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Kryzys w relacjach Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską jest faktem tak oczywi-
stym, że nie ma potrzeby dowodzenia jego istnienia. Również powszechnie znane są jego 
determinanty oraz chronologia wydarzeń, prowadząca do takiego stanu wzajemnych re-
lacji. Jednakże wzajemna zależność gospodarczo-polityczna obydwu graczy międzynaro-
dowych wymaga prowadzenia dialogu i normalizacji wzajemnych stosunków. W intere-
sie obydwu stron, by wskazać tylko uwarunkowania gospdoarcze. Federacja Rosyjska jest 
trzecim partnerem handlowym Unii Europejskiej, pod względem wielkości wzajemnych 
obrotów handlowych. Państwa członkowskie importują ponad 60% całości rosyjskiego 
eksportu gazu ziemnego i ponad 80% ropy naftowej, stanowiących zasadnicze źródło do-
chodów Federacji. Nie bez znaczenia dla rosyjskiej gospodarki są też europejskie inwe-
stycje gospodarcze. Sama tylko skala wzajemnych powiązań gospodarczych powoduje, że 
zasadnym jest poszukiwanie dróg wyjścia z kryzysu, na warunkach akceptowanych przez 
obydwie strony sporu. Chociaż, gwoli ścisłości, stwierdzić należy, iż kreatorem obecnego 
kryzysu jest Rosja, bezwzględnie dążąca do osiągnięcia swych celów strategicznych. 

Debatę ekspercką, która oceniłaby możliwości poszukiwania rozwiązania tej sytuacji, 
zorganizowali pracownicy Zakładu Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego i Uniwersytetu 
Poczdamskiego, przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy. Animatorem 
i kierownikiem naukowym tego spotkania był prof. Bogdan Koszel. Do udziału, w roli 
panelistów – dyskutantów, organizatorzy zaprosili kilkanaście osób, reprezentujących 
niemieckie, polskie i rosyjskie ośrodki naukowe. W tym gronie znaleźli się prof. Jochen 
Franzke i dr Sebastian Marx, z Uniwersytetu w Poczdamie, prof., prof. Andrej Kinyakin, 
Vasily Fedortsev, Aleksiej Skowikow oraz doktorzy Galina Nikiporets-Takigawa i Sergey 
Stepanov, reprezentujący ośrodki naukowe z Moskwy, Kaliningradu i Woroneża. Stro-
nę polską reprezentowali pracownicy naukowi UAM i IZ prof., prof. Jadwiga Kiwerska, 
Andrzej Stelmach, Bogdan Koszel, Maciej Walkowski, Łukasz Donaj, dr, dr Beata Przy-
bylska-Maszner, Adam Barabasz i Marcin Piechocki oraz grono gości z innych ośrodków 
naukowych: prof., prof. Erhard Cziomer i Beata Molo z AFM- Kraków, Andrzej Podraza 
z KUL, Mieczysław Stolarczyk z Uniwersytetu Śląskiego, Michał Kosman z Uniwersyte-
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tu Kazimierza Wielkiego, Izabela Janicka z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego 
oraz Piotr Mickiewicz (AMW Gdynia).

W trakcie dwudniowych (23-24.06.2016) debat, jej uczestnicy wspólnie zastanawiali 
się nad najważniejszymi zagadnieniami we wzajemnych relacjach pomiędzy Unią (i bi-
lateralnymi relacjami RFN i Polski) z Federacją Rosyjską, nierzadko tocząc długie pole-
miki. Tematami wiodącymi w pierwszym dniu konferencji były kwestie wzajemnych re-
lacji, ze szczególnym uwzględnieniem problemu ukraińskiego, roli Republiki Federalnej 
Niemiec w kształtowaniu unijnej polityki wobec Rosji oraz ocena rosyjskich interesów 
strategicznych w Europie i prowadzonych przez to państwo działań, mających na celu ni-
welowanie konsekwencji unijnej polityki oraz reakcje na sankcje gospodarcze. Poruszo-
no także kwestię dostaw rosyjskich nośników energii, jako czynnika kreującego politykę 
RFN i Polski wobec Federacji Rosyjskiej. 

Drugi dzień obrad to dyskusje o roli Rosji w całokształcie niemieckiej polity-
ki wschodniej oraz o charakterze działalności tzw. Russlandversteher i ich wpływie 
na tę politykę oraz roli mediów w kreowaniu wzajemnych relacji polityki medialnej. 
W pierwszej części ożywioną dyskusję wywołała kwestia wpływu różnych organizacji 
nieformalnych, stowarzyszeń i postaci o orientacji prorosyjskiej na kształt niemieckiej 
polityki wschodniej oraz zakres i czas obowiązywania sankcji, nałożonych przez UE 
na Rosje i rosyjski establishment polityczny i gospodarczy. Dyskusja w drugim z paneli 
oscylowała natomiast w tematyce sposobu prezentacji polityki UE wobec Rosji w pol-
skich mediach. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość kreowania postaw Polaków 
wobec Rosji poprzez przekaz medialny, sposób prezentowania konfliktu na wschodzie 
Ukrainy oraz działań politycznych, prowadzonych przez UE w trakcie tego konfliktu 
przez media w Polsce.

Podsumowaniem dwudniowych debat było wystąpienie prof. Bogdana Koszela, 
w którym podkreślił, iż zarówno politycy europejscy, jak i rosyjscy widzą potrzebę wyj-
ścia z impasu we wzajemnych relacjach. Uznał jednak, że jest to proces długofalowy, 
który będzie napotykał na wiele problemów, wynikających zarówno z charakteru wza-
jemnych relacji, odmiennych interesów, jak i będących efektem przeobrażeń ładu mię-
dzynarodowego.


