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Nekrolog
Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego †
w imieniu burmistrza miasta Weimar, Stefana Wolfa i
przewodniczącego Komitetu Trójkąta Weimarskiego Klausa-Heinricha
Standke z okazji śmierci Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego,
zmarłego dnia 8 lutego 2010 r.

„Trójkąt Weimarski jest - śmiem twierdzić –
linią najwaŜniejszą dla całej polityki Unii Europejskiej.”
Tadeusz Mazowiecki
Z przemowy na pogrzebie w dniu 19.2.2010

Profesor dr hab. Krzysztof Skubiszewski, współzałoŜyciel Trójkąta
Weimarskiego i jeden z trzech Honorowych Przewodniczących Komitetu
Współpracy Polsko-Niemiecko-Francuskiej, zmarł w Warszawie. Miał 83
lata. Wybitny prawnik Krzysztof Skubiszewski był w latach 1989 - 1993
ministrem spraw zagranicznych Polski w pierwszym demokratycznie
wybranym rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. 29 sierpnia 1991 r.
wraz z ówczesnymi ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji,
Hansem-Dietrichem Genscherem i Rolandem Dumas, załoŜył w Weimarze
"Trójkąt Weimarski". 15 lat później, 29 sierpnia 2006 r., podczas odbierania
nagrody ufundowanej przez miasto Weimar i Komitet Trójkąta
Weimarskiego, Prof. Skubiszewski powiedział: „Włączenie Polski do
wzorowo działającej współpracy francusko-niemieckiej było wtedy, i jest do
dziś, głównym czynnikiem naszej stabilności. Polsko-niemiecko-francuskie
współdziałanie pozwala mocniej uwierzyć w przyszłość Europy”.
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Miasto Weimar i Komitet Współpracy Niemiecko-Francusko-Polskiej są
zaszczycone mogąc uhonorować wspomnieniem współzałoŜyciela Trójkąta
Weimarskiego, Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego.
Podczas uroczystości w Weimarskim ratuszu z okazji 15-lecia Trójkąta
Weimarskiego 29 sierpnia 2006 r. ówczesny laudator Nagrody im. Adama
Mickiewicza, takŜe juŜ nieŜyjący minister spraw zagranicznych Polski,
Profesor Bronisław Geremek powiedział:
„Kiedy Profesor Krzysztof Skubiszewski podjął funkcję szefa polskiej
dyplomacji, przyszedł tu z doświadczeniem pokolenia wojennego, ze
świadomością, jak wiele dzieli narody polski i niemiecki. To, Ŝe człowiek
tego pokolenia postawił sobie za zadanie doprowadzenie do polskoniemieckiego pojednania na płaszczyźnie politycznej, miało szczególne
znaczenie. Krzysztof Skubiszewski pozostaje do dzisiaj architektem polskiej
polityki zagranicznej. To, co za Jego kadencji zostało ustalone - cele i
kierunki działania - zostało osiągnięte. To, co Krzysztof Skubiszewski
naszkicował, jako metodę działania Polski w świecie, wciąŜ obowiązuje…”.
Prawdą jest, Ŝe sieć powiązań i współzaleŜności, które Profesor
Skubiszewski stworzył przed prawie dwoma dekadami na politycznej mapie
Europy wraz ze swoimi ówczesnymi partnerami, ministrami spraw
zagranicznych Niemiec i Francji, obowiązuje i dziś w niezmienionej formie:
• 12.9.1990 r. podpisano w Moskwie Traktat "Dwa Plus Cztery”, który z
punktu widzenia prawa międzynarodowego był niezbędny, aby Niemcy
mogły się zjednoczyć. W spotkaniu przygotowawczym 17.7.1990 r. w
ParyŜu na specjalne Ŝyczenie Francji i Niemiec wziął udział Profesor
Skubiszewski.
• Na podpisanym w Warszawie 14.11.1990 r. „Polsko-Niemieckim Traktacie
Granicznym” pomiędzy dwoma krajami potwierdzającym istnienie wspólnej
granicy, widnieją podpisy Krzysztofa Skubiszewskiego i Hansa-Dietricha
Genschera.
• W dniu 9.4.1991 r. rządy Polski i Francji zawarły "Traktat o przyjaźni i
solidarności", sygnowany m.in. przez dwóch ówczesnych ministrów spraw
zagranicznych Rolanda Dumas i Krzysztofa Skubiszewskiego.
• Kilka tygodni później, 17.6.1991 r., rządy Polski i Niemiec w Bonn
podpisały "Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy ". Podpisy
złoŜyło dwóch ministrów spraw zagranicznych: Krzysztof Skubiszewski i
Hans-Dietrich Genscher.
• Zaledwie kilka tygodni później, 29.8.1991 r. w Weimarze, ci sami trzej
ministrowie spraw zagranicznych, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas i
Krzysztof Skubiszewski ogłosili „Wspólną Deklarację o przyszłości Europy”.
Dając tym samym początek jednej z najbardziej niezwykłych trójstronnych
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Patrząc z dzisiejszej perspektywy na formalne struktury powiększonej
obecnie do 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, widać, jak waŜna 20
lat temu była pragmatyczna, osobista a zarazem oparta na zaufaniu relacja
pomiędzy trzema ministrami spraw zagranicznych, mająca na celu wspólne
przezwycięŜenie podziału Europy. Hans-Dietrich Genscher opisał to w
swoich wspomnieniach w następujący sposób: „Faktycznie, pomiędzy mną i
Krzysztofem Skubiszewskim (jak równieŜ Rolandem Dumas) powstała
głęboka ludzka więź. TO właśnie ta więź umoŜliwiła zorganizowanie w
Weimarze spotkania z udziałem Skubiszewskiego, Dumas i moim”.
Tłumaczenie: Klub Weimarski w Warszawie, Anna Przybyll
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