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WŁADZA LUDOWA W POLSCE  
WOBEC ZAANGAŻOWANIA RFN  
NA RZECZ PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Streszczenie: Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie reakcji władzy komunistycznej  
w Polsce na zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w ekonomiczny i polityczny rozwo-
ju procesu integracji europejskiej w latach 1949–1989. W artykule przeanalizowano ewolucję 
stanowiska władzy ludowej w Polsce w odniesieniu do rosnącego znaczenia Niemiec Zachod-
nich w strukturach jednoczącej się Europy. Wraz z pogłębianiem procesu integracji europejskiej  
i jednocześnie słabnącą pozycją bloku socjalistycznego i Polski – w coraz większym stopniu 
uzależnionej od pomocy gospodarczej „zachodu”, w tym RFN – władze PRL stopniowo „ociepla-
ły” wizerunek Niemiec Zachodnich we Wspólnotach Europejskich i rezygnowały z, wydawałoby 
się, niezmiennych pryncypiów, jakimi były zagrożenie niemieckie związana z tym obrona jał-
tańsko-poczdamskiego status quo. 

Słowa kluczowe: integracja europejska, Wspólnoty Europejskie, PRL, rewizjonizm, imperia-
lizm, RFN.

W Polsce, od czasu przejęcia władzy przez komunistów, aż do końca istnienia Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, pozycja międzynarodowa Republiki Federalnej Niemiec 
interesowała polskie władze w sposób szczególny. Ogrom krzywd doznanych przez Po-
laków podczas II wojny światowej oraz powojenne wytyczenie granic odrodzonej Polski, 
ustalone umowami jałtańsko-poczdamskimi, przebiegające na Odrze i Nysie Łużyckiej, 
od samego początku determinowały politykę zagraniczną Polski i wyznaczały jej priory-
tety. Jednym z nich było niedopuszczenie do rewizji powojennych granic polskich i po-
nownego odrodzenia imperializmu niemieckiego. Sytuację tę uznawano za wielce praw-
dopodobną, szczególnie po przemówieniu Jamesa Byrnesa w Stuttgarcie, we wrześniu 
1946 roku. Podczas wystąpienia, amerykański sekretarz stanu uznał granice na Odrze i 
Nysie za tymczasowe, postulował również włączenie Niemiec do jednoczącej się Europy 
(Byrnes, 2014) 

Obawy władzy ludowej w Polsce o utratę granic zachodnich na rzecz Niemiec spo-
tęgowane zostały amerykańskimi staraniami o utworzenie nowych struktur militarnych 
i politycznych w Europie Zachodniej: Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Zachodniej 
oraz zwycięstwem niemieckiej centroprawicy w jesiennych wyborach w 1949 roku  
(w zachodnich strefach okupacyjnych podzielonych Niemiec), co ostatecznie doprowa-
dziło do powstania RFN we wrześniu 1949 roku. 
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Jednak to trwały sojusz ze Związkiem Radzieckim oraz późniejsze członkostwo  
w Układzie Warszawskim miały gwarantować nienaruszalność jałtańsko-poczdam-
skiego status quo. Istotnym wsparciem dla tego procesu był również sojusz z powstałą  
w październiku 1949 roku Niemiecką Republiką Demokratyczną i podpisanie w 1950 
roku Układu Zgorzeleckiego między obu państwami, który stwierdzał, że ustalona gra-
nica na Odrze i Nysie stanowi granicę państwową między Polską a Niemcami (Kiwerska, 
1993, s. 65). 

W rozumieniu władzy ludowej w Polsce, w powojennych realiach zagrożenie od-
budowy potęgi niemieckiej było jak najbardziej możliwe. W warunkach zimnowojen-
nej rywalizacji pomiędzy USA a ZSRR, Amerykanie postanowili wspierać zachodnie 
Niemcy, których potencjał przemysłowy i militarny chcieli wykorzystać w ewentualnym 
konflikcie ze Związkiem Radzieckim i państwami socjalistycznymi. W restauracji potęgi 
niemieckiej pomocny miał być między innymi plan amerykańskiego sekretarza stanu, 
George’a Marshalla. Był to program pomocy technicznej, finansowej, inwestycyjnej i kre-
dytowej przeznaczony dla zniszczonej wojną Europy, realizowany w latach 1948–1952. 

Po wojnie, dynamicznemu rozwojowi Niemiec zachodnich sprzyjał również pro-
ces integracji europejskiej, który był jedną z głównych konsekwencji II wojny świato-
wej. Po 1945 roku w Europie pojawiło się wiele koncepcji postulujących integrację sta-
rego kontynentu. Kamieniem milowym w rozwoju procesu integracji europejskiej było 
przemówienie Winstona Churchilla, wygłoszone podczas wykładu na Uniwersytecie  
w Zurychu we wrześniu 1946 roku, w trakcie którego zwrócił on uwagę na potrzebę po-
wołania struktur zjednoczonej Europy. W jego przekonaniu, pomysł ten zagwarantować 
miał pokój i bezpieczeństwo, a także przyczynić się do zacieśnienia kontaktów ekono-
micznych i kulturowych między krajami europejskimi (Basak, Marczak, 1984). 

Co ciekawe, projekty zjednoczenia Europy przewidywały również członkostwo RFN 
w strukturach zjednoczonej Europy, co gwarantować miało z kolei kontrolowanie ich 
imperialnych dążeń, między innymi poprzez podporządkowanie ich potencjału prze-
mysłowego wspólnym europejskim organom ponadnarodowym. W pierwszych latach 
powojennych czynnikiem sprzyjającym integracji Europy Zachodniej było dążenie do 
odbudowy zniszczonej wojną Europy oraz przeciwstawienie się ekspansji ZSRR. Dopiero 
później wzrosło znaczenie dążenia do konkurencji i rywalizacji z USA (Wiaderny-Bi-
dzińska, 2001, s. 22). 

Po zakończonej II wojnie światowej, rozwój procesu integracji europejskiej w Eu-
ropie zachodniej był zagrożeniem dla racji stanu PRL, głównie poprzez rosnącą rangę  
i znaczenie Republiki Federalnej Niemiec we Wspólnotach. To właśnie zachodnie Niem-
cy – z biegiem lat – wyrastały na państwo najsilniejsze gospodarczo w EWG, którego 
potęga ekonomiczna miała determinować silną pozycję polityczną i, tym samym, mogły 
wpływać na kierunki zmian zachodzących w zjednoczonej Europie. Ponadto, zachodnie 
Niemcy miały silnego protektora w Stanach Zjednoczonych, które krótko po wojnie były 
dla Polski ideologicznym wrogiem numer jeden. Władza ludowa w Polsce przewidywa-
ła, że odradzająca się po wojnie zachodnioniemiecka Bundeswehra odegra pierwszopla-
nową rolę w planowanym na wschód marszu imperialistów amerykańskich z bońskimi 
rewizjonistami, których celem było pokonanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
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krajów socjalistycznych i Związku Radzieckiego. Wielu obserwatorów stosunków mię-
dzynarodowych w Polsce sugerowało, że RFN, poprzez członkostwo we Wspólnotach 
Europejskich, dąży do odnowienia prestiżu utraconego w wyniku II wojny światowej  
i odbudowy swojej międzynarodowej pozycji. Dla RFN miał to być początek odbudowy 
jej imperialnej potęgi, natomiast dla Polski i państw socjalistycznych – początek końca 
istnienia jałtańsko-poczdamskiego status quo. 

Z biegiem czasu, szczególnie pod koniec lat sześćdziesiątych, powoli zmieniał się wi-
zerunek RFN w oczach władz PRL. Podyktowane to było odprężeniem w stosunkach 
wschód–zachód oraz dojściem do władzy w Niemczech zachodnich polityków, oczekują-
cych zbliżenia z Polską. Po podpisaniu w 1970 roku Traktatu o podstawach normalizacji 
stosunków pomiędzy PRL a RFN, rozpoczął się okres współpracy gospodarczej między 
obu państwami. Pomoc technologiczna, tanie kredyty i wsparcie dla polskiego przemysłu 
ze strony Niemiec wymusiły potrzebę, przynajmniej czasowego, ocieplenia wizerunku 
Republiki Federalnej Niemiec w oczach władzy ludowej. Jednak w całym okresie rządów 
komunistów w Polsce nie zrezygnowano z przedstawiania Niemiec zachodnich w katego-
riach potencjalnego zagrożenia dla istnienia PRL (Czubiński, 1988). 

Szczególnie po 1979 roku, kiedy rozpoczęła się tzw. II zimna wojna, a rozwój in-
stytucjonalny Wspólnot Europejskich zmierzał ku utworzeniu w niedalekiej przyszłości 
Unii Europejskiej z silną, jeśli nie dominującą pozycją RFN w tych strukturach, odżyły 
dawne lęki przed ponownym niemieckim Blitzkriegiem. W związku z tym, na początku 
lat osiemdziesiątych, w okresie kryzysu gospodarczo-społecznego w Polsce postulowa-
no jeszcze bliższe więzi z ZSRR, a pod wpływem nacisków Kremla planowano znacznie 
osłabić działalność opozycji i przekonać społeczeństwo, że tylko władza ludowa w Polsce 
jest gwarantem trwałego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego kraju. W 
tym okresie sugerowano, że wszelkie próby tzw. „europeizacji problemu niemieckiego” są 
przykrywką dla imperialnych działań zachodnioniemieckich rewizjonistów, a hasła zjed-
noczonej Europy umiejętnie wykorzystane dla realizacji prawdziwych zamiarów rządu 
RFN, a więc ponownego podporządkowania Europy Środkowej i Wschodniej. W zależ-
ności od potrzeb, w całym okresie istnienia PRL władza ludowa w Polsce bardzo często 
sięgała po skuteczny przez długi czas instrument nacisku na społeczeństwo polskie, ja-
kim był problem niemiecki ujawniający się w różnych odsłonach (Koszel, 1993). 

1949–1970: od dominacji do zbliżenia 

Władza ludowa w Polsce na powstanie RFN we wrześniu 1949 zareagowała bardzo 
negatywnie, oświadczając, że jest to pogwałcenie umów poczdamskich i porozumienia 
paryskiego z 1954 roku. W tym czasie, głównie za sprawą „planu Marshalla”, Niemcy 
zachodnie zaczęły odbudowywać swój potencjał przemysłowy, a priorytetem ich polityki 
zagranicznej było członkostwo w NATO. Istotnym celem ich polityki zagranicznej było 
również członkostwo w strukturach europejskich. 



136 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2015, vol. 9, nr 1

Na początku lat pięćdziesiątych kraje Europy Zachodniej zintensyfikowały działania 
integracyjne. Z kolei szybko odradzający się potencjał Niemiec spowodował wzrost obaw 
Francji o własne bezpieczeństwo. 

9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman, inspi-
rowany przede wszystkim pomysłem Jeana Monneta, ogłosił zgłosił propozycję pod-
porządkowania francuskiej i niemieckiej produkcji węgla i stali wspólnemu ponadna-
rodowemu organowi administracyjnemu. Zaproponował utworzenia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) U podstaw propozycji, oprócz celów gospodarczych, 
leżało zażegnanie konfliktów w stosunkach francusko-niemieckich i oparcie współpra-
cy europejskiej na fundamencie parysko-bońskim. Dwa tygodnie po wystąpieniu Schu-
mana w publicystce władzy ludowej („Nowych Drogach”, „Chłopskiej Drodze”, „Trybu-
nie Ludu”, „Żołnierzu Wolności”, „Trybunie Wolności”, a także periodyku naukowym 
– „Przeglądzie Zachodnim” pojawiły się liczne komentarze na ten temat)1 . 

Prasa polska sugerowała, że: 
 – Schuman nie jest autorem swojego planu, lecz stworzyli go Amerykanie, a praw-

dziwym celem powołania EWWiS było stworzenie z Niemiec zachodnich przemy-
słowej bazy agresji wymierzonej przeciwko ZSRR i krajom demokracji ludowej;

 – „Wydając Zagłębie Ruhry w ręce imperialistycznych podżegaczy wojennych, rząd 
Adenauera zdał niezmiernie ciężki cios interesom narodu niemieckiego” (PAP, 
Trybuna Ludu, 1951); 

 – „Bogactwa znajdujące się na terenie Beneluksu, Włoch, Francji i Niemiec zachod-
nich mają tworzyć jedna kuźnię zbrojeń podporządkowaną Amerykanom.  
A pierwsze skrzypce w tym interesie będą grać najbogatsi fabrykanci, ze zbrodnia-
rzem Alfredem Kruppem na czele. Grać będą nam melodię „Mein Kampf ”, bo cały 
ten plan ochrzczony mianem planu Schumana jest skierowany przeciw pokojowi  
i bezpieczeństwu narodów” (Dudek, 1951, s. 4);

 – „opracowany przez Wall Street plan Schumana jest projektem bezpośredniego 
przejęcia władzy nad gospodarka Europy zachodniej przez monopole amerykań-
skie, za pośrednictwem i przy pomocy monopoli niemieckich. Plan Schumanna, 
którego zadaniem jest stworzenie przemysłowej bazy agresji w Europie zachod-
niej, zawiera wyraźne postanowienia zmierzające nie tylko do ograniczenia praw 
mas pracujących, lecz do przekształcenia ich w niewolniczą siłę roboczą” (Hof-
man, 1951, s. 175). 

 W 1950 roku uwidocznił się wpływ „zimnej wojny” na procesy integracyjne w Eu-
ropie. W obliczu zaangażowania Francji w Indochinach oraz rychłej odbudowy ekono-
micznej i militarnej RFN, premier Francji, René Pleven, w Zgromadzeniu Narodowym 
zaproponował stworzenie Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) i armii europejskiej. 

Głównym zadaniem organów miało być sprawowanie kontroli nad zbrojnymi siłami 
niemieckimi. Zakładano także utworzenie wspólnego ponadnarodowego ministerstwa 
obrony i sztabu generalnego. Poza tym, EWO miało wspierać proces integracyjny i zacie-

1 Szerzej o tym pisze autor w publikacji: Polacy i Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1915-
-1957, Toruń 2008. 
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rać w pamięci blizny i dawne zatargi. Bacznie obserwowali te działania publicyści władzy 
ludowej. 

W „Trybunie Ludu” podkreślono, że: w RFN już od 1951 roku tworzono sztab ge-
neralny i ministerstwo wojny, a szefem armii najemnej miał być były szef sztabu armii 
Erwina Rommla, Hans Speidel. „Tu już nie chodzi o 30 tysięcy ludzi, tzw. policji rucho-
mej, tu chodzi o 150 tysięcy–200 tysięcy faszystowskich zbirów z czołgami i samolotami, 
liczących na więcej” (Kaska, 1951, s. 6);

W „Nowych Drogach”, sugerowano, że plan Plevena był wojskowym uzupełnieniem 
planu Schumana: „Zmierza on m.in. do likwidacji narodowych armii krajów kontynentu 
Europy zachodniej i do utworzenia „armii europejskiej” pod dowództwem Eisenhowera 
oraz generałów hitlerowskich. Armia ta ma być armią najemną, a czołowa rola przezna-
czona jest dla jednostek zachodnioniemieckich (Hofman, 1951, s. 175). Miały one two-
rzyć bazę wypadową przeciwko Związkowi Radzieckiemu, przeciwko Polsce, przeciwko 
wszystkim narodom miłującym pokój;

W „Przeglądzie Zachodnim” pisano, że imperializm niemiecki usiłuje ustanowić 
swoje panowanie nad europejskimi państwami objętymi planem Marshalla i przygoto-
wać napaść na Związek Radziecki, na państwa ludowo-demokratyczne i na Niemiecką 
Republikę Demokratyczną (Kamiński, 1951, s. 4). 

W „Trybunie Ludu” informowano, że armia europejska miała stanowić zasłonę dym-
ną dla odrodzenia zachodnioniemieckich sił zbrojnych, a rzekome zjednoczenie Europy 
to „marshallistan pod kontrolą SS”. (Starec, 1952, s. 4). 

Dla Niemiec Zachodnich uczestnictwo w armii europejskiej było niezwykle istotne. 
Miało przyczynić się do ich powrotu na arenę międzynarodową, a przede wszystkim szyb-
szego wejścia w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówił o tym sam Adenauer  
w debacie poświęconej sprawom wojskowym w Bundestagu w lutym 1952 roku. 

Natomiast władza ludowa w Polsce, we właściwy sobie sposób, demaskowała plany 
inicjatorów jednoczenia militarnego Europy. Władysław Gomułka, dla którego uznanie 
granicy na Odrze i Nysie było jednym z priorytetów w polityce zagranicznej, sugerował, 
że narody zachodu planują: „rzekome roztopienie militaryzmu zachodnioniemieckiego 
w tzw. Europejskiej Wspólnocie Obronnej. EWO miała przesłonić i zagłuszyć tupot bu-
ciorów nowego Wermachtu” (Gomułka, 1984, s. 195). 

26 maja 1952 roku w Bonn podpisano Układ Ogólny, który znosił okupację Niemiec 
zachodnich i wpłynął na zagwarantowanie stałej obecności sił NATO na terenie RFN. 
W rozumieniu władzy ludowej, w Polsce działania te zmierzały do wskrzeszenia nowego 
Wermachtu, a Niemcy Zachodnie miały być przekształcone w amerykańską i wojenno-
-przemysłową bazę. 

30 sierpnia 1954 roku Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło w głosowaniu 
projekt „Europejskiej Wspólnoty Obronnej” i był to kres współpracy militarno-obronnej 
jednoczącej się Europy w tych latach. Fiasko EWO doprowadziło do powołania Unii Za-
chodnioeuropejskiej, która od 1955 roku do lat osiemdziesiątych nie wypełniała żadnych 
ważnych zadań. 
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Reakcją państw socjalistycznych na remilitaryzację Niemiec Zachodnich oraz ro-
snące znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego było podpisanie Układu Warszawskiego  
w maju 1955 roku. 

Fiasko planów militarno-obronnych państw szóstki przyczyniło się do zintensyfiko-
wania działań w płaszczyźnie gospodarczej. 25 marca 1957 roku w Rzymie podpisano 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólno-
tę Energii Atomowej (Euratom). PRL-owska propaganda bardzo krytycznie odniosła 
się do kolejnej inicjatywy wspólnotowej. W działaniach integracyjnych państw Europy 
Zachodniej upatrywano przede wszystkim chęć odbudowy imperializmu niemieckiego  
i zapowiadano dominację gospodarki Niemieckiej Republiki Federalnej we wspólnocie. 
W 1963 roku Tadeusz Dzierlatka w publikacji: „Zachodnioeuropejska integracja a po-
lityka NRF” przestrzegał: „Od 1958 roku, kiedy wszedł w życie układ między: Francją, 
NRF, Włochami, Belgią, Holandią, Luksemburgiem o utworzeniu i rozwoju Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej, fakt ten stał się jednym z najważniejszych problemów nie tyl-
ko europejskiej, ale i światowej polityki. Nasze zainteresowanie tym zagadnieniem jest 
tym większe, że czołową rolę w EWG odgrywa Niemiecka Republika Federalna, której 
polityka zagraniczna budzi w Polsce szczególny niepokój” (Dzierlatka, 1963, s. 1). 

 Niepokój władzy ludowej w Polsce spotęgowany był przekonaniem, że prawdziwym 
założeniem Traktatów Rzymskich było poprowadzenie krajów „szóstki” do osiągnięcia 
dalekosiężnych celów sojuszu państw kapitalistycznych, nie tylko gospodarczych, ale 
również politycznych pod dyktando najsilniejszego gospodarczo państwa, jakim były 
właśnie Niemcy zachodnie. Ponadto dla kapitalistycznych krajów Europy zachodniej 
EWG była solidnym wzmocnieniem zachodu w walce z państwami socjalistycznymi. 
„Właśnie z tego powodu Polska od samego początku istnienia EWG dostrzegała moż-
liwość poważnych komplikacji w stosunkach międzynarodowych, związanych z zimno-
wojenną polityką Niemiec zachodnich”(Dzierlatka, 1963 s.5). 

Najważniejszy zarzut, kierowany pod adresem EWG, dotyczył możliwości penetracji 
ekonomicznej rynków „szóstki” w krajach kolonialnych, która ostatecznie mogła dopro-
wadzić do ekspansji kolonialnej RFN i odbudowy ich potęgi. Ponadto, sugerowano, że 
układ o wspólnym rynku został opracowany dla państw jednorodnych pod względem 
ustrojowym, a różnice w wysokości ceł w RFN, Włoszech, Francji uniemożliwią ustano-
wienie wspólnej taryfy celnej doprowadzą do konfliktów w łonie „państw szóstki”. W pu-
blicystyce władzy ludowej przestrzegano więc, że po podpisaniu Traktatu o EWG rządzą-
ca ekipa kanclerza RFN Konrada Adenauera: „miała nadzieję, że po podporządkowaniu 
sobie wspólnego rynku Niemcy zachodnie będą mogły zrealizować swoje dalekosiężne 
cele ekspansji wschodniej. Niejednokrotnie w NRF rozlegały się głosy o stworzeniu zin-
tegrowanej Europy aż po Ural” (Dzierlatka, 1963 s. 14). 

Tymczasem w Polsce, po zakończeniu VIII Plenum KC PZPR, które odbyło się  
w dniach 18–28 lipca 1956 roku, dążono do pełniejszej demokratyzacji życia społecznego 
i próbowano bardziej uniezależnić się od wpływu ZSRR. Wybrany na I sekretarza KC 
PZPR, Władysław Gomułka, lansował politykę bardzo ostrożnego zbliżenia z RFN  
i państwami zachodnimi. Wobec dalszej integracji państw „szóstki” i rosnącego znaczenia 
RFN w tym układzie, Polska Rzeczpospolita Ludowa nie reagowała aż tak gwałtownie na 
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propozycje zjednoczenia Europy, choć władza w dalszym ciągu zachowywała czujność. 
Dlatego też pod koniec lat sześćdziesiątych stopniowej zmianie ulegał w Polsce wizeru-
nek procesów integracyjnych, oraz roli, jaką miała w nich odegrać RFN. Sytuacja ta po-
dyktowana była również zmianą ekipy rządzącej w RFN, wśród której znalazło się wiele 
osób przychylnych zbliżeniu z Polską, z Willym Brandtem na czele. Oczywiście, w PZPR 
występował tradycyjny nurt koncentrujący się na obronie ładu jałtańsko-poczdamskie-
go, piętnowaniu rewizjonizmu, umacniania solidarności z ZSRR i Układem Warszaw-
skim, ale pojawiały się też opinie, że są inne ważne dziedziny, szczególnie gospodarcze, 
w których współpraca z RFN była dla Polski nieodzowna. Tym bardziej, że gospodar-
ka polska za czasów rządów gomułkowskich była nastawiona raczej na autarkię, aniżeli 
otwarty handel z zachodem. W miarę krzepnięcia EWG i Euratomu oraz widocznego 
wzrostu dobrobytu i prosperity społeczeństw zachodnich, w propagandzie PRL starano 
się wytłumaczyć sukcesy w integracji europejskiej brakiem zniszczeń wojennych w Eu-
ropie zachodniej, potężnym wsparcie kapitałowym zza oceanu (ale pociągającym za sobą 
uzależnienie ekonomiczne od USA (Barabasz, 2014). 

Od 1949 roku do końca lat sześćdziesiątych w PRL-u panowało przekonanie, że dzięki 
ogromnej pomocy finansowej ze strony USA, RFN jest krajem bardzo dobrze rozwinię-
tym gospodarczo i odgrywa coraz większą rolę w integrującej się Europie. W publicystce 
władzy ludowej sugerowano, że dominująca pozycja gospodarcza w EWG może posłużyć 
RFN do zrealizowania celów politycznych, które sprowadzały się do rewizji ładu jałtań-
sko-poczdamskiego i tym samym zmiany granic PRL. 

Jak zauważa Ilona Romiszewska, w powojennych publikacjach, dotyczących genezy 
przystąpienia RFN do EWG i roli, jaką mogą odegrać zachodnie Niemcy we wspólnotach 
odnotować można dwa stanowiska: europejską opcję rekompensacyjną, zakładającą, że 
w nowym układzie politycznym powojennej Europy RFN musi w nowy sposób zdefinio-
wać swoje żywotne interesy polityczne i gospodarcze. Zwolennicy tego stanowiska suge-
rowali, że członkostwo we Wspólnocie jest swoistą rekompensatą za utracone wpływy w 
Europie Środkowej i Wschodniej. Drugi nurt, tzw. roszczeniowo-kontynuacyjny, suge-
rował, że pomimo istniejącego podziału Europy, cele i strategia działania RFN nie uległy 
zmianie, a EWG ma zapewnić skuteczną pomoc w ich realizacji (szerzej: Romiszewska, 
1993, 259–260). 

1970-1989: od normalizacji do zjednoczenia

W latach siedemdziesiątych w PRL nastąpił rozwój badań nad integracją europej-
ską, w ramach którego analizowano: istotę integracji, koncepcje integracji, mechanizmy 
funkcjonowania systemu integracyjnego, integracji politycznej i militarnej (Romiszew-
ska, 1993, s. 257). Analizowano również, jaką rolę mogła odegrać w tym układzie Re-
publika Federalna Niemiec. Sprzyjało temu odprężenie międzynarodowe, a także próby 
nawiązania kontaktów gospodarczych pomiędzy RWPG a EWG. 

Momentem przełomowym dla kontaktów między dwoma blokami gospodarczymi 
było przemówienie I Sekretarza Generalnego KP ZSRR, Leonida Breżniewa, które wy-
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głosił na Kongresie Związków Zawodowych ZSRR 20 marca 1972 roku. Podczas wystą-
pienia przywódca ZSRR wyznaczył nową linię działań państw socjalistycznych wobec 
krajów EWG. Zauważył, że: „nasze stosunki z członkami EWG zależeć będą od tego,  
w jakim stopniu oni ze swej strony uznają realia, które powstały w socjalistycznej części 
Europy, zwłaszcza interesy krajów członkowskich RWPG” (Bartosiewicz, 1983, s. 166). 

Od 1973 roku datowany jest początek niełatwych kontaktów pomiędzy RWPG 
a EWG, które dopiero w czerwcu 1988 roku podpisały wzajemny układ. W tym okre-
sie w publicystyce władzy ludowej bacznie obserwowano relacje pomiędzy państwami 
„szóstki” i wskazywano na dominującą rolę RFN we wspólnocie. Dostrzegano zależność 
pomiędzy silną gospodarką niemiecką a celami EWG. Sugerowano, że potencjał gospo-
darczy RFN miał być jej niezbędnym atrybutem mocarstwowości oraz fundamentem do 
odbudowania utraconej po II wojnie światowej pozycji politycznej. Droga do osiągnięcia 
tych celów wiodła właśnie przez EWG. W interesujący sposób zależność tę uchwycił eko-
nomista z poznańskiego Instytutu Zachodniego, Zdzisław Nowak, sugerując, że: „szcze-
gólną atrakcyjność prezentowała idea integracji europejskiej dla RFN, upatrującej w niej 
swoistej rekompensaty za rozbicie Rzeszy Niemieckiej i podział powojennych Niemiec. 
Atrakcyjność podnosił fakt, że węzłowym punktem tych idei jest integracja gospodar-
cza, a silna gospodarka od początku stanowiła główny atut w stosunkach międzynarodo-
wych” (Nowak, 1988, s. 79). 

Impulsem do poprawy stosunków pomiędzy PRL a RFN było podpisanie układu po-
między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach 
normalizacji stosunków między dwoma państwami w 1970 roku. Była ona początkiem 
umów o współpracy ekonomicznej, które miały być podstawą działań normalizacyjnych. 
Pierwszą umowę o obrocie towarowym oraz współpracy gospodarczej i naukowo-tech-
nicznej podpisano w Warszawie 15 października 1970 roku. W opinii Wirginii Grabskiej, 
nie spełniła ona w sposób zadowalający wspomnianej funkcji normalizacyjnej, ale: „sta-
ła się stała się istotnym etapem na drodze systematycznego tworzenia normalnej bazy 
traktatowej w stosunkach gospodarczych między obu krajami” (Grabska, 1979, s. 141) 
Zdaniem Grabskiej, w umowie tej istotne były następujące punkty: 

 – „stosowania we wzajemnych obrotach, na podstawie przynależności obu państw 
do GATT, klauzuli największego uprzywilejowania, 

 – zobowiązania ze strony RFN do takiego kształtowania polityki liberalizacji, która 
prowadziłaby do możliwie najszybszego zredukowania ograniczeń ilościowych  
w odniesieniu do podstawowych grup importu z Polski, 

 – wzajemne udzielanie, na możliwie najdogodniejszych warunkach kredytu długo-
terminowego i wykorzystanie go jako ważnego narzędzia rozwijania kooperacji 
produkcyjnej, 

 – popieranie przemysłowej współpracy między przedsiębiorstwami obu państw, 
przy czym ważna rolę w ramach tej promocji miały odgrywać przedsięwzięcia 
zmierzające do odciążenia dostaw kooperacyjnych z Polski” (Grabska, 1979,  
s. 140). 

Kolejną, dziesięcioletnią umowę dotyczącą rozwoju, współpracy gospodarczej i prze-
mysłowej, datowaną na 1 listopada 1974 roku, podpisywano w atmosferze ogólnej odwil-
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ży międzynarodowej, wynikającej z trwającego procesu helsińskiego. Podczas Konferen-
cji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w kwietniu 1974 roku w Helsinkach spotkali 
się Edward Gierek z Helmutem Schmidtem. Przywódcy obu państw uzgodnili stanowi-
ska, będące podstawą późniejszych porozumień dotyczących między innymi: wyjazdów, 
akcji łączenia rodzin, udzielania kredytów (Koszel, 1993, s. 135). 

 9 października 1975 roku podpisano kolejne porozumienie, które było podstawą do 
dziesięcioletniej umowy między państwami. Podejmowane przez obie strony kroki były 
konsekwencją zaplanowanej wcześniej polityki. Już pod koniec lat sześćdziesiątych w RFN 
do władzy doszli zwolennicy stopniowego zbliżenia z Polską, z Willym Brandtem na czele. 
Natomiast Edward Gierek, od momentu przejęcia władzy w Polsce, postawił na współpracę  
z państwami zachodnimi, a przede wszystkim z RFN. Już na początku 1971 roku Gierek 
wraz z premierem Piotrem Jaroszewiczem udali się do Moskwy na spotkanie z przywód-
cą ZSRR. Jak zauważa Andrzej Skrzypek, postawa nowego przywódcy Polski, prezento-
wana podczas prowadzonych rozmów, spodobała się na Kremlu. Gierek zapewniał, że 
miejsce polskiej polityki zagranicznej jest w ramach globalnej polityki ZSRR. A radziecki 
premier Aleksiej Kosygin już wtedy miał namawiać Polaków do otwarcia na Zachód. 
Zarazem przestrzegano Gierka przed podtrzymywaniem atmosfery euforii, jaka zapano-
wała w relacjach Polska–RFN (Skrzypek, 2007, s. 164). 

Gierek zdawał sobie sprawę ze słabości gospodarki polskiej i zacofania technologicz-
nego, w porównaniu do niektórych państw Europy Zachodniej. Dlatego też przywódca 
KC PZPR liczył na podpisanie programu współpracy przemysłowej z RFN i dążył do 
uzyskania wsparcia finansowego, które miało pobudzić kraj do niezbędnej modernizacji. 
„Rząd korzystał także z nisko wówczas oprocentowanych kredytów. Polska zaciągała tak-
że zagraniczne pożyczki. Kupowano licencje i nowoczesne linie technologiczne” (Koszel, 
2014). Rozwijaniu współpracy pomiędzy PRL a RFN sprzyjały także przyjacielskie kon-
takty Edwarda Gierka z Helmutem Schmidtem, a także z prezydentem Francji, Válery’m 
Giscardem d’Estaing. 

W związku z powyższym, pod wpływem procesu odprężeniowego, stopniowo zmie-
niał się w oczach władzy ludowej zarówno wizerunek RFN, jak również Wspólnot Euro-
pejskich. W retoryce stopniowo rezygnowano z propagandowych haseł o zagrożeniu nie-
mieckim. Towarzyszyło temu przekonanie o poczuciu bezpieczeństwa w ramach Układu 
Warszawskiego oraz rozwoju państw socjalistycznych w ramach RWPG, które zbliżały się 
do gospodarczej czołówki światowej (Chłodzik, 1982). Jednak całkowicie nie zrezygno-
wano pryncypiów partii i żonglowania tzw. „kwestią niemiecką” w zależności od potrzeb. 
Przez cały okres rządów władzy ludowej wspomniany problem niemiecki był czynnikiem 
mobilizacji społeczeństwa i walki z przeciwnikami rządów komunistów w Polsce. 

Polityka odprężenia międzynarodowego nie trwała długo. Po pięciu latach od podpi-
sania aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach rozpo-
czął się kolejny etap „zimnej wojny”. W grudniu 1979 roku ZSRR zaatakował Afganistan,  
a wydarzenie to wpłynęło na pogorszenie się stosunków między Wschodem a Zacho-
dem i, siłą rzeczy, na stosunki pomiędzy PRL a RFN. Sytuacja gospodarczo-społeczna  
w Polsce zmieniła się: „w obliczu problemów społecznych w Ursusie, Radomiu, powoła-
niu Komitetu Obrony Robotników oraz powstaniu Solidarności, a także w wyniku po-
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głębiającego się długu zaciągniętego w państwach Europy zachodniej, USA, Kanadzie, 
Japonii oraz w bankach komercyjnych sytuacja gospodarczo-społeczna w Polsce uległa 
zdecydowanemu pogorszeniu. Wzrosła zależność Polski od ZSRR, który siłą chciał ogra-
niczyć działania opozycji solidarnościowej i wymusił wprowadzenie stanu wojennego  
w Polsce” (Barabasz, 2014). 

Tuż po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce społeczność międzynarodowa zare-
agowała natychmiast. USA stopniowo nakładał sankcje gospodarcze na handel z Polską. 
Dotyczyły one głównie: wstrzymania wsparcia dla polskiego rolnictwa, pomocy techno-
logicznej, gwarancji rządowych na kredyty oraz ograniczeń dotyczących współpracy na-
ukowej. Z inicjatywy USA zawieszono także gwarancje pożyczkowe Banku Eksportowo-
-Importowego. Reakcja państw Europy Zachodniej była różna. Władze RFN początkowo 
powstrzymywały się od komentowania wydarzeń w Polsce. W momencie wybuchu stanu 
wojennego, kanclerz Niemiec, Helmut Schmidt, przebywał akurat z wizytą u przywód-
cy NRD, Ericha Honeckera, i początkowo w ogóle nie zareagował na sytuację w Polsce. 
W prasie światowej przeważały opinie, że RFN nie chciała kategorycznie potępić kryzy-
su politycznego w Polsce, gdyż w Niemczech zachodnich po cichu liczono na to, że nie 
zmieni się istniejący układ sił w stosunkach międzynarodowych. Z kolei władza ludowa 
w Polsce, chcąc podreperować swój podupadły wizerunek w oczach społeczeństwa, po 
raz kolejny instrumentalnie wykorzystała tzw. problem niemiecki. W periodykach PRL 
sugerowano, że pomoc materialna wysyłana z RFN jest odbierana głównie przez soli-
darnościowych opozycjonistów, którzy utrzymują kontakty z ekipą kanclerza Helmuta 
Kohla i popierają rewizjonistyczne plany RFN2. 

Na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce zareagowała również Europejska Wspólno-
ta Gospodarcza. 17 grudnia 1981 roku Parlament Europejski uchwalił rezolucję o sytuacji 
w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Eurodeputowani: wyrazili zaniepokojenie z 
powodu działań podjętych przez polskie władze, aresztowania tysięcy ludzi, w tym wielu 
członków NSZZ „Solidarność”(…) Sugerowali, że jest to poważny cios dla prób rozwią-
zania kryzysu politycznego na drodze odnowy i demokratyzacji państwa i społeczeństwa 
(…) Potępili działania podjęte 13 grudnia 1981 domagali się natychmiastowego uwol-
nienia aresztowanych (… ) Wezwali do przywrócenia swobód obywatelskich i związko-
wych. Potępili wszelką ingerencję z zewnątrz (…) Wezwali państwa członkowskie EWG 
do przekazania pomocy żywnościowej Polsce (http://www.europarl.europa.eu, 2014). 

4 stycznia 1982 roku, po siedmiogodzinnej konferencji, ministrowie spraw zagranicz-
nych Wspólnoty Europejskiej uzgodnili wspólne stanowisko wobec wydarzeń w Polsce. 
„Kraje tzw. dziesiątki w komunikacie zdecydowanie potępiły rozwój sytuacji w Polsce.  
W komunikacie zaznaczono również, że, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że życie 
wróci do normy i proces odnowy będzie kontynuowany, władze – zamiast dialogu – zaczęły 
stosować represje i łamać podstawowe prawa ludzkie i obywatelskie gwarantowane przez 
PRL sygnowanym porozumieniem z Helsinek i Karty Narodów Zjednoczonych i uniwer-
salnej Deklaracji Praw Człowieka. W związku z tym, ministrowie spraw zagranicznych 
EWG zaapelowali stanowczo do PRL o odwołanie stanu wojennego, zwolnienie wszystkich 

2 Szerzej o tym autor pisze w artykule: Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”. 
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aresztowanych i podjęcie zasadniczego dialogu z Kościołem i Solidarnością. Oświadczenie 
EWG podkreśla, że wykazana na przykładzie PRL niemożliwość zmodyfikowania systemów  
w Europie Wschodniej tak, by uwzględniały one aspiracje ludności, stawia pod znakiem 
zapytania sensowność kooperacji między Wschodem i Zachodem oraz obciąża stosunki 
międzynarodowe (…) W tym kontekście EWG potępia naciski ZSRR i państw wschod-
nioeuropejskich skierowane przeciwko polskiemu procesowi odnowy. Europejska dzie-
siątka wystosowała także poważne ostrzeżenie przed jakąkolwiek interwencją Układu 
Warszawskiego w Polsce. Natomiast państwa EWG wyrażają pełną sympatię z narodem 
polskim i zamiar kontynuowania pomocy humanitarnej” (www.polskieradio.pl, 2014). 
Ostatecznie, państwa EWG nie potrafiły wystosować jednolitego stanowiska wobec ko-
nieczności zastosowania sankcji wobec ZSRR oraz władz PRL i włączyć się do akcji ame-
rykańskiej. 

Stan wojenny w Polsce został zniesiony w lipcu 1983 roku. W tym czasie trwał regres 
polityczny, rosło zadłużenie państwa, a gospodarka polska była w opłakanym stanie. Ko-
nieczna była modernizacja kraju, która bez pomocy Europy Zachodniej, w tym Niemiec 
zachodnich, wydawała się być niemożliwa. 

W latach 1987–1989 w partii doszły do głosu środowiska skupione wokół Mieczy-
sława Rakowskiego, który popierał reformy w kraju i postulował zbliżenie Polski z RFN  
i Zachodem. Premier Polski zdawał sobie sprawę, że ciągłe żonglowanie kwestią nie-
miecką na dłuższą metę doprowadzi do izolacji kraju i zacofania cywilizacyjnego. Tym 
bardziej, że po 1986 roku EWG wraz z lokomotywą procesu integracji europejskiej, jaką 
stawała się RFN, nieuchronnie zmierzała do powołania Unii Europejskiej, a więc pogłę-
bienia współpracy gospodarczej, politycznej i militarnej państw Wspólnot. 

W różnych okresach, w zależności od rozwoju sytuacji międzynarodowej, pogłę-
biania procesu integracji europejskiej, zmiany sytuacji wewnętrznej w RFN i nastrojów 
 w Polsce różnie oceniano zaangażowanie RFN we Wspólnotach. Z jednej strony, trzy-
mano się niezmiennego repertuaru pryncypiów partii (obrony jałtańsko-poczdamskiego 
status quo, piętnowania rewizjonizmu, hamowania imperialnych ambicji RFN, umacnia-
nia sojuszu ze Związkiem Radzieckim), z drugiej strony, w obliczu zastoju cywilizacyj-
nego Polski, dziedziczonego przez kolejne ekipy rządzące i konieczności stymulowania 
gospodarki poprzez nowe technologie i uzyskane kredyty właśnie z RFN i państw za-
chodnich, odpowiednio regulowano temperaturę stosunków polsko-zachodnioniemiec-
kich i starano się wyciszyć antyniemiecką propagandę. Jednak, aż do końca istnienia 
PRL, nigdy nie zrezygnowano z wykorzystania tzw. kwestii niemieckiej do konkretnych 
celów politycznych władzy ludowej. 
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Artykuły 145

THE PEOPLE’S POWER IN POLAND VIS-À-VIS THE GERMAN FEDERAL 
REPUBLIC’S ENGAGEMENT FOR  EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Abstract: The major aim of this paper is to explore the response of Poland’s communist regime 
to the involvement of the German Federal Republic in promoting economic and political 
integration processes in Europe in 1949–1989. The paper analyses the evolution of the stance 
the people’s power took confronting the growing relevance of Western Germany in uniting 
Europe. As the European integration processes consolidated and, at the same time, the position 
of the socialist block, therein Poland, crumbled and grew ever more dependent on Western, 
including Federal German, aid, the successive governments of the People’s Republic of Poland 
gradually “softened” the image of Western Germany in European Communities and gave up on 
the purportedly immovable dogmas, such as the German threat and the related defence of the 
status quo as determined by the Yalta and Potsdam conferences.

Key terms: European integration, European Communities, People’s Republic of Poland, 
revisionism, imperialism, German Federal Republic.


