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CHILE I POLSKA: NOWOCZESNA I EFEKTYWNA 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

José Luis López Blanco(1) 

 

Wstęp. 

Element kluczowy który nadaje jednolity sens nowym 

formom stosunków dwustronnych jest, tak jak nam to 

pokazała historio obu narodów,  związany ze zdolnością 

tych dwóch krajów, Chile i Polski, do tworzenia własnej 

tożsamości narodowej dzięki wysiłkowi i udziale 

wszystkich obywateli,niezależnie od ich pochodzenia, klasy 

społecznej czy zawodu. Tak politycy, wojskowi, 

profesorowie, osoby z wyższym wykształceniem jak i 

przedsiębiorcy, robotnicy i kobiety wspólnie przezwyciężyli 

częstokrod trudne, a czasami wręcz tragiczne sytuacje, działając zawsze z 

reformatorskim zapałem. 

Pierwsza wizyta w Polsce. 

Pierwszy raz odwiedziłem Polskę w listopadzie 1990 roku. 

W kraju właśnie rozpoczynała się wielka transformacja polityczna i ustrojowa. 

Otrzymałem zaproszenie od ówczesnego Ambasadora Polski w Chile, który był 

zainteresowany głębszym poznaniem procesem otwarcia się chilijskiego handlu na 

rynek międzynarodowy przeprowadzonym z dużym sukcesem kilka lat wcześniej, w 

szczególności w drugiej połowie dekady lat osiemdziesiątych. Rząd Chile tamtej epoki 

rozpoczął gruntowną reformę ustrojową nastawioną na uznanie rozdzielności władzy 

publicznej, przyznanie paostwu jedynie roli subsydiarnej i promowanie 

przedsiębiorczości indywidualnej jako podstawy rozwoju gospodarki. 

W tym okresie moja kancelaria prawna brała udział w inwestycji na dużą skalę 

pomiędzy firmą z Nowej Zelandii, którą reprezentowaliśmy, i ważną grupą 

przedsiębiorstw chilijskich. To była pierwsza w Chile tak duża międzynarodowa 
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umowahandlowa po okresie głębokiego kryzysu gospodarczego i bankowego z lat 1982 

i 1983. 

Przyjeżdżając do Polski w tym okresie, tak po wyglądzie ludzi na ulicach jak i po 

organizacji i strukturze firm które mogłem poznad, można było zdad sobie sprawę jakie 

skutki wywarł istniejący wiele lat system polityczny w którym paostwo  pod rządami 

jednej partii i jednej ideologii, miało praktycznie wyłącznośd na decyzje podejmowane 

w kraju. 

Nowy okres w historii Polski.  

W roku 1989, kiedy to Polska zaczęła wychodzid spod wpływu orbity sowieckiej i 

rozpoczął się okres transformacji politycznej i ekonomicznej, została przywrócona 

indywidualna wolnośd gospodarcza. Postanowienia Okrągłego Stołu z kwietnia 1989 

roku po raz pierwszy oficjalnie uznały nowy system polityczny który zaczynał 

kształtowad się w kraju. W sierpniu tego samego roku, po raz pierwszy od wielu 

dziesięcioleci, w wolnych wyborach został wybrany nowy prezydent Rzeczpospolitej 

Polskiej.   

Należy podkreślid, iż naród polski zawsze cechował się duchem wolnościowym, 

ponieważ już w roku 1791 została tam uchwalona na pierwsza w Europie konstytucja o 

charakterze demokratycznym. W późniejszym okresie Polska doświadczyła wielu 

trudnych momentów, kiedy to nawet dosłownie zniknęła z mapy wchłonięta przez 

kraje sąsiednie.  

Dopiero w roku 1918 odzyskuje niepodległośd, jednakże kilka lat później, kiedy 

wybucha Druga Wojny Światowej, pada ofiarą inwazji ze strony nazistowskich Niemiec 

a następnie dostaje się pod okupację sowiecką.  

Minęło już 12 lat odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wzrost Produktu 

Krajowego Brutto w tym samym okresie wyniósł 53%, osiągając 526.000.000.000$ przy 

39 milionach mieszkaoców. Daje to PKB na osobę w wysokości około 13.500$ co – 

według danych Banku Światowego – stanowi wartośd nabywczą na poziomie prawie 

23.000$.Eksport osiągnął w 2014 roku 163.000.000.000€. Rozwój gospodarczy 

cechował się stabilnością; Polska jest jedynym krajem europejskim który nie odnotował 

recesji w ciągu ostatnich 12 lat. 

Zostanie członkiem Unii Europejskiej pozwoliło wdrożyd w Polsce politykę rozwoju 

opartą na „spoistości”. Oznacza to, iż od 2004 roku zostało stworzonych tysiące 

nowych miejsc pracy, paostwo zaczęło wspierad tworzenie nowych firm, pojawiło się 

poparcie dla instytucji chroniących środowisko, prowadzących badania naukowe i 

zajmujące się edukacją, wybudowano tysiące kilometrów autostrad i linii kolejowych,  

oprócz wielu innych oznak rozwoju.  
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Równocześnie system polityczny pozwolił krajowi na odzyskanie niepodległości i swojej 

tożsamości bez użycia przemocy. Dyskurs polityczny,który czasamimoże  okazad się 

ostry i bezpardonowy, zawsze toczy się w ramach głębokiego szacunku dla zasad 

paostwa prawa i praw innych obywateli.    

Polska stała się jednym z najbardziej poważanych Paostw Unii Europejskich i jej opinia 

jest brana pod uwagę gdy wspólnie podejmowane są decyzje. Obecnie 

przewodniczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk, były pezes Rady Ministrów w 

Polsce.   

Wybrane fakty z historii Chile. 

Odnosząc się do Chile, tak jak to zauważa historyk Diego Barros Arana odnoście 

procesu wychodzenia kraju na niepodległośd, w roku 1810 „ta niewielka kolonia, 

wydawało się, nie była w stanie dokonad  wszystkich niezbędnych przemian by móc 

zrealizowad cele  niepodległej republiki...była, bez wątpienia, najbiedniejszą z kolonii, a 

także najbardziej zacofaną”.(2) 

Istotnie, Chile było najdalej położoną ze wszystkich kolonii, i dlatego byd wysłanym do 

tego kraju z Hiszpanii było pewną formą kary, porównując to z honorami i korzyściami 

wyjazdu do wicekrólestw takich jak Meksyk czy Peru.  

Jednakże pierwsze ustawy krajowe, już w roku 1811, dały początek trwałemu 

procesowi, które dzisiaj nazwalibyśmy otwarciem się na handel międzynarodowy i 

globalizację. Artykuł 19 ustawy z lutego 1811 stanowi „Wolny obrót pieniędzmi 

przeznaczonymi na kupna mienia w kraju z miejscem przeznaczenia za granicą. Wwóz 

morski pieniędzy w celu kupnamienie lub pożytków w kraju i wywozu za granicę w 

przypadku gdy znane jest miejsce ich przeznaczenia, jest dozwolone bez żadnych 

ograniczeo”.(*)Poza tym, artykuł 30 tego samego aktu prawnego przewiduje: 

„Przyjęcie obcokrajowców i ich przedsiębiorstw. Producenci, rolnicy i rzemieślnicy 

obcokrajowcy, od momentu osiedlenie się w tym Królestwie, powinni byd poczytywani 

za osoby urodzone tutaj a ich przedsiębiorstwa uważane za lokalne tak by mogły 

korzystad ze ulg i zwolnieo im przysługujących”.(*)Zasada tasankcjonuje jak to dzisiaj 

nazwalibyśmy gwarancję niedyskryminacji między Chilijczykami i 

obcokrajowcami,nadal obecną we współczesnym ustawodawstwie chilijskim. 

Następnie historyk Barros Arana cytuje interesujący raport Ministra Dyplomacji 

Wielkiej Brytanii, M. Horacego Rumbolda, przedstawiony rządowi brytyjskiemu w 1875 

roku. M. Horacy Rumbold opisujew raporcie Chile jako „naród wstrzemięźliwy, 

praktyczny, pracowity, dobrze zorganizowany, rozważnie rządzony,co daje wyraźny 

                                                           
(*) Zapis oryginalny (ortografia oryginalna z języka hiszpańskiego archaicznego z ustawy 

cytowanej przez autora – przyp. tłumacza) 
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kontrast z innymi krajami o tym samym pochodzeniu i z podobnymi instytucjami 

znajdującymi się na kontynencie amerykaoskim”.(3) 

Dyplomata Rumbold kooczy swój raport, opisując znaczący rozwój polityczny i 

gospodarczy rodzącej się Republiki tymi słowami: „wszystko to można podsumowad d 

dwóch słowach, praca i rozsądek” . (4) 

Barros Arana dodaje cytat z historyka niemieckiego, G.G. Gervinusa który w swoim 

dziele Histoire du XIX Siecle zaznacza„Widzi się tam spokój i porządek większy niż w 

innych Paostwach, bez konieczności doznawania przez kraj cierpieo ze strony rządów 

despotycznych lub dynastycznych. Rządy porządku są nadto wspiarane przez zbawienny 

wpływ umiarkowanej Konstytucji”. (5) 

Wkład Ignacego Domeyki 

W tym kontekście nie można nie wspomnied o wkładzie naukowca polskiego, Ignacego 

Domeyki, który został zaproszony by pracowad jako nauczyciel chemii i mineralogii w 

Szkole Górniczej w Coquimbo, gdzie przybył 2 czerwca 1838 mając 36 lat. 

Ignacy Domeyko, poza tym iż uczył w Coquimbo, podróżował do wielu różnych 

chilijskich miast, badał warunki geologiczne y mineralogiczne, publikował raporty i 

książki. Następnie przeniósł się do Santiago, i na Universidad de Chile rozpoczął 

bezpośrednią współpracę z Andresem Bello. Przyjaźo między Bello i Domeyko stała się 

tak zażyła, iż kiedy Andres Bello umiera, Ignacy Domeyko wygłasza mowę pogrzebową. 

Podczas wyborów na Rektora Universidad de Chile w roku 1967 wielu profesorów 

poparło kandydaturę Domeyki i ten wygrał wybory. W późniejszych latach Ignacy 

Domeyko został jeszcze trzykrotnie wybrany na to stanowisko.  

Wkład Domeyki w naszym kraju jest ogromny, przede wszystkim docenia się jego 

inicjatywę, niewyczerpujący się zapał, oddanie jako nauczyciela i eksperta w swojej 

dziedzinie i jego miłośd do kraju który go przyjął i w którym założył swoją rodzinę. 

Nowy okres w historii Chile 

Według założeo przyjętej w Konstytucji Politycznej z 1980 roku, w grudniu 1989 roku 

miały miejsce wybory prezydenckie w których wybrany został Patricio Aylwin stojący 

na czele koalicji opozycyjnej do rządów wojskowych. Zmiana rządu na cywilny 

dokonała się pokojowo i w marcu 1991 roku władzę przejmuje prezydent Patricio 

Aylwin.   

Od tego momentu następowały po sobie sześd rządów cywilnych w Chile, wszystkie 

wybierane w wyborach demokratycznych i jawnych dla wszystkich obywateli. 

Wytworzyła się zmiennośd w sprawowaniu władzy przez różnorodne fakcje polityczne.  
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Chile kontynuowałoswój rozwój gospodarczy z Produktem Narodowym Brutto na 

poziomie 277.000.000.000$ przy 17.600.000 ludności. Oznacza to, iż PKB na osobę 

wyniosło 15.700$ a wartośd nabywcza, według danych Banku Światowego osiągnęła 

wysokośd 22.000$. 

Pod rządami cywilnymi Chile podpisało wiele Umów o Wolnym Handlu z wszystkimi 

praktycznie paostwami paostwami świata, stając się najbardziej otwartą gospodarką 

Ameryki Łacioskiej.  

Stan obecny stosunków pomiędzy oboma krajami.  

Gdy mijają już 23 lat od mojej pierwszej wizyty w Polsce, możemy patrzed się z 

podziwem na nowe inwestycje polskie w Chile w sektorach energetycznym i górniczym. 

Nadto można zaobserwowad wzrost zainteresowania rozwojem kontaktów i 

nawiązywania stosunków w dziedzinie edukacji, przemysłu, obrony, handlu i innych.    

Te dwa kraje, Chile i Polska, tak odległe i mający tak różnąhistorię, zwyczaje, język, 

posiadają jednakże, wyróżniające je oba cechy jak zapał do działania, wytrwałośd i 

zdolnośd do przezwyciężania trudnych sytuacji. Każdy z tych krajów stał się pewnym 

symbolem na swoim kontynencie co zobowiązuje je do wspólnego działania, w 

biznesie, w handlu, w inwestycjach, ale także, w wielu innych dziedzinach, jak na 

przykład w edukacji, kulturze, rozwoju ustrojowym, polityce obronnej i współpracy 

międzynarodowej.   

Tak samo w Polsce jak i w Chile miały miejsce pokojowe zmiany ustrojowe na nowe 

rządy cywilne, kiedy to ugruntował się system demokratyczny którego podstawą jest 

przedsiębiorczośd osób prywatnych i pełne uznanie praw obywatelskich a także 

uprzywilejowanie handlu międzynarodowego jako siły napędowej rozwoju 

gospodarczego i społecznego. Polskapołożona jest atrakcyjnie geograficznie w centrum 

Europy i posiada dostęp do Morza Bałtyckiego, co pozwoliło jej na zostanie efektywną 

platformą kontaktu i komunikacji pomiędzy krajami zachodniej i wschodniej Europy. 

Chile ze swojej strony ma uprzywilejowane położenie w Ameryce Łacioskiej, 

rozpościerając się od  pustynnej północy do Antarktydy,posiadając doskonałe linie 

komunikacyjne z resztą krajów regionu. Jego wydłużona linia brzegowaoferuje bardzo 

szerokie możliwościwymiany handlowej z krajami Basenu Pacyfiku. 

Podsumowując, te same słowa którymi pan Rumbold opisał Chile… praca i rozsądek…, 

doskonale odnoszą się także do niezmiennych wysiłków które pokazuje nam Polska i 

które mogą zostad symbolem naszych wspólnych działao w przyszłości.  
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Należy podkreślid, iż w ostatnich pięciu latach odwiedziły nasz kraj wiele misji 

wysokiego szczebla rządu polskiego naktórych czele stali ministrowie i 

wiceministrowie, tak z resortu Spraw Zagranicznych jak i Skarbu i Ochrony Środowiska, 

a także wiele ważnych delegacji polskich firm. Dokonały się inwestycje polskich firm w 

sektorach górniczym i energetycznym, podpisano porozumienia o różnorodnym 

charakterze pomiędzy instytucjami paostwowymi obu krajów a także firmami 

prywatnymiw celu rozwoju interesów na arenie międzynarodowej.  

W ten sposób, w kontekście nowoczesnym i efektywnym,urzeczywistniają się nowe 

formy współpracy między oboma krajami, które pozwalają im obopólnie zajmowad 

miejsce ważnych centrów i platform kontaktowych w różnych dziedzinach i branżach 

na swoich kontynentach.  

 

~~~~~~~~ 
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