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Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy

Gazoci¹gu Pó³nocnego (2005–2009)

8 wrzeœnia 2005 r. rosyjski Gazprom oraz niemieckie E.ON-Ruhrgas
i BASF-Wintershall w obecnoœci prezydenta W³adimira Putina i kanc-

lerza Gerharda Schrödera podpisa³y umowê dotycz¹c¹ rozpoczêcia budo-
wy Gazoci¹gu Pó³nocnego, który ma s³u¿yæ do transportu gazu ziemnego.
Gazoci¹g bêdzie przebiega³ z miejscowoœci Babajewo w rosyjskim obwo-
dzie wo³ogodzkim do brzegu Morza Ba³tyckiego w Wyborgu, a nastêpnie
dnem Morza Ba³tyckiego do Lubinia ko³o Greiswaldu w Niemczech. Jego
ca³kowita d³ugoœæ ma wynieœæ 1220 km, w tym 1189 km wyniesie odci-
nek podmorski. Do 2009 roku akcjonariuszami buduj¹cego go konsorcjum
Nord Stream by³y obok Gazpromu (51%), niemieckie E.ON-Ruhrgas
i BASF-Wintershall (po 20%) oraz holenderskie N.V. Nederlandse Gasu-
nie (9%). Koszt budowy szacowany by³ na ok. 7,4 mld euro.

Sygnowanie rosyjsko-niemieckiej umowy zbieg³o siê w czasie z wy-
borami parlamentarnymi w Niemczech (18 wrzeœnia) i w Polsce (25 wrze-
œnia). Strona polska mia³a nadziejê, ¿e nowy rz¹d „wielkiej koalicji”
z przewodnicz¹c¹ CDU Angel¹ Merkel jako kanclerzem i przedstawicie-
lem SPD Frankiem-Walterem Steinmeierem jako ministrem spraw zagra-
nicznych bêdzie stara³ siê oprzeæ stosunki z W³adimirem Putinem na
bardziej racjonalnych podstawach, a nie na przyjaŸni dwóch polityków,
jak za czasów by³ego kanclerza Schrödera1. Zmiana mia³a przyczyniæ siê
do wzrostu zaufania wobec niemieckich dzia³añ na arenie miêdzynarodo-
wej2. We wprowadzeniu podpisanej 11 listopada przez CDU, CSU i SPD
umowy koalicyjnej znalaz³ siê zapis, ¿e „jednoœæ europejska i partnerstwo
atlantyckie s¹ fundamentami niemieckiej polityki zagranicznej” i tworz¹
„podstawê dla naszych relacji z Rosj¹”. W innej czêœci umowy podkreœlo-
no, ¿e w szczególnym interesie RFN le¿y stabilizacja i modernizacja tego

1 Zob. Niemcy/Ochmann: koalicyjny rz¹d Merkel wielk¹ szans¹ dla Polski,
„PAP” z dnia 10 paŸdziernika 2005 r.

2 Zob.: Niemcy/„FAZ”: Zmiana w³adzy w Polsce obci¹¿y stosunki Warszawy
z europejskim Zachodem, „PAP” z dnia 10 wrzeœnia 2005 r.



kraju, wspomaganie przemian demokratycznych oraz rozbudowa stosun-
ków gospodarczych3. Podobny wydŸwiêk mia³o exposé wyg³oszone przez
now¹ kanclerz w Bundestagu 30 listopada. Merkel nie wspomnia³a o za-
miarze lepszej koordynacji niemiecko-rosyjskiego partnerstwa strategicz-
nego z krajami s¹siedzkimi. O Polsce wspomnia³a tylko raz w kontekœcie
przezwyciê¿ania kryzysu w Unii Europejskiej4. Jeszcze bardziej powœ-
ci¹gliwy w okreœlaniu przysz³ych relacji z s¹siadami by³ nowo wybrany
premier Kazimierz Marcinkiewicz. W wyg³oszonym 10 listopada 2005
roku w Sejmie exposé premier nie przedstawi³ za³o¿eñ polityki wobec
Niemiec czy Rosji5.

Jako ¿e zmiana decyzji nowego rz¹du federalnego odnoœnie budowy
Gazoci¹gu Pó³nocnego by³a ma³o prawdopodobna, strona polska, kie-
ruj¹c siê zasadami obrony interesu narodowego, zamierza³a wykazywaæ
aktywnoœæ w jego blokowaniu. Jan Rokita z PO, mówi³, ¿e nowy rz¹d nie
zgodzi siê na przebieg gazoci¹gu przez polsk¹ strefê ekonomiczn¹ na Mo-
rzu Ba³tyckim6. Jak podkreœla³ prof. Jerzy M³ynarczyk, specjalista od
miêdzynarodowego prawa morskiego i pose³ SdPl, zablokowanie tej in-
westycji mog³o siê powieœæ, „je¿eli Polska udowodni³aby na przyk³ad
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3 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i p³asz-
czyzny wspó³pracy, Poznañ 2008, s. 188, 190. Zob. równie¿: Gemeinsam für Deut-
schland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD, Berlin 11.11.2005, http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsver-
trag_Navigierbar.pdf, 15.11.2006; Ch. Meier, Die „grosse Koalition” und die deut-
sch-russische Partnerschaft: Kontinuität und neue Akzente, „Przegl¹d Stosunków
Miêdzynarodowych” 2006, nr 2, s. 120–135; H. Marhold, Deutsche Europapolitik
nach dem Regierungswechsel 2005, „Integration” 2006, nr 1, s. 3–22; Niemcy/Merkel
przyje¿d¿a w pi¹tek z pierwsz¹ wizyt¹ do Polski, „PAP” z dnia 1 grudnia 2005 r.

4 Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vor dem Deut-
schen Bundestag am 30. November 2005 in Berlin, „Bulletin der Bundesregierung”
nr 93-1, z dnia 30 listopada 2005 r., http://www.bundesregierung.de/nn_1514/Con-
tent/DE/Bulletin/2001__2005/2005/11/2005-11-30-regierungserklaerung-von-bundes-
kanzlerin-dr-angela-merkel-vor-dem-deutschen-bundestag-.html, 1.03.2006.

5 Zob. Exposé premiera Kazimierza Marcinkiewicza, Warszawa, z dnia 10 listo-
pada 2005 r., http://www.kprm.gov.pl/archiwum/4751_14848.htm, 15.01.2006. Zob.
równie¿: B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 189–190.

6 Polska strefa ekonomiczna na Ba³tyku to obszar o powierzchni bliskiej jednej
dziesi¹tej terytorium pañstwa stykaj¹cy siê ze strefami Niemiec, Danii, Szwecji i Ro-
sji. Granice strefy biegn¹ kilkadziesi¹t kilometrów od polskiego brzegu. Zob. M. Hay-
kowski, Gazoci¹g Pó³nocny zmieni trasê – dalej od Polski, „PAP” z dnia 11 lipca
2007. Zob. równie¿: E. Wiêc³aw, Nowa trasa gazoci¹gu, „Rzeczpospolita” z dnia
2 lipca 2007 r.



przed morskim trybuna³em arbitra¿owym w Hamburgu, ¿e gazoci¹g naru-
sza prawa do eksploatacji strefy, stwarza zagro¿enie dla œrodowiska”.
Równie¿ prezydent Aleksander Kwaœniewski wskazywa³ na zagro¿enia
ekologiczne jako jeden z powodów polskich zastrze¿eñ wobec budowy
gazoci¹gu przez Ba³tyk7. Natomiast Marek Belka oœwiadczy³, ¿e budowa
gazoci¹gu jest decyzj¹ niekorzystn¹ dla Polski, poniewa¿ odk³ada ewentu-
alne powstanie drugiej linii gazoci¹gu jamalskiego8, ale „zamiast biadoliæ”
powinniœmy staraæ siê w inny sposób zapewniæ wiêksz¹ dywersyfikacjê
w dostawach gazu. Jak powiedzia³ polityk „nie jest prawd¹, ¿e budowa ta-
kiego gazoci¹gu wyklucza budowê innego gazoci¹gu, np. ³¹cz¹cego Pol-
skê z Norwegi¹ czy te¿ Skandynawi¹9”10.

W paŸdzierniku sta³y przedstawiciel Rosji przy Komisji Europejskiej
– W³adimir Czy¿ow – zapowiedzia³, ¿e Gazprom ma w planach poprowa-
dzenie od gazoci¹gu ba³tyckiego odnóg do wielu pañstw m.in. Polski. Nie
sprecyzowa³, kiedy mia³oby to nast¹piæ, doda³ tylko, ¿e „w kolejnym sta-
dium projektu”11. W mniemaniu rz¹du polskiego, ta rosyjska „uprzej-
moœæ” nie niwelowa³a problemu, gdy¿ celem nie by³o jeszcze jedno
pod³¹czenie do rosyjskich z³ó¿, ale dywersyfikacja Ÿróde³ tego surowca,
która zapewni³aby Polsce bezpieczeñstwo energetyczne12. Obawiano siê
równie¿, ¿e wybudowanie ruroci¹gu ba³tyckiego praktycznie przekreœla
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7 Zob. A. Kublik, S. Sowula, Ba³tycki gazoci¹g – bomba ekologiczna?, „Gazeta
Wyborcza” z dnia 13 wrzeœnia 2005 r.

8 Gazoci¹g Jamajski ³¹czy z³o¿a gazu ziemnego w pó³nocnej Rosji (pó³wysep
Jama³) z Europ¹ Zachodni¹. Projekt rozpocz¹³ siê w 1992 roku, a porozumienie
z Polsk¹ podpisano za rz¹dów Hanny Suchockiej w 1993 roku. Biegnie przez Rosjê,
Bia³oruœ i Polskê do Niemiec. Druga nitka gazoci¹gu, czy te¿ jego zmodyfikowana tra-
sa, czyli projekt Amber (ruroci¹g z Rosji przez Estoniê, £otwê, Litwê i Polskê do Nie-
miec), wskutek decyzji Federacji Rosyjskiej, do tej pory nie powsta³a. Zob. J. Stein-
hoff, Rz¹dowi niemieckiemu pod rozwagê, „Rzeczpospolita” z dnia 23 grudnia 2005 r.
Zob. równie¿: Rosja uspokaja Europê, „Rzeczpospolita” z dnia 25 stycznia 2006 r.

9 Jako alternatywne Ÿród³a gazu pod uwagê brane by³y nastêpuj¹ce gazoci¹gi
skandynawskie: gazoci¹g Baltic Pipe ³¹cz¹cy Daniê i Polskê oraz gazoci¹g norweski,
czyli przed³u¿enie budowanego gazoci¹gu Korstoe (Norwegia)–Goeteborg (Szwecja).
W ramach dywersyfikacji Ÿróde³ zaopatrzenia w gaz ziemny mówiono równie¿ o do-
stawach gazu skroplonego (ang. Liquefied Natural Gas – LNG) z innych czêœci œwiata.

10 Zob. A. Grzeszak, M. Ostrowski, Taniec na rurach, „Polityka”, nr 42 z dnia
21 paŸdziernika 2006 r. Zob. równie¿: Szansa na gazoci¹g ze Skandynawii, „Rzeczpo-
spolita” z dnia 12 wrzeœnia 2005 r.

11 Rosja uspokaja Europê, op. cit.
12 Zob. P. Reszka, P. Zychowicz, Przy³¹czcie siê do gazoci¹gu, „Rzeczpospolita”

z dnia 5 grudnia 2005 r.



szanse na powstanie alternatywnych gazoci¹gów, dlatego zastanawiano
siê nad wykorzystaniem drogi morskiej13.

Podczas grudniowej wizyty kanclerz zapewnia³a premiera K. Marcin-
kiewicza, ¿e „Niemcy chc¹ utrzymywaæ strategiczne stosunki z Rosj¹, ale
nie ponad g³owami Polaków”. A. Merkel obiecywa³a utworzenie pol-
sko-niemieckiej grupy roboczej maj¹cej pracowaæ nad wykorzystaniem
niemiecko-rosyjskiego gazoci¹gu równie¿ i dla Polski, podkreœlaj¹c, ¿e
gazoci¹g po dnie Ba³tyku jest „spraw¹ otwart¹ dla wszystkich zaintereso-
wanych”14. W ramach pobytu odby³o siê równie¿ spotkanie ministra
spraw zagranicznych RP Stefana Mellera z ministrem Frankiem-Walte-
rem Steinmeierem15. Delegacje niemieckie mia³y na celu uspokoiæ War-
szawê, jednak¿e nie oznacza³y zmian przyjêtego kursu16.

W nastêpnych dniach minister Steinmeier odwiedzi³ Moskwê, gdzie
wyrazi³ stanowcz¹ wolê rz¹du niemieckiego budowy Gazoci¹gu Pó³noc-
nego oraz zaproszenia do wspó³pracy m.in. Polski. Szef niemieckiego
MSZ powiedzia³, i¿ uwa¿a „projekt za racjonalny” i da³ do zrozumienia,
¿e prace nad tym przedsiêwziêciem bêd¹ realizowane bez ogl¹dania siê na
sprzeciwy z zewn¹trz17. Parê dni póŸniej w obecnoœci premiera Rosji Mi-
chai³a Fradkowa i ministra gospodarki i technologii Niemiec Michaela
Glosa w pobli¿u miejscowoœci Babajewo uroczyœcie rozpoczêto pracê
przy uk³adaniu l¹dowego odcinka magistrali Griazowiec-Wyborg. Mini-
ster Glos podkreœla³, ¿e budowa Gazoci¹gu Pó³nocnego to „bardzo wa¿ny
etap w rozwoju ca³ej gospodarki Unii Europejskiej”, który pozwoli „sta-
bilnie rozwijaæ siê nie tylko dotychczasowym cz³onkom Unii Europej-
skiej, ale i nowym krajom cz³onkowskim”18. Podczas uroczystoœci Aleksiej
Miller, prezes rosyjskiego Gazpromu, poinformowa³, i¿ Gerhard Schröder
stanie na czele komitetu akcjonariuszy niemiecko-rosyjskiego konsor-
cjum buduj¹cego gazoci¹g – North European Gas Pipeline Company
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13 PGNG uzna³o, ¿e powinny dzia³aæ co najmniej dwa porty z instalacjami zdolny-
mi do prze³adunku gazu – w rejonie Gdañska oraz Œwinoujœcia. Zob. K. Kubiak, Statki
zamiast drogich ruroci¹gów, „Rzeczpospolita” z dnia 11 paŸdziernika 2005 r.

14 P. Reszka, P. Zychowicz, Przy³¹czcie siê..., op. cit.
15 Zob. Spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Stefana Mellera z Mi-

nistrem Spraw Zagranicznych RFN Panem Frankiem-Walterem Steinmeierem,
http://www.pol-niem.pl/index.php?page=1010600000, 15.12.2005.

16 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 190. Zob. równie¿: P. Jendroszczyk,
P. Zychowicz, Trudne tematy krótkiej wizyty, „Rzeczpospolita” z dnia 3 grudnia 2005 r.

17 P. Reszka, P. Zychowicz, Przy³¹czcie siê..., op. cit.
18 Ruszy³a budowa Gazoci¹gu Pó³nocnego, „PAP” z dnia 9 grudnia 2005 r.



(NEGPC). Dyrektorem generalnym mia³ zostaæ znajomy Putina i by³y ofi-
cer enerdowskiej Stasi – Matthias Warnig19.

Polscy politycy nie tylko skrytykowali decyzjê by³ego kanclerza o przy-
jêciu stanowiska w konsorcjum, ale równie¿ podkreœlali, ¿e forsowany
przez Niemców gazoci¹g jest szkodliwy dla Polski i zagra¿a œrodowisku
Ba³tyku. Jak skomentowa³ pose³ PiS oraz przewodnicz¹cy sejmowej ko-
misji spraw zagranicznych Pawe³ Zalewski „musimy otwarcie i g³oœno
pytaæ na forum Unii, czemu Niemcy anga¿uj¹ siê w projekt dro¿szy ni¿
zaakceptowane przez Komisjê Europejsk¹ i uwzglêdniaj¹ce nasze intere-
sy planowane ruroci¹gi Amber i Jama³ II”. Pose³ przekonywa³ jednak¿e,
i¿ nie wszystko stracone – „jestem przekonany, ¿e mo¿emy jeszcze wp³y-
waæ na politykê Niemiec i bêdziemy do tego stanowczo d¹¿yæ. Europa Za-
chodnia musi mieæ dostawy gazu z ró¿nych Ÿróde³, ale nie mog¹ one
naruszaæ interesów Polski”20.

W styczniu 2006 roku podczas pierwszej wizyty w Moskwie, kanclerz
Merkel oœwiadczy³a, ¿e trzeba wyjaœniæ krajom ba³tyckim i Polsce, ¿e ru-
roci¹g biegn¹cy po dnie Ba³tyku nie jest wymierzony przeciw komukol-
wiek. Na wspólnej konferencji prasowej z Putinem podkreœla³a, ¿e „jest
wa¿ny dla bezpieczeñstwa energetycznego Europy”21. Mimo krytyki nie-
których posuniêæ rz¹du rosyjskiego, nie zamierza³a zrezygnowaæ z po-
g³êbiania rosyjsko-niemieckiego strategicznego partnerstwa22. Równie¿
miesi¹c póŸniej kanclerz Niemiec bardzo dobitnie wyrazi³a poparcie dla
budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego mówi¹c, ¿e „nie ma sensu ukrywaæ, ¿e
popieramy budowê gazoci¹gu”. Polscy dyplomaci byli poirytowani jej
wypowiedzi¹. Jak skomentowa³ minister obrony Rados³aw Sikorski „ra-
czej nie przekona³o mnie to, co powiedzia³a pani kanclerz”23.

Na dwa dni przed zaplanowan¹ oficjaln¹ wizyt¹ w Berlinie24 Lech Ka-
czyñski udzieli³ wywiadu dla „Der Spiegel”. Prezydent powiedzia³ w nim,
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19 Zob. A. Skieterska, By³y kanclerz Niemiec bêdzie budowaæ Gazoci¹g Pó³nocny,
„Nowy Dzieñ” z dnia 10 grudnia 2005 r.

20 Zob. P. Jendroszczyk, Pieni¹dze i mêska przyjaŸñ, „Rzeczpospolita” z dnia
12 grudnia 2005 r.

21 P. Reszka, Berlin wci¹¿ z Moskw¹, „Rzeczpospolita” z dnia 17 stycznia 2006 r.
22 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 188. Zob. równie¿: A. Guzia³,

Miejsce Rosji w polityce zagranicznej RFN a szansa na wspóln¹ politykê wschodni¹
UE, „Przegl¹d Zachodni” 2006, nr 2, s. 43–45.

23 Berlin nie popiera Warszawy, „Rzeczpospolita” z dnia 6 lutego 2006 r.
24 Do stolicy Niemiec prezydent przyjecha³ po serii wizyt zagranicznych. Zob. P. Jen-

droszczyk, Daleka droga do porozumienia, „Rzeczpospolita” z dnia 8 marca 2006 r.



¿e budowa Gazoci¹gu Pó³nocnego, jest sprzeczna z polskimi interesami
podkreœlaj¹c, ¿e „nie ma ¿adnego ekonomicznego uzasadnienia dla tego
gazoci¹gu”, a pomys³ gazoci¹gu przez Ba³tyk „by³ wy³¹cznie natury poli-
tycznej”. Da³ wyraz swemu rozczarowaniu dodaj¹c, ¿e jego rozmowy
z kanclerz Angel¹ Merkel nie przynios³y dotychczas wyników satysfak-
cjonuj¹cych Polskê, gdy¿ „nie by³y konstruktywne”25. Z wypowiedzi dla
niemieckiego tygodnika wynika³o, i¿ prezydent raczej nie spodziewa³ siê,
¿e dojdzie do porozumienia w trakcie wizyty w Berlinie26.

Podczas marcowej wizyty niemiecka kanclerz podkreœla³a, ¿e budowa
Gazoci¹gu Pó³nocnego ju¿ siê rozpoczê³a, co oznacza, ¿e „trudno by³oby
jej zaniechaæ”. Przedstawiaj¹c negatywne stanowisko Polski wobec gazo-
ci¹gu prezydent oœwiadczy³, ¿e Polsce chodzi o to „by nie by³o mo¿liwo-
œci odcinania Polsce dostaw gazu, bez odciêcia ich równie¿ dla krajów
zachodnich”. W ocenie Kaczyñskiego ewentualne wybudowanie odnogi
gazoci¹gu do Polski by³o lepszym rozwi¹zaniem ni¿ ¿adne. Zapowie-
dzia³, ¿e rozmowy na ten temat bêd¹ kontynuowane27. Prezydent wyjecha³
z Berlina w dobrym nastroju podkreœlaj¹c, ¿e jest zadowolony z przebiegu
wizyty. Mia³ nadziejê, ¿e „mo¿liwe jest znalezienie rozwi¹zañ wszystkich
problemów, ale bêdzie to stopniowy proces”28.

W kwietniu pojawi³a siê informacja, i¿ rz¹d Schrödera porêczy³ Gaz-
promowi miliard euro kredytu na budowê odcinka Gazoci¹gu Pó³nocnego
³¹cz¹cego syberyjskie pola gazowe z rosyjskim wybrze¿em Ba³tyku. De-
cyzja o gwarancji zapad³a 24 paŸdziernika 2005 roku, ju¿ po przegranych
przez ugrupowania koalicji rz¹dowej gabinetu Gerharda Schrödera wybo-
rach, kiedy wiadomo by³o, ¿e na stanowisku kanclerza nast¹pi zmiana.
Jako ¿e Schröder wielokrotnie przekonywa³, tak¿e w³adze polskie, ¿e bu-
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25 Polska/Prezydent Lech Kaczyñski udaje siê z wizyt¹ do Berlina, „PAP” z dnia
7 marca 2006 r.

26 P. Jendroszczyk, S¹siad, któremu trudno ufaæ, „Rzeczpospolita” z dnia 6 marca
2006 r. Zob. równie¿: P. Jendroszczyk, Nie bêdzie prze³omu z Niemcami, „Rzeczpo-
spolita” z dnia 6 marca 2006 r.

27 A. Widzyk, J. Lepiarz, Niemcy/L. Kaczyñski w Berlinie: poprawa stosunków
polsko-niemieckich jest mo¿liwa, „PAP” z dnia 8 marca 2006 r.

28 Zob. P. Jendroszczyk, Problemy do rozwi¹zania, „Rzeczpospolita” z dnia
10 marca 2006 r. Zob. równie¿: K. Schuler, Lauter Ärger. Der Auftritt des polnischen
Präsidenten Lech Kaczyñski in der Berliner Humboldt-Universität verlief turbulent,
„Die Zeit online” 2006, nr 4, z dnia 9 marca 2006 r., http://images.zeit.de/text/onli-
ne/2006/11/Kaczynski; Polska i Niemcy wracaj¹ na stare tory, „Gazeta Wyborcza”
z dnia 10 marca 2006 r.



dowa ruroci¹gu pod Ba³tykiem jest wy³¹cznie przedsiêwziêciem komer-
cyjnym bez ¿adnych odniesieñ do polityki, a ujawnione informacje
postawi³y pod znakiem zapytania szczeroœæ owych zapewnieñ, postawa
kanclerza wywo³a³a ostre komentarze zarówno w Polsce, jak i w Niem-
czech. Schröder broni³ siê s³owami, ¿e nie wiedzia³, i¿ jego gabinet udzie-
li³ Gazpromowi gwarancji. Wspierali go partyjni koledzy. Parê dni póŸniej
ministrowie Merkel oœwiadczyli, ¿e porêczenie dla Gazpromu zosta³o wy-
dane bez uchybieñ29. Postawa rz¹du „wielkiej koalicji” œwiadczy³a o tym,
¿e inwestycjê t¹ traktowano priorytetowo jako wstêp do wiêkszych poro-
zumieñ rosyjsko-niemieckich30.

Po raz kolejny Polska wyrazi³a niezadowolenie z rosyjsko-niemieckie-
go przedsiêwziêcia podczas Forum Brukselskiego zorganizowanego przez
German Marshall Fund 30 kwietnia. Wed³ug s³ów ministra obrony Ra-
dos³awa Sikorskiego rz¹d polski poprosi³ kanclerz Niemiec Angelê Mer-
kel o wycofanie siê z popierania tego projektu, ta jednak odmówi³a.
W ocenie polityka dostawy energii by³y dla Rosji instrumentem w sporach
politycznych, a budowa dro¿szego o szeœæ miliardów euro od ewentualne-
go po³¹czenia biegn¹cego przez terytorium Polski i Bia³orusi Gazoci¹gu
Pó³nocnego mia³a umo¿liwiæ wywieranie presji politycznej przez Mo-
skwê na te dwa kraje. Jak ¿ywotne znaczenie mia³a budowa rosyjsko-nie-
mieckiego gazoci¹gu dla polskich interesów pokaza³o porównanie przez
Sikorskiego projektu do „paktu Ribbentrop–Mo³otow”31. S³owa te mo¿na
by³o odczytaæ jako wyraz rozgoryczenia Warszawy, i¿ nowemu polskie-
mu rz¹dowi nie uda³o siê sk³oniæ rz¹du Angeli Merkel do rezygnacji
z porozumienia wypracowanego przez Gerharda Schrödera i W³adimira
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29 Zob. B. T. Wieliñski, Gazoci¹g pó³nocny œmierdzi w Niemczech, „Gazeta Wy-
borcza” z dnia 3 kwietnia 2006 r. Zob. równie¿: P. Jendroszczyk, Gazoci¹g z gwaran-
cj¹ Berlina, „Rzeczpospolita” z dnia 3 kwietnia 2006 r.

30 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 191–192. Zob. równie¿: Ein
schwieriger Gast, „Der Tagesspiegel” z dnia 21 paŸdziernika 2006 r.; J. Franke, Die
Russlandpolitik der Großen Koalition. Eine (Zwischen-) Bilans nach einem Jahr, w:
Polacy i Niemcy w XX wieku. Nowe oblicza partnerstwa, red. B. Koszel, Poznañ 2007,
s. 23–34.

31 A. S³ojewska, Naciski Moskwy na unijn¹ energetykê, „Rzeczpospolita” z dnia
2 maja 2006 r. Zob. równie¿: A. Rahr, Przejaw z³oœci, „Rzeczpospolita” z dnia 2 maja
2006 r.; Sikorski: Niemcy nie s¹ solidarne w sprawie Gazoci¹gu Pó³nocnego, „Puls
Biznesu” z dnia 30 czerwca 2006 r.; R. Götz, Deutsch-russische Energiebeziehungen
– auf einem Sonderweg oder auf europäischer Spur? Diskussionspapier. Forschungs-
gruppe Rusland/GUS, „SWP” 2006, nr 5, z dnia 10 listopada 2006 r.



Putina32. Wzburzy³y one opiniê publiczn¹ w RFN. Choæ oficjalne stano-
wisko rz¹du niemieckiego przedstawione przez szefa niemieckiego MSZ
Franka-Waltera Steinmeiera by³o takie, i¿ rozbie¿noœci w stosunkach
dwustronnych s¹ rzecz¹ ca³kowicie normaln¹, oczekiwano wyjaœnieñ33.
Strona polska nie by³a jednak skora do ich z³o¿enia. Kazimierz Marcin-
kiewicz oœwiadczy³ w Polskim Radiu, i¿ „zarówno Niemcy, jak i Rosja,
ale i ca³a Unia Europejska wiedz¹ doskonale, w jaki sposób my traktuje-
my ten projekt Gazoci¹gu Pó³nocnego. Jest on dla Polski projektem ude-
rzaj¹cym w nasze interesy”. Polityk doda³, ¿e wielokrotnie pyta³, dlaczego
ktoœ chce na dnie Ba³tyku budowaæ gazoci¹g, który bêdzie kilkakrotnie
dro¿szy od drugiej nitki gazoci¹gu jamalskiego. Jak podkreœli³ „ze strony
biznesowej nie da siê udokumentowaæ, ¿e to jest dobry interes. W zwi¹zku
z tym trzeba zadawaæ pytania o ten gazoci¹g”34.

Parê dni póŸniej odby³o siê Forum Europejskie, na którym goœcili za-
równo polski premier, jak i Angela Merkel. Po spotkaniu Kazimierz Mar-
cinkiewicz poinformowa³, ¿e sprawa budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego by³a
tematem rozmowy w cztery oczy z kanclerz Merkel. Jak oœwiadczy³ pre-
mier „nie widzimy rozwi¹zania, które zmniejszy³oby niebezpieczeñstwo
wynikaj¹ce z tego projektu” i zdementowa³ pojawiaj¹ce siê w prasie pol-
skiej informacje dotycz¹ce przedstawienia kanclerz Merkel polskiej pro-
pozycji polegaj¹cej na w³¹czeniu do budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego
innych krajów UE35. 12 maja premier Kazimierz Marcinkiewicz przes³a³
Polskiej Agencji Prasowej oœwiadczenie, w którym napisa³: „Porozumie-
nie Rosji i Niemiec w sprawie budowy gazoci¹gu ba³tyckiego jest porozu-
mieniem, na które nie by³o i nie ma zgody Polski. [...] W trakcie rozmowy
nie pad³a z mojej strony ¿adna propozycja udzia³u Polski w tej inwestycji
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32 Zob. P. Jendroszczyk, Gazoci¹g to nie rozbiór Polski, „Rzeczpospolita” z dnia
4 maja 2006 r. Zob. równie¿: A. S³ojewska, P. Jendroszczyk, Energia dzieli Europê,
„Rzeczpospolita” z dnia 2 maja 2006 r.

33 Zob. P. Jendroszczyk, Polska–Niemcy: Dialog nadal kuleje, „Rzeczpospolita”
z dnia 9 maja 2006 r.

34 J. Ordyñski, Premier popiera Sikorskiego, „Rzeczpospolita” z dnia 5 maja 2006 r.
35 Informacje takie poda³a „Rzeczpospolita” powo³uj¹c siê na Ryszarda Schnepfa.

Potwierdzi³ je Pawe³ Zalewski, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Ar-
tur Zawisza, szef Sejmowej Komisji Gospodarczej. Zob. P. Jendroszczyk, J. Bielecki,
Jednym g³osem o energetyce, „Rzeczpospolita” z dnia 10 maja 2006 r. Zob. równie¿:
J. Haszczyñski, Niepotrzebne wahanie, „Rzeczpospolita” z dnia 10 maja 2006 r.;
J. Bielecki, Polska propozycja dla Niemiec, „Rzeczpospolita” z dnia 11 maja 2006 r.;
J. Bielecki, Gazoci¹g dla wtajemniczonych, „Rzeczpospolita” z dnia 11 maja 2006 r.



ani wprowadzenia przedstawicieli Polski do cia³ zarz¹dzaj¹cych projek-
tem”36. W zwi¹zku z ujawnieniem koncepcji dotycz¹cej gazoci¹gu bez
porozumienia z premierem, jego doradca – Ryszard Schnepf – poda³ siê
do dymisji37. Zosta³a ona przyjêta, jak spekulowano m.in. ze wzglêdu na
naciski ze strony braci Kaczyñskich, którzy byli przeciwni udzia³owi Pol-
ski w budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego38. Dymisja ta by³a dla Jana Rokity
„ostatecznym dementi”, ¿e Polska chcia³a osi¹gn¹æ z Niemcami kompro-
mis w sprawie gazoci¹gu. Jak skonstatowa³, „teraz jego budowa bêdzie siê
posuwaæ, a nasz kraj nie bêdzie mia³ na to ¿adnego wp³ywu”39.

W niemieckich krêgach rz¹dowych uwa¿ano, ¿e w³aœciwym rozwi¹za-
niem by³oby przy³¹czenie siê Polski do gazoci¹gu poprzez wybudowanie
³¹cznika. Przewa¿a³ jednak pogl¹d, ¿e pragmatyzm nie jest mocn¹ stron¹
polskich elit o prawicowej orientacji40. Niemieccy politycy z obaw¹
przygl¹dali siê nowoutworzonej koalicji bêd¹cego u w³adzy PiS-u z Sa-
moobron¹ i LPR-em41. Pojawi³y siê okreœlenia w rodzaju „gabinet stra-
chu” i tezy, ¿e polski rz¹d zmierza w kierunku nacjonalistycznym42.
W exposé wyg³oszonym 10 lipca nowy szef rz¹du – Jaros³aw Kaczyñski
– nie odniós³ siê do relacji polsko-niemieckich ani te¿ s³owem nie wspo-
mnia³ o Niemczech jako wa¿nym s¹siedzie Polski. Przyzna³, ¿e „zasadni-
czym wyznacznikiem naszej pozycji jest nasz udzia³ w Unii Europejskiej”
i podkreœla³, ¿e w Unii „musimy zachowaæ mo¿liwoœæ podejmowania
w³asnych decyzji, tak jak wiele krajów ma tak¹ mo¿liwoœæ w sprawach,
które wi¹¿¹ siê z nasz¹ specyficzn¹ sytuacj¹ historyczn¹ i geopolitycz-
n¹”43. Kanclerz A. Merkel zatelefonowa³a do nowo wybranego premiera
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36 Polska nie zgadza siê na budowê gazoci¹gu pó³nocnego, „Rzeczpospolita” z dnia
12 maja 2006 r. Oœwiadczenie to by³o odpowiedzi¹ na artyku³ J. Bieleckiego zamiesz-
czony dzieñ wczeœniej w „Rzeczypospolitej” pt.: Gazoci¹g dla wtajemniczonych.

37 Zob. J. Bielecki, Ryszard Schnepf zostaje w Kancelarii Premiera, „Rzeczpospo-
lita” z dnia 13 maja 2006 r.

38 Zob. Doradca premiera: dymisja za Gazoci¹g Pó³nocny, „PAP” z dnia 14 maja
2006 r.

39 J. Bielecki, Doradca niczym saper, „Rzeczpospolita” z dnia 15 maja 2006 r.
40 Zob. P. Jendroszczyk, Polska-Niemcy: Dialog nadal kuleje, „Rzeczpospolita”

z dnia 9 maja 2006 r.
41 Zob. Niemcy o polskim rz¹dzie: Nacjonaliœci, ekstremiœci, kleryka³owie, „Gaze-

ta.pl” z dnia 9 maja 2006 r.
42 Ibidem.
43 B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 50–51. Zob. równie¿: Exposé premiera

Jaros³awa Kaczyñskiego, Kancelaria Prezesa rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl/
archiwum/1433_18017.htm, 15.07.2008.



z gratulacjami. Stosunki bilateralne dalekie by³y jednak¿e od dobrych,
chocia¿by ze wzglêdu na odwo³anie przez Lecha Kaczyñskiego spotkania
Trójk¹ta Weimarskiego po pojawieniu siê w gazecie „Tageszeitung” nie-
pochlebnego artyku³u dotycz¹cego prezydenta oraz jego rodziny44.

W lipcu pojawi³a siê informacja, ¿e zastrze¿enia zg³aszane przez
ekologów mog¹ doprowadziæ do opóŸnieñ w budowie Gazoci¹gu Pó³noc-
nego. Ma on bowiem przebiegaæ przez jeden z najbardziej chronionych
ekologicznie regionów Niemiec, Natura 2000, obejmuj¹cy Zatokê Greifs-
waldzk¹. Gerhard Schröder zapewnia³, ¿e wszelkie ekologiczne zastrze-
¿enia bêd¹ traktowane powa¿nie45. Miesi¹c póŸniej, North European Gas
Pipeline Company poinformowa³a, ¿e rosyjski Gazprom oraz niemieckie
E.ON-Ruhrgas i BASF podpisa³y w Moskwie porozumienie koñcowe do-
tycz¹ce budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego. Wed³ug NEGPC dokument ten
konkretyzowa³ uzgodnienia poczynione w umowie bazowej, a tak¿e okre-
œla³ prawne i finansowe ramy projektu46. Nastêpnie szef rady nadzorczej
konsorcjum – Gerhard Schröder – zapowiedzia³, ¿e prace przy uk³adaniu
na dnie Ba³tyku rur do transportu gazu zaczn¹ siê na wiosnê 2008 roku,
a ca³a magistrala ma byæ uruchomiona w lipcu 2010 roku47.

3 wrzeœnia 2006 roku na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw
zagranicznych pañstw UE w Lappeenranta minister F.-W. Steinmeier
przedstawi³ projekt polityki wschodniej48. Nowa EU-Ostpolitik zak³ada³a
po³¹czenie Unii z Moskw¹ wielop³aszczyznowym strategicznym part-
nerstwem oraz stworzenie europejskiej sieci bezpieczeñstwa, której pod-
stawowym elementem mia³ byæ Gazoci¹g Pó³nocny, wzbudzaj¹cy tak¹
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44 Zob. P. Köhler, Polens neue Kartoffel. Schurken, die die Welt beherrschen wollen
(„Nowy polski kartofel. Szubrawcy, którzy chc¹ rz¹dziæ œwiatem”), „Die Tageszeitung”
z dnia 26 czerwca 2006 r. Zob. równie¿: J. Bielecki, Odra znów dzieli, „Rzeczpospoli-
ta” z dnia 12 lipca 2006 r.; P. Wroñski, K. Katka, Prezydent choruje po szyderczym ar-
tykule w „Tageszeitung”?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 4 lipca 2006 r.; B. T. Wieliñski,
G³upia satyra wywo³a³a miêdzynarodow¹ awanturê, „Gazeta Wyborcza” z dnia 6 lip-
ca 2006 r.; P. Wroñski, Rz¹d stara siê stonowaæ reakcje po artykule „Tageszeitung”,
„Gazeta Wyborcza” z dnia 6 lipca 2006 r.

45 Zob. P. Jendroszczyk, Wielka rura siê opóŸni, „Rzeczpospolita” z dnia 10 lipca
2006 r.

46 Zob. Porozumienie koñcowe w sprawie Gazoci¹gu Pó³nocnego, „Rzeczpospo-
lita” z dnia 30 sierpnia 2006 r.

47 A. £akoma, J. Przybylski, Kaczyñski chce gazoci¹gu, tylko kto go wybuduje,
„Rzeczpospolita” z dnia 5 wrzeœnia 2006 r.

48 Zob. H.-D. Jacobson, H. Machowski, Dimensionen einer neuen Ostpolitik der
EU, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2007, t. 10.



niechêæ w Polsce. W RFN kategorycznie zapewniano, ¿e od takiej polityki
nie bêdzie odwrotu49. Podczas spotkania unijnych przywódców w Lahti,
miesi¹c póŸniej, ³atwo by³o zauwa¿yæ, ¿e w kwestii gazoci¹gu ba³tyckie-
go prezydent Lech Kaczyñski nie znalaz³ wiêkszego poparcia50.

Na dwa dni przed wizyt¹ w Berlinie, 28 paŸdziernika, Jaros³aw
Kaczyñski po raz kolejny podkreœli³, ¿e wyklucza udzia³ Polski w budo-
wie niemiecko-rosyjskiego gazoci¹gu przez Ba³tyk. Jak oœwiadczy³, ta
podmorska inwestycja nie jest dla Polski ani interesuj¹ca, ani korzystna.
Polska nie zaanga¿uje siê w ni¹, bo nie potrzebuje dodatkowej drogi trans-
portu rosyjskiego gazu, ale szuka alternatywnych dostaw tego surowca51.
Podczas briefingu dla prasy premier oœwiadczy³, ¿e stanowisko Polski
wobec budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego jest „jednoznaczne i niezmienne”,
a inwestycja ta godzi w polski interes narodowy i bezpieczeñstwo energe-
tyczne kraju. Zapowiedzia³ równie¿, ¿e podczas spotkania z Merkel pol-
skie stanowisko w tej sprawie bêdzie podtrzymane52. Zarówno Kaczyñski,
jak i szefowa polskiej dyplomacji Anna Fotyga deklarowali przed wizyt¹,
¿e licz¹ na poprawê stosunków z Niemcami. W wywiadzie, który ukaza³
siê w niemieckim dzienniku „Der Bild”, Kaczyñski zaprzeczy³, by od cza-
su objêcia przez niego stanowiska nast¹pi³o pogorszenie stosunków, choæ
przyzna³, ¿e od 2000 roku wystêpowa³y „pewne ró¿nice pogl¹dów i kon-
flikty interesów”. „Zawirowania” w stosunkach polsko-niemieckich, wed³ug
premiera, rozpoczê³y siê w chwili, gdy w Niemczech zapad³a decyzja
o budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego. Zapewni³ jednak¿e, ¿e uwa¿a, i¿ „jest
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49 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 195–196. Zob. równie¿: £. Adam-
ski, Niemieckie przewodnictwo w UE – zarys wstêpnych koncepcji dotycz¹cych Euro-
py Wschodniej i Rosji, „Biuletyn PISM” 2006, nr 55; B. T. Wieliñski, Niemcy tworz¹
wschodni¹ politykê UE, „Gazeta Wyborcza” z dnia 18 paŸdziernika 2006 r.

50 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 192. Zob. Energieversorgung:
Russland lehnt EU-Forderungen, „Der Spiegel” z dnia 20 paŸdziernika 2006 r.; Ener-
gieversorgung: Putin verweigert Garantien und beschwichtigt, „Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung” z dnia 21 paŸdziernika 2006 r.; Putin nie uleg³ Unii, „Gazeta Wyborcza”
z dnia 21 paŸdziernika 2006 r.; A. S³ojewska, UE jednym g³osem do Putina, „Rzeczpo-
spolita” z dnia 21 paŸdziernika 2006 r.; H. Crolly, EU-Gipfel: Nichts als Worte. Beim
EU-Gipfel verweigert Russlands Präsident Putin jede Zusage über ein Energieabkom-
men. Nun müssen die Deutschen schlichten, „Die Welt” z dnia 23 paŸdziernika 2006 r.

51 Zob. A. £akoma, Polsce potrzebna jest dywersyfikacja, „Rzeczpospolita” z dnia
30 paŸdziernika 2006 r.

52 Spotkanie z Merkel g³ównym punktem wizyty Kaczyñskiego w Niemczech, „PAP”
z dnia 30 paŸdziernika 2006 r.



to normalne w stosunkach miêdzy pañstwami. Nie ma powodów do nie-
pokoju”53.

Podczas wizyty w Berlinie A. Merkel zaproponowa³a w³¹czenie Gazo-
ci¹gu Pó³nocnego w system bezpieczeñstwa energetycznego Unii i dosta-
wy gazu do Polski w razie rosyjskiego szanta¿u. Kanclerz zamierza³a
przekonaæ Warszawê o koniecznoœci budowy ³¹cznika z koñcowej stacji
Gazoci¹gu Pó³nocnego w Greifswaldzie do granicy Polski. Szczegó³y
mia³a ustaliæ polsko-niemiecka grupa robocza54. Polski premier zamierza³
zgodziæ siê na ³¹cznik pod warunkiem z³o¿enia zobowi¹zañ traktatowych
i rzeczywistego powi¹zania europejskich systemów energetycznych55.

W listopadzie minister œrodowiska Jan Szyszko na konferencji praso-
wej zapowiedzia³, ¿e „Polska bêdzie siê domaga³a wyk³adni ocen oddzia-
³ywania Gazoci¹gu Pó³nocnego na œrodowisko. Chcemy tak¿e uczestniczyæ
w ocenie wp³ywu tego gazoci¹gu na Morze Ba³tyckie”56. WypowiedŸ ta
zbieg³a siê w czasie z rozpoczêciem oficjalnych starañ o uzyskanie po-
zwolenia na budowê Gazoci¹gu Pó³nocnego przez niemiecko-rosyjskie
konsorcjum Nord Stream AG. Wnioski w tej sprawie wp³ynê³y do Fede-
ralnego Urzêdu ¯eglugi i Hydrografii w Hamburgu oraz Urzêdu Górni-
czego w Stralsundzie57.
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53 Ibidem.
54 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 192. Zob. równie¿: Berlin–War-

szawa: Merkel oferuje bezpieczeñstwo energetyczne, ale nie chce mówiæ o historii,
„Rzeczpospolita” z dnia 31 paŸdziernika 2006 r.; Distanz zwischen Deutschen und Po-
len bleibt, „Der Tagesspiegel” z dnia 31 paŸdziernika 2006 r.; D. Zagrodzka, Stawka
wiêksza ni¿ rura, „Gazeta Wyborcza” z dnia 1 listopada 2006 r.; M. Kamann, Deut-
sch-polnischer Gipfel. Notwendiger Konflikt, „Die Welt” z dnia 2 listopada 2006 r.;
A. Podolski, Gaz narodowy czy europejski. Polityczne i historyczne uwarunkowania
percepcji wybranych wyzwañ dla bezpieczeñstwa energetycznego RP, „Centrum Sto-
sunków Miêdzynarodowych. Raporty i Analizy” 2007, nr 2.

55 Zob. P. Jendroszczyk, Nowa oferta dla Polski w sprawie gazu, „Rzeczpospoli-
ta” z dnia 28 paŸdziernika 2006 r. Zob. równie¿: J. Haszczyñski, Niemcy powinni zro-
zumieæ Polaków, „Rzeczpospolita” z dnia 30 listopada 2006 r.; Distanz zwischen
Deutschen ind Polen bleibt, „Der Tagesspiegel” z dnia 31 paŸdziernika 2006 r.; P. Jen-
droszczyk, Gazowa oferta z Niemiec, „Rzeczpospolita” z dnia 31 paŸdziernika 2006 r.;
M. Kamann, Deutsch-polnischer Gipfel: Notwendiger Konflikt, „Die Welt” z dnia 2 li-
stopada 2006 r.; Premier Jaros³aw Kaczyñski z³o¿y³ 30.10.06 jednodniow¹ wizytê ro-
bocz¹ w RFN, http://www.pol-niem.pl/index.php?page=1010600000, 3.11.2006;
B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 53.

56 Zob. M. Kozman, Ocenimy wp³yw Gazoci¹gu Pó³nocnego na Ba³tyk, „Rzeczpo-
spolita” z dnia 10 listopada 2006 r.

57 Zob. Gazoci¹g w Niemczech, „PAP” z dnia 15 listopada 2006 r.



Sporo zamieszania do niemieckich koncepcji nowej polityki wschod-
niej wnios³a decyzja prezydenta W. Putina z koñca 2006 roku o podwy¿ce
cen ropy naftowej dla Bia³orusi i zamkniêciu dop³ywu do niej tego surow-
ca, a tym samym odciêciu dostaw do Polski, Niemiec, Czech, S³owacji
i Wêgier. A. Merkel „wypomnia³a Rosjanom, ¿e w ubieg³ych latach Mo-
skwa zakrêci³a kurek z gazem dla Bia³orusi i Polski i wstrzyma³a dostawy
gazu do Europy Zachodniej ze wzglêdu na spór z Ukrain¹. Kanclerz pod-
kreœla³a, ¿e w sprawie wstrzymania dostaw ropy UE mówi jednym g³osem
i nie zostawi w potrzebie ¿adnego kraju”58. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ Polska chcia³a podzieliæ siê pierwszymi awaryjnymi dostawami ropy
ze wschodnioniemieckimi rafineriami. Jak oœwiadczy³a Anna Fotyga li-
czono na „podobne solidarne dzia³ania pañstw cz³onkowskich UE”59.
Zdaniem szefowej rz¹du kryzys zwi¹zany ze wstrzymaniem dostaw rosyj-
skiej ropy do Polski i innych krajów UE mia³ nieco zmieniæ kontekst dys-
kusji na temat bezpieczeñstwa energetycznego w UE. Jak zauwa¿y³a,
ostatnie wypowiedzi, w tym kanclerz RFN, mog³y sk³aniaæ do optymiz-
mu60. Faktycznie, parê dni póŸniej Angela Merkel oœwiadczy³a, ¿e „Gazo-
ci¹g Pó³nocny, który ma po³¹czyæ przez Ba³tyk Rosjê z Niemcami, nie
mo¿e wyrz¹dziæ szkód Polsce i krajom ba³tyckim”. Szefowa niemieckie-
go rz¹du opowiedzia³a siê za stworzeniem politycznych gwarancji, które
uniemo¿liwi¹ wykorzystanie tego projektu do odciêcia s¹siadów Niemiec
od dostaw energii. Kanclerz wyjaœni³a, ¿e Niemcy dyskutowa³y z Polsk¹
o stworzeniu technicznych warunków do przesy³ania gazu importowane-
go ze wschodu z powrotem na wschód, do Polski. Kanclerz zaznaczy³a
jednak¿e, ¿e gazoci¹g jest projektem realizowanym przez prywatne firmy,
„to znaczy wspieramy go politycznie i nie zg³aszamy ¿adnych zastrze-
¿eñ”61. Nastêpnie w wywiadzie udzielonym m.in. „Rzeczpospolitej” An-
gela Merkel oœwiadczy³a, ¿e takie kraje jak Polska maj¹ pe³ne prawo ob-
stawaæ przy swoim i podkreœli³a, ¿e dobrze rozumie to, co dzieje siê
w pañstwach Europy Œrodkowej i Wschodniej, poniewa¿ sama pochodzi
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58 B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 194. Zob. równie¿: K. Niklewicz, Unia
wœciek³a na Rosjê, „Gazeta Wyborcza” z dnia 9 stycznia 2007 r.; Russische Öllie-
ferung: Moskau zerstört Vertrauen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z dnia 22 stycz-
nia 2007 r.

59 Polska propozycja energetycznej solidarnoœci, „PAP” z dnia 10 stycznia 2007 r.
60 Zob. ibidem.
61 J. Lepiarz, Merkel: Gazoci¹g Pó³nocny nie mo¿e szkodziæ Polsce, „PAP” z dnia

12 stycznia 2007 r.



z NRD. Celem szefowej niemieckiego rz¹du by³o doprowadzenie do po-
prawy stosunków z Polsk¹ w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy62. Jak trudne
by³o to zadanie œwiadczy chocia¿by wypowiedŸ minister spraw zagra-
nicznych Anny Fotygi, która powiedzia³a w Sejmie, ¿e „nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e stan stosunków zosta³ powa¿nie zachwiany wraz z og³oszeniem
budowy przez partnerów niemieckich i rosyjskich Gazoci¹gu Pó³nocne-
go”. Szefowa polskiej dyplomacji zapewni³a, ¿e Polska „ca³y czas” w³¹cza
siê w prace, które maj¹ pokazaæ zarówno Rosji i Niemcom, jak i pañ-
stwom, które s¹ zainteresowane tym przedsiêwziêciem, „jakie niebezpie-
czeñstwo” kryje siê za tym projektem. Wyrazi³a równie¿ nadziejê, ¿e
wœród niemieckich partnerów zacznie „dojrzewaæ przekonanie o tym, ¿e
na rzecz europejskiej solidarnoœci warto byæ mo¿e zrezygnowaæ nawet
z bardzo intratnego przedsiêwziêcia”63.

21 stycznia 2007 roku A. Merkel spotka³a siê z prezydentem W. Puti-
nem w jego rezydencji niedaleko Soczi. Niemiecka kanclerz koncentro-
wa³a siê g³ównie na bezpieczeñstwie energetycznym. Z kolei prezydent
Putin zapewnia³, ¿e Rosja jest niezawodnym dostawc¹ oraz postara siê
rozwin¹æ drogi przesy³u surowców niezale¿nie od krajów tranzytowych64.
Putin zapowiedzia³ równie¿ przyspieszenie budowy rosyjsko-niemiec-
kiego gazoci¹gu po dnie Ba³tyku, wraz z pomys³em jego odnogi do
Polski, chocia¿ by³ œwiadomy negatywnej reakcji Warszawy. Jak
oœwiadczy³ „zgadzamy siê na wszystkie propozycje, które nie wyrz¹dz¹
nam szkody”65.
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62 P. Jendroszczyk, Merkel ponawia ofertê dla Polski, „Rzeczpospolita” z dnia
15 stycznia 2007 r.

63 Polska/Fotyga: Gazoci¹g Pó³nocny zachwia³ naszymi stosunkami z Niemcami,
„PAP” z dnia 25 stycznia 2007 r.

64 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 194. Zob. równie¿: Putin gibt sich
verlässlich, „Frankfurter Rundschau” z dnia 21 stycznia 2007 r.; Russland Mer-
kel-Rollen am Schwarzen Meer, „Süddeutsche Zeitung” z dnia 21 stycznia 2007 r.;
Gipfel: Putin verspricht Energiesicherheit, „Die Zeit” z dnia 21 stycznia 2007 r.; Tre-
fen in Sotschi: Merkel verlangt von Putin „bessere Kommunikation”, „Frankfurter
Allgemeine Zeitung” z dnia 21 stycznia 2007 r.; A. Pisalnik, P. Jendroszczyk, Merkel
i Putin zbli¿aj¹ Rosjê do UE, „Rzeczpospolita” z dnia 22 stycznia 2007 r.; T. Bielecki,
Putin i Merkel w Soczi o wspó³pracy i dostawach energii, „Gazeta Wyborcza” z dnia
22 stycznia 2007 r.

65 J. Malczyk, Putin i Merkel rozmawiali o bezpieczeñstwie energetycznym
i wspó³pracy Rosja–UE, „PAP” z dnia 21 stycznia 2007 r. Zob. równie¿: R. Schweppe,
Pilnie potrzebujemy europejskiej polityki energetycznej, „Rzeczpospolita” z dnia
31 stycznia 2007 r.



Na pocz¹tku lutego do Brukseli przyjechali z kampani¹ promocyjn¹
szefowie spó³ki Nord Stream AG, buduj¹cej Gazoci¹g Pó³nocny na dnie
Morza Ba³tyckiego66. Jak oœwiadczy³ Gerhard Schröder „budowa rosyj-
sko-niemieckiego gazoci¹gu po dnie Ba³tyku nie zostanie opóŸniona
z powodu zastrze¿eñ natury ekologicznej i politycznej. [...] Planujemy
ukoñczyæ ruroci¹g w zaplanowanym terminie i nie s¹dzimy, by by³o to
niemo¿liwe”67. Doradca spó³ki przekonywa³, ¿e projekt nie jest tylko nie-
miecko-rosyjski i ¿e „ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia bezpie-
czeñstwa dostaw gazu nie tylko dla Niemiec, ale równie¿ dla Europy”.
By³y kanclerz Niemiec podkreœla³, ¿e Gazoci¹g Pó³nocny nie zast¹pi in-
nych po³¹czeñ68. Schröder przypomnia³ równie¿, ¿e Polska mo¿e staæ siê
wspó³partnerem ca³ego przedsiêwziêcia. Oœwiadczy³, ¿e rozumie obawy
Polski i traktuje je bardzo powa¿nie69.

W po³owie marca kanclerz Angela Merkel uda³a siê z wizyt¹ do War-
szawy. Przed podró¿¹ w Niemczech pojawi³y siê sygna³y wskazuj¹ce na
to, ¿e w³adze niemieckie przywi¹zuj¹ do niej du¿e znaczenie, bardzo
licz¹c nie tylko na ogólne ocieplenie stosunków polsko-niemieckich, ale
tak¿e na porozumienie z Polsk¹ w sprawach europejskich70. Strona polska
by³a mniej ¿yczliwa. W przeddzieñ wizyty gazeta „Die Berliner Zeitung”
zamieœci³a wywiad z Mariuszem Muszyñskim, w którym polityk nega-
tywnie okreœli³ politykê Niemiec jako „narodow¹, w swej istocie ego-
istyczn¹ i przez to niezbyt przyjaŸnie nastawion¹ do Polski”. Wed³ug
przedstawiciela polskiego MSZ ds. wspó³pracy polsko-niemieckiej „Ga-
zoci¹g Pó³nocny nie tylko powa¿nie narusza polskie interesy, lecz poten-
cjalnie zagra¿a równie¿ suwerennoœci pañstwa polskiego. Ten przyk³ad
pokazuje bardzo dobrze, ¿e w stosunkach polsko-niemieckich wci¹¿ ist-
nieje asymetria, ¿e nasi niemieccy partnerzy maj¹ trudnoœci ze zrozumie-
niem naszych argumentów”71. Podczas wizyty polski prezydent unika³
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66 Zob. KE popar³a Gazoci¹g Pó³nocny, „Gazeta.pl” z dnia 9 lutego 2007 r.
67 Schroeder: Obiekcje polityczne i ekologiczne nie udaremni¹ gazoci¹gu, „PAP”

z dnia 7 lutego 2007 r.
68 Zob. A. S³ojewska, Gerhard Schröder lobbuje w Brukseli, „Rzeczpospolita”

z dnia 8 lutego 2007 r.
69 Schroeder: Obiekcje polityczne i ekologiczne nie udaremni¹ gazoci¹gu, „PAP”

z dnia 7 lutego 2007 r.
70 Zob. J. Lepiarz, Niemcy/Merkel chce utorowaæ drogê do porozumienia z Polsk¹

w sprawach UE, „PAP” z dnia 14 marca 2007 r.
71 „Berliner Zeitung”: przedstawiciel polskiego MSZ zarzuca Niemcom egoizm,

„PAP” z dnia 15 marca 2007 r.



dra¿liwych tematów, a niemiecka kanclerz pokazywa³a, ¿e rozumie Pol-
skê i ¿e jest jej przyjacielem, apeluj¹c jednoczeœnie, by w sprawach doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa nie dopuœciæ do podzia³u Europy72. Szefowa
niemieckiego rz¹du skomentowa³a wizytê s³owami „przeprowadziliœmy
bardzo dobre rozmowy”, prezydent wtórowa³ dodaj¹c, i¿ „rozmowa by³a
krótka, ale naprawdê treœciwa” oraz „myœlê, ¿e atmosfera siê popra-
wi³a”73.

Po szczycie Unii Europejskiej z Rosj¹, który odby³ siê 18 maja 2007
roku w Samarze, w Republice Federalnej widaæ by³o stopniow¹ zmianê
nastrojów. Kanclerz A. Merkel z coraz wiêkszym sceptycyzmem zaczê³a
odnosiæ siê do kontynuacji rosyjsko-niemieckiego strategicznego partner-
stwa74. Po Deklaracji Berliñskiej z okazji 50-lecia Traktatów Rzymskich
kanclerz próbowa³a skonsolidowaæ kraje cz³onkowskie UE, zw³aszcza
w kwestii bezpieczeñstwa energetycznego i globalnych wyzwañ sto-
j¹cych przed Uni¹75.

17 czerwca odby³y siê ostatnie przed brukselskim szczytem krótkie
konsultacje z w³adzami polskimi. Kanclerz A. Merkel spotykaj¹c siê
z prezydentem J. Kaczyñskim nie wyrazi³a chêci zrezygnowania czy
zmieniania pakietu reform instytucjonalnych. Uwzglêdni³a jednak¿e ¿y-
czenie Polski dodaj¹c debatê o polityce energetycznej76. Wed³ug polskiej
minister spraw zagranicznych Anny Fotygi nietraktowanie Polski jako
równego partnera by³o powodem sporów Warszawy z Berlinem, Bruksel¹
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72 Ibidem.
73 W. Lorenz, Lepszy klimat po wizycie Merkel, „Rzeczpospolita” z dnia 19 marca

2007 r. Zob. równie¿: J. Lepiarz, Niemcy/Merkel chce utorowaæ drogê do porozumie-
nia z Polsk¹ w sprawach UE, „PAP” z dnia 14 marca 2007 r.

74 Zob. Merkel kritisiert Festsetzung von Oppositionellen, „Die Welt” z dnia
18 maja 2007 r.

75 Zob. B. Koszel, Polska i Niemcy..., op. cit., s. 196–197.
76 Zob. Vor dem EU-Gipfel in Brüssel: Merkel fordert Kompromissbereitschaft,

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” z dnia 18 czerwca 2007 r. Zob. równie¿: G. Büchn-
er, D. Fras, F. Herold, S. Korte, Merkel legt Vorschläge für EU-Gipfel vor. Kanzlerin
spart Streit über Stimmengewichtung aus/Polens Präsident Kaczynski offen für
Ausgleich, „Berliner Zeitung” z dnia 15 czerwca 2007 r.; G. Büchner, EU-Vertrag ent-
zweit Deutschland und Polen. Merkel empfängt Staatspräsident Kaczynski in Mese-
berg, „Berliner Zeitung” z dnia 16 czerwca 2007 r.; EU-Verfassung keinen Schritt
vorwärts, „Frankfurter Rundschau” z 18 czerwca 2007 r.; Merkel fordert Kaczynski
zum Einlenken auf, „Die Welt” z dnia 18 czerwca 2007 r.; B. Koszel, Polska i Niem-
cy..., op. cit., s. 67 i 195.



i Moskw¹. W udzielonym w sierpniu amerykañskiemu dziennikowi „In-
ternational Herald Tribune” wywiadzie szefowa MSZ zaznaczy³a, ¿e bu-
dowany wspólnie przez Rosjê i Niemcy Gazoci¹g Pó³nocny podwa¿a
bezpieczeñstwo Polski, „podwa¿a europejsk¹ solidarnoœæ i poddaje
w w¹tpliwoœæ nasz¹ zdolnoœæ do dysponowania równym g³osem”. Mimo
¿e UE usi³owa³a opracowaæ wspóln¹ strategiê energetyczn¹ wobec wyko-
rzystywania przez Rosjê swoich zasobów w charakterze broni politycznej,
Fotyga wyrazi³a swe rozczarowanie powolnym postêpem77.

Pod koniec sierpnia parlamentarzyœci z pañstw ba³tyckich wezwali
swoje rz¹dy oraz Uniê Europejsk¹, w deklaracji przyjêtej na zakoñczenie
16. Konferencji Parlamentarnej Pañstw Morza Ba³tyckiego w Berlinie,
do „gruntownego” zbadania, czy niemiecko-rosyjski projekt Gazoci¹gu
Pó³nocnego nie stanowi zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego oraz czy
uwzglêdnia bezpieczeñstwo energetyczne ca³ego regionu nadba³tyckiego.
Przedstawiciele polskiego rz¹du i parlamentu potwierdzili w czasie obrad
sprzeciw Polski wobec realizacji kontrowersyjnego gazoci¹gu. Pose³ nie-
mieckiej SPD – Franz Thönnes – zaznaczy³, ¿e problemów Ba³tyku nie
mo¿na rozwi¹zywaæ bez udzia³u Rosji. Jak mówi³ polityk „fakt, ¿e rosyj-
scy deputowani uczestniczyli w obradach, jest dowodem, ¿e porozumie-
nie jest mo¿liwe”78.

Dzieñ po niemiecko-rosyjskich konsultacjach rz¹dowych, na konfe-
rencji prasowej Angela Merkel oœwiadczy³a, ¿e budowa Gazoci¹gu
Pó³nocnego bêdzie postêpowaæ i ¿e oba rz¹dy udziel¹ pomocy, je¿eli poja-
wi¹ siê przeszkody, ale „na razie nie ma takiej potrzeby”. Szefowa rz¹du
podkreœli³a, ¿e „to projekt politycznie po¿¹dany” i po stronie niemieckiej
„jest wola, by dokoñczyæ gazoci¹g i go wykorzystywaæ”79. Parê dni póŸ-
niej pojawi³a siê informacja, ¿e Gazprom chcia³by dla siebie i swoich part-
nerów monopolu na transport przez Niemcy surowca z Nord Stream.
W³adze w Berlinie nie zgodzi³y siê na to i oœwiadczy³y, ¿e nie udziel¹ ze-
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77 Zob. Francja/Minister Fotyga dla „IHT„: Polska nie jest traktowana jak równy
partner, „PAP” z dnia 16 sierpnia 2007 r.

78 J. Lepiarz, Parlamentarzyœci wzywaj¹ do zbadania skutków budowy Gazoci¹gu
Pó³nocnego dla Ba³tyku, „PAP” z dnia 28 sierpnia 2007 r. Zob. równie¿: Z. Lentowicz,
MSZ: Gazoci¹g pó³nocny narusza solidarnoœæ UE, „Rzeczpospolita” z dnia 28 sierp-
nia 2007 r.

79 B. T. Wieliñski, Putin i Merkel chwal¹ Gazoci¹g Pó³nocny, „Gazeta Wyborcza”
z dnia 13 paŸdziernika 2007 r. Zob. równie¿: Merkel: Gazoci¹g Pó³nocny projektem
„politycznie po¿¹danym”, „Gazeta.pl” z dnia 15 paŸdziernika 2007 r.



zwolenia na budowê OPAL i NEL80, dopóki Gazprom i jego partnerzy nie
pozwol¹ konkurencji na wykorzystanie tych rur81.

21 paŸdziernika odby³y siê wybory parlamentarne w Polsce. Kandydat
na premiera Donald Tusk oœwiadczy³, ¿e liczy na korektê projektu budo-
wy niemiecko-rosyjskiego Gazoci¹gu Pó³nocnego. Na spotkaniu z dzien-
nikarzami zagranicznymi w Sejmie lider PO powiedzia³, ¿e ma nadziejê
„¿e w najbli¿szym czasie gospodarze tego projektu nieprzymuszeni przez
nikogo bêd¹ sk³onni do bardzo g³êbokiej jego korekty”. Jego zdaniem
„w¹tpliwoœci, sceptycyzm, przestrogi strony polskiej w tej kwestii mia³y
naprawdê g³êbokie uzasadnienie”. Tusk stwierdzi³, ¿e „to by³a z³a decy-
zja, a dzisiaj skutek z³ych decyzji poprzedniego kanclerza staje siê powa¿-
nym problemem nie dla Polski, lecz dla Niemiec”82. W exposé nowo
wybrany premier deklarowa³, ¿e chce rozwijaæ strategiczne stosunki
z Niemcami, nie unikaj¹c spraw trudnych. O relacjach polsko-niemieckich
mówi³, ¿e wymagaj¹ „szczególnej pieczo³owitoœci, braku kompleksów,
jasnego, twardego, kiedy trzeba, przyjaznego stawiania wzajemnych pro-
blemów i oczekiwañ”83. Kanclerz Angela Merkel wyrazi³a chêæ rozmowy
z premierem na temat Gazoci¹gu Pó³nocnego, ale równie¿ m.in. polityki
UE wobec Rosji i wspó³pracy Polski i Niemiec84.

6 grudnia minister spraw zagranicznych RP Rados³aw Sikorski z³o¿y³
robocz¹ wizytê w Berlinie, gdzie spotka³ siê z szefem niemieckiego MSZ
Frankiem-Walterem Steinmeierem. Podczas spotkania w odniesieniu do
kwestii budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego, Sikorski poinformowa³, ¿e stano-
wisko Polski pozostaje niezmienne, choæ mo¿liwe jest przeprowadzenie
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80 Po dostarczeniu do terminalu Greifswald na niemieckim wybrze¿u, rosyjski gaz
ma byæ transportowany przez Niemcy dwiema rurami. Pierwsz¹ o nazwie OPAL ma
wzd³u¿ polskiej granicy a¿ do Czech p³yn¹æ 36 mld m3 surowca, pocz¹wszy od 2010 r.
Biegnie ona wzd³u¿ polskiej granicy do granicy z Czechami i znajduj¹cego siê tam
po³¹czenia z systemem czeskich rur. W ten sposób gaz, który przez Ba³tyk ominie Eu-
ropê Œrodkow¹, bêdzie mo¿na dostarczaæ tak¿e do Czech i na S³owacjê. Dwa lata póŸ-
niej drug¹, mniejsz¹ rur¹ o nazwie NEL ma p³yn¹æ w kierunku Holandii i Wlk.
Brytanii do 20 mld m3 gazu. Rury te zbuduj¹ firmy E.ON i Wingas.

81 Zob. A. Kublik, Gazprom: Niemcy blokuj¹ Gazoci¹g Pó³nocny, „Gazeta Wy-
borcza” z dnia 24 paŸdziernika 2007 r.

82 A. £akoma, Tusk sugeruje korektê gazoci¹gu pó³nocnego, „Rzeczpospolita”
z dnia 7 listopada 2007 r. Zob. równie¿: P. Jendroszczyk, Berlin ma nadziejê na
prze³om w stosunkach z Warszaw¹, „Rzeczpospolita” z dnia 29 paŸdziernika 2007 r.

83 Polska/Premier Tusk z³o¿y wizytê w Berlinie, „PAP” z dnia 10 grudnia 2007 r.
84 Zob. P. Jendroszczyk, Niemcy czekaj¹ na Donalda Tuska, „Rzeczpospolita”

z dnia 28 listopada 2007 r.



konsultacji ze stron¹ niemieck¹ na szczeblach eksperckich, w deklarowa-
nym przez nowo wybrany rz¹d duchu dialogu, tak, aby lepiej poznaæ racje
drugiej strony85. Po spotkaniu Steinmeier oœwiadczy³: „cieszê siê, ¿e mi-
nister Sikorski wyjaœni³ w Berlinie dziennikarzom, ¿e nie mia³ zamiaru
porównywaæ gazoci¹gu do paktu [Ribbentrop–Mo³otow – przyp. A. B.],
tylko chcia³ zwróciæ uwagê na to, ¿e porozumienia rosyjsko-niemieckie
nie powinny byæ zawierane ponad polskimi g³owami. Zaproponowa³em
mu rozmowy na temat wszystkich polskich obaw. Gazoci¹g nie jest wy-
mierzony przeciwko komukolwiek. Jest i pozostanie europejskim projek-
tem infrastrukturalnym”. Minister podkreœla³, ¿e jest on budowany przez
prywatne przedsiêbiorstwa – niemieckie, rosyjskie i holenderskie i doda³,
¿e „bardzo chêtnie w³¹czymy do projektu tak¿e Polskê”. Zaproponowa³
równie¿, by ministrowie gospodarki usiedli i przedyskutowali to, co
Niemcy zaproponowa³y w zesz³ym roku Polsce. Jak podkreœli³ „rozumie-
my polskie obawy o bezpieczeñstwo energetyczne”. Doda³ tak¿e, ¿e
„podczas budowy gazoci¹gu musz¹ byæ przestrzegane wszystkie europej-
skie standardy, przepisy i procedury, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ekologii. Wszelkie w¹tpliwoœci trzeba wyjaœniæ” oraz, ¿e „prowadzona
zgodnie z przepisami inwestycja nie mo¿e byæ bezpodstawnie blokowa-
na”86.

Przed wizyt¹ premier zapowiada³, ¿e bêdzie próbowa³ przekonaæ Ber-
lin i Moskwê do zmiany zdania w sprawie Gazoci¹gu Pó³nocnego, do
„przemyœlenia tej koncepcji”, bo jest przekonany, ¿e mo¿na znaleŸæ roz-
wi¹zanie tañsze i bezpieczniejsze z punktu widzenia zarówno Wspólnoty,
jak i Rosji. Tusk nie uwa¿a³, by „ta instalacja – bardzo kosztowna, powie-
dzia³bym nienaturalna – zwiêksza³a bezpieczeñstwo energetyczne Wspól-
noty Europejskiej i Polski”87. Pierwsza wizyta premiera Tuska u kanclerz
Merkel okreœlana by³a jako „czysto kurtuazyjna”, gdy¿ Niemcy w kwestii
Gazoci¹gu Pó³nocnego nie mia³y Polsce nic nowego do zaoferowania88.
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85 Zob. Komunikat MSZ dot. spotkania Ministra SZ Rados³awa Sikorskiego z Mi-
nistrem SZ RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem – Berlin, 6 grudnia 2007 r.,
http://www.msz.gov.pl/Komunikat,MSZ,dot.,spotkania,Ministra,SZ,Radoslawa,Si-
korskiego,z,Ministrem,SZ,RFN,Frankiem-Walterem,Steinmeierem,-,Berlin,,6,grud-
nia,2007,r.,12562.html, 15.10.2008. Zob. równie¿: P. Jendrosz- czyk, A. S³ojewska,
Niemcy: bez nowych propozycji dla Polski, „Rzeczpospolita” z dnia 7 grudnia 2007 r.

86 B. T. Wieliñski, Polsko-niemieckie lody prze³amane, „Gazeta Wyborcza” z dnia
10 grudnia 2007 r.

87 Polska/Premier Tusk z³o¿y wizytê w Berlinie, „PAP” z dnia 10 grudnia 2007 r.
88 Zob. W Berlinie bez tabu, „PAP” z dnia 12 grudnia 2007 r.



Polska natomiast wci¹¿ nie chcia³a w³¹czyæ siê w to przedsiêwziêcie. Na
wspólnej konferencji prasowej Donald Tusk i Angela Merkel przyznali,
¿e s¹ tematy, w których nie osi¹gnêli pe³nego porozumienia. Oboje pod-
kreœlili, ¿e bêd¹ do tych rozmów wracaæ. Zmieni³a siê za to atmosfera.
W berliñskim urzêdzie kanclerskim z ust polskiego premiera i niemieckiej
kanclerz pada³y s³owa „przyjaŸñ” i „zaufanie”. Tusk doda³ nawet, ¿e ¿y-
czy³by sobie, by stosunki polsko-niemieckie by³y tak przyjacielskie jak te,
które ³¹cz¹ go z Merkel89. Premier nie traci³ jednak nadziei na zmianê nie-
mieckiego stanowiska. Jak oœwiadczy³: „chcemy przekonaæ Niemców, ¿e
gazoci¹g przechodz¹cy przez Polskê jest bardziej racjonalny ekonomicz-
nie”90. O projekcie Nord Stream oraz o gazoci¹gu alternatywnym (Am-
ber) ze stron¹ niemieck¹ rozmawia³ równie¿ towarzysz¹cy premierowi
Tuskowi wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak91.

W styczniu 2008 roku podczas przes³uchania w Komisji Petycji wice-
minister œrodowiska i g³ówny konserwator przyrody Maciej Trzeciak za-
apelowa³, by KE zablokowa³a budowê Gazoci¹gu Pó³nocnego. Polski
rz¹d wskazywa³ m.in. na zagro¿enie dla polskich obszarów Natura 2000,
jak Zatoka Pomorska i £awica S³upska, choæ nie le¿a³y one bezpoœrednio
na planowanej trasie gazoci¹gu92. Nie zwa¿aj¹c na protesty, pod koniec
miesi¹ca kierownictwo niemieckiego koncernu E.ON zaapelowa³o do
Komisji Europejskiej o zwiêkszenie poparcia dla projektu budowy Gazo-
ci¹gu Pó³nocnego. Podczas konferencji energetycznej w Berlinie cz³onek
zarz¹du spó³ki E.ON Burckhard Bergmann nazwa³ gazoci¹g projektem
europejskim, a nie tylko niemiecko-rosyjskim. Biznesmen zapewni³, ¿e
inwestycja zostanie zrealizowana z zachowaniem najwy¿szych standar-
dów ekologicznych93. Nie by³o to do koñca prawd¹. Pod koniec lutego
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89 Zob. Tusk po spotkaniu z kanclerz Merkel: Nie bêdzie tematów tabu, „Gaze-
ta.pl” z dnia 11 grudnia 2007 r.

90 Zob. W Berlinie bez tabu, op. cit. Zob. równie¿: „Dziennik”/Merkel: 3 x NIE,
„PAP” z dnia 12 grudnia 2007 r.

91 Zob. P. Jendroszczyk, Na polskiego premiera nie czeka w Berlinie ¿adna nie-
spodzianka, „Rzeczpospolita” z dnia 11 grudnia 2007 r. Zob. równie¿: Pawlak chce
rozmawiaæ z Niemcami i Rosj¹ o gazoci¹gu, „PAP” z dnia 03 grudnia 2007 r.; Pawlak:
Gazoci¹g Amber mo¿e byæ projektem UE, „PAP” z dnia 14 grudnia 2007 r.

92 Libicki: W lipcu decyzja PE w sprawie raportu o Nord Stream, „PAP” z dnia
9 kwietnia 2008 r.

93 Zob. Niemiecki E.ON apeluje do UE wiêksze poparcie Gazoci¹gu P³n., „Gaze-
ta.pl” z dnia 23 stycznia 2008 r. Zob. równie¿: H. Janiszewski, Macki Gazpromu opla-
taj¹ Europê, „Rzeczpospolita” z dnia 1 lutego 2008 r.



tygodnik „Der Spiegel” poinformowa³, ¿e kierowane przez Gazprom kon-
sorcjum Nord Stream zastanawia³o siê nad u¿yciem truj¹cych p³ynów
– Glutaraldehydu – do czyszczenia ruroci¹gu, a nastêpnie wypompowa-
niem ponad dwóch miliardów litrów tego p³ynu do Ba³tyku. Niemiecki
rz¹d informacjê potwierdzi³94.

6–7 kwietnia 2008 roku na zaproszenie ministra Rados³awa Sikorskiego
wizytê w Polsce z³o¿y³ szef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier
z ma³¿onk¹95. Jeszcze przed spotkaniem minister w udzielonym wywia-
dzie mówi³, ¿e w politycznie tak gor¹co dyskutowanej kwestii Gazoci¹gu
Ba³tyckiego widzia³ pole do poszukiwania wspólnych rozwi¹zañ. „Ten
projekt – wed³ug ministra – jest czêœci¹ Sieci Transeuropejskich, gdy¿ Eu-
ropa tak czy inaczej potrzebuje dodatkowych mocy przesy³owych. W du-
chu solidarnoœci europejskiej Niemcy i Polska mog³yby stworzyæ na
swojej granicy mo¿liwoœci techniczne gwarantuj¹ce w razie zak³óceñ
w dostawach, by gaz i elektrycznoœæ mog³y p³yn¹æ równie¿ z Niemiec do
Polski. [...] Nie mam jednak z³udzeñ. Bêdziemy potrzebowali wiele si³
i cierpliwoœci, aby pokonaæ te trudnoœci, które s¹ nieuniknione”96.

W czerwcu polityk CDU i koordynator niemieckiego MSZ ds.
wspó³pracy z Rosj¹ Andreas Schockenhoff oœwiadczy³, ¿e Gazoci¹g
Pó³nocny jest potrzebny UE, i wykluczy³ rezygnacjê z jego budowy.
Doda³, ¿e „porównywanie tej inwestycji do paktu Hitler–Stalin jest abso-
lutnie nie do przyjêcia, ale trzeba przyznaæ, i¿ w jej wyniku powsta³y
szkody polityczne”97. Parê dni póŸniej w Berlinie spotkali siê prezydent
Rosji i kanclerz Niemiec. Po rozmowie Dmitrij Miedwiediew i Angela
Merkel z³o¿yli deklaracjê, ¿e Rosja i Niemcy bêd¹ przekonywaæ europej-
skich partnerów do koniecznoœci jego budowy. Na konferencji prasowej
podkreœlili strategiczne znaczenie tej inwestycji. Kanclerz przyzna³a, ¿e
nie uda³o siê jeszcze w tej sprawie przezwyciê¿yæ wszystkich trudnoœci.
Polityk zapowiedzia³a, ¿e obie strony bêd¹ d¹¿y³y do likwidacji zastrze-
¿eñ krajów, które – jak to okreœli³a – mog¹ poczuæ siê wykluczone z pro-
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94 Zob. „Der Spiegel”: Gazoci¹g Pó³nocny groŸny dla Ba³tyku, „Gazeta.pl” z dnia
24 lutego 2008 r. Zob. równie¿: Nordstream zbuduje Gazoci¹g Pó³nocny bez zatruwa-
nia Ba³tyku?, „PAP” z dnia 27 lutego 2008 r.

95 F.-W. Steinmeier, Pamiêtaj¹c budowaæ przysz³oœæ, „Fakt” z dnia 15 kwietnia
2008 r.

96 F.-W. Steinmeier, Europejski Dom, „Dziennik” z dnia 5 kwietnia 2008 r.
97 Polityk CDU: Gazoci¹g Pó³nocny przyniós³ UE polityczne szkody, „PAP”

z dnia 3 czerwca 2008 r.



jektu lub uwa¿aæ, ¿e skierowany jest przeciwko ich interesom98. W tym
celu Merkel wybiera³a siê z oficjaln¹ wizyt¹ do Polski. Podczas niej,
wed³ug Karla-Georga Wellmanna, kanclerz chcia³a za³agodziæ sprawê ga-
zoci¹gu „proponuj¹c w³¹czenie Polski, a tak¿e krajów ba³tyckich do sieci
europejskich tras przesy³owych. To pozwoli³oby na zwiêkszenie ich bez-
pieczeñstwa energetycznego”99. Nie by³o to jednak¿e ³atwe zadanie, gdy¿
na szczycie Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego w Rydze polski premier Do-
nald Tusk po raz kolejny oœwiadczy³, ¿e „stanowisko Polski nie uleg³o
zmianie – Warszawa opowiada siê za tranzytem rosyjskiego gazu do Eu-
ropy drog¹ l¹dow¹”100.

Podczas spotkania Tusk nie chcia³ poruszaæ dra¿liwych kwestii, dlate-
go nie wspomniano o spornym gazoci¹gu101. Nie oznacza³o to jednak, ¿e
dyskusja ucich³a. Pod koniec miesi¹ca PiS zorganizowa³ w Szczecinie
konferencjê o bezpieczeñstwie energetycznym kraju i UE. Prezes PiS Ja-
ros³aw Kaczyñski, wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Adam
Bielan oraz byli ministrowie œrodowiska i skarbu w rz¹dzie PiS Jan Szyszko
i Wojciech Jasiñski102 uznali, ¿e aby dzia³ania zapewniaj¹ce bezpieczeñ-
stwo energetyczne kraju by³y mo¿liwe, niezbêdna by³a „zgodna wspó³pra-
ca” premiera z prezydentem w tym zakresie, powo³anie pe³nomocnika
rz¹du ds. dywersyfikacji dostaw noœników energii, a tak¿e „konsekwentne
blokowanie” Nord Stream103. Dwa dni póŸniej europose³ Marcin Libicki
argumentowa³ na antenie „Sygna³ów Dnia” w Programie Pierwszym Pol-
skiego Radia, ¿e – jak wynika z analiz – budowa gazoci¹gu po dnie Morza
Ba³tyckiego bêdzie oko³o trzy razy dro¿sza, ni¿ gdyby zosta³ on poprowa-
dzony drog¹ l¹dow¹. Ostrzeg³, ¿e skutki ewentualnej katastrofy ekolo-
gicznej, spowodowanej przez gazoci¹g, bêd¹ odczuwalne przez kilka
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98 Zob. Miedwiediew w Niemczech: razem z Merkel przekonamy Europê do ruro-
ci¹gu, „Gazeta.pl” z dnia 5 czerwca 2008 r. Zob. równie¿: Polska/Kanclerz Niemiec
Angela Merkel w poniedzia³ek z wizyt¹ w Gdañsku, „PAP” z dnia 13 czerwca 2008 r.

99 Zob. A. Widzyk, Niemcy/Pose³ CDU: Niemcy przychylne Wschodniemu Part-
nerstwu i muzeum II wojny œwiatowej, „PAP” z dnia 13 czerwca 2008 r.

100 Gazoci¹g Pó³nocny – pañstwa nadba³tyckie zmieni³y zdanie?, „Gazeta.pl”
z dnia 6 czerwca 2008 r.

101 Zob. A. Widzyk, „FTD”/Niemcy ignoruj¹ zastrze¿enia Polski, „PAP” z dnia
17 czerwca 2008 r.

102 Zob. J. Kaczyñski: nale¿y zrobiæ wszystko, aby zdywersyfikowaæ dostawy gazu,
„PAP” z dnia 28 czerwca 2008 r.

103 Zob. PiS: zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego kluczowym zadaniem
pañstwa, „PAP” z dnia 28 czerwca 2008 r.



nastêpnych pokoleñ. Zdaniem polityka, sprawa by³a skomplikowana,
przede wszystkim dlatego, ¿e mia³a charakter polityczny104.

W po³owie lipca niemiecka agencja dpa napisa³a, ¿e Aleksander Kwa-
œniewski jako pierwszy z czo³owych polskich polityków opowiedzia³ siê
za kontrowersyjnym Gazoci¹giem Pó³nocnym. Wed³ug agencji, deklara-
cja ta mia³a paœæ podczas wywiadu udzielonego portalowi „Der Westen”.
By³y prezydent Polski mia³ w nim powiedzieæ, ¿e gazoci¹g budowany na
dnie Ba³tyku daje tak¿e Polsce szansê na bezpieczne i niezawodne zaopa-
trzenie w energiê105. Zdaniem Kwaœniewskiego wa¿ne by³o, jak napisa³a
dpa, ¿eby Polskê przy³¹czyæ do Gazoci¹gu Pó³nocnego, gdy¿ mog³o to
rozwiaæ istniej¹ce w Polsce obawy przed wstrzymaniem dostaw gazu
z Rosji. Kwaœniewski wyrazi³ ubolewanie z powodu braku dialogu
z Polsk¹ i wymiany informacji oraz braku przejrzystoœci w pocz¹tkowej
fazie projektu gazoci¹gu. Wed³ug by³ego prezydenta skutki tego b³êdu
by³y do dziœ odczuwalne w Polsce106. Polityk oœwiadczy³ w „Rzeczpospo-
litej”, ¿e jego wypowiedŸ „zosta³a wyolbrzymiona”. Jak zaznaczy³ do
sprawy gazoci¹gu nale¿y podchodziæ pragmatycznie. Wed³ug Kwaœniew-
skiego „nie ma co zamykaæ oczu na fakty. Je¿eli nie uda siê zablokowaæ
gazoci¹gu ze wzglêdu na zagro¿enie dla œrodowiska, Polska powinna siê
w³¹czyæ w projekt. Ruroci¹g mo¿e byæ czêœci¹ wspólnej europejskiej po-
lityki energetycznej i w ten sposób mo¿emy na tym projekcie skorzy-
staæ”107. Wywiady te rozpêta³y polityczn¹ awanturê. Wielu polityków
z ró¿nych ugrupowañ ostro skrytykowa³o s³owa Kwaœniewskiego108. Zbig-
niew Chlebowski z PO zapewni³, ¿e stanowisko rz¹du w tej sprawie jest
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104 Gazoci¹g Pó³nocny zagra¿a œrodowisku, „Gazeta.pl” z dnia 30 czerwca 2008 r.
Analiza œrodowiskowa zlecona przez spó³kê Nord Stream AG mia³a zostaæ przekaza-
na do zatwierdzenia w³adzom Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec jako stronom
w rozumieniu. Zgodnie z konwencj¹ z Espoo ka¿da tego typu inwestycja powinna byæ
poprzedzona analiz¹ wp³ywu na bezpieczeñstwo œrodowiska naturalnego, przy kon-
sultacji wszystkich pañstw przybrze¿nych. Zob. równie¿: PE o Gazoci¹gu, „Gaze-
ta.pl” z dnia 8 lipca 2008 r.

105 Zob. P. Zychowicz, Kwaœniewski: Nord Stream mo¿e byæ korzystny dla Polski,
„Rzeczpospolita” z dnia 17 lipca 2008 r. Zob. równie¿: P. Zychowicz, Kwaœniewski
popar³ gazoci¹g, „Rzeczpospolita” z dnia 17 lipca 2008 r.

106 Zob. Kwaœniewski opowiedzia³ siê za Gazoci¹giem Pó³nocnym, „Gazeta.pl”
z dnia 16 lipca 2008 r.

107 „Rzeczpospolita”: Kwaœniewski za pragmatycznym podejœciem do Gazoci¹gu
Pó³nocnego, „PAP” z dnia 17 lipca 2008 r.

108 Zob. K. Manys, Kwaœniewski zbiera ciêgi za gazoci¹g, „Rzeczpospolita” z dnia
18 lipca 2008 r.



jednoznaczne. Jak oœwiadczy³ „Polsce potrzebna jest dywersyfikacja
dostaw”109.

Do blokowania gazoci¹gu strona polska próbowa³a wykorzystaæ rów-
nie¿ pogorszenie siê stosunków niemiecko-rosyjskich po wojnie w Gruzji.
We wrzeœniu Donald Tusk na ³amach niemieckiego dziennika „Neue
Osnabrücker Zeitung” za¿¹da³, by ponownie przeanalizowano projekt ro-
syjsko-niemieckiego Gazoci¹gu Pó³nocnego. Jak zaznaczy³ szef polskie-
go rz¹du, ka¿dy odpowiedzialny europejski polityk musi siê znacznie
mocniej ni¿ przed czterema tygodniami zastanowiæ, czy takie przedsiê-
wziêcia maj¹ jeszcze w ogóle sens i doda³, ¿e „nie wolno zwiêkszaæ zale¿-
noœci od Rosji poprzez projekty tego rodzaju”. Stanowisko Tuska zosta³o
natychmiast zakwestionowane przez polityków niemieckich. Jak powie-
dzia³ tygodnikowi „Welt am Sonntag” szef grupy pos³ów bawarskiej CSU
w Bundestagu Peter Ramsauer „musimy zmniejszyæ zale¿noœæ od impor-
tu, ale to, by po prostu nie budowaæ ¿adnych nowych ruroci¹gów, jest
b³êdn¹ drog¹”. Wspó³przewodnicz¹cy opozycyjnych Zielonych Reinhard
Bütikofer przyzna³, ¿e stawiany przez Tuska postulat jednolitego stanowi-
ska UE wobec Rosji w sferze polityki energetycznej jest s³uszny. „Dziwi
mnie w ka¿dym razie – powiedzia³ polityk – ¿e teraz polski premier
w ogóle kwestionuje ten gazoci¹g. Do tej pory Polska agitowa³a za tym,
by jako «Ruroci¹g Bursztynowy» prowadzi³ on przez pañstwa nadba³tyc-
kie i jej w³asne terytorium”110. Zasadnoœæ budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego
zakwestionowa³ Karl-Theodor zu Guttenberg. Ekspert do spraw miêdzy-
narodowych bawarskiej CSU w wywiadzie dla tygodnika „Rheinischer
Merkur” przestrzeg³ przed mo¿liwoœci¹ wykorzystania inwestycji przez
Rosjê w celu uzale¿nienia Zachodu od dostaw energetycznych. Bawarski
deputowany ju¿ wczeœniej sceptycznie wypowiada³ siê na temat kontro-
wersyjnej inwestycji111.

Parê dni póŸniej podczas konferencji prasowej w Go³dapi premier RP
powiedzia³, ¿e „Niemcy zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e samo poczêcie tej idei
[Gazoci¹gu Pó³nocnego – przyp. A. B.] by³o w grzechu”. Jego zdaniem
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109 Kwaœniewski: Polska powinna pod³¹czyæ siê do Gazoci¹gu Pó³nocnego, je-
¿eli..., „Gazeta.pl” z dnia 17 lipca 2008 r. Zob. równie¿: M. Wojciechowski, Chybiona
krytyka Kwaœniewskiego, „Gazeta Wyborcza” z dnia 17 lipca 2008 r.

110 Tusk: czy Gazoci¹g Pó³nocny ma sens? Niemcy: oczywiœcie, „PAP” z dnia
6 wrzeœnia 2008 r.

111 Zob. Niemiecki polityk przeciw budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego, „Gazeta.pl”
z dnia 4 wrzeœnia 2008 r. Zob. równie¿: Niemiecki pose³: Bêdziemy zak³adnikami Ga-
zoci¹gu Pó³nocnego, „PAP” z dnia 3 wrzeœnia 2008 r.



„z ca³¹ pewnoœci¹ ka¿de pañstwo europejskie, które chce byæ wiarygodne
wewn¹trz Unii nie mo¿e lekcewa¿yæ problemu solidarnoœci energetycz-
nej. Niemcy z ca³¹ pewnoœci¹ stoj¹ przed powa¿nym egzaminem i mam
nadziejê, ¿e zdadz¹ ten egzamin”112. Oficjalnie, rz¹d federalny nie widzia³
potrzeby otwierania na nowo debaty na temat Gazoci¹gu Pó³nocnego. Jak
powiedzia³ zastêpca rzecznika rz¹du w Berlinie Thomas Steg „stanowisko
kanclerz Angeli Merkel nie zmieni³o siê. Gazoci¹g Pó³nocny to projekt
gospodarczy”113. Miesi¹c póŸniej kanclerz Merkel ponownie potwier-
dzi³a zaanga¿owanie Niemiec w Nord Stream s³owami: „to wa¿ny dla
nas projekt”114.

W listopadzie premier W³adimir Putin oœwiadczy³ pañstwom europej-
skim, ¿e wstrzyma budowê Gazoci¹gu Pó³nocnego, jeœli nie bêd¹ one za-
interesowane odpowiedni¹ iloœci¹ surowca115. Doda³, ¿e Rosja gotowa
jest rozwa¿yæ alternatywne drogi eksportu gazu116. Komentuj¹c tê wypo-
wiedŸ Tusk odpar³, ¿e maj¹c na uwadze œwiatowy kryzys „Polska przewi-
dywa³a taki przebieg zdarzeñ”117. Do s³ów premiera Putina odniós³ siê
równie¿ Jaros³aw Kaczyñski, który powiedzia³, ¿e Polska powinna nama-
wiaæ do rezygnacji z budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego, gdy¿ ta inwestycja
bije w sam¹ istotê Unii Europejskiej – solidarnoœæ. Zdaniem szefa PiS „re-
zygnacja z tej fatalnej inwestycji by³aby wielkim dniem Unii Europejskiej”.
W opinii by³ego szefa rz¹du nikt nie mo¿e mieæ ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e
budowa Gazoci¹gu Pó³nocnego stwarza „powa¿ne niebezpieczeñstwo dla
Polski i innych krajów”118.

Pod koniec roku mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e strona polska zaprzesta³a
ci¹g³ej krytyki budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego, temat ten nie zosta³ nawet
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112 Premier: Gazoci¹g Pó³nocny narusza zasadê solidarnoœci w UE, „PAP” z dnia
8 wrzeœnia 2008 r.

113 Ibidem.
114 A. Kublik, Niemcy i Rosja wspar³y Gazoci¹g Pó³nocny, „Gazeta Wyborcza”

z dnia 2 paŸdziernika 2008 r. Zob. równie¿: Niemiecki „Financial Times” chwali Tu-
ska, „Gazeta Wyborcza” z dnia 11 paŸdziernika 2008 r.

115 Zob. Kaczyñski: Rezygnacja z Gazoci¹gu Pó³nocnego wielkim dniem UE,
„PAP” z dnia 13 listopada 2008 r.

116 Zob. Putin grozi Europie wstrzymaniem budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego, „PAP”
z dnia 12 listopada 2008 r.

117 S. £ucyk, Donald Tusk: bli¿ej porozumienia ws. pakietu energetycznego, „PAP”
z dnia 13 listopada 2008 r.

118 Zob. Kaczyñski: Rezygnacja z Gazoci¹gu..., op. cit. Zob. równie¿: A. S³ojew-
ska, Rura pod Ba³tykiem traci blask, „Rzeczpospolita” z dnia 14 listopada 2008 r.



poruszony podczas polsko-niemieckich konsultacji miêdzyrz¹dowych119.
Prawdopodobnie na tak¹ postawê wp³yw mia³y pojawiaj¹ce siê – g³ównie
z powodu kryzysu gospodarczego – w¹tpliwoœci, czy w ogóle niemiec-
ko-rosyjski gazoci¹g, który jak skomentowa³ R. Sikorski „by³ obci¹¿e-
niem dla stosunków polsko-niemieckich” powstanie120.

W styczniu 2009 roku konsorcjum oœwiadczy³o, ¿e chce jak najszyb-
ciej rozpocz¹æ oficjalne starania o pozwolenia na inwestycjê. Dyrektor
wykonawczy rosyjsko-niemieckiej spó³ki Wingas – Rainer Seele – powie-
dzia³, ¿e „problemy z tranzytem przez Ukrainê powinny przekonaæ ostat-
nich w¹tpi¹cych w Szwecji, Polsce i krajach ba³tyckich, ¿e bezpoœrednie
po³¹czenie UE ze Ÿród³ami gazu ziemnego na Syberii jest ubezpieczeniem
na ¿ycie”121. Mimo problemów ze zdobyciem kredytów, szef Gazpromu
– Aleksiej Miller – zapewnia³, ¿e „Gazoci¹g Nord Stream powstanie
zgodnie z planem do koñca 2011 roku”, dodaj¹c, ¿e „to najtañszy korytarz
eksportowy gazu”122.

W czerwcu szef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier komen-
tuj¹c obawy Polski, ¿e Gazoci¹g Pó³nocny umo¿liwi Rosji szanta¿ gazo-
wy, powiedzia³, ¿e s¹ one „bezpodstawne”, a pojawiaj¹ce siê wypowiedzi,
¿e jest to rosyjsko-niemieckie przedsiêwziêcie okreœli³ jako „nieprawdê”.
Wed³ug ministra „to projekt europejski, który zwiêkszy bezpieczeñstwo
energetyczne wszystkich. Zu¿ycie energii bêdzie ros³o i potrzebujemy
wiêcej gazoci¹gów”123. W podobnym tonie wypowiada³a siê miesi¹c póŸ-
niej Angela Merkel. Kanclerz potwierdzi³a po raz kolejny poparcie dla
„strategicznego i wa¿nego” projektu Gazoci¹gu Pó³nocnego i zapowie-
dzia³a wsparcie w procesie uzyskiwania pozwoleñ na inwestycjê od
pañstw, przez których strefy gospodarcze prowadziæ ma trasa gazo-
ci¹gu124.
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119 Zob. P. Jendroszczyk, Pó³ rz¹du Niemiec w Warszawie, „Gazeta Wyborcza”
z dnia 9 grudnia 2008 r.

120 G. Gnauck, „Für eine neue Ostpolitik”, „Die Welt” z dnia 9 wrzeœnia 2008 r.
121 Zob. „Die Welt”: projekt Nord Stream wkracza w gor¹c¹ fazê, „PAP” z dnia

23 stycznia 2009 r.
122 Zob. Gazoci¹g Pó³nocny budzi irytacjê nad Ba³tykiem, „Gazeta Wyborcza”

z dnia 12 czerwca 2009 r. Zob. równie¿: Czy Rosja buduje argumenty za budow¹ Ga-
zoci¹gu Pó³nocnego, „Rzeczpospolita” z dnia 7 stycznia 2009 r.

123 B. T. Wieliñski, Szef niemieckiego MSZ: Wiemy, jaka odpowiedzialnoœæ spoczy-
wa na Niemcach, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16 czerwca 2009 r.

124 Zob. Niemcy i Rosja zachwalaj¹ Nord Stream, „Rzeczpospolita” z dnia 16 lipca
2009 r.



W tym czasie w prasie polskiej z du¿ym natê¿eniem zaczê³y pojawiaæ
siê informacje, ¿e budowa gazoci¹gu mo¿e zniweczyæ plany importu
skroplonego gazu z Kataru, gdy¿ po jego u³o¿eniu g³êbokoœæ toru skurczy
siê, co uniemo¿liwi wp³ywanie gazowców125. Konsorcjum poinformo-
wa³o, ¿e sprawê dostêpu do polskich portów – np. na nowych trasach
– strona polska ma uzgodniæ z rz¹dem Niemiec. W wys³anym 10 wrzeœnia
stanowisku Nord Stream, które niemieckie ministerstwo transportu prze-
kaza³o stronie polskiej, inwestorzy Gazoci¹gu Pó³nocnego wskazywali,
¿e takie g³êbsze tory mo¿na znaleŸæ na terenie niemieckich wód i wyma-
gaj¹ one wyd³u¿enia o 10 km trasy ¿eglugowej do portów w Œwinoujœciu
i Szczecinie. Ani rz¹d niemiecki, ani polski nie podjê³y jednak¿e w tym
czasie ¿adnych negocjacji w tej sprawie126.

W paŸdzierniku ruszy³a budowa l¹dowej odnogi Gazoci¹gu Pó³nocne-
go wzd³u¿ niemieckiej granicy. K³adzenie rury OPAL planowano ukoñ-
czyæ w dwa lata. Dania jako pierwsze pañstwo nad Ba³tykiem zgodzi³a
siê, aby konsorcjum Nord Stream u³o¿y³o gazoci¹g na jej wodach127. Na-
stêpnie zezwolenia wyda³y Szwecja i Finlandia128. Jak skomentowa³ J. Ka-
czyñski decyzja ta by³a „fatalna dla Polski” i doda³, ¿e teraz jedyn¹ szans¹
na jego zablokowanie by³o oprotestowanie go z powodów ekologicz-
nych129. Premier Tusk oœwiadczy³, ¿e Polska dostrzega w tym przedsiê-
wziêciu „zarówno kwestie ekonomiczne, ale tak¿e kontekst politycz-
ny”130. Natomiast wicepremier Waldemar Pawlak w Programie Pierw-
szym Polskiego Radia zwróci³ uwagê na to, ¿e prawdopodobnie budowa
Gazoci¹gu Pó³nocnego po dnie Ba³tyku nie pójdzie tak szybko, jak planuj¹
inwestorzy. Ju¿ podczas prac przygotowawczych pojawi³y siê bowiem
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125 Surowiec mia³ byæ przez 20 lat dostarczany do gazoportu, który ma zostaæ wy-
budowany w Œwinoujœciu do 2014 roku. Zob. A. Kublik, Gazoci¹g Pó³nocny zatrzyma
gaz z Kataru, „Gazeta Wyborcza” z dnia 23 czerwca 2009 r. Zob. równie¿: A. Kublik,
Gazoci¹g Pó³nocny zablokuje polskie porty, „Gazeta Wyborcza” z dnia 1 paŸdziernika
2009 r.

126 Zob. A. Kublik, Gazoci¹g Pó³nocny zatrzyma gaz z Kataru, op. cit.
127 Zob. A. Kublik, Europê podzieli kurtyna gazoci¹gów. A gazoport pod nó¿?,

„Gazeta Wyborcza” z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.
128 Zob. A. Kublik, Szwecja i Finlandia zezwalaj¹ na Gazoci¹g Pó³nocny, „Gazeta

Wyborcza” z dnia 5 listopada 2009 r.
129 J. Kaczyñski: Za naszych czasów by³a grypa ptasia, teraz jest œwiñska, „Gaze-

ta.pl” z dnia 6 listopada 2009 r.
130 Zob. Premier: Gazoci¹g Pó³nocny musi budziæ opór czêœci krajów UE, „PAP”

z dnia 6 listopada 2009 r.



trudnoœci. Zdaniem wicepremiera, w obecnych warunkach ta inwestycja
nie jest uzasadniona z punktu widzenia gospodarczego i ma charakter
polityczny131.

Wci¹¿ aktualna by³a propozycja kanclerz Angeli Merkel, aby Polska
pod³¹czy³a siê do Gazoci¹gu Pó³nocnego poprzez niemieck¹ sieæ gazo-
ci¹gów132. Ponadto nowo wybrany szef niemieckiego MSZ – Guido
Westerwelle – zapewni³ ministra Rados³awa Sikorskiego, ¿e Niemcy wy-
dadz¹ zezwolenia z zastrze¿eniem, ¿e gazoci¹g Nord Stream zostanie
u³o¿ony tak, by nie utrudniæ dostêpu do polskich portów. Choæ nie by³o
wiadomo, co konkretnie mia³o zrobiæ konsorcjum, rzecznik polskiego mi-
nisterstwa – Piotr Paszkowski – skomentowa³, ¿e rozwi¹zany zosta³ wiel-
ki spór, w który Nord Stream móg³ uwik³aæ Warszawê i Berlin. W po³owie
grudnia niemiecki land Meklemburgia-Pomorze wyda³ pozwolenie na bu-
dowê odcinka Gazoci¹gu Pó³nocnego na niemieckich wodach terytorial-
nych i przybrze¿nych. Wed³ug doniesieñ niemieckiego tygodnika „Focus”
Nord Stream wyst¹pi³ do Niemiec o pomoc publiczn¹ w wysokoœci
2,8 mld euro w formie kredytów i porêczeñ na realizacjê inwestycji. Sp³ata
mia³aby siê rozpocz¹æ po zakoñczeniu budowy pierwszej nitki Gazoci¹gu
Pó³nocnego i potrwaæ przez 13 lat133. Nastêpnie zgodê na budowê wyda³
niemiecki Federalny Urz¹d ¯eglugi i Hydrografii oraz Rosja134. Budowa
gazoci¹gu po dnie Morza Ba³tyckiego ma ruszyæ w kwietniu 2010 roku,
realizacja projektu planowo zostanie zakoñczona do 2012 roku.

* * *

Od momentu podpisania umowy we wrzeœniu 2005 roku trudnoœci
w porozumieniu Polski i Niemiec odnoœnie budowy gazoci¹gu Pó³nocne-
go pog³êbia³o m.in. odmienne stanowisko przedstawicieli obu rz¹dów do
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131 Zob. Pawlak: Polska nie musi pod³¹czaæ siê do planowanego Gazoci¹gu
Pó³nocnego, „Gazeta.pl” z dnia 12 listopada 2009 r.

132 M. Wojciechowski, Gazoci¹g Pó³nocny: Po¿yjemy, zobaczymy, „Gazeta Wy-
borcza” z dnia 8 listopada 2009 r.

133 Zob. Niemcy. W poniedzia³ek pozwolenie na Gazoci¹g Pó³nocny, „PAP” z dnia
18 grudnia 2009 r.

134 Zob. A. Kublik, Gazoci¹g Pó³nocny tu¿, tu¿. Niemcy daj¹ zgodê, „Gazeta Wy-
borcza” z dnia 22 grudnia 2009 r. Zob. równie¿: Gazoci¹g Pó³nocny dosta³ drugie,
ostatnie zezwolenie w Niemczech, „Gazeta Wyborcza” z dnia 28 grudnia 2009 r.;
P. Jendroszczyk, Urz¹d ¿eglugi zgadza siê na gazoci¹g, „Rzeczpospolita” z dnia
28 grudnia 2009 r.



tej inwestycji, jak równie¿ do wspó³pracy z Rosj¹. Obroñc¹ budowy gazo-
ci¹gu i wielkim propagatorem przyjaŸni niemiecko-rosyjskiej by³ kanclerz
Gerhard Schröder, który zreszt¹ po skoñczonej kadencji obj¹³ stanowisko
przewodnicz¹cego rady nadzorczej konsorcjum Nord Stream, jak i, choæ
w mniejszym stopniu, jego nastêpczyni – Angela Merkel, która przyjaŸñ
w stosunkach z Rosj¹ zamieni³a na strategiczne partnerstwo. Konse-
kwentnie przeciwko gazoci¹gowi opowiadali siê prezydent Lech Kaczyñ-
ski oraz kolejni premierzy Kazimierz Marcinkiewicz, Jaros³aw Kaczyñski
oraz Donald Tusk. Strona polska przeciwna by³a równie¿ zacieœnianiu
wiêzi Niemiec i Unii Europejskiej z Rosj¹ w celu zapewnienia bezpieczeñ-
stwa energetycznego.

Wizyty oraz zapewnienia niemieckie, których w latach 2005–2009
by³o ca³kiem sporo, mia³y na celu uspokoiæ Warszawê, jednak¿e nie ozna-
cza³y zmian przyjêtego kursu. RFN proponowa³a w³¹czenie siê strony
polskiej w t¹ inwestycjê, budowê odnogi gazoci¹gu prowadz¹c¹ do Polski
i modyfikacje niemieckich przepompowni na gazoci¹gu jamalskim, które
pozwoli³yby na t³oczenie gazu z Niemiec, gdyby Rosjanie wstrzymali do-
stawy. Mimo prób rz¹du federalnego przekonywania do poparcia projektu
strona polska konsekwentnie odmawia³a udzia³u w nim, oficjalnie nie wy-
razi³a równie¿ poparcia dla budowy odnogi gazoci¹gu do Polski. Upor-
czywa postawa Polski nie wp³ynê³a na zmianê stanowiska Niemiec w tej
kwestii, natomiast ca³kowicie odmienne podejœcie obu rz¹dów wywar³o
wp³yw na stosunki polsko-niemieckie. Mimo wielokrotnych prób prze-
³amania impasu i s³ów o polepszeniu oraz dobrych stosunkach by³y one
doœæ napiête. Dopiero po rezygnacji strony polskiej z ci¹g³ej krytyki pro-
jektu gazoci¹gu pod koniec 2008 roku nast¹pi³o widoczne ich odprê¿enie.

W styczniu 2010 roku szef dyplomacji Rados³aw Sikorski oceni³, ¿e
stosunki polsko-niemieckie s¹ dobre i staj¹ siê coraz lepsze. Na posiedze-
niu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Sikorski oœwiadczy³ jednak,
¿e nie zmieni³ zdania na temat projektu Gazoci¹gu Pó³nocnego i nadal
uwa¿a, i¿ jest to porozumienie „zawarte ponad naszymi g³owami” i eko-
nomicznie nieracjonalne. Jak powiedzia³ minister „to jest marnowanie
pieniêdzy europejskich konsumentów. Jest alternatywna, nadal do wziê-
cia droga l¹dowa, czyli dokoñczenie inwestycji jamajskiej”135. S³owa te
sugeruj¹, ¿e jeszcze przez d³ugi czas gazoci¹g bêdzie powodem sporów
oraz bêdzie wp³ywa³ na bilateralne stosunki polsko-niemieckie.
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135 Sikorski o przyjaŸni polsko-niemieckiej, „PAP” z dnia 6 stycznia 2010 r.
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Summary

The paper analyzes the impact of the Nord Stream pipeline construction on Pol-
ish-German relations from 2005 to 2009. The author notes that the difficulties in reach-
ing a consensus were further increased by the different attitudes of both governments
to this investment as well as to the cooperation with Russia. From the beginning, Chan-
cellor Gerhard Schröder was an advocate of the pipeline construction and a great pro-
moter of German-Russian friendship, an attitude to a somewhat lesser degree also
continued by his successor – Angela Merkel. Polish President Lech Kaczyñski was
consistently against the pipeline, supported by subsequent Prime Ministers of Poland.
The Polish side was also against the tightened relations between Germany and the Eu-
ropean Union and Russia that were supposed to ensure energy security.

German visits and words of assurance, that were so numerous in the period
2004–2009, were intended to appease Warsaw but they did not mark a change of pol-
icy. Although the German government was trying to persuade Poland to support the
project, Poland was consistent in its refusal to take part in it. Poland’s persistent stand-
point has not changed the German attitude in this matter, while the extremely different
approaches of both governments have adversely affected Polish-German relations. It
was only after the Polish side ceased its continuous criticism of the pipeline project in
late 2008 that a clear détente was apparent.

SP 4 ’10 Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazoci¹gu... 149





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


