
Rok 1989 gruntownie zmienił także
relacje między państwami w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej. Wydaje
się, że największym beneficjentem
tych zmian stały się Polska i Niemcy.
Odzyskanie przez Rzeczpospolitą su-
werenności i  zjednoczenie Niemiec
otworzyły drogę do rozwiązania jed-
nego z głównych problemów powo-
jennej Europy – uznania granicznego
status quo na Odrze i  Nysie. Dzięki
temu możliwe stało się rozpoczęcie
rzeczywistego dialogu w duchu zbli-
żenia i  pojednania. By uzmysłowić
sobie wyjątkowy charakter przełomu
lat osiemdziesiątych i  dziewięćdzie-
siątych XX wieku, warto przypomnieć
karykaturę niemieckiego rysownika
Waltera Hanela z 1990 roku. Sprawną
kreską oddał on stan relacji dwustron-
nych polsko-niemieckich i pracę, którą
należało wykonać. Na pierwszym pla-
nie umieścił most, na którego prze-
ciwnych końcach stali premier Tadeusz
Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl;
w środku mostu ziała ogromna dziura.
Mimo to Mazowiecki i Kohl usiłowali
podać sobie ręce. Ramiona mieli jednak
za krótkie, musieli więc skorzystać

z protez. Na drugim planie rysownik
umieścił inny most, niemiecko-fran-
cuski, potężny, w doskonałym stanie,
tętniący ruchem w  obu kierunkach.
W ten skrótowy sposób Hanel oddał
stan stosunków polsko-niemieckich
na starcie, to znaczy na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Oba państwa i  narody wkraczały
w nowy etap swej historii i i wzajem-
nych relacji. Owa dziura w moście to
był spadek przeszłości, który należało
przezwyciężyć, załatać nową treścią
pozytywnych powiązań i doświadczeń.
Wielokrotnie były to sprawy, których
geneza tkwiła w okresie drugiej wojny
światowej i jej politycznych skutkach.

Potrzeba
Porozumienia

W 1989 roku Polska i Niemcy sta-
nęły przed wyjątkową szansą, by ułożyć
wzajemne relacje na nowo i  na ko-
rzystnych zasadach. Świadomi wagi
tego historycznego momentu byli po-
litycy obu państw. 12 września 1989
roku Tadeusz Mazowiecki, przedsta-
wiając program swego rządu, oznajmił

w Sejmie: Potrzebujemy przełomu w sto-
sunkach z RFN. Społeczeństwa obu krajów
poszły już znacznie dalej niż ich rządy.
Liczymy na wyraźny rozwój stosunków
gospodarczych i chcemy prawdziwego po-
jednania na miarę tego, jakie się dokonało
między Niemcami a Francuzami.

Nowemu otwarciu miała służyć
wizyta kanclerza RFN w Polsce, która
odbyła się 9–14 listopada 1989 roku.
W  jej trakcie doszły wieści o wystą-
pieniach ulicznych w Berlinie Wschod-
nim i  zburzeniu muru dzielącego
miasto, ale i  symbolicznie Niemcy
oraz Europę. Sprawy bilateralne pol-
sko-(zachodnio-)niemieckie szybko
przerodziły się w kwestie polsko-nie-
mieckie. […] gospodarze polscy – mówił
Kohl po powrocie do Niemiec – uświa-
domili sobie tego wieczora, iż może mają
do czynienia z narodzinami procesu, którego
zakończenie oznaczać będzie ich sąsiado-
wanie ze zjednoczonymi ponownie Niem-
cami.

Symbolem nowego otwarcia stała
się msza pojednania w  Krzyżowej,
w  której uczestniczyli premier Ma-
zowiecki i kanclerz Kohl. Wprawdzie
dzisiaj z  perspektywy czasu oceny

Rok 1989 stanowił przełom w dziejach Europy. Upadek komunizmu w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej, zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec stworzyły mocne podstawy

procesu stopniowego zrastania się podzielonych części kontynentu. Europa stanęła przed
ogromnymi wyzwaniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, a także kulturowymi.

Proces zrastania się Starego Kontynentu jeszcze się nie zakończył i nic nie wskazuje, by miało to
szybko nastąpić. Warto jednak zaznaczyć, że różnice historyczne zeszły obecnie na nieco dalszy
plan. Europa musi się dzisiaj zmagać z różnymi problemami i konfliktami, które nie ograniczają

się do wschodniej jej części i są przede wszystkim skutkiem globalizacji. 

„Dzieło traktatowe” 
z lat 1990–1991 wyznacznikiem

relacji polsko-niemieckich

Krzysztof Ruchniewicz 
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tego wydarzenia są bardziej zróżni-
cowane, podkreśla się m.in. pewien
dystans polskiego premiera do szcze-
rości intencji strony niemieckiej (nie-
załatwiona jeszcze sprawa potwier-
dzenia przebiegu granicy polsko-nie-
mieckiej na Odrze i Nysie), pozostaje
jednak faktem, że Krzyżowa przeszła
do historii jako miejsce symbolicznego
przełomu i spotkania. Doszło wtedy
również do manifestacji obecności
w Polsce mniejszości niemieckiej, co
po latach negowania jej istnienia przez
władze komunistyczne dla wielu Po-
laków było w  pewnym sensie także
zaskoczeniem. 

Efektem wizyty było wydanie
wspólnego obszernego oświadczenia
(składało się z aż 78 punktów), poli-
tycznego „brudnopisu”, który w na-
stępnych miesiącach był podstawą dal-
szych prac nad uregulowaniem wza-
jemnych relacji w nowej rzeczywistości

politycznej. Sprawa granicy nie została
jednak ostatecznie rozstrzygnięta,
a kanclerz Kohl unikał jednoznacznych
deklaracji ku zaniepokojeniu strony
polskiej.

Co z graniCą?

Temat granicy nie pojawił się także
w 10-punktowym programie zjedno-
czenia Niemiec, który przedstawił
kanclerz w  Bundestagu 28 listopada
1989 roku. Warszawa zareagowała na
to bardzo krytycznie. 7 grudnia podczas
posiedzenia Sejmu minister spraw za-
granicznych Krzysztof Skubiszewski
powiedział: Mówię o  polskim interesie
państwowym dlatego, że zasadniczym bra-
kiem 10-punktowego programu kanclerza
Helmuta Kohla […] jest przemilczenie
sprawy granic z  sąsiadami obu państw
niemieckich, w  szczególności z  Polską.
Braku tego nie wyrównuje generalna

wzmianka w pkt 6 programu, wskazująca
na nieograniczone poszanowanie integral-
ności i bezpieczeństwa każdego państwa.
Integralność oznacza także integralność te-
rytorialną. Niemniej tzw. pozycje prawne
RFN, jej orzecznictwo sądowe i akty ad-
ministracyjne nie abstrahują od sprawy
granic z 1937 roku. Stale pojawia się py-
tanie, jak program kanclerza traktuje in-
tegralność terytorium polskiego w jego obec-
nym kształcie.

Brak jednoznacznej deklaracji
w sprawie granicy na Odrze i Nysie
wywołał także irytację dawnych mo-
carstw koalicji antyhitlerowskiej. Su-
gestię, że powojenne graniczne status
quo jest kwestią otwartą, z niepokojem
przyjęto również w Moskwie. W dys-
kusjach podejmowanych na Kremlu
pojawić się miał wątek, który wydaje
się zaskakujący, bo w Polsce ta sprawa
nie była w tym czasie specjalnie pod-
noszona ani dyskutowana. Warto przy-

Kanclerz RFN Helmut Kohl (z prawej) i premier RP Jan Krzysztof Bielecki podpisują traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 
Bonn, 17 czerwca 1991 roku 
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toczyć fragment depeszy niemieckiej
ambasady w  Moskwie wysłanej do
centrali 14 grudnia 1989 roku: Analizy
trzech mocarstw, które opierają się przede
wszystkim na dyskusjach w Sekretariacie
Komitetu Centralnego, prowadzą do wnios-
ku, że prawdziwym drażliwym problemem
dla ZSRR nie jest kwestia granicy we-
wnątrzniemieckiej, lecz granicy na Odrze
i  Nysie. Poważne zakwestionowanie tej
granicy mogłoby bowiem mieć konsekwencje
także dla polskiej granicy wschodniej oraz
dla państw bałtyckich i Mołdawii. Nasze
rozmowy w ostatnich dniach nie przyniosły
podobnie jednoznacznych deklaracji o nie-
powstrzymaniu procesu zbliżenia między
obu państwami niemieckimi. Potwierdzili
oni jednak, że kwestia granicy na Odrze
i Nysie leży u podstaw aktualnych proble-
mów radzieckich, a  także, że za tym
wszystkim kryje się troska o pozycję we-
wnętrzną obecnego kierownictwa, które
widzi dla siebie niebezpieczeństwo wskutek
oskarżeń o roztrwonienie zwycięstwa w dru-
giej wojnie światowej.

W stolicach dawnych mocarstw
koalicji antyhitlerowskiej zaczęło prze-
ważać zdanie, że warunkiem przy-
szłego zjednoczenia Niemiec musi
być jednoznaczne i  publiczne po-
twierdzenie istniejącego w  Europie
granicznego status quo. Wiosną 1990
roku w Warszawie rozpoczęto prace
nad przyszłym traktatem polsko-nie-
mieckim (początkowo zakładano przy-
gotowanie traktatu generalnego re-
gulującego całokształt stosunków).
Projekt przekazano stronie niemieckiej
pod koniec kwietnia 1990 roku. Szybko
okazało się, że rachuby Warszawy na
podpisanie traktatu generalnego jeszcze
przed zjednoczeniem Niemiec nie są
realne. O tym, jakie trudności wiążą
się z uznaniem ostatecznego przebiegu
granicy między Polską a Niemcami,
pisał Kohl w liście do Mazowieckiego
jeszcze 4 kwietnia 1990 roku. Nie-
miecki kanclerz prosił polskiego pre-
miera o zrozumienie dla wrażliwości
Niemców, od których w godzinie jed-

ności niemieckiej będzie się żądać
gorzkiej i ostatecznej decyzji.

Dwa traktaty

Ostatecznie na konferencji 2+4
w Paryżu 17 lipca 1990 roku, w której
na specjalnych warunkach uczestni-
czyła delegacja polska, zapadła decyzja,
że zjednoczone Niemcy podpiszą
z Polską dwa traktaty: graniczny i re-
gulujący wzajemne relacje. Pierwszy
z  nich miał ostatecznie zakończyć
sprawy historyczne, natomiast drugi
wyznaczyć ramy i przyszłość rozwoju
sąsiedztwa oraz wielopłaszczyznowych
kontaktów.

Po zjednoczeniu Niemiec 3 paź-
dziernika 1990 roku wydarzenia poto-
czyły się bardzo szybko. 14 listopada
w  Warszawie ministrowie spraw za-
granicznych Polski i Niemiec Krzysztof
Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher
złożyli podpisy pod traktatem o  po-
twierdzeniu istniejącej granicy polsko-
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Podpisanie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy; na zdjeciu premier RP Jan Krzysztof Bielecki (w środku), polski minister spraw
zagranicznych Krzysztof Skubiszewski (z prawej) i prezydent RFN Richard von Weizsaecker 
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-niemieckiej. Ostatecznie ta część sche-
dy politycznych konsekwencji drugiej
wojny światowej przeszła do historii.
Co prawda przeciwko traktatowi pro-
testowała część środowisk wysiedlonych
Niemców, ale ogólnie społeczeństwa
obu państw akceptowały go. 

Od października trwały także prace
nad „dużym” traktatem. Między paź-
dziernikiem 1990 a kwietniem 1991
roku odbyło się sześć rund dwustron-
nych rokowań. Przygotowano treść
traktatu oraz – co było do przewidzenia
– tekst listów wymienionych między
ministrami spraw zagranicznych,
w których zawarto protokół rozbież-
ności. Negocjacje przebiegały już w in-
nej atmosferze. Diametralnie zmieniła
się sytuacja polityczna oraz położenie
obu partnerów. Przy traktacie granicznym
– wspominał polski negocjator prof.
Jerzy Sułek – Polska walczyła o uznanie
granicy na Odrze i  Nysie jeszcze przed
zjednoczeniem Niemiec. Delegacja RFN
zasłaniała się tzw. niemieckimi pozycjami
prawnymi, wedle których kompetencje
w  sprawie negocjacji granicznych będą
miały dopiero zjednoczone Niemcy. Po
podpisaniu traktatów „2+4” oraz traktatu
granicznego polski główny cel negocjacyjny,
czyli uznanie granicy, został zrealizowany.
Dlatego też można było przy „dużym
traktacie” zastosować inną taktykę nego-
cjacyjną –  nazwałem ją nie przeciwko
sobie, ale wspólnie do celu.

17 czerwca 1991 roku w Bonn uro-
czyście podpisano traktat o  dobrym
sąsiedztwie i  przyjaznej współpracy.
Jego sygnatariuszami byli przywódcy
rządów oraz ministrowie spraw za-
granicznych Polski i  Niemiec Jan
Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubi-
szewski oraz Helmut Kohl i  Hans-
-Dietrich Genscher. Układ wieńczył
wielomiesięczną pracę i wpisywał się
w  ogłoszoną jeszcze w  lutym 1990
roku przez ministra spraw zagranicz-
nych Krzysztofa Skubiszewskiego stra-
tegię polsko-niemieckiej wspólnoty losów
i interesów w jednoczącej się Europie. 

W drugiej połowie roku 1991 w Sej-
mie i Bundestagu odbyły się dyskusje
nad ratyfikacją traktatu. Politycy w obu
krajach zgodnie podkreślali europejski
wymiar traktatu oraz chęć znalezienia
rozwiązań modelowych dla pokony-
wania konfliktów z przeszłości. Trak-
taty polsko-niemieckie z 1990 i 1991

roku weszły w życie 16 stycznia 1992
roku po wymianie dokumentów ra-
tyfikacyjnych. Mimo ogromnego wy-
siłku, jaki włożono w przygotowanie
traktatu dobrosąsiedzkiego, niektóre
zawarte w  nim zapisy budziły kon-
trowersje i  były przedmiotem oży-
wionych dyskusji w następnych latach.
Chodziło szczególnie o kwestię róż-
nego statusu Polaków w Niemczech
i  Niemców w  Polsce, problem od-
szkodowań dla polskich ofiar zbrodni
nazistowskich oraz zagadnienia ma-
jątkowe i dotyczące obywatelstwa.

„Fatalizm wrogośCi”
Przełamany

Z perspektywy 30 lat obowiązywania
traktatu o dobrym sąsiedztwie i przy-
jaznej współpracy należy stwierdzić,
że – mimo zgłaszanej krytyki – stworzył
on trwałe podstawy rozwoju wzajem-
nych relacji. Porównywalnego aktu
w relacjach polsko-niemieckich nigdy
dotąd nie było. Dalsza współpraca obu
państw również była bez precedensu.
„Fatalizm wrogości”, jak pisał Stanisław
Stomma, okazał się możliwy do prze-
łamania, choć nie oznaczało to, że nie
było i nie ma punktów spornych czy
różnic interesów. Są one jednak częścią
sąsiedztwa. 

Traktaty graniczny i o dobrym są-
siedztwie są dokumentami o znaczeniu
historycznym, ważnymi etapami w za-
mykaniu spraw z przeszłości, ale także

w wyznaczeniu zadań na przyszłość.
Ocena traktatu o dobrym sąsiedztwie
wiąże się nie tylko z analizą jego zapi-
sów, ale też z ich aktywnym wykony-
waniem, także dzisiaj. W  2021 roku
Polskę i  Niemcy łączą współpraca
i przyjaźń (również ta najbardziej in-
tymna, kultywowana przez obywateli
obu krajów), choć nie brak różnic
i  rozbieżności. Czasem próbuje się
instrumentalizować historyczne re-
sentymenty, należy jednak przy każdej
okazji podkreślać pozytywny dorobek
obu krajów. 

Nie ulega wątpliwości, że polsko-
-niemiecki most, mimo pojawiających
się w ostatnich latach napięć, nie został
zerwany. W ostatnim roku z powodu
pandemii Covid-19 było może na nim
trochę ciszej i mniej tłoczno, ale wy-
miana trwa nieprzerwanie. Rządy obu
państw skupiły się na zwalczaniu pan-
demii, kwestie sporne zeszły na dalszy
plan – co więcej, okazało się, że nie-
rzadko są kreacjami politycznymi.
W  obliczu tragedii dziesiątek tysięcy
rodzin, zwłaszcza w  Polsce, dalsze
podgrzewanie emocji w relacjach bi-
lateralnych nie ma sensu i  mĳa się
z  interesem państwa oraz polskich
obywateli. Obecnie jesteśmy świadkami
dobrosąsiedzkiej pomocy, zwłaszcza
na pograniczu polsko-niemieckim.   
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Krzysztof ruchniewicz, historyk, profesor
w centrum studiów niemieckich i europejskich
im. willy’ego Brandta uniwersytetu
wrocławskiego

Traktat o  dobrym sąsiedztwie i  przyjaznej współpracy składał się
z obszernej preambuły, 38 artykułów oraz jednobrzmiących listów mi-
nistrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W preambule Niemcy
m.in. wsparły polskie aspiracje do przystąpienia do Wspólnot Europejskich,
w dalszej części dokumentu wskazano cztery kompleksy tematyczne.
Były to: zasady stosunków bilateralnych (ogólnie), ustanowienie konsultacji
politycznych różnego szczebla, regulacje poświęcone sprawom mniej-
szości narodowych oraz współpraca dwustronna (szczegółowe regulacje).
Szczególnie trzy artykuły warto tu wymienić: 20., 21. i  22. Określały
one warunki przynależności do mniejszości narodowych, ich prawa
i obowiązki. W liście ministrów spraw zagranicznych (protokół rozbieżności)
poruszono sprawę praw Polaków w RFN (nowa emigracja, tzw. soli-
darnościowa), możliwości osiedlania się Niemców w Polsce i utworzenia
w naszym kraju komisji ds. mniejszości narodowych. Jednocześnie za-
znaczono, że traktat nie porusza spraw obywatelstwa, majątkowych
oraz podwójnego nazewnictwa topograficznego.


