Polska w Praktyce
Tak daleko, tak blisko – 5 numer “Polski w Praktyce”
Agata Wittchen-Barełkowska

Pierwszy numer „Polski w Praktyce”, który oddajemy w tym roku do rąk Czytelników, jest
zarazem piątym numerem naszego pisma i drugim z cyklu czterech numerów poświęconych
relacjom Polski z innymi państwami.
W 2018 roku powstało pismo będące efektem wizyty studyjnej na Ukrainie, teraz przenosimy
się na zachód i prezentujemy wydanie podejmujące refleksję na temat relacji Polska-Niemcy.
W pierwszej części znajdują się teksty ekspertów zajmujących się stosunkami polskoniemieckimi. Andrzej Godlewski przekonuje, że warto – a nawet trzeba – rozmawiać
z Zielonymi. Leo Mausbach opisuje niemiecką „ofensywę wdzięku” i zastanawia się, co jest
piętą achillesową w naszych relacjach z zachodnim sąsiadem. Konrad Popławski upomina się
o nowy pragmatyzm w stosunkach polsko-niemieckich, a Paweł Musiałek zastanawia się nad
zbieżnością i rozbieżnością interesów Polski i Niemiec. Część tę kończy artykuł Sebastiana
Płóciennika, w którym przedstawia on konsekwencje sceptycyzmu Polski wobec przystąpienia
do strefy euro.
W części drugiej zebrane zostały artykuły powstałe po wizycie studyjnej członków programu
Instytutu Wolności “Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma wymiany, tworzenia
idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO” w Berlinie. Podczas wyjazdu
odwiedziliśmy najważniejsze instytucje i organizacje, przyglądaliśmy się dobrym praktykom
i zbieraliśmy

doświadczenia

dotyczące

polityki,

zarządzania,

promocji

państwa

i nowoczesnego przywództwa.
Anna Bielecka i Grzegorz Botwina opisują rolę dyplomacji kulturalnej w budowaniu pozycji
na arenie międzynarodowej. Kamila Mróz relacjonuje spotkanie w Stiftung Wissenschaft und
Politik i podkreśla konieczność budowy silnych ośrodków badawczych wspierających decyzje
polityków. Adrianna Malińska-Szubielska dzieli się doświadczeniem po wizycie w miejscu

pamięci Berlin-Hohenschönhausen, funkcjonującym w budynkach dawnego więzienia
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, i wyciąga z niego wnioski dla działalności
muzeów upamiętniających bolesne aspekty naszej historii. Norbert Nowicki przedstawia, w
jaki sposób nowoczesna i świetnie funkcjonująca organizacja Berlin Partner przyciąga do
stolicy Niemiec kolejnych przedsiębiorców. Część tę kończy artykuł Marcina Żubra, w którym
poddaje on refleksji znaczenie Europy Wschodniej dla Niemiec.
Tradycyjnie już w „Polsce w Praktyce” znajdziecie też porady dla liderów – tym razem
Małgorzata Polińska porusza niezwykle ważny dla każdej organizacji temat zmiany i roli lidera
w przeprowadzeniu przez nią zespołu.
Numer domyka felieton Rafała Zaniewskiego z cyklu „Bezpieczna Polska”, stawiający pytanie,
na ile możemy ufać NATO.
Mieszkając w Poznaniu, łatwiej dziś dojechać pociągiem do Berlina niż do Warszawy. Za
każdym razem, kiedy odbywam tę drogę, zastanawiam się nad wciąż dzielącą nas od Niemiec
odległością – nie tylko tą geograficzną. Tak daleko, tak blisko. Teksty zebrane w tym numerze
pokazują, że w obopólnym interesie Polski i Niemiec leży zmniejszenie tego dystansu – oby w
niedalekiej przyszłości stało się ono częścią nowego rozdziału naszej historii.
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O nowy pragmatyzm w relacjach polsko-niemieckich
Konrad Popławski
Rozsądna polityka musi się opierać na faktach. Niedostatek analiz ekonomicznych dotyczących
stosunków polsko-niemieckich i niewłaściwe rozumienie charakteru relacji gospodarczej
łączącej oba kraje może więc być źródłem złej polityki i obustronnych nieporozumień.
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Chciałbym podzielić się najpierw moim osobistym doświadczeniem. Przed czterema laty
udałem się na wyjazd badawczy, którego celem było zebranie danych do raportu na temat
relacji gospodarczych łączących Niemcy i Europę Środkową. Ku mojemu zdziwieniu w
Berlinie nie znalazłem zbyt wielu rozmówców specjalizujących się w interesującym mnie
obszarze. Myślałem, że moja delegacja zakończy się fiaskiem, dopóki nie trafiłem do
Monachium. W stolicy regionu będącego siedzibą czołowych niemieckich koncernów niemal
wszyscy moi rozmówcy mniej lub bardziej zdawali sobie sprawę z dużej wzajemnej zależności
gospodarek Niemiec i państw środkowoeuropejskich. Niestety, wielu z nich to osoby
zaangażowane głównie w relacje biznesowe, przez co ich fachowa wiedza ma małą szansę trafić
do szerokiej opinii publicznej.

BADANIE RELACJI GOSPODARCZYCH
Brak wiedzy Niemców na temat zależności ekonomicznych związanych z Polską nie powinien
dziwić. W końcu RFN to gospodarka powiązana globalnie, w której ważną rolę odgrywają
poddostawcy z całego świata. Choć warto zauważyć, że niemieccy politycy coraz lepiej zdają
sobie sprawę, jak istotnym partnerem gospodarczym są dla nich państwa Europy Środkowej.
Fakt, że wymiana handlowa Niemiec z państwami Grupy Wyszehradzkiej ma wartość 278 mld
euro i jest o 50% wyższa niż wymiana z największym partnerem handlowym RFN, czyli z
Chinami, z pewnością wpływa na opór Berlina wobec wszelkich projektów dzielących UE.
Dużo trudniej wytłumaczyć niewystarczające zainteresowanie polskich instytucji badaniem
tematu wzajemnych relacji gospodarczych. Bez tej wiedzy w debatach z Niemcami jesteśmy
skazani na przerzucanie się argumentami opartymi nie na faktach, lecz na naszych
wyobrażeniach. Warto się zastanowić, jak wyglądałoby stanowisko Niemiec w debacie na
temat ograniczenia możliwości wykonywania przez polskich przewoźników usług na
terytorium UE, gdybyśmy potrafili podać konkretne wyliczenia, które pokażą, ile niemieckie
koncerny stracą bez możliwości wykorzystywania przez nie polskich firm logistycznych. O
skuteczności metody przekonywania Niemców do swojego zdania argumentami opartymi na
rzetelnych badaniach ekonomicznych może świadczyć sukces raportu pt. Ocena korzyści
uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy
Wyszehradzkiej opracowanego przez Instytut Badań Strukturalnych. Nie dość, że raport
doczekał się kilku wznowień, to m.in. komisarz Günther Oettinger przytaczał niemieckiej
opinii publicznej tezy z raportu jako argument za utrzymaniem wysokich nakładów na politykę
spójności.
ROZBIEŻNOŚCI ANALIZ
Główny obszar naszej niewiedzy na temat relacji ekonomicznych łączących Niemcy i Polskę
to handel i inwestycje. Do dziś zagadką jest, dlaczego wg GUS Polska wykazuje nadwyżkę w
stosunku do Niemiec na poziomie 9 mld euro, natomiast zdaniem Federalnego Urzędu
Statystycznego to Niemcy osiągają nadwyżkę względem Polski na poziomie 8 mld euro.
Wprawdzie GUS tłumaczy te rozbieżności różnicami w metodologii prezentowania danych,

jednak lata mijają, a oba urzędy obstają przy swoich metodach wyliczania salda handlowego.
W przypadku danych tak istotnie wpływających na politykę prowadzoną przez rządy państw
warto byłoby jednak rzetelnie zbadać, jakie są implikacje polskiego i niemieckiego sposobu
prezentowania danych.
To nie jedyny problem. W zasadzie nie wiemy, co się kryje za danymi dotyczącymi polskoniemieckiej wymiany handlowej. Wprawdzie znamy ogólne tendencje, jednak nie jesteśmy w
stanie rzetelnie ocenić, jaka jest nasza rola w łańcuchu wartości niemieckich koncernów, w
których branżach polskie spółki są ważnymi partnerami dla niemieckich firm, a w których –
jedynie łatwymi do zastąpienia poddostawcami. To odnosi się także do wyzwań przyszłości.
Wiedząc, jakie są nasze atuty w perspektywicznych branżach, moglibyśmy zaproponować
Niemcom współpracę na partnerskich zasadach przy realizacji nowych projektów biznesowych.
Wydaje się, że jest ku temu dobry moment.
Wiele niemieckich firm ma problem z zaadaptowaniem się do wyzwań związanych z IV
rewolucją przemysłową, zakładającą cyfryzację i automatyzację tradycyjnych branż, które
pozostają domeną niemieckiej gospodarki. Niemieccy politycy w ostatnich miesiącach
debatują, jak ich gospodarka może sprostać wyzwaniom

związanym z cyfryzacją,

elektromobilnością czy Internetem rzeczy. Nie w pełni zdają sobie oni jednak sprawę, że ich
sukces w tych dziedzinach zależy także od tego, czy technologie te zostaną opanowane przez
ich poddostawców z Polski.
Nieco inny problem występuje w inwestycjach. Niezwykle cennej wiedzy mogłyby dostarczyć
opracowania na temat ekonomicznego, technologicznego i społecznego bilansu korzyści i strat
Polski z niemieckich inwestycji. Takie badanie z pewnością pozwoliłoby odpowiedzieć na
pytanie, czy jesteśmy jedynie montownią dla Niemiec, czy też może niemieckie inwestycje w
istotnym stopniu przyczyniają się do podniesienia poziomu technologicznego polskiej
gospodarki. Zasadne byłoby też rozstrzygnięcie kwestii, czy inwestycje ze strony naszego
sąsiada w dłuższej perspektywie wpływają poprzez transfery finansowe na drenowanie Polski
z kapitału, czy też może pozwalają lepiej wykorzystać potencjał drzemiący w polskiej
gospodarce.

DO CZEGO NIEMCOM BĘDZIE POTRZEBNA POLSKA?
Biorąc pod uwagę obecną sytuację niemieckiej gospodarki, jest jeden region, który nie tylko
nie sprawia problemów ekonomicznych, ale staje się istotnym wzmocnieniem potencjału
ekonomicznego Niemiec. Dzisiaj wielu polityków niemieckich przyznaje się w kuluarowych
rozmowach do tego, że jednym z głównych celów przyjęcia państw Europy Środkowej do UE
była chęć zintegrowania regionu z Niemcami i neutralizacji ewentualnych obaw
antyniemieckich, których rezultatem mogła być bliższa współpraca z Francją czy Wielką
Brytanią. Niemieckie elity nie traktowały natomiast Polski, Czech, Słowacji czy Węgier jako
istotnego wzmocnienia potencjału własnej gospodarki, poza stworzeniem sobie miejsca do
taniej produkcji towarów. Takie myślenie w zasadzie dominowało do okresu kryzysu strefy
euro, gdyż okazało się, że to państwa Europy Zachodniej mogą być źródłem problemów i
zagrożeń dla Niemiec, natomiast fundamenty państw Grupy Wyszehradzkiej, poza
przejściowymi problemami Węgier, okazały się trwałe. Kraje te nawet w kryzysie utrzymały
zdolność do nadrabiania zaległości w stosunku do Zachodu. Ta stabilność była zaś rezultatem
wysokiej konkurencyjność międzynarodowej, a także komplementarności z niemiecką
gospodarką. Wielu producentów motoryzacyjnych, szczególnie z Niemiec, mogło produkować
swoje auta m.in. w Polsce po dużo niższych kosztach niż na Zachodzie – bez utraty jakości.
Stąd też coraz częstsze wśród ekspertów niemieckich określanie Europy Środkowej mianem
przedłużonego warsztatu, swoistego zaplecza przemysłowego Niemiec.
W obliczu coraz większych problemów, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Niemiec, państwa
Europy Środkowej stają się dla swojego sąsiada coraz cenniejszym sojusznikiem.
Nie tylko charakteryzują się one stabilnością polityczną i ekonomiczną, w przeciwieństwie do
targanych problemami państw południa UE. Europa Środkowa cechuje się też przywiązaniem
do niskiego zadłużenia finansów publicznych, preferuje również wolnorynkowe rozwiązania w
dziedzinie gospodarki, a więc może być języczkiem u wagi w debatach UE po wyjściu Wielkiej
Brytanii.
Niedocenianym – jak na razie – aspektem, który może zdecydować o kierunku rozwoju
przyszłości stosunków, szczególnie Polski z Niemcami, pozostają kwestie edukacyjne. Mało
kto spośród polskich ekspertów dostrzega, jak silną pozycję zajmuje Polska w testach PISA.

Polscy uczniowie osiągają 17. wynik na świecie pod kątem zdolności matematycznych (za 16.
Niemcami, ale przed 26. Francją, 27. Wielką Brytanią i 28. Czechami), zajmują 13. miejsce na
świecie w czytaniu (Niemcy – 11. miejsce, Francja – 19., Wielka Brytania – 22., Czechy – 30.)
i 22. miejsce w naukach przyrodniczych (Niemcy – 16., Wielka Brytania -15., Francja – 27.,
Czechy – 28. miejsce). Rezultaty te dowodzą, że Polska będzie dysponować kapitałem ludzkim
o prawie najwyższym poziomie edukacji w Europie w momencie, gdy niemiecka gospodarka
będzie się zmagać z problemami demograficznymi, a także – wyzwaniami technologicznymi.

NIWELOWANIE PODZIAŁÓW
Wskazane zależności prowadzą do fundamentalnego pytania dotyczącego charakteru relacji
gospodarek Polski i Niemiec. Albo bowiem Niemcy będą w stanie zaproponować Polsce takie
warunki współpracy technologicznej, z której będzie ona wynosić adekwatne korzyści, stając
się nie tylko przedłużeniem niemieckiego warsztatu, ale także niemieckich centrów
badawczych, albo też polskie elity zdecydują się na wariant bardziej niezależnego rozwoju i
stworzą odpowiednie bodźce dla współpracy biznesu i nauki, a także między samymi
przedsiębiorstwami, aby móc sprzedawać Niemcom produkty pod własnymi markami.
Uwzględniając wszystkie argumenty, nie należy rezygnować z podnoszenia tematów
historycznych we wzajemnych relacjach, jednak stawiając je w odpowiednim świetle łączących
oba kraje nadzwyczajnych relacji ekonomicznych. Wydaje się, że historia jeszcze przez długi
czas będzie dzielić oba narody, natomiast gospodarka jest czymś, co te podziały może
niwelować.

Artykuł stanowi przedruk z materiałów stworzonych w ramach zadania publicznego “Wzmacnianie wizerunku Polski w opiniotwórczych
kręgach w Niemczech”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w
dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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Trzeba rozmawiać z Zielonymi
Andrzej Godlewski
Dziś dialog polskiej prawicy i niemieckich Zielonych jest bardziej prawdopodobny niż
w czasach, gdy obu stronom ton nadawali Jürgen Trittin i Witold Waszczykowski. Jest również
wskazany, bo Zieloni powoli stają się partią centrową, gotową do kompromisów z różnymi
partnerami.
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„Najlepszym rozwiązaniem na przyszłość dla Polski jest gnojówka” – przekonywał mnie
Jürgen Trittin. Było to dekadę temu, kiedy razem z Renate Künast, jako szefowie frakcji Partii
Zielonych w Bundestagu, przyjechali do Warszawy, by szukać partnerów do dialogu
i współpracy. Za sobą mieli już ministerialne kariery, ale ich głos jako liderów opozycji nadal
bardzo się liczył. Poza tym byli ikonami niedawnych sukcesów Zielonych – to w końcu dzięki
nim niegdysiejsza niszowa partia ekologów mogła przez siedem lat współrządzić Niemcami.

Jürgen Trittin chciał dobrze. W rozmowie z polskim dziennikarzem używał przecież podobnych
argumentów, które wykorzystywał jako minister ochrony środowiska RFN. Wykorzystanie
biomasy w energetyce, w tym odpadów zwierzęcych, miało być znacznie lepszą alternatywą
od spalania węgla i elektrowni jądrowych. Tym bardziej że w opinii Trittina Polska jako
rolniczy kraj miałaby nieograniczone zasoby tego surowca.
ZDERZENIE CYWILIZACJI
Jednak w polskich uszach te rozważania nie mogły brzmieć dobrze. Mimo globalnego kryzysu
finansowego nasza gospodarka rozwijała się nadal i cały kraj szybko nadrabiał cywilizacyjny
dystans.
Po pierwszych latach członkostwa w UE Polacy widzieli już, że wspólna Europa to nie tylko
wsparcie, solidarność i dobre rady, ale również twarda gra o własne interesy.
W tamtym czasie polskie wołania o bezpieczeństwo energetyczne przegrywały z lobbingiem
wielkich niemieckich koncernów energetycznych. Trudno było więc wierzyć komuś, kto głosił
ekologiczne nawrócenie, a którego rząd – wbrew europejskim partnerom – podpisał wielką
umowę na dostawy gazu z Rosji gazociągiem Nord Stream oraz godził się, by rury przebiegały
przez cenne przyrodniczo tereny chronione.
Nic zatem dziwnego, że misja Trittina i Künast nie mogła się udać. Niemieccy Zieloni do tej
pory nie mają u nas wpływowych partnerów. W ich grupie politycznej w Parlamencie
Europejskim nie było i nie ma żadnego posła z Polski. Kiedy na początku swojego urzędowania
w MSZ Witold Waszczykowski w wywiadzie dla dziennika „Bild” stwierdził, że zagrożeniem
dla polskiej tożsamości jest wizja świata „złożonego z rowerzystów i wegetarian, którzy
używają wyłącznie odnawialnych źródeł energii i walczą ze wszelkimi przejawami religii”,
brzmiało to niemal jak lokalna wersja „zderzenia cywilizacji” Samuela Huntingtona.

CZAS DIALOGU
Od tego czasu wiele się zmieniło. Zimowe ataki smogu sprawiły, że Polacy inaczej już traktują
kwestię ochrony środowiska. Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu w Katowicach
(COP24) jeszcze wzmocniła te trendy. Równocześnie zmienili się też niemieccy Zieloni.

Aneksja Krymu i wojna we wschodniej Ukrainie znacząco wpłynęły na ich nastawienie wobec
Rosji. Półtora roku temu niewiele brakowało, by weszli w koalicję rządową z chadekami i
liberałami oraz wsparli kanclerz Angelę Merkel. Nadszedł więc chyba czas, by także polscy
konserwatyści nawiązali dialog z niemieckimi Zielonymi.
W programie wyborczym z 2017 r. Zieloni nie poświęcili Polsce wiele miejsca. Jeśli już, to
krytykowali erozję demokracji i państwa prawa oraz możliwość zmiany prawa aborcyjnego. W
polityce społecznej proponowali znane już lewicowe idee, w tym te dotyczące wspierania
różnego rodzaju mniejszości i ochrony zwierząt. Dla polskiej prawicy są to oczywiście
koncepcje nie do przyjęcia, ale celem takich kontaktów nie byłoby przecież zawarcie koalicji
rządowej.
W sprawach międzynarodowych i polityce europejskiej postulaty Zielonych w dużej części
pokrywają się z interesami Polski, przy czym nie zawsze oznacza to zbieżność z poglądami
dominującymi w polskim obozie rządzącym.
„Za czasów prezydenta Putina Rosja przyczyniła się do znacznego zaostrzenia napięć
międzynarodowych”[1] – pisali Zieloni w swoim programie wyborczym, równocześnie
opowiadając się za utrzymaniem sankcji przeciw Rosji. To zupełnie inne stanowisko niż w
środowisku postkomunistycznej lewicy, widzącej zagrożenie dla pokoju w Europie w
działaniach NATO i UE, czy SPD, której politycy oczekują ze strony Moskwy niewiele
znaczących gestów, by możliwe szybko powrócić do modelu business as usual.
Nie jest przypadkiem, że wśród europejskich polityków wspierających demokrację na Ukrainie
i integralność tego kraju szczególnie aktywnie działały i działają eurodeputowana Rebecca
Harms, była szefowa frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim, oraz Katrin GöringEckardt, współprzewodnicząca Frakcji Zielonych w Bundestagu. Nie dziwi również zapis w
manifeście wyborczym o tym, że Zieloni „bardzo poważnie traktują nowe obawy państw
wschodnioeuropejskich w dziedzinie bezpieczeństwa”[2].

ZBIEŻNOŚĆ INTERESÓW
Według Zielonych rozwiązaniem wielu europejskich problemów jest dalsza integracja w
ramach UE. Dotyczy to polityki zagranicznej i obronnej, inwestycji infrastrukturalnych, a także
polityki migracyjnej. W tej ostatniej kwestii niewielkie są, oczywiście, szanse na porozumienie
z politycznym mainstreamem w Polsce, ale czy w tej sytuacji o innych sprawach nie należy
rozmawiać? Czy postulowany przez Zielonych rozwój infrastruktury kolejowej w regionach
przygranicznych nie mógłby służyć także Polsce? Czy przeniesienie części transportu
towarowego w Europie z dróg na tory nie służyłoby także Polakom? Również pomysł, by
stworzyć nadające po rosyjsku medium finansowane ze środków UE, jest spójny z tym, o co
już w przeszłości zabiegała polska dyplomacja. Według Zielonych rządzący w RFN powinni
bardziej uwzględniać potrzeby europejskich państw, także przy takich projektach jak Nord
Stream 2[3].
W tej kadencji Bundestagu szefem niemiecko-polskiej grupy parlamentarnej jest Manuel
Sarrazin – młody polityk Zielonych, który studiował polonistykę, mówi po polsku i dobrze zna
nasz kraj.
Podczas kryzysu wywołanego przez przyjęcie w lutym 2018 r. ustawy o IPN Sarrazin
przypominał, że nie było żadnych „polskich obozów”, tylko obozy zbudowane przez Niemców
w okupowanej Polsce w celu wymordowania europejskich Żydów[4]. Współpracę z Manuelem
Sarrazinem bardzo sobie chwalił poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, który – zanim został
wiceszefem MSZ – przewodniczył polsko-niemieckiej grupie parlamentarnej.
Dziś dialog polskiej prawicy i niemieckich Zielonych jest bardziej prawdopodobny niż w
czasach, gdy obu w stronom ton nadawali Jürgen Trittin i Witold Waszczykowski. Jest również
wskazany, bo Zieloni powoli stają się partią centrową, gotową do kompromisów z różnymi
partnerami.
Poza tym wciąż zyskują na popularności. Od dłuższego czasu zajmują już drugie miejsce w
sondażach preferencji partyjnych. Od dawna wyprzedzają też AfD, która budzi wiele
pozytywnych odczuć wśród przedstawicieli polskiej prawicy, ale która swoje sympatie i
interesy lokuje zupełnie gdzie indziej. A w naszym kraju o sprawach międzynarodowych
powinny decydować nie ideologiczne inklinacje, lecz Realpolitik.

[1] „Unter Präsident Putin hat Russland mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, dem militärischen
Vorgehen in der Ostukraine und mit dem brutalen militärischen Eingreifen auf der Seite Assads zu einer
erheblichen
Verschärfung
der
internationalen
Spannungen
beigetragen”.
Program
partii
Związek
90/Zieloni
przed
wyborami
do
Bundestagu
2017,
str.
66. https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Bundestagsw
ahlprogramm_2017_barrierefrei.pdf [dostęp 23.01.2019]
[2] „Die neuen Sicherheitsbedenken der osteuropäischen Länder nehmen wir dabei sehr ernst”. Tamże, str. 77.
[3] „Deshalb muss Deutschland bereit sein, zum Beispiel bei der Europolitik und seinen Exportüberschüssen, bei
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und Projekten wie Nord Stream 2 oder bei Fragen der inneren und
äußeren Sicherheit, stärker auf die Bedürfnisse anderer europäischer Staaten einzugehen”. Tamże, str. 71.
[4] „Wir müssen betonen, dass es eben keine ‚polnischen Lager‘ gab, sondern ausschließlich nationalsozialistische
Todes- und Vernichtungslager, die im besetzten Polen von den Deutschen errichtet wurden, um den Völkermord
an den europäischen Juden zu vollziehen”.
https://manuelsarrazin.de/2018/02/02/es-waren-deutsche-lager/ [dostęp 23.01.2019]
Artykuł stanowi przedruk z materiałów stworzonych w ramach zadania publicznego “Wzmacnianie wizerunku Polski w opiniotwórczych
kręgach w Niemczech”: Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w
dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

ANDRZEJ GODLEWSKI
Dziennikarz, ekspert ds. europejskich, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Teksty o polityce europejskiej i relacjach
polsko-niemieckich publikuje m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej i serwisie NBP obserwatorfinansowy.pl.

Pięta achillesowa stosunków polsko-niemieckich
Leo Mausbach
Niemcy mogą dowiedzieć się wiele o sobie i o swojej historii, analizując różne punkty
widzenia typowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. W żadnym innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej nie spotykają się jednocześnie stary Zachód z dawnym
Wschodem. Niemcy mogą zatem, choć późno, odegrać rolę pomostu między wschodnimi
i zachodnimi dyskursami w Unii Europejskiej.

Fot. Paweł Kula (CC BY 2.0)

Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uświetniło kilka polskoniemieckich spotkań na najwyższym szczeblu. Pierwszym takim wydarzeniem było pełne
napięcia Forum Polsko-Niemieckie z udziałem prezydentów obu państw w Berlinie, po którym
nastąpiły merytoryczne konsultacje rządowe w Warszawie. Na koniec niemiecki minister spraw
zagranicznych Heiko Maas przedstawił swoją wizję przyszłych kierunków polsko-niemieckiej
współpracy na znakomitej konferencji naukowej w prestiżowej sali Weltsaal swojego
ministerstwa. Taka „ofensywa wdzięku” ma na celu poprawienie stosunków napiętych od czasu
zwycięstwa wyborczego PiS w 2015 roku. Do tej pory jednak niemiecki flirt doprowadził
jedynie do rozczarowań po obu stronach. Podczas gdy niektórzy przedstawiciele obozu
rządowego podsycają konflikty, żeby wymuszać na Niemcach bolesne ustępstwa, strona
niemiecka stara się podkreślić wartość partnerstwa, proponując, mniej kontrowersyjne,
wspólne projekty przyszłości. Tu i tam bez powodzenia. Dla obu krajów poważnym problemem

jest to, że stosunki z tak bliskim partnerem handlowym i ważnym sojusznikiem znajdują się w
martwym punkcie. Niemiecka polityka szukania wspólnego mianownika pomimo różnic zdań
pozostaje jedyną właściwą drogą. Będzie jednak długa i wyboista.

BRAK ZAUFANIA
Głębszą przyczyną kryzysu we wzajemnych stosunkach pozostaje brak zaufania, bez którego
ani dwustronna współpraca, ani dialog w sprawie przyszłości Unii Europejskiej nie może się
udać. Przeszkodą w budowaniu zaufania i zarazem piętą achillesową naszych stosunków jest
niewielki udział polskiej prawicy w polsko-niemieckiej debacie. Ten obóz polityczny, który
obejmuje nie tylko PiS, ale także szerokie spektrum ośrodków analitycznych i mediów, musi
stać się aktywną i konstruktywną stroną dyskusji.
Dotychczasowe wysiłki Niemiec na rzecz dialogu z tą częścią polskiego społeczeństwa rzadko
kończyły się sukcesem. Trzeba jednak nadal próbować. Nie ma bowiem innej szansy na
długotrwałą, stabilną i skuteczną współpracę między Niemcami a Polską.
Podobne trudności pojawiły się podczas pierwszego rządu utworzonego przez PiS w latach
2005-2007. Niemiecką perspektywę na ten okres nakreśliły kolejne lata: czas rządów
liberalnego, zdecydowanie proeuropejskiego Donalda Tuska, podczas których Polska
przeżywała boom gospodarczy. Poprzedni okres uznano w Niemczech za nieprzyjemny
incydent podczas wzorowej drogi Polski na Zachód. PiS wydawał się reliktem, nawiązywanie
stosunków z polską prawicą – niepotrzebne, a wręcz potencjalnie szkodliwe dla dobrych
stosunków z liberalną Platformą Obywatelską. Ta postawa okazała się jednak krótkowzroczna.
Prawica jest jednym z głównych nurtów krajobrazu politycznego Polski, zarówno historycznie,
jak i współcześnie. Pomimo postępującej sekularyzacji, liberalizacji i coraz większej
różnorodności polskiego społeczeństwa, niewiele wskazuje na to, że krajobraz ten ulegnie w
bliskiej przyszłości zasadniczej zmianie. Przemiany społeczne mogą wręcz zwiększyć potrzebę
poczucia bezpieczeństwa i stabilności bardziej tradycyjnych części społeczeństwa. W ostatnich
latach prawica w Polsce okazała się bardzo dynamiczna oraz elastyczna ideologicznie. Toteż
dla młodych ludzi prawicowe partie antyestablishmentowe są ponadprzeciętnie atrakcyjne.

SIŁA RESENTYMENTÓW
Jedną z największych przeszkód współpracy jest występująca na polskiej prawicy awersja
wobec Niemiec, usprawiedliwiana przez historię, geopolitykę i politykę wewnętrzną.
Kapitałem politycznym w tym kontekście pozostaje emocjonalny splot cierpień zadanych
Polakom przez Niemców, niechęci i podziwu, zniewagi oraz zazdrości, które narastały przez
stulecia polsko-niemieckiego sąsiedztwa. PiS liczy na ten „potencjał”. W perspektywie
krótkoterminowej rezygnacja z niego rozczarowałaby część wyborców i mogłaby skutkować
utratą elektoratu na rzecz innych partii prawicowych.
Ponadto, kultywowanie niechęci wobec Niemiec przez część polskiej prawicy jest odbierane
jako wyraz dobrze rozumianych interesów narodowych. Niemcy, którym się nie ufa ze względów
historycznych, postrzegane są jako dominujące w sferze politycznej, gospodarczej oraz tzw. soft
power.
Przekonanie o tym, że Niemcy są gotowe użyć swojej przewagi w kwestiach o znaczeniu wręcz
egzystencjalnym na niekorzyść Polski, panuje zresztą nie tylko w kręgach prawicowych.
Projekt Nord Stream 2 zdaje się potwierdzać te obawy. Z tego punktu widzenia oferty
pojednania, wymiany i nawiązania kontaktów są postrzegane jako próby skorumpowania
polskiego społeczeństwa i klasy politycznej oraz osłabienia ich woli sprzeciwiania się
niemieckiej przewadze. Utrzymywanie resentymentów wobec Niemiec jest w tych kręgach
postrzegane jako racjonalna i konieczna zachowawczość.
WSPÓLNOTA INTERESÓW
Należy udowodnić, iż Niemcy wyciągnęły wniosek ze swojej historii i rozumieją, że ich
dominacja uniemożliwiałaby istnienie stabilnie zjednoczonej Europy. Pokój, dobrobyt i
wpływy Niemiec zależą od prosperującej Unii Europejskiej, zatem w ich interesie leży – silna
gospodarczo i politycznie – samodzielna Polska. Dla Niemców wyjaśnienia te wydają się od
dawna oczywiste. Dla Polaków z kolei (a również dla wielu innych Europejczyków) wydają się
one naiwne, przesadnie idealistyczne i niewiarygodne. W Niemczech brakuje świadomości
zagrożeń dla spójności europejskiej związanych z niemieckim unilateralizmem – czy to w
następstwie kryzysu uchodźczego, czy też w kwestii Energiewende. Niemiecki minister spraw
zagranicznych Heiko Maas zrozumiał, że obawy Polaków należy traktować poważnie.

W swoim przemówieniu na konferencji o stuleciu niemieckiej polityki wobec Polski, w którym
nakreślił główne filary jego rozumienia współczesnych stosunków polsko-niemieckich, nazwał
Polskę „niezastąpionym liderem w Europie”, przyznał się do luk w niemieckiej kulturze pamięci
i wezwał do kreowania wspólnej „Europejskiej Polityki Wschodniej”.
Ale zaufanie rośnie powoli. Trzeba pokazać, że konsultacje z partnerami europejskimi na
równym poziomie i powściągliwość wobec jednostronnego zachowania są praktyką polityki
niemieckiej, a nie tylko deklaracją.
MOŻLIWE SOJUSZE
Naturalnym partnerem dla polskiej prawicy byłaby niemiecka chadecja, partie CDU i CSU
wraz z ich fundacjami im. Konrada Adenauera i Hannsa Seidela. Żadna inna z tradycyjnych sił
politycznych w Niemczech nie jest w stanie nawiązać do pozycji polskiej prawicy w zakresie
społecznej gospodarki rynkowej, rodziny, patriotyzmu czy też chrześcijańskich fundamentów
swojej polityki. Dopiero okaże się, czy PiS może i chce być wiarygodnym partnerem dla
niemieckich konserwatystów. Ważnym wspólnym forum mogłaby być Europejska Partia
Ludowa (EPL). Na krótko przed wstąpieniem Polski do UE w 2004 roku Jarosław Kaczyński
odmówił przystąpienia swojej partii do EPL ówczesnemu przewodniczącemu tego
ugrupowania. Tegoroczne pogłoski dotyczące wniosku PiS o członkostwo wywoływały reakcję
EPL, która wskazuje, że obecnie każde zbliżenie byłoby uwarunkowane rozwiązaniem
konfliktu między Komisją Europejską a polskim rządem. Aktualnie brak takiej perspektywy.
Oprócz tego dwie polskie partie partnerskie niemieckich Chrześcijańskich Demokratów –
Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska – trwają w klinczu z PiS. Budowanie
relacji z głównym nurtem europejskich konserwatystów mogłoby otworzyć przed partią
Jarosława Kaczyńskiego nowe pole działania i możliwości wpływu w UE. W konsekwencji
decyzji o brexicie ich dotychczasowe ugrupowanie, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy,
czeka znaczna utrata znaczenia.

Ze względu na antyrosyjskie i proamerykańskie stanowisko PiS brakuje fundamentów dla
długotrwałej współpracy z innymi grupami europejskiej prawicy.

Trudno oczekiwać, że doprowadzi to do złagodzenia jego pozycji, a wizja przystąpienia do EPL
wydaje się bardzo odległa. Dla Jarosława Kaczyńskiego i jego partii liczy się przede wszystkim
wewnętrzny sukces polityczny, a polityka zagraniczna zostaje temu podporządkowana.

WYMIANA POGLĄDÓW
Należy zatem poszukać innych kanałów wymiany. W Polsce istnieją bardzo zaangażowane
konserwatywne ośrodki analityczne, otwarte na współpracę i dialog. Na wyróżnienie zasługują
koniecznie Klub Jagielloński, Nowa Konfederacja czy też Instytut Wolności. Te chętne do
dyskusji podmioty społeczeństwa obywatelskiego powinny zajmować stałe miejsce w polskoniemieckiej wymianie poglądów. Mogą one wiarygodnie wskazywać drogę wyjścia z impasu i
budować mosty. Na przykład Klub Jagielloński już wcześniej wezwał do integracji Niemiec w
ramach inicjatywy Trójmorza, która aktualnie się rozwija.
Polskie ośrodki analityczne wyszkolone w myśleniu geostrategicznym – dyscyplinie
zaniedbywanej w Niemczech od zakończenia zimnej wojny – mogą stać się źródłem nowych
inspiracji dla niemieckiej chadecji, na przykład w zakresie stosunków transatlantyckich.
Wyraźny, proamerykański kurs polskiej doktryny polityki bezpieczeństwa często prowadzi do
dojrzalszych ocen niż żywione kompleksami marzenia zachodnioeuropejskie o emancypacji od
USA.
Niemcy mogą dowiedzieć się wiele o sobie i o swojej historii, analizując różne punkty widzenia
typowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. Dopiero dziś, wraz ze wzrostem wyników AfD,
zwłaszcza w Niemczech Wschodnich, Niemcy zaczynają się interesować społecznymi
konsekwencjami komunizmu i specyficznymi wschodnioniemieckimi doświadczeniami
transformacji. W żadnym innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie spotykają się
jednocześnie stary Zachód z dawnym Wschodem. Niemcy mogą zatem, choć późno, odegrać
rolę pomostu między wschodnimi i zachodnimi dyskursami w Unii Europejskiej. Znaczenie
tego niematerialnego zasobu dla spójności Europy jest w Niemczech wciąż niedoceniane.
Niemiecka „ofensywa wdzięku” jest wyraźnym sygnałem, że Niemcy przywiązują najwyższą
wagę do relacji z Polską, niezależnie od tego, kto obecnie sprawuje władzę w Warszawie. „Nic

o was bez was” – w ten sposób Heiko Maas w swoim przemówieniu nawiązywał po polsku do
starej polskiej zasady konstytucyjnej. Jeśli zostanie w pełni zrozumiana po obu stronach Odry,
jest szansa na ocieplenie stosunków.

Artykuł stanowi przedruk z materiałów stworzonych w ramach zadania publicznego “Wzmacnianie wizerunku Polski w opiniotwórczych
kręgach w Niemczech”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w
dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

LEO MAUSBACH
Mieszka i pracuje w Warszawie. Jako współzałożyciel koordynuje wschodnioeuropejską sieć byłych stypendystów
Fundacji Konrada Adenauera.

Sojusznik czy przeciwnik? Zbieżność i rozbieżność interesów
Polski i Niemiec
Paweł Musiałek
Polityka wobec Niemiec pozostaje zakładnikiem jednego z najważniejszych sporów
politycznych w Polsce i rodzi dychotomię „za czy przeciw Niemcom”. Powoduje to
ograniczenie swobody manewru, która powinna cechować politykę zagraniczną, i w ten
sposób osłabia jej skuteczność.

fot.Kancelaria Sejmu Paweł Kula CC BY 2.0

Podstawowy problem naszych relacji z Niemcami polega na braku rzetelnej, chłodnej analizy
interesów obu państw i spokojnego wyciągnięcia z niej wniosków. W ostatnich latach można
było odnieść wrażenie, że rola Niemiec w polskiej polityce zagranicznej stała się pochodną nie
tyle analizy wzajemnych interesów, co stanowiska w sporze o zasadność silniejszej manifestacji
polskiego interesu narodowego. Ci, którzy podkreślają, że Polska skuteczniej będzie
realizowała własny interes, jeśli mocniej zakomunikuje swoje interesy, nawet kosztem sporów,
bardzo często traktują politykę wobec Niemiec jako jeden z kluczowych odcinków, gdzie
powinniśmy okazywać większą asertywność. Przeciwnicy takiej polityki, widzący w tego typu

manifestacjach przejaw szkodliwej tromtadracji, traktują z kolei temperaturę stosunków z
Berlinem jako wskaźnik zdrowia całej dyplomacji.
Polityka wobec naszego zachodniego sąsiada stała się więc niejako zakładnikiem stanowiska
w sporze o fundamentalne kwestie odnoszące się nie tylko do spraw zewnętrznych.
Dla wielu spór o większą asertywność w dyplomacji wpisuje się bowiem w jeszcze bardziej
zasadnicze pytanie: o potencjał Polski. Ci (szczególnie z prawicy), którzy uważają, że Polska
gra poniżej własnych możliwości, sądzą zarazem, że nie ma lepszego pola treningowego do
wzmacniania podmiotowości niż relacje z Niemcami. Traktują przy tym przeciwników jako
reprezentantów

syndromu

postkolonialnej

mentalności,

która

zakłada

konieczność

dostosowywania się do innych. Ci (szczególnie z opozycji), którzy sądzą, że gramy w swojej
lidze, oceniają tych pierwszych jako prowadzących „politykę godnościową”, będącą efektem
niewłaściwego radzenia sobie z własnymi kompleksami. W ten sposób stosunek do Niemiec
pozostaje zakładnikiem jednego z najważniejszych sporów politycznych w Polsce i rodzi
dychotomię „za czy przeciw Niemcom”. Powoduje to ograniczenie swobody manewru, która
powinna cechować politykę zagraniczną i w ten sposób osłabia jej skuteczność.
Aby wyjść z tej pułapki, musimy uzmysłowić sobie, że tak postawiony problem jest z gruntu
błędny. Z Niemcami sporo nas łączy, sporo też dzieli, co rodzi konieczność odrzucenia prostych
wyborów. Ani wspólnota interesów nie powinna przesłaniać różnic, ani różnice – przesłaniać
pól współpracy. To powoduje, że musimy w bardziej złożony sposób spojrzeć na relacje z
Berlinem. Ile w takim razie jest zbieżności, a ile – rozbieżności?

WSPÓLNOTA INTERESÓW
Analizując nasze interesy, kluczowe znaczenie powinniśmy nadać osadzeniu ich w
odpowiednim kontekście. Dziś najważniejszym środowiskiem, gdzie realizowane są zarówno
polskie, jak i niemieckie interesy, jest Unia Europejska. Dlatego analiza zbieżności i
rozbieżności interesów Polski i Niemiec w UE ma fundamentalne znaczenie dla oceny
całokształtu relacji Berlina i Warszawy. Obecnie fundamentalnym sporem w UE pozostaje spór
o kształt strefy euro, który dzieli UE na linii północ-południe. Kraje północy, w tym głównie

Niemcy, są zwolennikami utrzymania dotychczasowej konstrukcji strefy. Kraje południa
Europy domagają się zmian w postaci uzupełnienia strefy w mechanizmy transferów
finansowych, jako kompensacji za utratę własnej waluty i konkurencyjności własnej
gospodarki.

SPÓR O STREFĘ EURO
Mimo iż Polska nie należy do strefy euro, spór ten jest bardzo istotny dla naszego kraju. Zgoda
na postulaty południa Europy będzie bowiem oznaczać przeniesienie części środków ze
wschodu, czyli także z Polski. Kraje północy nie przejawiają bowiem chęci do wygenerowania
dodatkowych funduszy pomocowych – łatwiej jest dodatkowe pieniądze zabrać ze wschodu,
który w ostatnich latach szybko nadrabiał zaległości w rozwoju gospodarczym.
Najlepszym dowodem realności tego rozwiązania jest przedstawiona przez Komisję Europejską
propozycja nowego wieloletniego budżetu UE, z której jasno wynika transfer środków ze
wschodu na południe. Bezpośredni interes Niemiec wydaje się w tym sporze bliski interesowi
Polski, ponieważ Berlin również nie chce zmieniać kierunku przepływu środków.
Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, Niemcy obawiają się, że dodatkowe środki
zdemotywują kraje południowe do przeprowadzania koniecznych, choć bolesnych reform. Po
drugie, środki te będą obciążać albo niemiecki budżet, albo państwa, z którymi Niemcy mają
bardzo rozwinięte relacje gospodarcze, co będzie uderzać w ich interesy.
Należy podkreślić, że znaczenie krajów Grupy Wyszehradzkiej dla niemieckiej gospodarki jest
większe, aniżeli oddają to – i tak imponujące – dane obrotu handlowego. Duża część wymiany
handlowej odbywa się wewnątrz łańcuchów wartości niemieckich koncernów, więc zaburzenie
współpracy byłoby bardzo kosztowne dla obu stron. Wreszcie: Niemcy są znaczącym
beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Spójności, przekazywanych do Europy
Środkowo-Wschodniej. Finalne stanowisko Niemiec w sprawie budżetu unijnego czy
postulatów południa będzie z pewnością bardziej kompromisowe (np. zgoda na skromny budżet
strefy euro), ponieważ musi uwzględniać napięcia polityczne w krajach z tej części kontynentu,
ale niewątpliwie interes Polski i Niemiec jest bardzo zbliżony w tym sporze.

Trzeba dodać, że Niemcy są hamulcowym francuskiej wizji podziału UE na rdzeń i peryferia.
Berlin zdaje sobie sprawę, że realizacja tej koncepcji mogłaby rozsadzić Unię, dlatego kanclerz
Angela Merkel od lat powściąga zapędy Emmanuela Macrona w kwestii np. powoływania
oddzielnego parlamentu dla strefy euro, co jest też zgodne z interesem Polski.
Niemcy są niechętne osłabianiu spójności UE i – w przeciwieństwie do Francji – postulują
zmiany mniej głębokie, ale za to szeroko akceptowane.
Istotnym przejawem tej polityki pozostaje opór Niemiec wobec wprowadzenia rozwiązań
osłabiających konkurencyjność krajów nienależących do strefy euro.

PERSPEKTYWA FINANSÓW
Drugim, choć mocno związanym z poprzednim, sporem, w którym interesy Warszawy i Berlina
pozostają zbieżne, jest utrzymanie restrykcyjnych zasad dyscypliny finansowej. Polskę, jak i
pozostałe kraje V4, cechuje dobry stan finansów publicznych (utrzymanie długu publicznego
poniżej 60%, deficyt budżetowy poniżej 3%), dlatego w interesie tych krajów leży poparcie dla
promotora zrównoważonych finansów w UE, jakim są Niemcy.
Poluzowanie zasad, do którego nawołują głównie kraje południa UE, mogłoby osłabić impuls
do utrzymania dyscypliny i w efekcie – sprowadzić problemy gospodarcze, przeniesione z
południa na całą UE, także na Polskę.
Utrzymanie przez południe dyscypliny zadłużenia zmniejsza ponadto konkurencję w dostępie
do kapitału, co obniża koszt jego pozyskania przez Polskę.
Pomimo sektorowej współpracy rosyjsko-niemieckiej Berlin jest dziś gwarantem utrzymania
sankcji UE wobec Rosji. Co ważne, to właśnie Niemcy przekonały pozostałe kraje Grupy
Wyszehradzkiej do poparcia tych sankcji. Można być pewnym, że wobec dużego nacisku na
ich zniesienie, szczególnie po dojściu polityków prorosyjskich do władzy we Włoszech, bez
Niemiec sankcji tych już by nie było. Warto odnotować, że Merkel konsekwentnie sprzeciwia
się powrotowi Rosji do G8, dopóki nie nastąpią postępy w realizacji porozumień z Mińska.

Niemcy są także jednym z niewielu państw wspierających proces europeizacji Ukrainy. Choć,
w przeciwieństwie do Polski, nie popierają jej członkostwa w UE, to wspierają i wciągnięcie
Kijowa w orbitę UE, podobnie jak wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego.
Od czasu rosyjskiej agresji w Donbasie Niemcy silniej angażują się nad Dnieprem i – choć nie
rezygnują z poprawy relacji z Kremlem – znacząco osłabiły politykę „Russia first”. Berlin
będzie sojusznikiem Polski w utrzymaniu finansowania wschodniego sąsiedztwa UE w nowej
perspektywie finansowej, które jest zagrożone przeniesieniem na rzecz południowego
sąsiedztwa.
ROZBIEŻNOŚĆ INTERESÓW
Niemcy długo opierali się propozycji reform UE przedstawionej w 2017 roku przez prezydenta
Emmanuela Macrona, ale ostatecznie na spotkaniu w Mesebergu w czerwcu 2018 roku zgodzili
się na wiele francuskich propozycji w duchu wzmocnienia integracji europejskiej, co jest
sprzeczne z polskim postulatem „kroku wstecz” i wzmocnienia państw narodowych. Kanclerz
Merkel poparła m.in. ograniczenie liczby komisarzy, stworzenie ponadnarodowej listy do
Parlamentu Europejskiego, rozszerzenie zakresu głosowania w Radzie UE większością
kwalifikowaną na obszar wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zgoda objęła także
wspomniany już budżet strefy euro, ale bez określenia kwoty, co należy interpretować jako
brak zgody na daleko idące zmiany. Berlin nie poparł pomysłu wspólnego ministra strefy euro,
bojąc się upolitycznienia decyzji. Niemcy nie zdecydowały się w pełni poprzeć pomysłów
Macrona nie tylko ze względu na rosnący wewnątrz ich kraju opór wobec takiego kroku
(zagrożenie zwiększenia popularności AfD), ale także sprzeciw w innych krajach UE co do
pomysłów pogłębiania integracji europejskiej.
Porozumienie z Francją odnosiło się także do kwestii praworządności w UE.
Berlin jest silnym promotorem utrzymywania standardów w zakresie państwa prawa i
egzekwowania tych zasad od państw członkowskich poprzez instytucje UE. To oznacza kurs
kolizyjny z Polską, wobec której postawione zostały zarzuty o naruszenie zasady
praworządności.

Choć Niemcy nie chciały brać na siebie roli głównego oskarżyciela, to niewątpliwie popierały
nacisk KE w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Należy podkreślić, że spór w Polską
wynikał nie tylko z faktu, że Warszawa była „na cenzurowanym” w UE, ale także z różnicy
stanowisk co do uprawnień unijnych instytucji. Polski rząd kwestionował nie tylko zasadność
oskarżeń, ale przede wszystkim brak kompetencji Komisji, a następnie Trybunału
Sprawiedliwości, do oceny ustroju wymiaru sprawiedliwości.

ANTYAMERYKANIZM NIEMIEC
Obecnie kluczowym obszarem sporu w kwestii polityki zagranicznej UE jest stosunek do
polityki Stanów Zjednoczonych, szczególnie w dobie prezydentury Donalda Trumpa, który
jest w Niemczech bezdyskusyjnie krytykowany w wielu obszarach. Warszawa popiera krytykę
Waszyngtonu w sprawie niskich wydatków na wojsko europejskich członków NATO. Należy
podkreślić, że krytyka ta odnosi się m.in. do Niemiec jako państwa z niskim wskaźnikiem
wydatków na wojsko w relacji do PKB. Polska pozwala sobie jednak na bardziej
wstrzemięźliwą ocenę niż nader krytyczne Niemcy w sprawie polityki handlowej USA, co
wynika ze zrozumienia przez Warszawę braku symetrii w zasadach wymiany handlowej
między UE a USA na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, a także – z niechęci do
konfliktowania się z Waszyngtonem, który jest gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa.
Należy jednak podkreślić, że – mimo różnicy oceny przyczyny sporu – zarówno Warszawie, jak
i Berlinowi zależy na osiągnięciu porozumienia w sporach handlowych, nawet jeśli miałoby to
oznaczać ustąpienie Amerykanom w ważnych dla nich kwestiach (obniżenie ceł UE na
amerykańskie produkty).
Wycofanie się Trumpa z porozumienia z Iranem nie ma dla Polski dużego znaczenia. Natomiast
w kwestii umowy klimatycznej można postawić tezę, że decyzja prezydenta USA była
korzystna dla naszego kraju, opartego na energetyce węglowej, ponieważ osłabia presję
dotyczącą realizacji kosztownych dla polskiej gospodarki postanowień. Dla Berlina wycofanie
z układu zawartego w Paryżu to nie tylko zagrożenie dla promocji niemieckich technologii
energetycznych, ale także dowód na dezercję USA z odpowiedzialności za sprawy globalne i
przejście na tory wąsko rozumianego interesu narodowego. Jako istotną przyczynę krytyki

Trumpa ze strony Niemiec należy dodać dosadny i realistyczny język, jakim posłuje się
prezydent USA, co stoi w sprzeczności z wizją ładu międzynarodowego opartego na
wartościach i globalnym dobru wspólnym. Przejawem silnego antyamerykanizmu Niemiec jest
dramatycznie niskie poparcie dla Trumpa (niższe niż dla Putina), a także liczne głosy
wskazujące na potrzebę budowy „autonomii strategicznej”, czyli niezależności od USA.

KLIMAT I MIGRACJE
Należy podkreślić, że sprzeczna z polskim interesem jest nie tylko globalna polityka
klimatyczna Niemiec (z powodu pogłębienia sporu z USA), ale także ta unijna, ponieważ Berlin
stara się przenieść na poziom UE krajowe rozwiązania (pakiety energetyczno-klimatyczne), co
rodzi kosztowne zobowiązania dla naszego kraju. Niemcy popierają wysoki udział OZE w
produkcji energii, obniżenie emisji CO2, a także rezygnację z węgla. Innym sprzecznym
elementem szeroko pojętej polityki energetycznej jest polityka gazowa.
Niemcy inaczej definiują bezpieczeństwo energetyczne. O ile dla Polski kluczowa pozostaje
dywersyfikacja źródeł dostaw, to dla Niemiec najważniejsza okazuje się dywersyfikacja szlaków
dostaw.
Stąd inna ocena gazociągów Nord Stream oraz Nord Stream 2, który jest obecnie kluczowym
elementem sporu w relacjach polsko-niemieckich. Na domiar złego poparcie Niemiec dla tego
projektu pociąga za sobą blokowanie w UE dyrektyw podporządkowujących gazociąg
unijnemu prawu.
Inny – poza polityką energetyczną – obszar sporu to polityka migracyjna. Priorytetem dla Polski
jest zachowanie dotychczasowego prawa azylowego i dobrowolność w przyjmowaniu
uchodźców. Dla Niemiec istotne jest, co prawda, zatrzymanie napływu na ich teren osób, które
zgodnie z prawem azylowym UE powinny przebywać w pierwszym państwie UE, do jakiego
trafią. Równie istotna jednak okazuje się pomoc dla krajów południa, szczególnie Grecji i
Włoch, borykających się z problemami zarządzania dużą ilością migrantów. Dlatego Berlin
postuluje zwiększenie odpowiedzialności pozostałych państw, m.in. poprzez przymusową
relokację migrantów do wszystkich członków Unii. Należy jednak dodać, że w toku dyskusji
w UE Niemcy stopniowo wycofywały się z tej propozycji na rzecz bardziej elastycznej formuły

odpowiedzialności i solidarności wszystkich państw, a więc: dopuszczenia innych form
pomocy. Jako zwolennik wzmocnienia kompetencji UE w polityce migracyjnej popierają też
utworzenie urzędu ds. azylu oraz wzmocnienie Frontexu.
SWOBODA WYBORU
Analiza zbieżności i rozbieżności interesów każe odrzucić prosty wybór, czy grać z Niemcami
(„bandwagoning” – strategia przyłączenia się do silniejszego w nadziei na korzyści, jakie może
dać w zamian), czy przeciw nim („balancing” – strategia szukania przeciwwagi dla
najsilniejszego, aby nie dominował w systemie). Jest wiele spraw, w których w Berlinie
możemy znaleźć sojusznika, i równie wiele takich, w których nasze interesy się istotnie różnią.
Polityka wobec Niemiec nie powinna więc być z założenia ani miękka, ani twarda, ale
elastyczna i dostosowana do konkretnego zagadnienia.
Czasy prostych sojuszy czy oczywistych wrogów dawno minęły, szczególnie w UE, gdzie
mozaika interesów jest tak zróżnicowana, że kluczową kwestią staje się właściwe
zidentyfikowanie własnego interesu, a następnie – znalezienie odpowiedniej konstelacji
sojuszników oraz zneutralizowanie przeciwników.
To powoduje, że kluczowym uwarunkowaniem pozostaje swoboda państw w doborze
partnerów. Zawężenie wyboru w wyniku ideologizacji polityki zagranicznej utrudnia jej
prowadzenie, a przez to – zmniejsza jej skuteczność.

Artykuł stanowi przedruk z materiałów stworzonych w ramach zadania publicznego “Wzmacnianie wizerunku Polski w opiniotwórczych
kręgach w Niemczech”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w
dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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Polska bez euro: trudniejsze relacje z Niemcami
Sebastian Płóciennik
Różnica między posiadaniem euro a złotego nie sprowadza się li tylko do używania innego
środka płatniczego. To także inna percepcja przestrzeni ekonomicznej, odmienne interesy
gospodarcze i polityczne oraz inne narzędzia służące ich realizacji.

Niewiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższej dekady Polska zdecyduje się wypełnić swoje
traktatowe zobowiązanie i przystąpić do strefy euro. Społeczeństwo pozostaje sceptyczne, rząd
jest otwarcie niechętny szybkiej integracji monetarnej, nie jest to też kwestia priorytetowa dla
ugrupowań opozycji.
ODMIENNE INTERESY
Fakt ten nie pozostanie bez wpływu na stosunki z najważniejszym sąsiadem – Niemcami, które
do unii walutowej należą i odgrywają w niej kluczową rolę. Różnica między posiadaniem euro
a złotego nie sprowadza się li tylko do używania innego środka płatniczego. To także inna
percepcja przestrzeni ekonomicznej odmienne interesy gospodarcze i polityczne oraz inne
narzędzia ich realizacji. Będzie to coraz bardziej widoczne w relacjach polsko-niemieckich.
Po pierwsze, Niemców i Polaków może różnić postrzeganie istoty integracji europejskiej.
Nad Wisłą będzie ona pojmowana przede wszystkim jako wspólny rynek uzupełniony
politykami transferowymi służącymi wyrównywaniu poziomów życia. Nad Sprewą myślenie

o Europie zdominuje coraz bardziej wizja quasi-państwa budowanego na fundamencie euro –
czyli stworzenie wspólnego budżetu, podatków, ministra finansów, funduszu walutowego.
O kształt tych instytucji Niemcy już toczą fundamentalne spory z pozostałymi członkami strefy
i Komisją Europejską – ale nie z Polską. Szkoda, ponieważ wspólne interesy dotyczące
przyszłości euro sprzyjałyby poszukiwaniu kompromisu w innych, ważnych dla wzajemnych
relacji sprawach, jak na przykład rozbudowa Gazociągu Północnego.
Wobec innego ustawienia zwrotnic w polityce integracyjnej może też osłabnąć znaczenie
obecnie zbliżonych wyobrażeń Polski i Niemiec na temat charakteru polityki gospodarczej
w ogóle.
Oba państwa łączy interes zachowania w Europie otwartych na handel rynków, trzymania
w ryzach interwencjonizmu, pilnowania dyscypliny fiskalnej. Jednak przestrzeń do politycznego
wykorzystania tej zbieżności poglądów ulega zawężeniu – właśnie ze względu na brak Polski
w gronie członków strefy euro.
Bo to na jej poziomie – a nie UE – będą zapadać decyzje kluczowe dla kształtu europejskiej
gospodarki. Kto wie, może Niemcy w trakcie negocjacji dotyczących kolejnych reform strefy
euro zgodzą się na większą regulację i protekcjonizm forsowany przez Francję i państwa
południa za cenę ustępstw w innych obszarach (np. dodatkowych narzędzi gwarantujących
dyscyplinę fiskalną)). Do przegranych takich ustaleń należałaby bez wątpienia Polska.
DEZINTEGRACJA STREFY „NON-EURO”
Ryzyko takiego scenariusza byłoby mniejsze, gdyby państwa bez euro miały silny głos w UE.
Znaczenie tej grupy jednak dramatycznie spadnie po brexicie. Bez Wielkiej Brytanii – jej
potencjału gospodarczego, londyńskiego City oraz wpływów w Brukseli – trudno będzie bronić
idei wielowalutowości w UE. Strefa „non-euro” już zaczyna się dezintegrować. Część krajów
– Chorwacja, Bułgaria, Rumunia – przyspiesza przygotowania do członkostwa, zaś Węgry
czekają z ogłoszeniem decyzji na korzystny moment polityczny. Własną walutę chcą zachować
Duńczycy, którzy jednak „przypięli” ją do euro wąskim (+/-2,5%) pasmem wahań kursu, oraz
Czesi, Szwedzi i Polacy. To zbyt mała i zbyt zróżnicowana grupa, by mogła skutecznie bronić
interesów „non-euro” w UE.

TANIA SIŁA ROBOCZA
Brak euro wcale też nie oznacza, że polska gospodarka będzie w stanie uwolnić się od
krytykowanego często modelu ekonomicznych relacji z zachodnim sąsiadem. Ma on polegać
na tym, że niemieckie firmy lokują w Polsce mniej zaawansowaną, „tanią” produkcję, a nie
centra badawczo-rozwojowe.
W efekcie w Polsce utrwala się niska innowacyjność i konkurowanie niskimi kosztami. Wejście
do strefy euro mogłoby wymusić pewne zmiany.
Zamiast liczyć na dewaluację złotego, polskie firmy zaczęłyby szukać przewag we
wprowadzaniu innowacji, tworzeniu nowych produktów, reorganizacji, itd., czemu sprzyjałby
dostęp do tańszego kapitału. Byłby to proces niełatwy, zapewne bolesny, ale w ostatecznym
rozrachunku przyspieszający wyrównywanie się poziomów życia i wydajności gospodarczej –
czyli też sprzyjający bardziej symetrycznym relacjom z Niemcami.
Do wspomnianych wyżej wyzwań dochodzi jeszcze jedno, być może najpoważniejsze.
W obliczu narastających napięć w relacjach transatlantyckich euro może stać się dla Niemiec
narzędziem polityki globalnej, mającym uniezależnić gospodarczo i politycznie Europę od
USA. Sugeruje to na przykład przedstawiona latem 2018 r. przez ministra spraw zagranicznych
Heiko Maasa idea „zrównoważonego partnerstwa” z Ameryką, która zawiera takie pomysły jak
alternatywny dla SWIFT system płatniczy, własny fundusz walutowy i bardziej zdecydowane
forsowanie euro jako waluty rezerwowej. Ich realizacja nie byłaby z pewnością neutralna
politycznie. Pójście w kierunku „zrównoważonego partnerstwa” w sferze finansowej
i gospodarczej byłoby bowiem czynnikiem wpływającym na całość relacji transatlantyckich.
Tym samym stałoby się wyzwaniem dla kluczowych interesów bezpieczeństwa Polski.

Artykuł stanowi przedruk z materiałów stworzonych w ramach zadania publicznego “Wzmacnianie wizerunku Polski w opiniotwórczych
kręgach w Niemczech”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie “Współpraca w
dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

SEBASTIAN PŁÓCIENNIK
Ekonomista, kierownik programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
Specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką i procesami integracji gospodarczej w Europie.

Polityka zagraniczna oparta na kulturze i wartościach
Anna Bielecka i Grzegorz Botwina

W erze globalizacji dyplomacja kulturalna staje się coraz bardziej znaczącym narzędziem
umacniania

pozycji

państw

na

arenie

międzynarodowej.

Polityka hard

power zastępowana jest przez narzędzia soft power, które pomagają budować
porozumienie między państwami, narodami czy też poszczególnymi grupami
społecznymi.

Termin ten wszedł do użytku powszechnego dopiero w XIX wieku, kiedy państwa zaczęły
prowadzić politykę kulturalną, która miała sprzyjać realizacji celów polityki zagranicznej.
Dyplomacja kulturalna ma służyć wymianie informacji, idei – w tym także artystycznych –
wraz z innymi aspektami kulturalnymi pomiędzy państwami i ich obywatelami w celu
umacniania wzajemnego zrozumienia[1]. Jednak sama działalność tego typu ma bardzo długą
tradycję. Już od czasów starożytnych ludzie zajmujący się handlem, współpracą między

państwami, nauczyciele czy podróżnicy, poprzez interakcje z innymi kulturami stawali się
swego rodzaju dyplomatami kulturalnymi. Wymiana w dziedzinie sztuki zachodziła
w społeczeństwach od zarania dziejów.
Dyplomacja kulturalna jako forma polityki zagranicznej pozwala także na zbudowanie
porozumienia między państwami, grupami społecznymi lub organizacjami w sytuacjach, gdy
dyplomacja tradycyjnie rozumiana się nie sprawdza. Stanowi ona środek służący wzmocnieniu
relacji na arenie międzynarodowej, w tym także – budowaniu świadomości dotyczącej narodów
i ich tradycji.
DYPLOMACJA KULTURALNA JAKO SOFT POWER
Dyplomacja kulturalna jest wzorcowym przykładem budowania tzw. miękkiej siły (soft power).
Według amerykańskiego politologa Josepha Nye’a soft power[2] to zdolność państwa czy
organizacji do budowania sojuszy i zdobywania wpływów dzięki pozytywnemu wizerunkowi
oraz działaniom niezwiązanym z kontekstem militarnym, a bardziej z czynnikami społecznymi.
Tzw. hard power – czyli siła militarna – nie jest już jedynym sposobem tworzenia
przewagi. Soft power można budować m.in. poprzez rozwój naukowy, np. zwiększając liczbę
naukowców pracujących w zagranicznych jednostkach badawczych. Można ją także
wzmacniać za pomocą sztuki promowanej na świecie czy zdobywającej uznanie poza
granicami kraju. Ponadto do budowania soft power można także wykorzystywać sportowców
i ich osiągnięcia w międzynarodowej rywalizacji. Innym ważnym elementem „miękkiej siły”
może

być

oddelegowanie

przedstawicieli

danego

kraju

na

ważne

stanowiska

w międzynarodowych organizacjach oraz tworzenie instytutów kultury.
Wielki wpływ na rozwój idei soft power miały czasy zimnej wojny pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, która oznaczała nie tylko wyścig zbrojeń, ale także
rywalizację pomiędzy systemem kapitalistycznym a komunistycznym na wielu innych
poziomach. Każde z mocarstw chciało pokazać swoją przewagę, zarówno militarną, jak
i dotyczącą innych dziedzin życia, takich jak kultura, sztuka, nauka, myśl technologiczna, sport
czy ekonomia. Miało to istotny wpływ na rozwój mechanizmów wykorzystywanych obecnie
w dyplomacji kulturalnej.

Po zakończeniu zimnej wojny soft power zyskała na znaczeniu, ponieważ potęga militarna nie
stanowi już najważniejszego kryterium oceny siły państwa. Kwestiami kluczowymi stały się:
potęga ekonomiczna i kulturowe obszary wpływów.
W kontekście globalizującego się świata dyplomacja kulturalna jest narzędziem powszechnie
wykorzystywanym. Kraje najbardziej rozwinięte gospodarczo często posiadają bardzo
rozbudowane instytucje czy sektory polityki zajmujące się tą dziedziną.

INSTITUTE FOR CULTURAL DYPLOMACY
ICD jest międzynarodową organizacją pozarządową powołaną do życia w 1999 roku w Stanach
Zjednoczonych. Swoją działalność w Niemczech rozpoczęła w 2002 roku. Do głównych
obszarów działań organizacji należy promowanie i rozwijanie obszaru dyplomacji kulturalnej
poprzez prowadzenie badań, inicjatyw i programów, a także organizowanie międzynarodowych
konferencji. W ramach swojej działalności ICD prowadzi Academy for Cultural Diplomacy –
zlokalizowaną w Berlinie uczelnię wyższą współpracującą z uniwersytetami w Niemczech
i innych krajach z całego świata. Tuż po rozpoczęciu działalności w 2014 roku akademia miała
5 studentów. Obecnie jest ich około 100 rocznie, a pochodzą z ponad 70 krajów świata.
Najczęściej są to pracownicy administracji publicznej, rządów, ambasad oraz organizacji
międzynarodowych takich jak ONZ. W grupach studentów obecni są zarówno ambasadorowie
i wysocy rangą urzędnicy, jak i pracownicy, których kariera dopiero się rozpoczyna. Partnerami
akademii są Universitatea din București (Rumunia), University of West Scotland (Wielka
Brytania), Hochschule Furtwangen University (Niemcy) oraz UNESCO International Bureau
of Education.
Instytucja oferuje wiele programów – od kilkudniowych kursów, przez studia licencjackie
i magisterskie, po doktorat z dyplomacji kulturalnej realizowany we współpracy z University
of West Scotland. Jej celem jest promocja dyplomacji kulturalnej oraz kształcenie kadr
odpowiedzialnych za kulturalne aspekty dyplomacji w różnych krajach, organizacjach
pozarządowych i biznesie. ICD nie pobiera żadnych dotacji. Jest jednostką niezależną od rządu
i innych organizacji.

Jednym z najważniejszych zadań ICD pozostaje organizacja międzynarodowych konferencji,
które mają przybliżać uczestnikom idee dyplomacji kulturalnej.
Zazwyczaj biorą w nich udział znane osobistości ze świata polityki i kultury. Tematy
konferencji dotyczą najczęściej stosunków międzynarodowych, umów bilateralnych oraz
rozwoju potencjału dyplomacji kulturalnej w organizacjach. ICD organizuje konferencje
również we współpracy z ONZ.
ICD prowadzi ponadto portal informacyjny Berlin Global, który dostarcza informacji na temat
dyplomacji kulturalnej oraz wydarzeń organizowanych w Berlinie w tym kontekście. Inną
działalnością ICD jest consulting, głównie dla rządów, dotyczący tematyki dyplomacji
kulturalnej oraz budowania strategii, a także sposobów jej wdrażania w polityce
międzynarodowej.
POLITYKA ZDOBYWANIA „SERC I UMYSŁÓW”
W erze globalizacji dyplomacja kulturalna staje się coraz bardziej znaczącym narzędziem
umacniania pozycji państw na arenie międzynarodowej. Polityka hard power zastępowana jest
przez narzędzia soft power, które pomagają budować porozumienie między państwami,
narodami czy też poszczególnymi grupami społecznymi. Przyczyniają się też do lepszego
realizowania zadań polityki zagranicznej oraz wpływają na budowanie wizerunku państw na
świecie. Według Josepha Nye’a soft power[3] opiera się na trzech filarach: wartościach
politycznych, polityce zagranicznej oraz kulturze. Polityka soft power może być realizowana
poprzez pomoc zagraniczną, pomoc humanitarną, nauczanie języków czy prezentowanie
kultury i sztuki. Angażowanie się państw w tego typu inicjatywy wpływa pozytywnie na ich
wizerunek oraz ułatwia drogę do realizacji strategicznych celów polityki zagranicznej.
Tradycyjna dyplomacja oparta jest najczęściej na przemówieniach oraz monologach.
Dyplomacja kulturalna z założenia dąży do dialogu.
Znacznie łatwiej rozmawia się o trudnych politycznie kwestiach, gdy najpierw posłucha się
dobrego koncertu, weźmie udział w pokazie sztuki użytkowej znanego twórcy czy w
widowisku opartym na literaturze danego kraju. Wtedy ten kraj i jego przedstawiciele dają się
łatwiej zrozumieć, postrzegani są jako przyjaźni, a komunikacja staje się łatwiejsza. Na dobrej
komunikacji można budować korzystne relacje, co jest ważne zarówno dla przedstawicieli

rządu oraz dyplomatów, jak i dla pracowników korporacji czy szeroko rozumianego biznesu
oraz organizacji pozarządowych. Każda z tych grup może być beneficjentem właściwie
prowadzonej polityki dyplomacji kulturalnej.
Mimo iż trudno określić wskaźniki, za pomocą których można by zmierzyć jej efekty, coraz
więcej państw decyduje się inwestować niemałe środki w inicjatywy służące realizowaniu
polityki dyplomacji kulturalnej.
Wielka Brytania już od wielu lat opiera swoją politykę na narzędziach soft power, z których
dwoma najważniejszymi pozostają BBC World Service oraz British Council.
BBC World Service jest jednym z największych publicznych nadawców radiowotelewizyjnych na świecie, tłumaczonym na ponad 30 języków i docierającym każdego tygodnia
do ponad 260 milionów odbiorców. British Council to brytyjska agencja zajmująca się
międzynarodowymi relacjami w zakresie kultury i nauki. Swoje siedziby ma w ponad 100
krajach. W ramach działalności ułatwia dostęp do edukacji, certyfikatów znajomości języka
angielskiego i kultury brytyjskiej. Dzięki temu zachęca do współpracy z Wielką Brytanią,
szczególnie w sferze nauki, kultury oraz edukacji.
WARTOŚCI I IDEE
Dyplomacja kulturalna jest także ważnym elementem polityki Unii Europejskiej, której
przedstawiciele wyrazili niedawno potrzebę stworzenia strategii, ustawiającej kulturę w samym
centrum współpracy międzynarodowej. Chiny także zauważają i doceniają zalety prowadzenia
dyplomacji kulturalnej. Dlatego też postanowiły stworzyć na całym świecie do końca 2020 roku
1000 Instytutów Konfucjusza, które odwiedzającym będą przybliżać nie tylko filozofię ich
patrona, ale także sztukę i kulturę Chin.
Coraz więcej krajów korzysta z zalet prowadzenia polityki zagranicznej opartej na dyplomacji
kulturalnej. Dzięki promocji kultury oraz pewnych wartości i idei, które ona ze sobą niesie,
możemy lepiej zrozumieć innych i otaczający nas świat.
Możemy budować relacje oparte na szacunku i otwartości. Warto więc promować naszą
tożsamość, historię oraz kulturę, realizując jednocześnie wyznaczone cele polityki

zagranicznej. To wielka wartość dyplomacji kulturalnej, która powinna być ważnym
elementem budowania pozycji Polski na świecie.
[1]

Milton C. Cummings, Cultural Diplomacy and the United States Government, Waszyngton, 2003, s. 1.
https://www.jstor.org/stable/1148580?seq=1#page_scan_tab_contents [dostęp 23.01.2019]
[3]
https://www.jstor.org/stable/1148580?seq=1#page_scan_tab_contents [dostęp: 23.01.2019]
[2]
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Spotkanie w Stiftung Wissenschaft und Politik
Kamila Mróz

Podczas wizyty studyjnej w Berlinie w Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) delegacja
Instytutu Wolności spotkała się z Kaiem-Olafem Langiem. Rozmowa dotyczyła głównie
działalności SWP jako think-tanku zajmującego się analizą sytuacji międzynarodowej, a
także stosunków polsko-niemieckich. Spotkanie to przyniosło wiele konstruktywnych
refleksji odnośnie organizacji państwa, w szczególności w zakresie znaczenia thinktanków i innych ośrodków badawczych.

Gerd Fahrenhorst [CC BY 4.0 from Wikimedia Commons

DZIAŁALNOŚĆ SWP
Działalność SWP przypomina działalność uniwersytetu, zrzeszającego doktorantów
zajmujących się pracą naukową. W SWP przede wszystkim dużo się pisze, choć częścią pracy
w tym miejscu są także podróże czy komunikacja za pomocą nowoczesnych mediów.

Organizacja ta ma raczej tradycyjne podejście do przygotowania oraz publikacji opracowań
(m.in. nacisk na szeroko zakrojoną analizę własną, prace na podstawie większych i
renomowanych publikacji).
SWP kieruje się zasadą „4i”, tj. informacji, interpretacji, idei i irytacji. Oznacza to
pomysłowość, dociekliwość, rzetelne badanie oraz odpowiednią wewnętrzną weryfikację treści.
Te czynniki stanowią o jakości pracy fundacji oraz jej wyjątkowości w świecie, w którym widać
wyraźne przesunięcie zakresu zainteresowań instytucji zajmujących się analizą kwestii
publicznych – z badań na PR. Warto jednocześnie podkreślić, że SWP nie jest zamknięte na
możliwości i technologie dostępne współcześnie, ale w tej przestrzeni SWP realizuje swoje
działania jako think-tank na mniejszą skalę.
Kai-Olaf Lang podkreślił, że osoby wykonujące badania na rzecz SWP są niezależne w doborze
tematów i zakresie analizy – z czego wielokrotnie wynikały zaskakujące i nieoczekiwane
publikacje, które okazywały się unikatowym źródłem informacji na rynku. Wysoka jakość
działalności merytorycznej w postaci wnikliwych i rzetelnych, ale także nieskrępowanych w
zakresie pomysłów analiz to największa wartość działalności SWP. System zarządzania
jakością, w tym wprowadzenie m.in. zasad dobrej praktyki akademickiej, jest widoczny
również na stronie internetowej SWP[1].
KWESTIA WPŁYWU
Ze spotkania wynikało, że SWP bardziej skupia się na jakości swej pracy (content) niż na
publicznym dialogu. Jednak praca think-tanku nie jest sztuką dla sztuki w zakresie
przygotowywania badań i analiz. Efektywność tego typu instytucji daje się zmierzyć poprzez
weryfikację, w jakim zakresie stanowi ona organ doradczy i źródło informacji odnośnie do
sposobów rozwiązywania badanych problemów (impact).
Wpływ SWP jest wymierny przede wszystkim w związku z dwoma kanałami przekazu. Po
pierwsze: SWP jako organizacja finansowana ze środków publicznych i działająca blisko
niemieckiego parlamentu ma zwiększoną recepcję ze strony administracji publicznej. Można
zwrócić uwagę, że SWP ma łatwiejszy kontakt z organizacją państwa, jeżeli sama o niego
zabiega, ale często prośba o konsultacje wychodzi ze strony organów władzy. Po drugie: SWP

przeznacza czas na bezpośrednie spotkania w małym gronie skupione na kwestiach ważnych
dla odbiorcy, co zwiększa skuteczność oddziaływania. Chociaż, oczywiście, należy zaznaczyć,
że publikacje SWP są co do zasady szeroko dostępne, również w ramach wirtualnej ścieżki
przekazywania treści bez skonkretyzowanego adresata.
Trzeba tu też podkreślić wagę badań i analiz dla podejmowania decyzji politycznych. Wartość
opracowań merytorycznych SWP, będących rzetelnymi, specjalistycznymi i nietuzinkowymi
studiami, pozycjonuje instytucję jako źródło, do którego warto się zwrócić.
Mimo wyraźnych preferencji SWP stara się istnieć we wszystkich kanałach przekazu, by mieć
jak największy zasięg, m.in. poprzez wykorzystanie Twittera lub dzięki temu, iż
przedstawiciele SWP są zapraszani do mediów jako eksperci w dziedzinie sytuacji
międzynarodowej.
RELACJE POLSKO NIEMIECKIE I INSTYTUCJA OŚRODKÓW BADAWCZYCH
Polska i Niemcy mogą współdziałać na wielu płaszczyznach. Obecnie – pomimo „złej prasy”
odnośnie relacji polsko-niemieckich – współpraca gospodarcza pomiędzy naszym krajem a
Niemcami jest dobra. Polska pozostaje dla Niemiec ważnym partnerem i jej znaczenie brane
jest pod uwagę również w relacjach na linii Berlin-Paryż.
Polska powinna obserwować dobre praktyki sąsiadów i wyciągać z nich wnioski. Nasze
państwo mogłoby się nauczyć od Niemiec sposobu organizacji instytutów i ośrodków
badawczych.
Ich prestiż wynika z wysokich standardów pracy merytorycznej, a to wiąże się z poświęceniem
czasu i energii oraz odpowiednim dofinansowaniem.
SWP (think-tank) jest dobrze zorganizowanym ośrodkiem, ale można wymienić też inne
przykłady: Goethe-Institut (będący instytutem kultury) czy Towarzystwo Wspierania Nauki
im. Maxa Plancka (instytucję naukowo-badawczą, koordynującą pracę dziesiątek instytutów w
Niemczech). Niemiecka inwestycja w rozwój widoczna jest również w liczbie fundacji i
stypendiów. Można tu wspomnieć o znanej w Polsce Fundacji Konrada Adenauera czy
stypendiach DAAD.

Innym zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę w Niemczech i na Zachodzie, jest docenianie
znaczenia think-tanków zajmujących się monitoringiem, analizą i wsparciem stosunków
międzynarodowych.

BUDOWA SILNYCH OŚRODKÓW BADAWCZYCH
Silne ośrodki badawcze, w tym think-tanki, to silne państwo. Dzięki ich opracowaniom można
wyprzedzać trendy i minimalizować potencjalne sytuacje kryzysowe, a ich wysoka pozycja
oznacza również odpowiedni prestiż na arenie światowej.
Należy zatem zauważyć, że zgodnie z rankingiem 2017 Global Go To Think Tank Index Report,
przygotowywanym przez Uniwersytet Pensylwanii[2], w pierwszej dwudziestce najlepszych
światowych think-tanków poza Stanami Zjednoczonymi, znajdują się aż cztery z Niemiec (w
tym SWP), a jedyny polski ośrodek w tej tabeli to Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
(zajmujący wysoką 31. pozycję), chociaż w rankingach regionalnych nasz kraj plasuje się dosyć
wysoko. Polskie ośrodki cieszą się raczej dobrą opinią, ale istnieje dystans dzielący nas od
Niemiec, który trzeba pokonać. Można np. naśladować jakość działań SWP, chociaż wydaje
się, że na rynku jest także miejsce dla krótszych form monitoringu i analiz sytuacji
międzynarodowej, publikowanych na bieżąco.
WSPARCIE NIEZALEŻNOŚĆ
Ciekawym zagadnieniem, które zostało poruszone na spotkaniu w SWP, jest niezależność
działania SWP przy jednoczesnym wsparciu Bundestagu. Odpowiedni balans między pomocą
a zachowaniem niezależności jest charakterystyczny dla niemieckich think-tanków.
Ośrodki badawcze potrzebują różnego rodzaju dotacji, m.in. odpowiedniego finansowania z
publicznych bądź prywatnych środków (lub też środków partii politycznych) oraz ułatwionego
kontaktu z organami administracji państwowej czy też pozostałymi odbiorcami.
Z drugiej strony, niezależność pozwala na jak najbardziej obiektywne i wartościowe rezultaty
w analizie, w tym nieskrępowany wybór tematów i niecenzurowane treści – na to, by były one
rewolucyjne.

Właśnie wsparcie i niezależność powinny być postulatami realizowanymi w stosunku do
działalności polskich ośrodków badawczych. Wydaje się, iż dużej części niemieckich
ośrodków udaje się spełniać tak określone wymogi, nawet jeżeli są powiązane z partiami
politycznymi (np. Fundacja Konrada Adenauera z CDU).
SYMBIOZA
W Polsce konieczne jest odpowiednie zaangażowanie państwa w działalność think-tanków i
innych ośrodków badawczych w ramach priorytetów jego funkcjonowania. Tak rozumiane
wsparcie może być traktowane jak inwestycja.
Powinniśmy budować świadomość potrzeby opierania decyzji politycznych na rzetelnych
opracowaniach. Takie decyzje – bazujące ma solidnej podstawie – mogą okazać się właściwe.
Wskazuje się, iż wśród polskich decydentów należy budować nawyk brania pod uwagę analiz
i rozwiązań przygotowywanych przez krajowe ośrodki analityczne, w przeciwieństwie do
Niemiec, gdzie taka świadomość już istnieje[3]. Polskie ośrodki cieszą się dobrą opinią, biorąc
pod uwagę np. ogół rankingów The Global Go-To Think Tanks. Warto też podkreślić, iż
zgodnie z rankingiem z 2017 r. znajdujemy się w czołówce co do ilości think-tanków: globalnie
zajmujemy miejsce 24 – 60 think-tanków, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej –
miejsce 2, po Rosji; Niemcy globalnie znajdują się na miejscu 5 z liczbą 225 think-tanków[4].

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/quality-management-for-swp-publications/ [data dostępu: 15.12.2018].
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_tanks (dalej: Raport 2017) [data dostępu: 13.12.2018].
[3]
https://forsal.pl/artykuly/715101,polskie-think-tanki-czyli-zbiorniki-mysli-niewykorzystanych.html [data dostępu: 15.12.2018].
[4]
Zob. Raport 2017, dz. cyt.
[1]
[2]

KAMILA MRÓZ
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie prawnych aspektów działalności instytucji finansowych. Interesuje się gospodarką i
polityką państw anglojęzycznych.

Bolesne aspekty historii
Adrianna Szubielska-Malińska

Podczas zwiedzania główną towarzyszącą mi refleksją było pytanie, czy my w Polsce
posiadamy podobną placówkę muzealną. Nie znalazłam jednak instytucji, która na
taką skalę prezentowałaby nasze doświadczenia z czasów PRL. Dlaczego nie pokazujemy
tego bolesnego aspektu naszej historii?

Miejsce pamięci Berlin-Hohenschönhausen (Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen) otwarto
w 1994 roku w budynkach dawnego głównego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa
Państwowego NRD (Ministerium für Staatssicherheit – MfS). Służby bezpieczeństwa
popularnie nazywano Stasi i z tym określeniem zazwyczaj kojarzone jest muzeum. Znajduje
się ono we wschodniej części Berlina, przy Genslerstrasse 66 w dawnej dzielnicy
Hohenschönhausen. Jako zabytek kompleks został zarejestrowany już w 1992 roku, co warto

odnotować, bo placówka przestała być więzieniem niemalże od dnia obalenia Muru
Berlińskiego.
EKSPOZYCJA PRZESZŁOŚCI
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politycznych przetrzymywanych przez tajną policję NRD. Pokazuje około 500 rzadkich
obiektów i ponad 300 fotografii historycznych, ponadto obejmuje 100 stacji multimedialnych.
To duża, nowoczesna placówka, w sposób przystępny opowiadająca historię więzień
prowadzonych przez Stasi.
Zwiedzający po kolei przechodzą przez różne części obiektu, począwszy od cel więziennych
z pierwszego okresu działalności, po sale przesłuchań ze schyłkowego czasu jego
funkcjonowania. Struktura części budynków została zmieniona jeszcze w czasach trwania
reżimu, by nie uniemożliwić odtworzenie oryginalnego projektu więzienia.
Twórcy muzeum musieli więc podjąć trudną decyzję: który konkretny etap historii budynku
powinni pokazać zwiedzającym. Trzeba przyznać, że narracja jest spójna, mimo że
odwiedzający nie mogą obejrzeć, jak kompleks wyglądał w najczarniejszym okresie lat 50. XX
wieku. Choć nie znam danych o oficjalnej frekwencji, widać było gołym okiem, że placówka
cieszy się sporym zainteresowaniem.
Zwiedzanie ekspozycji rozpoczyna się od projekcji filmu prezentującego pokrótce zarówno
historię Niemiec, jak i samej placówki. Dowiadujemy się, że muzeum jest efektem pokojowej
rewolucji we wschodnich Niemczech – demonstracji na ulicach jesienią 1989 roku i wolnych
wyborów. W dalszej części przewodnik wyjaśnia w klarowny sposób, czym był ustrój, czym
było Stasi, i pokazuje, jak przez lata zmieniały się metody oddziaływania na więźniów.
Placówka rzeczowo i dobitnie prezentuje prawdziwy charakter ustroju totalitarnego i tego, w
jaki sposób traktuje on swoich obywateli. Warto podkreślić, że przekaz muzeum dostosowany
jest do nieznającej historii publiczności.
OKIEM SĄSIADA
Czy jednak człowiek pochodzący z kraju postsowieckiego potrafi się odnaleźć w tej narracji?
Muzeum zrobiło na mnie wrażenie, ale chyba nie takie, jakiego oczekiwali twórcy ekspozycji.
Dla przybysza z Europy Wschodniej, z kraju, którego historia naznaczona jest dramatami

rodem z łagru, więzienia na Rakowieckiej, obozów koncentracyjnych czy Pawiaka, to, co działo
się w więzieniu Stasi, nie wydaje się aż tak wstrząsające.
Dla nas ani te sale, ani te historie nie są niczym zaskakującym, a śmierć za poglądy czy próbę
ucieczki, w kontekście ostatnich 200 lat w historii Polski, okazuje się czymś niemal oczywistym,
znanym niejednokrotnie z losów własnej rodziny.
Co warto odnotować, w berlińskiej placówce na wszelkie pytania dotyczące ilości osób
pomordowanych czy też przetrzymywanych w więzieniu najczęściej słyszeliśmy od
przewodnika i odpowiedź: „Nie wiem, nie zachowały się dokumenty”. Wydaje się to
niewyobrażalne, by po tylu latach ta liczba pozostawała nadal nieznana. Placówka w swoim
archiwum koncentruje się zatem na historii mówionej. Archiwa obejmują około 4300 osób
zgromadzonych w bazie danych.

DOBRE WZORCE
Podczas zwiedzania główną towarzyszącą mi refleksją było pytanie, czy my w Polsce
posiadamy podobną placówkę muzealną. Dlaczego nie pokazujemy tego bolesnego aspektu
naszej historii? Szukamy wytrwale ludzi, którzy w całej Polsce z dnia na dzień znikali bez
śladu, by nigdy już się nie odnaleźć. Nie pozwalamy im przepaść w mroku statystyk. Nie
znalazłam jednak instytucji, która na taką skalę prezentowałaby nasze doświadczenia z czasów
PRL. W Warszawie funkcjonuje Muzeum X Pawilonu. Choć jest placówką mniejszą, w
podobny sposób prezentuje historię, koncentrując się jednak na okresie zaborów. Nie wiem też,
na ile ta narracja byłaby czytelna dla obcokrajowca. Trwają prace nad tym, by dawny Areszt
Śledczy na Mokotowie zmienić w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL. Nie rozumiem, dlaczego dzieje się to dopiero teraz. Niemcom znalezienie odpowiedzi na
pytanie, co zrobić z budynkiem więzienia, zajęło 4 lata, u nas do niedawna areszt nadal działał.
Losy aresztu na Rakowieckiej i berlińskiego więzienia Stasi pokazują dobitnie, że różnimy się
z naszymi sąsiadami. Równie dobrze oddaje te różnice anegdota ze zwiedzania niemieckiego
muzeum. Nasz niestrudzony w swych dociekaniach kolega zapytał przewodnika o
grypsowanie, chcąc dowiedzieć się, jak więźniowie porozumiewali się ze sobą. Przemiły pan

przewodnik z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że tego nie robili, bo przecież nie było
wolno.
Mimo tych różnic myślę, że warto przenieść na polski grunt sposób opowiadania o przeszłości,
którego doświadczyliśmy w Berlinie: wystawa była moim zdaniem czytelna zarówno dla
znającego historię Niemca, jak i średnio zainteresowanego nią mieszkańca Nowej Gwinei.
Mam nadzieję, że muzeum na Rakowieckiej, choć powstaje tak późno, również będzie tak
chętnie odwiedzane i, co szczególnie ważne, interesujące nie tylko dla Polaków. Muzeum nie
powinno być przecież instytucją stworzoną tylko ku pokrzepieniu serc; ma przede wszystkim
docierać do tych, którzy naszej historii nie znają.

ADRIANNA SZUBIELSKA-MALIŃSKA
Radca prawny specjalizujący się w legislacji i obsłudze podmiotów publicznych. Od lat zawodowo związana z
administracją rządową. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie działalności kulturalnej.

Know-how zamiast dotacji
Norbert Nowicki
Precyzyjnie wyznaczone cele, nowoczesne narzędzia, wreszcie przekonanie co do
zasadności przeznaczania środków na promocję miasta, zamiast nachalnej propagandy,
wydumanych haseł i stosów ulotek. Tak wygląda marketing brandu, jakim stał się Berlin.

Berlin Partner jest pierwszym podmiotem, z jakim zazwyczaj kontakt mają przedsiębiorcy
chcący inwestować w Berlinie. Dlaczego? Zgodnie z deklaracją jego misja to wsparcie
naukowe i technologiczne dla firm, inwestorów i instytucji naukowych w Berlinie. O ile sama
deklaracja zasadniczo nie różni się od tych znanych z innych miast, na płaszczyźnie
funkcjonalnej różnice widać wyraźnie.
Berlin Partner działający na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego jest zarówno
operatorem programów stymulujących biznes w stolicy Niemiec, jak również podmiotem
zachęcającym ludzi – przede wszystkim młodych Berlińczyków – do przedsiębiorczości.
Kooperacja z BP to już na wstępie możliwość kontaktu z ponad 280 firmami i organizacjami
zajmującymi się promocją miasta.
Co dalej? Szereg usług, w których Berlin Partner pomaga, nie pobierając za nie żadnych opłat
od przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. W tym miejscu warto wymienić tak istotne
działania, jak pomoc w znalezieniu lokalizacji pod inwestycje, lokali, wyszukiwanie

programów mogących stanowić podstawę finansową, poszukiwania partnerów do współpracy
czy nawet rekrutację pracowników. Wszystko to jest efektem m.in. strategii przyjętej przez
Berlin i Brandenburgię w 2011 roku, kiedy to władze zdecydowały się postawić na innowacje,
zauważywszy pewien deficyt przedsiębiorczości w stolicy Niemiec, sięgający jeszcze czasów
Muru Berlińskiego.
KLUCZ DO SUKCESU
Prawdziwy klucz do sukcesu to jednak dobra identyfikacja obszarów, w których Berlin chce
być albo już jest jednym z liderów na rynku niemieckim i europejskim. Dla przykładu: w
przypadku branży medycznej na koniec roku prosperuje około 700 firm (klinik, firm z obszaru
biotechnologii czy farmacji) i ponad 360 000 osób jest zatrudnionych w tym nowoczesnym
sektorze.
W sektorze logistyki i transportu Berlin z jednej strony stanowi znakomitą lokalizację i hub dla
wielkich firm międzynarodowych, z drugiej – systematycznie wspiera przedsiębiorców
działających w obszarach nowych technologii transportowych i elektromobilności.
W 2018 roku już ponad 3500 pojazdów w stolicy Niemiec stanowiły auta elektryczne.
W branży energetycznej znajdziemy ponad 5000 firm i ponad 30 instytucji badawczych,
skupionych przede wszystkim na dalszym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto warto
wspomnieć o ponad 400 firmach operujących w obszarze branży fotonicznej i mikrosystemów,
zajmujących się tworzeniem komponentów czy podsystemów do skomplikowanych,
zaawansowanych technologicznie produktów. Na koniec trzeba wymienić jeszcze firmy
produkcyjne, czyli klasykę biznesu: ponad 7000 podmiotów działających w przemyśle. Ale też
blisko 2 500 start-upów specjalizujących się w produkcji! Można zatem powiedzieć, że
przemysł w Berlinie oparty jest na tradycyjnych, niemieckich fundamentach, jednak coraz
mocniej skręca w stronę przemysłu 4.0, korzystając z doświadczeń firm i start-upów, które –
dzięki wsparciu Berlin Partner – odniosły sukces biznesowy i ugruntowały swoją pozycję na
europejskim rynku.
WIEDZA I KONTAKTY
Wnioski płynące z przykładu Berlina są jasne, ale warto je wyraźnie wyartykułować. Czas
podmiotów, oferujących młodym przedsiębiorcom, firmom czy start-upom jedynie środki

finansowe na prowadzenie działalności czy granty, bezpowrotnie mija. Dzisiaj, chcąc stanowić
realną konkurencję dla wielkich ośrodków europejskich, powinniśmy postawić na know-how i
kontakty. To dzięki zapewnieniu firmom wiedzy z obszarów, które zwykle stanowią
potencjalne ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, zyskujemy w konfrontacji z innymi
krajami dużą przewagę konkurencyjną.
Może czas na stworzenie ogólnopolskiego programu sprzyjania przedsiębiorczości (i jego
lokalnych wersji)? Może należy zadbać o przekazywanie przedsiębiorcom kompleksowej wiedzy
i know-how za pośrednictwem podmiotu, który będzie posiadał wszystkie niezbędne do tego
narzędzia?
Dlaczego jako przeciwnik mnożenia tworów państwowych i ingerencji w przedsiębiorczość
piszę o ogólnopolskim programie i stworzeniu dedykowanej agencji? Bo warto uczyć się od
naszych zachodnich sąsiadów – w przypadku Berlina liczby nie kłamią.

NORBERT NOWICKI
Ekspert ds. samorządów i administracji. Absolwent marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu. Prezes Zarządu fundacji INNpoznan, inicjator idei Centr Analiz Miejskich i Akceleratora Inicjatyw –
Start Up Społeczny. Stały autor w "Polsce w Praktyce"

Znaczenie Europy Wschodniej dla Niemiec
Marcin Żuber
Niemcy niewątpliwe należy postrzegać w kategoriach sojusznika, który jednak nie jest
skłonny do zaakceptowania silnego, równorzędnego sąsiada na wschodzie. Stąd
konieczność powolnej, metodycznej budowy alternatywy w układzie międzynarodowym
na osi Bałtyk – Morze Czarne.

Stwierdzenie, że Europa Wschodnia pozostaje kluczowym obszarem strategicznym dla
Niemiec, nie ulega większym wątpliwościom. Ten obszar był, jest i będzie przez Niemców
eksploatowany: gospodarczo, społecznie czy nawet kulturowo. Można wręcz stwierdzić, że to
zasadniczy teren ekspansji niemieckiej i realizacji mocarstwowych dążeń tegoż państwa.
Niemcy z pewnością nie porzucą swoich celów związanych z tą częścią Europy.
Należałoby w tym miejscu zdefiniować zawarte w tytule artykułu pojęcie Europy Wschodniej.
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Środkowej, obejmującej Polskę, Węgry, Czechy, Słowację, Słowenię, Austrię, a także same
Niemcy. W sensie kulturowym można rozszerzyć ten obszar o rumuński Siedmiogród,

zachodnią Ukrainę i kraje bałtyckie. Odpowiada on więc XIX-wiecznej niemieckiej koncepcji
geopolitycznej tzw. Mitteleuropy. Europa Wschodnia to tereny na wschód od Mitteleuropy,
czyli – na dzisiejszej mapie politycznej – Ukraina, Białoruś i Rosja. Podział ten jest o tyle
istotny, że koncepcja Mitteleuropy jest w zasadzie ciągle aktualna, choć oczywiście
w przeobrażonej formie. Na ten obszar Niemcy z pewnością chcą bezpośrednio oddziaływać.
STREFA WPŁYWÓW
Nie chodzi, oczywiście, o ekspansję związaną z agresją i anektowaniem terenów czy
germanizacją kulturową. Chodzi przede wszystkim o utrzymywanie państw znajdujących się
na tym obszarze w strefie bezpośrednich wpływów, eksploatowanie tych terenów na
płaszczyźnie gospodarczej, zdobycie dominującej pozycji ekonomicznej przez firmy
niemieckie, kontrolowanie i kształtowanie zgodnie z niemiecką racją stanu infrastruktury
komunikacyjnej, a także sprawowanie istotnej kontroli nad sektorem finansowym. Można
powiedzieć, że celem jest wykorzystywanie walorów (demograficznych, gospodarczych,
transportowych) tych państw jako sojuszników, którzy mogą znacząco podnosić pozycję
gospodarki niemieckiej, a kontrola interesów na tym obszarze stanowi potencjalną kartę
przetargową w rozgrywkach globalnych. Niemcy niewątpliwie chcą, aby pozostałe państwa
Mitteleuropy były ustawione w pozycji sojuszniczej i maksymalnie powiązane z nimi zarówno
formalnie, jak i faktycznie.
Niemcy są największym i dominującym żywiołem w Europie kontynentalnej i w naturalny
sposób szukają obszarów dla swej ekspansji. Kierunkiem ich działań jest oczywiście wschód.
Francja jest na tyle silna, że nie pozwoli Niemcom na istotne zdominowanie siebie (choć
jednocześnie już – zbyt słaba, aby rywalizować z Niemcami o dominującą pozycję w Europie).
Na innej płaszczyźnie stawiać należy kraje na wchód od przybliżonej linii Niemna, Bugu,
Dniestru – to już teren bezpośredniego oddziaływania Rosji i tu zapewne Niemcy nie podejmą
ryzyka przejęcia kontroli, dopóki Rosja będzie na tyle silna, aby skutecznie się opierać. Gdyby
Niemcy chciały osiągnąć pozycję rzeczywiście mocarstwową w ujęciu globalnym, opanowanie
tzw. pomostu bałtycko-czarnomorskiego należy uznać za niezbędne.

ZMIANA POZYCJI
Żyjemy aktualnie w epoce policentryzacji hegemonii światowej. Stany Zjednoczone tracą,
uzyskaną po zakończeniu zimnej wojny, pozycję jedynego dominującego mocarstwa
globalnego. Do rywalizacji z nimi stanęły Chiny. Oba kraje szukają strategicznego sojusznika
w Rosji, która sama w sobie nie ma szans na zdobycie pozycji hegemonicznej, ale może stać
się języczkiem u wagi w rywalizacji Pekinu i Waszyngtonu.
Policentryzacja dominacji światowej stwarza też szanse na przewartościowanie pozycji przez
mocarstwa regionalne. Na terenie Europy w tym kontekście liczy się właściwie tylko jeden kraj
– Niemcy.
Stąd w długofalowej strategii należy spodziewać się zwrotu Niemiec na wschód. Tak duży,
zarówno ludnościowo, kulturowo, jak i gospodarczo organizm jak Niemcy musi dążyć do
wzmacniania swoich wpływów i budowania pozycji dominującej. Zupełnie inną sprawą jest to,
czy interes Niemiec pozostaje zbieżny z interesem krajów Europy Środkowej, w szczególności
Polski. Uświadomienie sobie, że niemiecka polityka, mająca na celu próbę podporządkowania
sobie Mitteleuropy, stanowi w zasadzie immanentną cechę tego kraju, niezależną w ujęciu
długofalowym od woli poszczególnych włodarzy, jest kluczowe dla stworzenia polskiej
strategii politycznej w kontekście dążeń i celów Niemiec.
Trudno się łudzić, że kraje Europy Środkowej będą mówić w tej sprawie jednym głosem.
Z pewnością w wielu kwestiach należy współdziałać z Niemcami, zarówno w ujęciu
strategicznym, jak i z uwagi na korzyści doraźne. Współpraca z nimi przysparza i może
przysporzyć jeszcze większych zysków gospodarczych. Jednak oparcie własnego bytu,
zawieranie sojuszu z jednym partnerem strategicznym jest zawsze nierozsądne. Należy więc
budować alternatywne rozwiązanie, niekoniecznie korzystne dla Niemiec, którym zależy
oczywiście na stabilnej pozycji krajów Mitteleuropy i ich zasobności, a zarazem – na ścisłej
zależności od Berlina, przede wszystkim gospodarczej. W kwestii budowania alternatywy dla
takiej sytuacji nie należy działać w sposób otwarty, prowokacyjny.
Póki co ze współpracy z Niemcami możemy czerpać mnóstwo korzyści, a i w przyszłości
jesteśmy przecież skazani na sąsiedztwo, które w związku z tym należy pielęgnować jak
najlepiej. Ważne, abyśmy w ramach tego układu mieli jak najmocniejszą kartę przetargową.

Może nią być wcielona w życie koncepcja Trójmorza, czy raczej Międzymorza (która byłaby
realna w przypadku implozji Rosji, czego wykluczyć nie można). Koncepcje te, jeżeli miałyby
przerodzić się w konkret, nie urzeczywistnią się raczej w wyniku zinstytucjonalizowanych,
głośno komunikowanych na arenie międzynarodowej działań i umów multilateralnych
ogłaszających ich powstanie, bo na to silne Niemcy nie pozwolą. Powinny być raczej
realizowane poprzez szereg drobnych kroków: budowanie powiązań gospodarczych,
infrastrukturalnych i finansowych, przede wszystkim na linii północ-południe (Morze Czarne
– Morze Bałtyckie), które stworzą faktyczny obszar wzajemnych interesów międzynarodowych
niezależny od Niemiec (oczywiście potrzeba na to kilku dekad mądrych działań).
SIŁA ROSJI
Nie sposób w tych rozważaniach pominąć Rosji, będącej zagrożeniem dla Polski, a w istocie
również dla Niemiec. Dopóki Rosja utrzymuje swój potencjał militarny, dopóty będzie
zasadniczym strategicznym odniesieniem dla Niemiec na wschodzie.
Projekt Nord Stream pokazuje stosunek Niemiec do Europy Wschodniej. Głównym punktem
odniesienia jest właśnie Rosja i to ona stanowi oś budowania strategii przez Niemcy. Nord
Stream wiąże się z tworzeniem wzajemnych zależności między państwami, także zależności
Rosji od Niemiec, co de facto podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Nie zmienia to faktu, że
Europa Środkowa stanowi strategiczny obszar dla Berlina i że zrobi on wszystko, aby uchronić
ją przed Rosją. Nie oznacza to jednak, że stolica Niemiec nie będzie utrzymywać korzystnych
bilateralnych stosunków gospodarczych z Moskwą, łącznie z takimi, które nie okażą się
korzystne dla krajów leżących na wschód od Odry. Niemcom nie zależy na wspieraniu
strategicznych interesów pozostałych krajów Mitteleuropy, jeżeli nie są one bezpośrednio
powiązane z interesem samych Niemiec.
Pozostaje pytanie, jak Niemcy będą reagowały na agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy.
Z pewnością nie jest to dla nich sytuacja komfortowa, najprawdopodobniej jednak, pomimo
krótkoterminowych sankcji i ogólnego potępienia działań rosyjskich, odpuszczą Moskwie jej
ostatnie działania. Sprawa to niebagatelna, bowiem wciągnięcie Ukrainy w orbitę ich wpływów
jest kluczowym elementem budowania hegemonii Niemiec na większą skalę. Kontrola
„pomostu bałtycko-czarnomorskiego” oznaczałaby kontrolę przejścia lądowego z obszaru Azji
(która będzie prawdopodobnie centrum światowej gospodarki) do Europy. Oddanie Ukrainy

Moskwie nie tylko niweczy tę możliwość, ale również przybliża Rosję do granic strefy
bezpośrednich wpływów niemieckich. Niemcy z pewnością jak ognia boją się ewentualnych
prób „testowania” przez Rosję możliwości aneksji – czy to formalnej, czy to faktycznej –
państw leżących w ich strefie wpływów, począwszy od republik bałtyckich.
Pomimo partnerskich gestów, Rosja pozostaje więc głównym zagrożeniem dla Niemiec.
Przesuwanie się strefy rosyjskiej na zachód spłyca niemiecką głębię strategiczną na wschodzie.
Zbliżenie z agresywną Moskwą może też zniechęcić kraje Europy Środkowej do Berlina. Nie
będą one chciały budować swojej przyszłości opartej na protekcji Niemiec, które nad ich
głowami dogadują się z Rosją wbrew ich interesom (a przynajmniej – wbrew części z nich).
WNIOSKI DLA POLSKI
Jak powinna w tej grze postępować Polska? Strategicznym zagrożeniem egzystencjalnym jest
dla naszego państwa Rosja. Niemcy niewątpliwe należy postrzegać w kategoriach sojusznika,
który jednak nie jest skłonny do zaakceptowania silnego, równorzędnego sąsiada na wschodzie.
Stąd konieczność powolnej, metodycznej budowy alternatywy w układzie międzynarodowym
na osi Bałtyk – Morze Czarne. Jednocześnie wskazane jest wzmacnianie relacji z Niemcami
i wzmacnianie UE, ponieważ poprawia to naszą pozycję wobec Rosji. Podwojenie PKB,
podwojenie wymiany handlowej z Niemcami (już jest ona wyższa niż ta niemiecko-rosyjska)
też służy naszemu umocnieniu.
Ważne, aby uświadomić sobie, że Mitteleuropa to także Niemcy, a nie tylko kraje na wschód
od nich. Berlin zrobi zatem wszystko, aby nie wpuścić na ten obszar Rosji. Nie tylko
zniweczyłoby to całkowicie jego plany mocarstwowe, ale byłoby również zagrożeniem
o charakterze egzystencjalnym. I ten żywotny interes Niemiec trzeba umiejętnie rozegrać
z korzyścią dla Polski.

MARCIN ŻUBER
Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego w Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.), zajmującego się m.in. finansowaniem przedsiębiorstw, projektami
termomodernizacyjnymi, analizą efektywności inwestycji oraz organizacją misji gospodarczych do krajów Europy
Wschodniej. Członek Rady Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A., wspierającego inwestycje w sektorze małych i
średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Oswoić zmianę: jak wspierać ludzi w radzeniu sobie z emocjami
Małgorzata Polińska
Transformacja, reorganizacja, zmiana – to w ostatnim czasie hasła odmieniane przez
wszystkie przypadki. Na pewno spotkałeś się kiedyś z powiedzeniem: „W życiu pewne są
tylko śmierć i zmiany”. Współczesne, szybkie tempo egzystencji, rozwój technologiczny
czy przemiany społeczno-kulturowe sprawiają, że ludzie zmuszeni są do nieustannego
modyfikowania swoich zachowań i przystosowywania się do nowych sytuacji i warunków.

Prognozuje się, że zmiany, jakich będziemy doświadczać zarówno w sferze zawodowej, jak
i prywatnej, będą coraz częstsze i bardziej raptowne. Dlatego o sukcesie decydować będzie
umiejętność adaptacji do sytuacji oraz szybkość naszych reakcji. I dotyczy to zarówno
jednostek, jak i zespołów czy całych organizacji. Zmiana jest bowiem czynnikiem
napędzającym i budującym przewagę. Jest także naturalnym bodźcem do rozwoju, choć mimo
to budzi w wielu z nas obawy.
Gdy mówimy o zmianie, mówimy o ludziach, o ich emocjach, przekonaniach
i przyzwyczajeniach. Proces zmiany jest dość charakterystyczny i dotyczy wszystkich, których
ona dotyka.
Składa się z kilku faz, do których należą między innymi: (1) szok/wyparcie, (2)
opór/zaprzeczanie, (3) akceptacja, (4) poszukiwanie/eksperymentowanie i (5) adaptacja.
W procesie zmiany każdy z nas przechodzi kolejno przez poszczególne etapy. Jednak długość
pozostawania na każdym z nich jest różna i zależy od wielu czynników, jak choćby: gotowość
na zmiany, potrzeba bezpieczeństwa, zgodność własnych poglądów z kierunkiem zmiany,
nastawienie na efekty i indywidualne korzyści czy źródło samej zmiany (motywy wewnętrzne
lub czynnik zewnętrzny). W obliczu różnych zmian reagujemy odmiennie, dlatego bardzo
trudno jest przewidzieć, z jaką odpowiedzią ze strony ludzi będzie trzeba się zmierzyć.
Większość z nas nie lubi zmian i chciałoby ich uniknąć, ponieważ niosą one ze sobą niepewność
i utratę poczucia kontroli nad sytuacją. Często wymagają wyjścia ze znanej i lubianej strefy
komfortu, porzucenia stabilizacji, zdobycia nowych umiejętności i przełamania status quo.
Jak zatem możesz wspierać swoich ludzi w procesie zmiany, żeby złagodzić jej negatywne
skutki i skoncentrować się na szansach, które ze sobą niesie? Każdy etap procesu zmiany stawia
przed liderem konkretne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć. Jak zatem postępować?

WYPARCIE
Na etapie wyparcia ludzie czują się zaskoczeni i postawieni pod ścianą, odczuwają niepewność
i zagubienie, przez co tracą poczucie bezpieczeństwa. Często nie rozumieją sytuacji. Dlatego
właśnie najważniejsze jest dostarczanie im odpowiednich danych.

Wyjaśniaj i komunikuj swojemu zespołowi szczerze i wprost, czego zmiana dotyczy, jakie są jej
powody, czego się od nich oczekuje i jaką rolę będą pełnić w jej trakcie.
Warto również nakreślić docelowy obraz oraz planowane kroki i wyjaśnić, jak zmiana wpłynie
na każdego członka zespołu – jaka będzie jego rola, co zmieni się w zakresie jego obowiązków
oraz jakie kompetencje będzie musiał nabyć. Zachęcaj swój zespół do zadawania pytań,
wyjaśniaj wątpliwości, pozwalaj na wyrażenie obaw i wyrzucenie żalu. Upewniaj się, jakie
informacje są jeszcze potrzebne, i nie zakładaj, że to, co tobie wydaje się ważne, jest wszystkim,
co ludzie muszą wiedzieć. Pytaj, dzięki temu wrócisz do zespołu z konkretnymi informacjami.
OPÓR
W fazie oporu ludzie najczęściej zaczynają bronić się przed zmianą. Próbują udowodnić, że nie
jest ona potrzebna, bo wszystko działa, jak należy. Dowodzą, że pozostanie przy status quo jest
najlepszym rozwiązaniem, szukają argumentów dyskredytujących nowy pomysł. Jednym
z mechanizmów obronnych jest wzrost zaangażowania w dotychczasowe zadania, który
prowadzi często do wzrostu produktywności. Jest to swoista manifestacja, że nie ma potrzeby
nic zmieniać, skoro w dotychczasowym układzie możemy też działać lepiej. Jednocześnie
członkowie zespołu zaczynają sabotować próby wdrażania zmiany, odmawiają współpracy lub
głośno protestują.
Na tym etapie jako lider powinieneś zakomunikować jasno nieuchronność zmiany i jej
nieodwracalność.
Równocześnie stwórz ludziom przestrzeń do dalszych rozmów o ich obawach i wyzwaniach,
okazuj zrozumienie dla ich poglądów i staraj się pokazywać inną drogę, korzyści oraz nowe
możliwości. Zachęcaj do próbowania i niezniechęcania się nieudanymi próbami.

AKCEPTACJA
Kiedy ludzie przekonują się o nieuchronności zmiany, przychodzi moment pogodzenia się
z sytuacją i jej akceptacji. Pojawia się również refleksja na temat własnej roli i próby jej
redefiniowania. Często na tym etapie podejmowana jest decyzja, czy członkowie zespołu godzą
się ze zmianą i chcą być dalej jej częścią, czy też rezygnują.

Twoją rolą jest udzielenie im niezbędnego wsparcia: niezależnie od podjętej decyzji podkreślaj
szanse, jakie się przed nimi pojawiają.
EKSPERYMENTOWANIE
Zaakceptowanie zmiany jest momentem przełomowym, w którym ludzie zaczynają
dostrzegać, że dalszy opór nic nie da, a gorzej już nie będzie. To stwarza przestrzeń do
eksperymentowania, testowania nowych ról i nowych modeli działania. Twoi ludzie zaczynają
dostrzegać pierwsze korzyści, będą też szukać optymalizacji i możliwych usprawnień. Jest to
jednocześnie moment spadku wydajności, ponieważ uczą się nowych zachowań, poznają je
empirycznie, zdobywają nową wiedzę.
Dlatego Twoim podstawowym zadaniem jest pomaganie ludziom w nabywaniu i rozwijaniu
nowych kompetencji. Zapewniaj szkolenia i niezbędny transfer wiedzy, przyzwalaj na błędy i
pomagaj wyciągać wnioski.
Jednocześnie doceniaj starania i zachęcaj do dalszego poszukiwania nowych rozwiązań,
dostosowywania nowego modelu do własnych potrzeb.

ADAPTACJA
Adaptacja to moment przystosowania się i przyzwyczajenia do nowego modelu, który staje się
obowiązującym. Efektywność ponownie wzrasta, a ludzie czują się swobodnie i pewnie,
ponieważ posiadają potrzebną wiedzę i umiejętności. Warto na tym etapie ponownie docenić
ich wysiłki i zaangażowanie – przecież bez nich zmiana by się nie powiodła.
NOWE PODEJŚCIE DO ZMIAN
Coraz częściej widać również transformację samego podejścia do zmiany. Obecnie w
zarządzaniu ludźmi w procesie zmiany na drugi plan schodzą kwestie związane z
motywowaniem ich do wdrażania wcześniej zdefiniowanych cudzych pomysłów i
przekonywaniem, dlaczego są one dobre i słuszne. Rolą lidera jest dziś tworzenie środowiska,
w którym ludzie czują się uprawnieni i wręcz są zachęcani do rozwijania własnych pomysłów,
budowania poczucia wpływu, współodpowiedzialności i przynależności, aby inicjować zmiany
i maksymalizować ich pozytywne efekty.

Amy Jen Su, współautorka książki Own the Room: Discover Your Signature Voice to Master
Your Leadership Presence wspomina z kolei o 3 krokach stosowanych przez liderów podczas
przeprowadzania ludzi przez zmiany.
Po pierwsze: pamiętaj „najpierw załóż własną maskę tlenową”. Każda zmiana wywołuje opór
i jest to naturalny odruch obronny, dlatego zadbaj o siebie i swoje emocje, zrozum sytuację i
swoje położenie, przeanalizuj zmianę oraz jej wpływ na Ciebie, Twoją pozycję, otoczenie i
Twoich ludzi.
Tak jak ratownik medyczny na miejscu wypadku – jeśli chcesz pomagać innym przejść przez
zmianę, najpierw zadbaj o własne emocjonalne bezpieczeństwo. Emocje, które będą Ci
towarzyszyć w zmianie, mogą „udzielać się” wszystkim dookoła i oddziaływać na ich reakcje
– wzmacniać je lub łagodzić. Dlaczego jest to tak ważne? Wyobraź sobie sytuację, gdy –
przepełniony strachem o własną przyszłość – z ogromnymi obawami wewnętrznymi i bez wiary
w słuszność realizowanej zmiany wychodzisz do swoich ludzi, aby ich uspokoić i zapewnić, że
wszystko pójdzie dobrze. Obawiam się, że nie wypadniesz przekonująco, najprawdopodobniej
zdradzi cię mowa ciała, a emocje negatywnie nacechują komunikat. Mówi się, że emocje są
złym doradcą i w tym przypadku jest to najszczersza prawda. Dlatego postaraj się je poznać i
zrozumieć, co jest ich przyczyną. Gdy oswoisz emocje, odzyskasz kontrolę i poczujesz się
bezpieczniej.
Po drugie: patrz na siebie jak na osobę, która ma wpływ, jak na współwłaściciela zmiany.
Przyjmij współodpowiedzialność za jej wdrożenie i przebieg. Zamiast stać biernie z boku i być
przedmiotem zmiany, stań się jej współtwórcą, zidentyfikuj swoje pola wpływu, zdefiniuj
elementy, które są dla Ciebie szczególnie ważne, i działaj.
Zaangażowanie się i znalezienie swoich stref wpływu pozwala odzyskać kontrolę nad sytuacją
i skoncentrować się na obszarach – z twojej perspektywy – najbardziej istotnych. Zrozumienie,
że jesteś podmiotem zmiany, daje przestrzeń do eksperymentowania, testowania i
przedstawiania swoich pomysłów, wyciągnięcia z niej korzyści. Postrzegaj zmianę jako szansę,
a nie zagrożenie.
Po trzecie: stań się przykładem dla swoich ludzi, zarówno poprzez postawę, jak i działanie.
Zachęcaj ich do włączenia się w proces, do dzielenia pomysłami. Pokazuj, na jakich aspektach

warto się skupiać i gdzie szukać wsparcia. Pomagaj swoim pracownikom w poszukiwaniu
okazji do usprawnienia zmiany tak, aby działała na ich korzyść.
Wspieraj zespół w tym, aby pozostawał na właściwym kursie i koncentrował się na przyszłych
szansach, jakie się przed nim otwierają.
Jak widać, emocje są nieodłącznym elementem zmiany, dlatego warto wiedzieć, jak samemu
sobie z nimi radzić i jak wspierać innych w ich zrozumieniu i przezwyciężaniu. Niezależnie od
strategii, którą wybierzesz, pamiętaj: żeby zmiana zakończyła się sukcesem, nie pozostawiaj
ludzi samych z ich emocjami i potrzebami. Twoja obecność nie zagwarantuje, że nie
poniesiecie żadnych strat, ale pomoże Twoim współpracownikom lepiej i szybciej odnaleźć się
w sytuacji.

MAŁGORZATA POLIŃSKA
Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Z wykształcenia specjalistka HR (ab-solwentka Wydziału
Cybernetyki na Wojskowej Akademii Technicznej) oraz project manager (Akademia Leona Koźmińskiego). Z
pasji miłośniczka ludzi i ich historii, specjalistka w zakresie harmonizacji i rozwoju zespołów, konsultant oraz
trener. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty w firmach z branży doradczej, infrastrukturalnej,
IT, szkoleniowej oraz współpracując ze start-upami. Moderator Design Thinking i trener Metody Biegun.

Czy NATO nas obroni?
Północnoatlantyckim
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Rafał Zaniewski

Wiązanie własnego bezpieczeństwa z sojuszem lub układem międzynarodowym to zawsze
pewnego rodzaju ryzyko i niepewność. W kraju nad Wisłą Sojusz Północnoatlantycki jest
jednak przede wszystkim postrzegany jako strażnik naszej niepodległości, a ponad
połowa Polaków uważa, że przynależność do paktu gwarantuje nam pokój i
bezpieczeństwo.

Już wkrótce minie 20 lat od wstąpienia Polski w szeregi państw należących do Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego. To naprawdę długi czas, który wart jest chwili refleksji i
podsumowania. Od dwóch dekad nasze bezpieczeństwo łączymy przede wszystkim z
obecnością w największym sojuszu polityczno-militarnym na świecie, podkreślając przy tym
jego trwałość oraz wartości leżące u jego podstaw. Poważnie traktując swoje zobowiązania
członkowskie, oczekujemy tego samo od innych. Wierzymy, że w razie zagrożenia nie
zostaniemy sami – pomimo naszych tragicznych doświadczeń dotyczących przedwojennych
aliansów.

Wiązanie własnego spokoju z sojuszem lub układem międzynarodowym to zawsze pewnego
rodzaju ryzyko i niepewność. Bez wątpienia oznacza uzależnienie się od czynników
zewnętrznych, niekontrolowanych przez polski rząd. W kraju nad Wisłą Sojusz
Północnoatlantycki jest jednak przede wszystkim postrzegany jako strażnik naszej
niepodległości, a ponad połowa Polaków uważa, że przynależność do paktu gwarantuje nam
pokój i bezpieczeństwo.
W takim razie jak to jest z tym NATO? Możemy mu ufać bezgranicznie?
Żeby zrozumieć istotę problemu, warto zadać dość nieoczywiste pytanie. Czy podczas naszego
członkostwa NATO zawsze było skłonne sprostać pokładanym w nim przez nas nadziejom?
To trudne pytanie, na które nie ma jednej – prostej i oczywistej – odpowiedzi. Chociażby z tego
względu, że NATO nigdy nie musiało się zmierzyć ze zbrojną napaścią na jedno z jego państw
członkowskich. Chcąc jednak spróbować znaleźć odpowiedź, warto posłużyć się konkretnymi
przykładami.
ZROZUMIEĆ ZAGROŻENIE
Przez wiele lat Polska oraz inne nowo przyjęte państwa paktu miały poczucie, że są traktowane
jak członkowie drugiej kategorii. Takie twierdzenie nie było pozbawione konkretnych podstaw.
Werbalne zapewnienia o jedności i wspólnych celach oraz brak stałej obecności wojsk
sojuszniczych na terytorium nowych członków nie zawsze napawały optymizmem. Sytuacja
zmieniła się wraz z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który stał się szansą na zmianę
statusu Polski oraz pozostałych państw wschodniej flanki NATO.
Rok 2014 był pewnego rodzaju cezurą w najnowszej historii sojuszu. Jak mogliśmy zauważyć,
od tego momentu nastąpiła wyraźna zmiana percepcji zagrożeń ze strony Rosji przez naszych
zachodnich sojuszników.
Zmiana postrzegania sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej doprowadziła do realizacji
ważnych postanowień przyjętych podczas szczytów NATO w walijskim Newport oraz w
Warszawie. Powstanie tzw. szpicy NATO oraz batalionowych grup bojowych to namacalny
dowód na transformację podejścia sojuszu do obrony państw flanki wschodniej. Zrewidowane

zostały również dotychczasowe plany obrony Polski oraz państw bałtyckich. Jak się okazało,
obrona Litwy, Łotwy i Estonii w określonych sytuacjach jest bardzo trudna, jeśli w ogóle
możliwa, a przerzut wojsk sojuszniczych na terytorium Polski może zająć o wiele więcej czasu,
niż do tej pory przewidywano. Niestety, dopiero dramat naszego sąsiada pomógł naszym
partnerom zrozumieć, że zagrożenia z kierunku wschodniego to nie przejaw rusofobii ze strony
Polaków oraz Bałtów, a realne niebezpieczeństwo.
INTERESY PONAD WSPÓLNE WARTOŚCI
Wojna na Ukrainie przyczyniła się do zmian nie tylko w samej organizacji, jaką jest NATO.
Niektóre państwa zrozumiały w końcu, że stary niedźwiedź nie zasnął na wieki, a agresja –
najpierw wobec Gruzji, a następnie wobec Ukrainy – to efekt odradzającej się neoimperialnej
polityki rosyjskiej. Warto w tym momencie przypomnieć o tym, jak wyglądała polityka i
interesy prowadzone do 2014 roku względem Rosji przez naszych bardzo ważnych partnerów
w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej – Niemcy i Francję.
Rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy tymi krajami (tutaj najjaskrawszym przykładem
jest budowa rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream) swoim zasięgiem zaczął również
obejmować kontrakty zbrojeniowe. Stanowiło to sytuację bez precedensu, ponieważ
umożliwiało transfer nowoczesnych technologii z krajów będących członkami NATO do kraju,
który w doktrynie wojennej określa Sojusz Północnoatlantycki swoim wrogiem. Najbardziej
znanymi przykładami kooperacji tego typu był kontrakt na zakup przez Rosję dwóch
nowoczesnych francuskich okrętów desantowych typu Mistral oraz umowa z niemieckim
koncernem Rheinmetall na budowę centrum szkoleniowego wojsk lądowych sił zbrojnych
Federacji Rosyjskiej na poligonie w Mulino w pobliżu Niżnego Nowogrodu. Ostatecznie nie
doszło do finalizacji żadnego z tych przedsięwzięć jedynie ze względu na zmianę sytuacji
międzynarodowej spowodowaną konfliktem na Ukrainie. Niestety projekt gazociągu Nord
Stream 2 w dalszym ciągu jest realizowany.
Francja i Niemcy wraz z Polską są członkami UE i NATO, wspólnie tworzą także Trójkąt
Weimarski. Wartości i cele określane przez te organizacje niestety nie powstrzymały naszych
sojuszników od podjęcia współpracy, która z punktu widzenia Polski była szkodliwa i mogła
podnieść potencjał oraz zdolności rosyjskiej armii.

Prowadzi to do prostego wniosku, że wspólnota wartości wcale nie musi stanowić
wystarczającego przeciwwskazania do współdziałania z państwem, które z naszej perspektywy
może mieć wrogie zamiary.
JAK SIĘ OBRONIĆ?
Właśnie interesy oraz różnice w postrzeganiu niebezpieczeństw i ich źródeł stanowią według
mojej oceny główne zagrożenie dla wiarygodności i jednomyślności państw sojuszu w sytuacji
zagrożenia. Bez jedności i konsensusu trudno będzie oczekiwać szybkiej i zdecydowanej
reakcji, a na tym właśnie najbardziej zależy państwom wschodniej flanki. Jest to także klucz
do odpowiedzi na moje pytania z pierwszych akapitów tekstu. Polska zawsze będzie czuć się
bezpieczniej i obdarzy swoich sojuszników większym zaufaniem, jeśli godzące w nią
zagrożenia będą postrzegane w podobny sposób przez największe państwa NATO.
Mój sceptycyzm, mogący się wyłaniać z niniejszego artykułu, w żaden sposób nie wynika z
niechęci do NATO lub zawierania sojuszy. Wręcz przeciwnie, uważam że nasze członkostwo
w pakcie to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła nam się przydarzyć po 1989 roku w
dziedzinie bezpieczeństwa. Nie mam również na celu podważania wiarygodności paktu,
musimy być jednak świadomi tego, że NATO nie jest ponadpaństwową organizacją
międzynarodową, posiadająca własną armię gotową do użycia zawsze i wszędzie.
Sojusz to 29 suwerennych państw o różnym potencjale, posiadających własne interesy
polityczne i gospodarcze, które w obliczu zagrożenia mogą zaważyć na podejmowanych przez
nie decyzjach.
Pomimo wszystkich pozytywów, jakie niesie członkostwo Polski w NATO, nie możemy
zapominać, że ani stan bezpieczeństwa, ani jedność wspólnoty euroatlantyckiej nie muszą trwać
wiecznie. Dzisiaj, jeśli czujemy się pewnie pod parasolem ochronnym sojuszu, powinniśmy
dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać nasze zdolności obronne, zwłaszcza te, których nie
posiadamy lub które posiadamy w ograniczonym zakresie. Dlaczego? Ponieważ
bezpieczeństwo Polski w głównej mierze zależy tylko od nas, a sojusz, choćby nawet
największy na świecie, nigdy nie da stuprocentowej pewności, że oczekiwana pomoc przyjdzie
na czas.
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