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W listopadzie 2014 odbyło się w Berlinie, w Siedzibie władz Brandenburgii, siedemnaste już z kolei forum polskoniemieckie, podczas którego o przyszłości europejskiej polityki wschodniej dyskutowali nie tylko naukowcy i
członkowie zarządów polsko-niemieckich stowarzyszeń, lecz także politycy. Gościem forum był między innymi
Minister Spraw Zagranicznych RP Grzegorz Schetyna.
Jednym z głównych punktów dyskusji była sytuacja na Ukrainie i konflikt Ukraina-Rosja. Okazało się, że wszyscy
rozmówcy byli jednego zndania, tzn. że konflikt trzeba rozstrzygnąć na drodze pokojowej. Jednak na tym
ogólnym stwierdzeniu kończyła się jedność dyskutantów. W szczegółach było już różnie. Niektórzy uczestnicy
forum byli zdania, że nalezy dążyć do zawężenia współpracy z Ukrainą i stworzenia czegoś na wzór trójkąta
polsko-niemiecko-ukraińskiego i bliższej wymiany między trzema krajami. Inna grupa, wręcz przeciwnie,
uważała, że Polska nie Powinna angażować się w ten konflikt.
Bardzo ważnym punktem forum było wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Grzegorza Schetyny.
Nakreślił on najważniejsze aspekty stosunków polsko-niemieckich, które jeszcze nigdy w historii nie były tak
dobre. Z tego też należy wyciągać odpowiednie wnioski na przyszłość i szukać wspólnego spojrzenia na życie
publiczne w Europie. Należy wspólnie przezwyciężać problemy Unii Europejskiej. Obie stolice, zarówno
Warszawa jak i Berlin, powinny mówić jednym głosem, co powinno przyczyniać się do pogłębiania stosunków
polsko-niemieckich. Wzmocnienie fundamentów społecznych jest widoczne na każdym kroku, zarówno w
mediach, jak i we wzajemnych stosunkach między obywatelami obydwu naszych państw. Można tu podać
przykład zamku Trebnitz, nieopodal Berlina, gdzie wspierane są projekty wymiany polsko-niemieckiej, zarówno
w dziedzinie kultury jak i polityki.
Drugi dzień forum polsko-niemieckiego to dyskusje w mniejszym gronie. W czterech grupach tematycznych
mówiono: o współpracy transgranicznej, zmianach demograficznych w Polsce i w Niemczech, gospodarce jako
sile napędowej stosunków polsko-niemieckich. W czwartej grupie spotkali się młodzi ludzie zajmujący się
tematem „historia z przyszłością". Przedstawiono między innymi wiele możliwości realizowania wspólnych
projektów polsko-niemieckich. Znakomitym moderatorem w tej grupie problemowej był Ingo Schuster. W
barwny sposób, w formie „mind-mapu", zaprezentował między innymi jak kształtuje się postrzeganie stosunków
polsko-niemieckich oraz jak wiele zależy od pojedynczej jednostki, a ile od instytucji i społeczeństwa. Ważne jest,
że każdy uczestnik tego młodego forum mógł się wypowiedzieć i zainspirować innych własnymi projektami i
pomysłami.

