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Protokół piątego posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

 

Dnia 15 maja 2013 r. o godzinie 17.000 w sali 179 odbyło się posiedzenie 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego z udziałem Pana Janusza Reitera, byłego 

ambasadora RP w Niemczech, obecnie Prezesa Centrum Stosunków Międzynarodowych. 

Spotkanie poświęcone było stosunkom polsko-niemieckim. Dzięki swojej wiedzy i 

doświadczeniu zaproszony gość przekazał członkom zespołu syntetyczną informację na 

temat tego, jak dziś wyglądają relacje pomiędzy Polską i Niemcami oraz innymi krajami. 

Podkreślił, że nie ma między Polską a jej zachodnim sąsiadem zasadniczych  różnic 

interesów. Niemiecka potęga gospodarcza jest dla nas korzystna, nie konkurujemy z nią na 

rynkach światowych, a jedynie ją uzupełniamy. Również w sferze polityki nie ma żadnych 

istotnych sprzeczności interesów. Obserwuje się wzrost respektu i szacunku pomiędzy 

oboma krajami, znikają przeszkody w dalszym rozwoju współpracy. Polska musi jednak 

pamiętać o tym, by budować coraz większe poczucie własnej wartości, bez niego 

pozostanie nieufna wobec zachodniego sąsiada, a to może kłaść się cieniem na dalszym 

rozwijaniu współpracy. W relacjach pomiędzy Niemcami a Rosją również widać wyraźnie 

dobrą współpracę gospodarczą, jednak wciąż największym rynkiem zbytu dla Niemców są 

kraje Unii Europejskiej. Nie ma więc obawy pomijania Polski w jakiejkolwiek sferze 

działalności i kontaktów. W dominacji Niemiec w Europie widać za to inny problem – brak 

równowagi pomiędzy nimi a Francją. Kiedyś oba kraje swoje strefy wpływów miały na tym 

samym poziomie, dzić wyraźnie widać większą potęgę Niemiec, choc nie mają one – co 

ważne – żadnych ambicji mocarstwowych. Model niemiecki jest bardziej elastyczny, lepiej 

się sprawdza w kryzysie. Metody, po które sięgają Niemcy w ingerencji w gospodarkę dają 

lepsze rezultaty niż np. we Francji. Trzeba też wspomnieć, że poziom zaufania do państwa 

jest miarą jego sukcesu, a okazało się, że Niemcy są do tego dobrze przygotowani.   

Dziś Polska nie obawia się dominacji gospodarczej Niemiec, stara się raczej z tego 

korzystać. Po okresie zaniku współpracy między krajami, związanej z dużą nieufnością 

biorącą się z historycznych i ekonomicznych przesłanek, dziś współpraca gospodarcza 



rozwija się coraz lepiej, bowiem wynikająca z niej suma pozytywnych doświadczeń  

zaczyna kształtować pozytywne myślenie o naszym zachodnim sąsiedzie.  

Po wysłuchaniu ambasadora, w drugiej części spotkania członkowie zespołu mieli 

możliwość zadać pytania i wymienić się poglądami na temat rozwoju nauki niemieckiej i 

przygotowania absolwentów uczelni do działań na dzisiejszych rynkach gospodarczych, na 

temat współpracy pomiędzy Europą  a USA oraz wpływu niemieckiej polityki krajowej na 

stosunki polityczne z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Protokół sporządzono 

w Biurze Spraw Senatorskich 

tel. (22) 694 95 40 
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