nie jest cel, który można osiągnąć z dnia na 
dzień. Wiemy wszyscy, że niezależnie od tego, co zdziała Unia Europejska, żeby droga Polski do 
tej organizacji została po prostu odpowiednio utorowana – Unia oczywiście to uczyni – główny 
ciężar spocznie [...] przede wszystkim na ludziach w Polsce. I my – mówię to w imieniu Niemców, 
w imieniu moich rodaków – uczynimy wszystko, żeby dopomóc Polsce na tej drodze29.

Rutynizacja polityki pojednania związana była z zakończeniem procesu negocja-
cyjnego i niejako wypełnieniem przez Niemcy jednego z zadań wynikających z posta-
wionych sobie priorytetów. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
zaczęły się pojawiać liczne problemy związane z postrzeganiem przez Niemcy i Polskę 
zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Do najważniejszych kwestii, w których Polska 
i Niemcy miały odmienne stanowiska, należy zaliczyć: system podejmowania decyzji, 
w szczególności sposób liczenia głosów większością kwalifi kowaną w Radzie Unii 
Europejskiej (Radzie Ministrów), wprowadzenie invocatio Dei w preambule Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy (TKE), kształt perspektywy fi nansowej na lata 
2007–2013 oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jak również wspólnej po-
lityki rolnej.

W konsekwencji każde z państw na forum Unii Europejskiej realizowało swoje in-
teresy, a postulowana w latach 90. „polsko-niemiecka wspólnota interesów” w ramach 
Unii Europejskiej nie sprawdziła się. Wobec poważnych wyzwań w skali europejskiej, 
w obliczu trudności w odnalezieniu płaszczyzny porozumienia w sprawach, które mo-
głyby być wspólnie przegłosowane na forum Parlamentu Europejskiego lub Rady Unii 
Europejskiej, polityka pojednania uległa marginalizacji na rzecz realizacji interesów na-
rodowych i uwzględniania własnych priorytetów w polityce europejskiej.

Eskalacja rozbieżności oczekiwań

W momencie przejęcia władzy przez koalicję SPD/Sojusz ’90/Zieloni w 1998 roku za-
uważalne były przesłanki zmian w stanowisku wobec Polski oraz zdystansowanie do 
polityki pojednania. Mimo iż Kanclerz Gerhard Schröder wybrany w wyniku wyborów 

29  Przemówienie kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Helmuta Kohla w obu izbach parlamentu Rze-
czypospolitej Polskiej, [w:] Zbiór dokumentów. Dokumenty z zakresu polityki zagranicznej 6 lipca 1995 
roku, Warszawa  1995, http://www.zbiordokumentow.pl/1995/3/1.html
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w 1998 roku w swym przemówieniu w Bundestagu z 10 listopada 1998 roku deklaro-
wał, że: 

Niemcy nigdy nie zapomną, jaki nieoszacowany wkład włożyły Węgry i Polska w przezwycię-
żanie niemieckiego podziału. Chcemy [te kraje – K.M.] partnersko integrować w ramach Unii 
Europejskiej30.

to polska strona odczuwała dysonans, ponieważ w jej odczuciu deklaracje ściślej-
szego partnerstwa oraz między innymi wzmocnienia współpracy w ramach Trójkąta 
Weimarskiego nie szły w parze z przywilejami, jakie mogłyby wynikać z takiego part-
nerstwa. W stosunkach bilateralnych istotną kwestią było dla Polski uchylenie okresów 
przejściowych na podejmowanie pracy w Niemczech przez polskich pracowników. 
Postulat ten powoli traci na znaczeniu wobec umacniania się kursu złotego oraz braku 
woli ze strony niemieckiej do otworzenia rynku pracy dla Polaków31.

W widoczny sposób charakter wzajemnych relacji uległ zmianie. Tę zmianę kursu 
można tłumaczyć żądaniami rekompensat, które znalazły swój wyraz w Rezolucji rosz-
czeniowej Bundestagu. Ponadto nowy kanclerz z większą rezerwą odnosił się do kwe-
stii przyjęcia Polski do struktur europejskich na bardziej preferencyjnych warunkach. 
Jednak i on poparł sprawę akcesji Polski do UE w przemówieniu wygłoszonym 6 stycz-
nia 2000 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Mówił wówczas: „Proszę przyjąć 
moje słowa za polityczne zobowiązanie Niemiec, że Polska będzie w gronie tych, które 
jako pierwsze przystąpią do Unii Europejskiej”32. 

Kanclerz Gerhard Schröder postanowił skoncentrować działania swego rządu prze-
de wszystkim na zmniejszeniu bezrobocia, reformie społecznej gospodarki rynkowej, 
skuteczniejszym wspieraniu Niemiec Wschodnich, ekologii oraz alternatywnych źród-
łach energii. W sferze politycznej wraz z Tonym Blairem reprezentował tendencję po-
szukiwania „nowej drogi” dla socjaldemokracji. Obok wymienionych celów polityki 
Niemiec, które kanclerz Schröder zaprezentował podczas wystąpienia w Bundestagu 
10 listopada 1998 roku wymienione zostały także: pełnienie funkcji odpowiedzialnego 
partnera w skali europejskiej oraz globalnej. 

Kierunki polityki zagranicznej Niemiec ujęto w umowie koalicyjnej z października 
1998 roku, gdzie odrębny rozdział „Jedność europejska, międzynarodowe partnerstwo, 
bezpieczeństwo i pokój”33 poświęcony został polityce zagranicznej. W dokumencie pt. 

30  Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder, abgegeben am 10. November 1998 vor 
dem Deutschen Bundestag in Bonn (Auszüge zur Außen-, Sicherheits- und Europa-Politik), grudzień 1998, 
http://www.internationalepolitik.de/archiv/jahrgang1998/dezember98/regierungserklarung-von-bundeskanz-
ler-gerhard-schroder--abgegeben-am-10--november-1998-vor-dem-deutschen-bundestag-in-bonn--auszuge-
zur-aussen---sicherheits--und-europa-politik-.html

31 Por. Kopernikus-Gruppe, Komunikat z posiedzenia Grupy Kopernika 7 i 8 listopada 2008, http://
www.deutsches-polen-institut.de/Projekte/Projekte-Aktuell/Kopernikus-Gruppe/wersja-polska16.php 
(24.03.2009).

32 Piotr Jendroszczyk, Apel kanclerza do Unii, „Rzeczpospolita” z 7 grudnia 2001.
33  Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert. Koalitionsvereinbarung zwischen 

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen, 20.10.1998, http://www.okto-
ber1998.spd-parteitag.de/politik/koalition/download/vertrag.doc
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„Agenda 2000” opracowanym pod koniec 1999 roku podkreślono, że istotne są dbałość 
o pokój, kontynuowanie partnerskiej współpracy oraz wspieranie rozwoju kultury34. 

Kolejne wybory w 2002 roku zakończyły się zwycięstwem koalicji sprawującej do tej 
pory władzę. Założenia polityki zagranicznej zostały określone w IX rozdziale umowy 
koalicyjnej z 2002 roku „Sprawiedliwa globalizacja – Niemcy w Europie i świecie”35. 
Rząd zadeklarował wolę realizacji dotychczasowych priorytetów polityki zagranicznej, 
przy czym położono większy nacisk na walkę z terroryzmem międzynarodowym oraz 
zwalczenie regionalnych konfl iktów. Pojawiła się także tendencja do modyfi kacji w po-
lityce zagranicznej w sferze stosunków transatlantyckich, która znalazła swoje odzwier-
ciedlenie w sprzeciwie Niemiec wobec interwencji zbrojnej w Iraku. Polityka pokojowa 
była jednym z postulatów „niemieckiej drogi” (der deutsche Weg) i wynikiem doświad-
czeń historycznych. Jej stosowanie miało również konkretne przełożenie na militarny 
aspekt polityki zagranicznej Niemiec. Niemcy ze względu na doświadczenia historyczne 
oraz nastroje społeczne nie rozbudowywały armii. Wprowadzono możliwość odbycia 
służby cywilnej jako alternatywy dla służby wojskowej. Wydatki na wojsko uległy obni-
żeniu, żołnierze byli wysyłani głównie na misje pokojowe. Decyzje te były konsekwen-
cją świadomego odrzucenia polityki siły i zostały zaakceptowane przez społeczeństwo 
niemieckie. Niemcy postrzegały siebie głównie jako „mocarstwo cywilne” kierujące się 
w swej polityce zagranicznej głównie „dążeniem do kooperacji, integracji oraz wielo-
stronnej i pokojowej współpracy w Europie”36. Działania rządu polskiego, zmierzają-
ce do poparcia interwencji zbrojnej w Iraku, wyrażając odmienne, niemal ideologiczne 
interesy, doprowadziły do krytyki ze strony niemieckiej. Tymczasem, jak prognozują 
analitycy: „Polska może być bardziej skłonna do podejmowania działań o charakterze 
militarnym, w razie eskalacji konfl iktów wewnętrznych, zagrożenia ludobójstwem, wy-
buchem konfl iktów etnicznych etc. w najbliższym otoczeniu UE”37.

Pewną pośrednią rolę w polsko-niemieckich relacjach odegrały Stany Zjednoczone, 
które tracąc wpływy w Niemczech w zakresie poparcia dla ekspansjonistycznych dzia-
łań w Iraku skierowały swoje względy ku sąsiadowi Niemiec – Polsce. Polska poparła 
interwencję USA w Iraku oraz rozpoczęła negocjacje z USA w 2005 roku w sprawie 
umieszczenia tarczy antyrakietowej na terenie Polski. W 2003 roku doszło do tymczaso-
wych nieporozumień między państwami członkowskimi Unii Europejskiej na tle ich sto-
sunku do polityki bezpieczeństwa USA. Wystosowany przez Czechy, Danię, Hiszpanię, 
Polskę, Portugalię, Węgry, Wielką Brytanię oraz Włochy w dniu 30 stycznia 2003 roku 
„list ośmiu” zawierał poparcie dla interwencji Stanów Zjednoczonych w Iraku. Sprzeciw 
Niemiec oraz Francji wobec interwencji w Iraku doprowadził do polaryzacji na europej-
skiej scenie politycznej.

34 E. Cziomer, Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontro-
wersje, „Państwo i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 75.

35 Koalitionsvertrag 2002–2006: Erneuerung – Gerechtigkeit Nachhaltigkeit. Für ein wirtschaftlich Star-
kes, soziales und ökologisches Deutschland, z 16 października 2002 http://www.archive.org/details/Erneu-
erungGerechtigkeitNachhaltigkeit.

36 E. Cziomer, Główne interesy i cele polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Dyskusje i kontrower-
sje, „Państwo i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 70.

37 S. Dębski, Tożsamość i doświadczenia historyczne Polaków, [w: ] Polska – Niemcy. Tożsamości i kry-
teria bezpieczeństwa w stosunkach transatlantyckich, red. S. Dębski, T. Jaskułowski, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 2005, s. 73. 
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Negocjacje w sprawie umieszczenia tarczy antyrakietowej przez USA na terytorium 
Polski zbiegły się w czasie z rokowaniami między niemieckim E.ON-Ruhrgas i BASF 
oraz rosyjskim Gazpromem w sprawie budowy Północnego Rurociągu Gazowego. 
Polska i Niemcy po raz kolejny znalazły się w przeciwnych sojuszach. Polska w pla-
nach budowy gazociągu upatrywała przede wszystkim zagrożenia własnego bezpieczeń-
stwa energetycznego, a sam projekt wzmocnił nieufność między Polską a Niemcami. 
Tymczasem Rosja w polsko-amerykańskich rokowaniach na temat tarczy antyrakieto-
wej widziała naruszenie swoich interesów bezpieczeństwa. 

Decyzja o budowie gazociągu z pominięciem innych państw europejskich, w tym 
Polski, wpłynęła negatywnie na relacje polsko-niemieckie i uwydatniła rozbieżności 
w podejściu do kwestii europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

W polityce Niemiec wobec Polski tego okresu przed rządem koalicji SPD/Sojusz 
‘90/Zieloni pojawiło się wyzwanie, jakim było rozwiązanie problemu budowy Centrum 
przeciw Wypędzeniom38. Niemiecki rząd odżegnywał się od projektów Związku 
Wypędzonych (BdV) i zapowiadał nadanie problemowi wymiaru międzynarodowego. 
Kanclerz Gerhard Schröder w 2004 roku podczas wizyty w Polsce deklarował: „Rząd 
federalny jest przeciwny planom utworzenia w Berlinie Centrum przeciw Wypędzeniom. 
Popieramy natomiast starania o utworzenie europejskiej sieci”39. Pomimo jednoznacz-
nych deklaracji rządu niemieckiego działania Związku Wypędzonych przyczyniły się do 
stworzenia podejrzliwości i niechęci w społeczeństwie polskim zarówno wobec działań 
Związku Wypędzonych, jak i w stosunku do dążeń restytucyjnych ze strony Niemiec. 

Bardzo istotnym założeniem rządu federalnego było wprowadzenie w życie Traktatu 
Lizbońskiego, dzięki któremu pozycja Niemiec w ramach UE miałaby ulec wzmoc-
nieniu. Na tym tle pojawiły się problemy w stosunkach polsko-niemieckich, ponie-
waż defi nicja tzw. podwójnej większości skodyfi kowana w Traktacie ustanawiającym 
Konstytucję dla Europy oraz w Traktacie Lizbońskim, gwarantująca wzrost znaczenia 
Niemiec w UE, była przez rząd polski kwestionowana. Ponadto na politykę Niemiec 
miała wpływ pogorszająca się sytuacja gospodarcza w Niemczech związana z koniecz-
nością poniesienia ogromnych kosztów zjednoczenia, konsekwencjami wprowadzania 
Agendy 2000 oraz euro. Te czynniki sprawiły, że doświadczenia historyczne nie od-
grywały tak ważnej roli i nie wpłynęły na przykład na pozytywne rozpatrzenie uchyle-
nia okresów przejściowych w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla pracowników 
z Europy Środkowo-Wschodniej. 

Podsumowanie

Reasumując – bilateralna współpraca RFN z Rzeczypospolitą Polską koncentrowała się 
na wsparciu polskiej transformacji przez Niemcy oraz na prowadzeniu partnerskich kon-
taktów. Pośród polityków RFN panowało przekonanie, że jest ich obowiązkiem zarówno 
wsparcie gospodarcze, jak i poparcie w dążeniach tych krajów do UE i NATO. 

38 Zob. W. Szczypka, Rola Związku Wypędzonych w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku – stan obec-
ny i perspektywy na przyszłość, w: Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie. Szanse i wyzwania, 
Kraków 2010.

39 http://www.ambasadaniemiec.pl/fi les/BK-Rede_1.8.2004-pl.pdf
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W realizacji dobrosąsiedzkich kontaktów na wielu płaszczyznach strony mają jednak 
pewne problemy, które wynikają z asymetrii w rozwoju gospodarczo-społecznym tych 
państw i pomimo starań RFN efekty transformacji i wsparcia ze strony Niemiec nie są 
współmierne z możliwościami i potrzebami państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

W obliczu licznych problemów, a także w kontekście szerszych międzynarodowych 
procesów, w szczególności w odniesieniu do Rosji i USA, polityka pojednania straciła 
na znaczeniu w normalizacji wzajemnych stosunków. Stopniowo współpraca ogranicza-
ła się do płaszczyzny partnerstw komunalnych, podczas gdy na płaszczyźnie rządowej 
– szczególnie po wielu kontrowersjach – prawie nikt już nie pamiętał o polityce pojed-
nania w tym charakterystycznym wymiarze, który został określony i urzeczywistniany 
jeszcze na początku lat 90. Wzajemne sąsiedztwo spowszedniało. W Polsce dokonywały 
się co prawda zmiany związane z implementacją praw i zasad demokracji, ale zmiany te 
dawały się wyjaśniać głównie członkostwem w UE. Wśród wypowiedzi polityków sły-
szało się głosy o zbyt częstym wywieraniu wpływu zgodnie z własnymi interesami po-
szczególnych państw członkowskich. Podobne zachowania wzbudzały dodatkowe wra-
żenie, że istota idei integracji europejskiej była przez nie zupełnie inaczej pojmowana.

Zmiana rządów w Niemczech (2005) oraz w Polsce (2007) umożliwiły otworzenie 
nowego etapu w stosunkach polsko-niemieckich. Dobre stosunki stały się „nie tylko 
polityczną koniecznością, ale sprawą, która leży [...] na sercu” (A. Merkel) i która „po-
winna być prowadzona w oparciu o prawdę”40 (D. Tusk).

40 A. Merkel, Stosunki polsko-niemieckie sprawą serca, http://fakty interia.pl/swiat/news/merkel-stosun-
ki-polsko-niemieckie-sprawa-serca, 1267256.  




