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PRZEDMOWA

Z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin  Jerzego Sułka – jednego z działaczy 
społecznych naszego ruchu obywatelskiego – wydajemy niniejszą książkę, z popar-
ciem finansowym Fundacji Edukacji Politycznej im R. Luksemburg.

Jest to wybór tekstów Jerzego Sułka opublikowanych w latach 1989–2009: jego 
artykułów, przemówień, referatów, wywiadów, rozmów, korespondencji czy roko-
wań dyplomatycznych.

Jest to zwierciadło polskiej polityki zagranicznej pierwszego 20-lecia po prze-
łomie systemowym. Na podstawie enuncjacji Jerzego Sułka można prześledzić, 
jak radykalna przemiana wewnętrzna, powstanie Polski, jako państwa suweren-
nego i demokratycznego, skutkowała nową polityką zagraniczną III RP, w tym 
zwłaszcza wobec Niemiec.

Jerzy Sułek wypowiada się nie o pojedynczych faktach czy osobach, ale o waż-
nych procesach i wydarzeniach, często o historycznym charakterze. W jego wystą-
pieniach widać ewolucję polskiej polityki zagranicznej – od konfrontacji do 
kooperacji z Niemcami. Ten proces właściwie wciąż jeszcze trwa, jak głosi tytuł 
– znajdujemy się na trudnej, ciernistej drodze do porozumienia, współpracy 
i pojednania z Niemcami. Dopiero po latach, w przyszłości będziemy mogli 
z dystansem spojrzeć na ten proces i stwierdzić, jak wyraziła to Maria Dąbrowska, 
czy „wszystko układa się w jedną logiczną całość”.

Wydawnictwo niniejsze stanowi tylko część 20-letniego dorobku Jerzego Sułka. 
Poświęcona jest wyłącznie problematyce niemieckiej (ma więc charakter mono-
tematyczny). Pominęliśmy, choć nie bez żalu, kilka cennych i ciekawych pozycji 
Jerzego Sułka dotyczących innych kluczowych kwestii polskiej polityki zagranicz-
nej, jak np. stosunki III RP z ZSRR/Rosją w tym m.in. wycofanie radzieckich 
jednostek wojskowych z Polski (warto pamiętać, że Jerzy Sułek jako przewodni-
czący polskiej delegacji doprowadził do przełomu w negocjacjach z ZSRR w po-
łowie 1991 r.)

Książka składa się z kilku działów wyszczególnionych w spisie treści. W każdym 
z nich – dla większej przejrzystości – obowiązuje porządek chronologiczny tj. po-
szczególne pozycje ułożone są według dat.

W latach 70., 80. i 90. Jerzy Sułek często występował w telewizji i radio, 
a przede wszystkim w mediach drukowanych.

W książce prezentujemy tylko fragment, ale za to dość reprezentatywny, z tego 
obfitego dorobku naukowego i publicystycznego Jerzego Sułka z lat 1989–2009 
(łącznie liczy kilkaset pozycji, w książce zamieszczamy tylko kilkadziesiąt pozycji).

Zwraca uwagę szeroka ich gama: od gazet codziennych („Trybuna”, „Gazeta 
Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Życie Warszawy”, „Zielony Sztandar”) do poważ-
nych tygodników społeczno – politycznych (prym wiedzie tu „Przegląd” – przed-
tem pod nazwą „Przegląd Tygodniowy”, ale są też: „Polityka”, „Życie 
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Gospodarcze”, „Przekrój” czy tygodniki ludowe). Licznie reprezentowana jest też 
prasa regionalna (zwłaszcza „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Lubuska”) czy woj-
skowa („Polska zbrojna”).

Jerzy Sułek jest przykładem udanego połączenia teorii z praktyką stosunków 
międzynarodowych, nauki z dyplomacją. Jerzy Sułek teoretyk – naukowiec i prak-
tyk – dyplomata z podwójną specjalizacją jako: „niemcoznawca”, tj. specjalista od 
spraw niemieckich oraz negocjator dyplomatyczny.

Działalność naukową zawsze starał się łączyć z praktyką dyplomatyczną, 
z działalnością państwową i społeczną. W obu dziedzinach przyświecał mu jeden 
wspólny cel: służyć jak najlepiej Państwu Polskiemu. Przedstawiciel starej, facho-
wej kadry: wykształcony i ukształtowany jeszcze w okresie PRL, ale po przełomie 
wewnętrznym w Polsce należał do tych specjalistów ds. międzynarodowych ze 
„starego portfela”, którzy po 1989 r. nie oddali się politycznej nostalgii za „tym, 
co minęło”, ale z oddaniem poświęcili wszystkie swe siły i umiejętności, zdobytą 
poprzednio wiedzę i doświadczenie na rzecz nowej Polski (czasem nawet za cenę 
konfliktów i sporów ze środowiskiem, z którego wyrósł). 

Jako niemcoznawca od kilkudziesięciu lat należy do ścisłej czołówki polskich 
specjalistów od spraw niemieckich. Jeszcze w latach 70. i 80. doradzał ekipom 
państwowym E. Gierka i M.F. Rakowskiego, a po przełomie w 1989 r. kolejnym 
rządom III RP (do 2005 r.).

Jego wiedza i doświadczenie oraz bardzo szerokie kontakty międzynarodowe 
okazały się być szczególnie przydatne. Tak było, kiedy Jerzy Sułek obejmował 
w latach 1990–91 przewodnictwo polskiej delegacji w rozmowach wielostronnych 
„2+4” nad zjednoczeniem Niemiec, w rokowaniach z ZSRR nad wycofaniem 
wojsk radzieckich z Polski i dwustronnym traktatem polsko–rosyjskim, w nego-
cjacjach nad traktatem granicznym ze zjednoczonymi Niemcami czy też dwu-
stronnymi traktatami z RFN, Francją i Włochami. Do tego doszło potem 
(w 2001 r.) jeszcze polsko–niemieckie „porozumienie przelicznikowe” dotyczące 
wyrównań z Niemiec dla ofiar nazizmu w Polsce. W sumie – można więc nazwać 
Jerzego Sułka jednym z najskuteczniejszych negocjatorów dyplomatycznych 
minionego 20-lecia. Jerzy Sułek dysponował tym, co najbardziej się liczy w dy-
plomacji negocjacyjnej: fachowym wykształceniem, znajomością języków obcych, 
długoletnią praktyką dyplomatyczną i takimi predyspozycjami osobistymi, jak 
pragmatyzm, umiarkowanie, zdolność do kompromisów czy wreszcie umiejęt-
ność sprawnego kierowania zespołem negocjacyjnym i ułożenia harmonijnej 
współpracy z centralnymi ośrodkami podejmowania decyzji politycznych 
w kraju.

Prezentowana książka ma też ten niezaprzeczalny walor, iż Jerzy Sułek nie 
tylko opisuje, jak kształtowała się najnowsza historia polskiej dyplomacji, ale także 
jak współtworzył nową polską politykę zagraniczną po 1989 r. (zwłaszcza w latach 
90. ubiegłego wieku w odniesieniu do stosunków z Niemcami), będąc „na pierw-
szej linii dyplomatycznego frontu”, jako jeden z bliskich współpracowników 
ówczesnego ministra spraw zagranicznych prof. K. Skubiszewskiego.
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Działalność w sferze dyplomatycznej przeplatała się nieustannie z działalnoś-
cią naukową. Decydujące znaczenie miało tu 15-letnie zatrudnienie w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych (1966–1981) – znanej kuźni kadr dyploma-
tyczno-politycznych. Pod kierownictwem prof. R. Frelka, a później prof. M. Do-
brosielskiego, wyrastał i dojrzewał w środowisku, do którego wówczas należeli 
tacy znani fachowcy późniejszej III RP, jak L. Pastusiak, A.D. Rotfeld, A. Kar-
koszka, A. Towpik, G. Bernatowicz. Duży wpływ na rozwój Jerzego Sułka wywarły 
dwukrotne kilkuletnie pobyty naukowe w RFN w charakterze stypendysty Fun-
dacji im. Alexandra von Humboldta, a także bardzo częste służbowe wyjazdy 
zagraniczne. Pozwoliło to Jerzemu Sułkowi na osobiste, bezpośrednie poznanie 
Niemiec od wielu stron – życia politycznego czy naukowego, ale także codzien-
nego bytu Niemców. W efekcie Jerzy Sułek nawiązał, jak mało kto w Polsce, 
bardzo szerokie kontakty z przedstawicielami wielu środowisk: polityki i dyplo-
macji, kultury i nauki, życia społecznego. Przez lata 70., 80., 90. ubiegłego wieku 
utrzymywał kontakty z wieloma czołowymi przedstawicielami życia publicznego 
Niemiec: nawet z tymi z „najwyższej półki” – prezydentami, kanclerzami, premie-
rami landów czy ministrami spraw zagranicznych, a także z parlamentarzystami, 
naukowcami czy publicystami. Często towarzyszył czołowym politykom polskim 
przy okazji wizyt oficjalnych w Niemczech. Regularnie występował na imprezach 
politycznych czy społecznych organizowanych przez partie polityczne, placówki 
naukowe, akademie wychowania obywatelskiego, fundacje polsko–niemieckie, 
towarzystwa przyjaźni, stowarzyszenia społeczne. Był powoływany (często jako 
współzałożyciel) do władz wielu organizacji funkcjonujących w relacjach pol-
sko–niemieckich: do Fundacji „Polsko–Niemieckie Pojednanie”, Fundacji „Pol-
sko–Niemieckiej Współpracy”, Forum Polska–Niemcy, Polsko–Niemieckiego 
Towarzystwa Wspierania Gospodarki. Należał do grona założycieli Polsko–Nie-
mieckiej Wymiany Młodzieży, 4 euroregionów na pograniczu z Niemcami, Colle-
gium Polonicum w Słubicach. Wchodził do rad naukowych czołowych instytutów 
międzynarodowych czy placówek niemcoznawczych w Polsce oraz kolegiów redak-
cyjnych fachowych czasopism (ta lista liczy kilkanaście pozycji). Last but not least 
– Jerzy Sułek jest też autorem kilkunastu książek i ok. 350 pozycji naukowych 
drukowanych w Polsce i kilkunastu krajach (pierwszą publikację miał już 
w 1961 r.)

Równie obfita jest również działalność dydaktyczna: w RFN wykładał na uni-
wersytetach w Bonn i Kolonii, w Polsce – na Uniwersytecie Warszawskim i Łódz-
kim, Akademii Rolniczej – SGGW, w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Admi-
nistracji (założył Wydział Nowoczesnej Dyplomacji i Służb Zagranicznych), 
Akademii Nauk Społecznych; obecnie w Warszawie wykłada jako profesor nad-
zwyczajny i kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na 
Wyższej Szkole Cła i Logistyki oraz w SGH na (Podyplomowym Studium Służby 
Zagranicznej (od 2000 r.).

Jerzy Sułek, jak wielu z naszego środowiska, należy do wymierającego gatunku 
społeczników. Aktywny pod tym względem tak w okresie PRL, jak i „Polski soli-
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darnościowej”. Również w ostatnim 20-leciu udzielał się społecznie w naszym 
środowisku. Wielokrotnie brał udział w dyskusjach czy występował jako referent 
na naszych imprezach (konferencjach). Aktywny pod względem organizacyjnym: 
od 1996 r. członek Rady Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”, przed 
kilku miesiącami wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu; członek założyciel 
i wieloletni przewodniczący Rady Programowej (od 2001 r.) Polskiego Stowarzy-
szenia „Dom Europejski”; członek Rady Fundacji im. W. Stwosza. Aktywny spo-
łecznie ponadto: członek założyciel i członek Rady Fundacji Naukowej Instytutu 
Problemów Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny Polskiej Unii Ofiar Nazizmu 
(2004–2006); członek Kuratorium ewangelickiej organizacji „Znak Nadzieji” 
(Zeichen der Hoffnung we Frankfurcie/M).

Centralne miejsce w książce zajmują trzy kwestie:
– traktaty polsko–niemieckie z lat 1990 i 1991;
– reparacje, odszkodowania i świadczenia z Niemiec dla ofiar nazizmu w Polsce;
– pojednanie między Polakami a Niemcami.

Duża część wypowiedzi Jerzego Sułka dotyczy tematyki granicznej. Ale to nic 
dziwnego: Sułek przewodniczył delegacjom polskim, które w latach 1990–1991 
negocjowały z Niemcami „traktat graniczny” i „dobrosąsiedzki” oraz reprezento-
wał Polskę w procesie rozmów „2+4” (dwu państw niemieckich i czterech wielkich 
mocarstw). Te traktaty – podobnie jak polsko–rosyjskie z 22 maja 1992 r. (w tym 
o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski) – Jerzy Sułek traktuje „jak własne dzieci”. 
Bezkompromisowo przeciwstawiał się zarzutom PiS i LPR o „negocjowaniu 
z Niemcami na kolanach” czy uprawianiu przez rządy Mazowieckiego i Biele-
ckiego „polityki białej flagi”, a także postulatom negacji tych traktatów. Z łam 
naszej książki widać, że czyni to spokojnie i uczciwie, a jednocześnie w sposób 
kompetentny, z dużą maestrią właściwą wysokiej klasy profesjonalistom. Możemy 
tylko za nim powtórzyć, iż tego rodzaju próby źle służyły polskim interesom naro-
dowym. Polityka negacji dorobku dyplomatyczno-politycznego III RP z lat 
1989–2005, została odrzucona przez większość społeczeństwa polskiego w wybo-
rach jesienią 2007 r.

Z licznych wypowiedzi Jerzego Sułka wyłania się proces ewolucji polskiej 
polityki zagranicznej po przełomie z 1989 r. Widać to m.in. po podejmowanych 
również z udziałem Sułka wysiłkach „przestawienia zwrotnic” w stosunkach III RP 
z Zachodem (zwłaszcza ze zjednoczonymi Niemcami) i ZSRR/ Rosją. Wśród wielu 
aspektów tego zjawiska warto choćby wskazać na jeden z nich, który jak czerwona 
nić przewija się w publikowanych przez nas pozycjach – poczynając od stanowiska 
w oficjalnych negocjacjach z lat 1990–91 (specjalnie czynimy to w aneksie), poprzez 
późniejsze artykuły i wywiady. Podstawowa trudność dyplomacji nowej, demokra-
tycznej Polski polegała tu na tym, by w ramach historycznego procesu wielkiej 
przemiany, jaka dokonała się w Europie na początku lat dziewięćdziesiątych 
XX w., móc skutecznie obronić najbardziej żywotne interesy narodowe Polski, 
a jednocześnie nie doprowadzić do bolesnej konfrontacji stanowiska III RP 
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z jednej strony – z Zachodem i jednoczącymi się Niemcami, a z drugiej – z roz-
padającym się ZSRR i powstającymi nowymi państwami na Wschodzie (na czele 
z Rosją). Interesy Polski, których broniła wówczas nasza dyplomacja (także 
z udziałem Jerzego Sułka) były formułowane jednoznacznie. Wobec Zachodu – 
uzyskać uznanie przez zjednoczone Niemcy jasnego, bez jakichkolwiek niedomó-
wień, ostatecznego charakteru granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej; nie dopuścić 
do sytuacji, w której nastąpiłoby zjednoczenie Niemiec, a sprawa granicy pol-
sko–niemieckiej miałaby pozostać otwarta. Polska dyplomacja musiała to zrobić 
tak, by jednocześnie nie zatrzymywać procesu jednoczenia się Niemców w sytua-
cji, kiedy NRD wyrażała wolę połączenia się z RFN, a inne państwa stopniowo 
godziły się na to (w tym cztery wielkie mocarstwa, w końcu także i ZSRR). Cho-
dziło też o to, by uregulowanie graniczne nie zniechęciło zjednoczonych Niemiec 
przed wsparciem demokratycznych przemian wewnętrznych w Polsce i przyszłych 
polskich starań o integrację III RP z Zachodem. Z drugiej strony – chodziło 
o wycofanie JAR z Polski. Porozumienie w tej sprawie było negocjowane w sytu-
acji, kiedy rozpadał się blok wschodni; istniał stan przejściowy – kończył się żywot 
ZSRR, UW i RWPG, a jednocześnie zaczęły tworzyć się nowe państwa – repub-
liki poradzieckie. Oba zadania zastały wykonane znakomicie, choć nie bez poważ-
nych trudności. Ich realizacja nie była wcale „ślepym automatyzmem dziejowym”. 
Oba cele III RP uzyskała po trudnej, skomplikowanej walce dyplomatyczno – poli-
tycznej, w której uczestniczył Jerzy Sułek jako doświadczony negocjator – jeden 
z najbliższych współpracowników ministra spraw zagranicznych K. Skubiszew-
skiego. Konkretne świadectwa tych zmagań czytelnik znajdzie na wielu kartkach 
tej książki. 

Problematyka tzw. odszkodowań (tak w powszechnym obiegu nazywa się pomoc 
humanitarną i świadczenia finansowe z RFN dla żyjących ofiar nazizmu w Polsce) 
zajmuje sporo miejsca, należy wręcz do czołowych. Dlatego, że po pierwsze – budziła 
(i nadal budzi) żywe zainteresowanie społeczne w Polsce. Jerzy Sułek jako niemco-
znawca bardzo często wypowiadał się w tej sprawie. I po drugie – Jerzy Sułek pełnił 
przez ponad cztery lata funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Polsko–Niemieckie Pojed-
nanie”(2001–2006) i bez cienia przesady był tym, który pomyślnie rozwiązał w końcu 
2001 r. polsko–niemiecki „spór o przelicznik”. Chodziło wówczas o niebagatelne 
pieniądze: wskutek niekorzystnego przelicznika wprowadzonego przez niemieckie 
banki, prześladowani przez nazizm w Polsce tracili ok. 10% należnych im świadczeń 
z RFN. Przez prawie pół roku najpierw obie fundacje – „Polsko–Niemieckie Pojed-
nanie” z Warszawy i „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” z Berlina, a następnie 
oba rządy z Polski i Niemiec nie mogły rozwiązać „sporu przelicznikowego”, który 
zaczął poważnie obciążać oficjalne stosunki międzypaństwowe.

Tu uchylmy rąbka tajemnicy. Otóż po wyborach parlamentarnych jesienią 
2001 r. w Polsce powstał rząd L. Millera, który m.in. musiał zmierzyć się 
z problemem „przelicznika” w stosunkach z Niemcami. Do wykonania tego 
trudnego zadania potrzebny był prezes polskiej Fundacji. Wybór padł – z ini-
cjatywy nowego ministra spraw zagranicznych W. Cimoszewicza – na Jerzego 
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Sułka znanego w Polsce i Niemczech, jako doświadczonego negocjatora. Tak 
więc Jerzy Sułek był traktowany jak „człowiek ostatniej szansy” w sytuacji, 
kiedy wielu innym znanym politykom nie udawało się porozumieć z Niemcami 
(m.in. próbowali niemal wszyscy bliscy współpracownicy premiera J. Buzka). 
Ale wówczas, w warunkach ostrej konfrontacji stanowisk obu stron, silnego 
upolitycznienia i nadmiernego nagłośnienia w mediach polskich i niemieckich 
nie było szans na jakiekolwiek porozumienie. Z moich kontaktów i rozmów 
z Jerzym Sułkiem wiem, że kiedy był powoływany na prezesa FP–NP. to po 
rozmowach z premierem L. Millerem i ministrem W. Cimoszewiczem, miał 
w pełni świadomość tego, po co został mianowany. Ale jak sam przyznał, Jerzy 
Sułek nie miał wtedy jeszcze „gotowej recepty” na rozwiązanie „sporu prze-
licznikowego”. Z działalnością FP–NP. był wprawdzie dość dobrze zapoznany 
– należał przecież do grona jej inicjatorów i współzałożycieli w 1991 r. „Spór 
przelicznikowy” był mu znany z doniesień medialnych, ale dopiero po nomi-
nacji mógł przestudiować akta, przeprowadzić rozmowy i konsultacje z zain-
teresowanymi osobami (m.in. z poprzednimi prezesami FP–NP – Krochmalem 
i Jałowieckim). Jak sam Jerzy Sułek przyznaje, z tych działań wyłaniał się 
„żałosny obraz zacietrzewienia” po polskiej i niemieckiej stronie. Powstała 
typowa sytuacja „negocjacyjnego pata”, w której nawzajem obrzucano się 
odpowiedzialnością, a poszkodowani przez „przelicznik” ponosili niemałe 
straty finansowe nie z własnej winy. Z ówczesnych publicznych wypowiedzi 
Jerzego Sułka, które publikujemy w książce – wynika, iż jego zdaniem winę 
„za przelicznik” ponosiły obie strony (banki niemieckie i berlińska fundacja 
oraz kierownictwo polskiej FP–NP). Dodajmy, że „sporem o przelicznik” zaj-
mowały się też prokuratury we Wrocławiu i Berlinie, ale umorzyły oba śledz-
twa. Rozwiązanie „sporu przelicznikowego” było w końcu autorskim pomysłem 
Jerzego Sułka. Stanowiło klasyczny dyplomatyczno – polityczny kompromis: 
obie fundacje musiały przeznaczyć całe swe odsetki z I raty świadczeń na 
wyrównania przelicznikowe. Niewielu jednak wie o tym, że niemiecki „wkład 
odsetkowy” był dziesięciokrotnie większy od polskiego! Dzięki „recepcie 
Sułka” wszyscy poszkodowani przez „przelicznik” uzyskali wyrównanie. 
Ponadto Jerzy Sułek wynegocjował przy okazji „przelicznika” także 10% pod-
wyżkę świadczeń dla tych poszkodowanych, którzy nie osiągnęli maksymalnych 
limitów wypłat. W sumie – poszkodowane ofiary w Polsce otrzymały z tytułu 
„porozumienia przelicznikowego” ponad 500 mln zł! Niezależnie od osobistych 
przykrości, które dotknęły Jerzego Sułka w końcowym etapie sprawowania 
funkcji prezesa Fundacji, najważniejsze było to, że sukces odnieśli sami 
poszkodowani przez „przelicznik”, bo w latach 2002–2006 otrzymali, oprócz 
należnych im świadczeń za prześladowania nazistowskie, także wyrównanie 
poniesionych strat „z przelicznika”

Uwadze Czytelników polecamy więc odnośne wypowiedzi Jerzego Sułka 
o „sporze przelicznikowym” (w rozdziale piątym). Ta sprawa może nas także 
prowadzić do filozoficznej refleksji o tym, jak w polityce czy życiu o fiasku czy 
powodzeniu danego przedsięwzięcia przesądza często decyzja personalna. Od 
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siebie dodam, iż od Niemców Jerzy Sułek otrzymał ksywkę „mały człowiek do 
wielkich zadań”, co nawiązywało zarówno do jego niewielkiego wzrostu, jak 
i nieprzeciętnych zdolności negocjacyjnych. 

Od powołania do życia w końcu 1991 r. do dziś FP–NP wypłaciła w Polsce 
łącznie prawie 5 mld zł ofiarom prześladowań nazistowskich. Wśród wypłaconych 
świadczeń największy udział mają ostatnie wypłaty (w latach 2001–2006) ze środ-
ków Fundacji Federalnej „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (tzw. II Fundusz 
Kohla) na kwotę ponad 3,5 mld zł dla blisko 484 tys. prześladowanych oraz wcześ-
niejsze – 732 mln zł (równowartość 500 mln DM) niemieckiej pomocy humani-
tarnej z lat 1992–2004 dla ponad 1 mln uprawnionych w Polsce (tzw. I Fundusz 
Kohla). 

Fundacja wypłaciła także inne środki: 155 mln zł z Austriackiego Funduszu 
„Pojednanie, Pokój i Współpraca”, niemal 100 mln zł ze środków własnych, 
ok. 42 mln zł ze środków amerykańskich (tzw. Fundusz Londyńskiego Złota) czy 
równowartość 9 mln USD ze środków szwajcarskich.

FPNP. działa już prawie 18 lat, ale swe „złote lata” przeżywała za 4-letniej 
kadencji Jerzego Sułka jako prezesa. Świadczy o tym nie tylko opisana wyżej 
„sprawa przelicznikowa”, ale przede wszystkim wypłaty świadczeń finansowych 
(aż 3,5 mld zł za jego kadencji w latach 2001–2005). We wdzięcznej pamięci ofiar 
III Rzeszy pozostają również nowe formy działalności Fundacji, zainicjowane 
przez Jerzego Sułka – takie jak pomoc humanitarno-socjalna i rzeczowa czy pro-
gram operacji ortopedycznych w Austrii i Niemczech. Co istotne, dla tych form 
pomocy dla środowiska poszkodowanych przez nazizm Jerzy Sułek umiał pozyskać 
wsparcie i zaufanie partnerów niemieckich i austriackich. Obecnie pozostałe 
jeszcze środki finansowe są stopniowo przeznaczane już nie tyle na bezpośrednią 
pomoc poszkodowanym przez nazizm, ale raczej na projekty dokumentacyjne 
wprzęgnięte w „politykę historyczną” uprawianą przez IPN.

Nawiązując do tytułu książki, pojednanie to jeden z głównych wątków działal-
ności Jerzego Sułka. Traktuje on działania na rzecz pojednania Polaków z Niem-
cami jako swą „misję życia”. Widać to wyraźnie w wielu publikowanych pozycjach 
z lat 1989–2009. 

Trzeba przypomnieć, że Sułek jako jeden z pierwszych w środowisku lewicy 
w Polsce podjął ideę pojednania z Niemcami jeszcze w okresie PRL, zwłaszcza 
w latach zatrudnienia w PISM, kiedy np. w latach 70. aktywnie współuczestniczył 
wraz z R. Frelkiem i R. Wojną w założeniu Forum PRL–RFN (dzisiaj Forum 
Polska – Niemcy), w jego licznych wystąpieniach publicznych w Polsce czy RFN 
w ramach działalności naukowej czy społecznej.

Kulminacja aktywności Jerzego Sułka na rzecz pojednania przypada, oczywi-
ście na okres przełomu w stosunkach z Niemcami (1989–91), a następnie bezpo-
średnio potem, kiedy kierował Przedstawicielstwem Amb. RP w Berlinie (1991–97) 
oraz ponownie kiedy był prezesem FP–NP. (2001–2005). Za tę działalność J. Sułek 
został w 2002 r. uhonorowany jednym z najwyższych odznaczeń niemieckich, 
a w 2005 r. – polskich, krótko przedtem, w grudniu 2004 r. „za długoletnią, sku-
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teczną działalność na rzecz pojednania polsko–niemieckiego” została mu przy-
znana doroczna nagroda im. Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego 
(zamieszczamy w zbiorze dokumentów kopię dyplomu).

W odróżnieniu od innych osób i osobistości w Polsce (np. kościelnych środo-
wisk czy świeckich chrześcijan) Jerzy Sułek upatrywał ideę pojednania polsko–nie-
mieckiego nie tyle w kategoriach etyczno-moralnych, ile raczej utylitarnie, 
w konkretnych kategoriach społeczno-politycznych. Dla niego ten proces jawi się 
jako wielki proces historyczny w Europie po II wojnie światowej, jako część skła-
dowa europejskiej wizji politycznej dotyczącej pokojowego i przyjaznego układa-
nia stosunków dawnych wrogów – Niemców i ich przeciwników z ostatniej wojny. 
Z kolei w odniesieniu do nowej epoki, rozpoczętej na początku lat 90. ubiegłego 
wieku upadkiem systemu i przemianami wewnętrznymi w Europie środkowej 
i wschodniej, Jerzy Sułek wprzęga pojednanie w proces poszukiwania „wspólnej 
przestrzeni” III RP i zjednoczonych Niemiec w „nowej Europie”. Warto prześle-
dzić jego kilkukrotne wypowiedzi na pytanie, po co konkretnie Polska miałaby 
prowadzić politykę pojednania z Niemcami. Otóż Jerzy Sułek upatruje w pojed-
naniu z Niemcami „wielką szansę a nie zagrożenie” dla Polski („wspólnie z Niem-
cami, w jednoczącej się Europie, możemy zyskać więcej, niż w pojedynkę lub 
wbrew Niemcom”). Tę myśl rozwinął Sułek całkiem niedawno („Przegląd” 
z 19 lipca 2009 r.): „Blisko 70 lat po wojnie to najwyższy czas, by ukierunkować 
współpracę z RFN przede wszystkim na nasze obecne i przyszłe potrzeby i interesy. 
Mamy historyczną szansę zbudowania wysoko rozwiniętej, bezpiecznej i demo-
kratycznej Polski w Europie. Możemy to zrobić nie wbrew Niemcom, ale tylko 
wspólnie z Niemcami i całym Zachodem”.

Nic tu dodać nic ująć. Trzeba mieć jednak odwagę cywilną, by zwłaszcza teraz, 
kiedy nastała „polityczna moda” na „rozliczanie” Niemców z przeszłości, szermo-
wać hasłem współpracy i pojednania, i to w dodatku jeszcze w imię realizacji 
najlepiej pojętych polskich interesów!

Przed kilku laty ówczesny ambasador RFN w Polsce Frank Elbe określił pub-
licznie Jerzego Sułka jako „godnego zaufania, ale trudnego przyjaciela Niemiec”. 
Na podstawie wieloletniej znajomości Jerzego Sułka mogę stwierdzić, że ta krótka 
definicja dość trafnie oddaje złożoną charakterystykę postawy Jerzego Sułka 
względem Niemiec i Niemców: być zdeklarowanym zwolennikiem porozumienia, 
współpracy i w końcu pojednania polsko–niemieckiego, ale na równych, partner-
skich warunkach. Nie zawsze i nie wszystkim taka filozofia polskiej postawy mogła 
się podobać – w Polsce, ale i w Niemczech. Dla jednych Jerzy Sułek był „zbyt 
miękki”, a dla drugich – „zbyt twardy”; jedni w Polsce wytykali mu „dogadywanie 
się z Niemcami” i chęć pojednania się z wrogiem, a drudzy np. w Niemczech 
przeciwnie – zarzucali mu nadgorliwość i pryncypialność w reprezentowaniu inte-
resów strony polskiej, rzekomo kosztem niemieckim. Czasami bywało i tak, że 
ten brak zrozumienia po jednej ze stron kosztował go osobiście niemało. 

W sumie – w sprawie pojednania – Jerzego Sułka cechuje realizm. Pojednanie 
traktuje jako długi i trudny proces, który w ostatnich 20 latach jest już praktyko-
wany, ale nie został jeszcze zakończony, trwa nadal i ma swoje wzloty i upadki. 
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Ale powinien być konsekwentnie kontynuowany w interesie Polaków i Niemców 
i Europy. Sułek sam wniósł do tego procesu wiele w trakcie kilkudziesięciu lat 
swej działalności. Zachęcamy więc do zapoznania się z tą książką, która jest „świa-
dectwem epoki” – minionych 20 lat.

Jest wyrazem wdzięczności dla Jubilata i nadziei, iż będzie nadal aktywnym 
uczestnikiem procesu kształtowania polsko-niemieckiego sąsiedztwa w europej-
skiej panoramie.

 Wiesław Klimczak
 Prezes Zarządu
 Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”
 i Przewodniczący Krajowego Klubu
 Polsko-niemieckiego Sąsiedztwa

Warszawa, listopad 2009


