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          W 2009 roku Sojusz Pó³nocnoatlantycki celebruje 60-lecie swego 

istnienia. NATO, jako jedna z nielicznych organizacji miêdzynarodowych, 

przetrwa³a próbê czasu: sprawdzi³a siê w okresie zimnej wojny, gwaran-

tuj¹c stabilnoœæ i bezpieczeñstwo Zachodowi wobec zagro¿enia p³yn¹cego 

ze strony ekspansywnego Zwi¹zku Sowieckiego, który po 1945 roku 

zdominowa³ i podporz¹dkowa³ nasz¹ czêœæ kontynentu. Sojusz odnalaz³ 

siê równie¿ w rzeczywistoœci po 1989 roku, uznawanym za symboliczn¹ 

datê kresu dominacji Moskwy w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Podej-

muj¹c misje humanitarne i stabilizacyjne na Ba³kanach, organizacja 

da³a dowód dojrza³oœci jej cz³onków. Jednoczeœnie si³y NATO wyst¹pi³y 

ze skuteczn¹ akcj¹ poza terytorium pañstw cz³onkowskich.                       . 

          Obie funkcje – obrony kolektywnej i zdolnoœci podejmowania eks-

pedycji w imiê wartoœci le¿¹cych u podstaw istnienia organizacji – sta³y 

siê magnesem przyci¹gaj¹cym kolejne pañstwa do grona sojuszników. 

St¹d ju¿ trzy fale rozszerzenia NATO po upadku zimnej wojny – z 1999 

roku (Czechy, Polska, Wêgry), 2004 roku (Estonia. Litwa, £otwa, S³owa-

cja i S³owenia) oraz 2009 rok (Chorwacja i Albania). Okazuje siê, ¿e ska-

zywany na prze³omie lat 80. i 90. minionego wieku na obumarcie Sojusz 

jest organizacj¹ atrakcyjn¹ dla kolejnych pañstw, które, podobnie jak 

Rzeczpospolita Polska w latach 90. XX wieku, czyni¹ wst¹pienie do 

NATO ide¹ przewodni¹ w³asnej polityki zagranicznej.                              .

          Polska celebruje, wraz z Sojuszem, 60-lecie organizacji, ale i swoj¹ 

w³asn¹, równie¿ okaza³¹ rocznicê – 10-lecia cz³onkostwa. W tym kontek-

œcie nasuwa siê szereg refleksji zwi¹zanych z naszym dotychczasowym 

wk³adem do bie¿¹cych dzia³añ i obecnej kondycji NATO, jak i pytañ 

o przysz³oœæ organizacji. Wydaje siê, ¿e Polska dobrze przepracowa³a 

swój „sta¿”. Wci¹¿ nazywani „nowymi cz³onkami”, nale¿ymy jednak do 

najbardziej aktywnych twórców wspó³czesnego oblicza Sojuszu. 
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Byliœmy i jesteœmy obecni we wszystkich misjach podejmowanych w os-

tatnim 10-leciu przez NATO. Nasi ¿o³nierze zdali celuj¹co egzamin 

z sojuszniczej solidarnoœci, wspó³pracy i odpowiedzialnoœci za powierzo-

ne zadania. Mo¿emy œmia³o w³¹czaæ siê do dyskusji nad przysz³oœci¹ 

Sojuszu, której zarys powinna wskazaæ nowa koncepcja strategiczna 

organizacji. Znak do rozpoczêcia prac nad tym wêz³owym dokumentem 

dali przywódcy pañstw cz³onkowskich na jubileuszowym szczycie NATO 

z okazji 60-lecia Sojuszu, 3-4 kwietnia 2009 roku w Strasburgu i Kehl.    .

          Zanim jednak do tego dosz³o, Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego 

podjê³o prace nad polskim wk³adem do koncepcji strategicznej. Odby³o 

siê wiele spotkañ w gronie ekspertów krajowych i zagranicznych. Jed-

nym z nich by³o seminarium z udzia³em doœwiadczonych dyplomatów 

w³oskich – Sergio Balanzino i Guido Lenziego. Pierwszy by³ m.in. przez 

szereg lat Zastêpc¹ Sekretarza Generalnego NATO. Z kolei G. Lenzi 

zosta³ przez nas poproszony o analizê propozycji prezydenta Federacji 

Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa, który od 2008 r. zachêca do stworze-

nia nowego porz¹dku bezpieczeñstwa w Europie. Z podobnymi inicjaty-

wami – zawsze z myœl¹ o eliminacji NATO i aktywnoœci Stanów Zjedno-

czonych z europejskiego krajobrazu – Moskwa wychodzi³a regularnie 

od dziesiêcioleci (pierwszy raz w 1954 roku), sama koncepcja budowy 

szerszej struktury ponad i kosztem NATO jest zatem niemal tak stara, 

jak sam Sojusz. Guido Lenzi, jeszcze w 2008 roku by³ Sta³ym Przedsta-

wicielem Republiki W³oskiej przy OBWE, st¹d wniós³ do naszej dyskusji 

perspektywê organizacji, która wedle wszelkich znaków na niebie i na 

ziemi podejmie trud dyskusji nad rosyjskimi propozycjami.                       .
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          G³osy w³oskich dyplomatów uzupe³ni³ zaproszony przez BBN 

dr Przemys³aw ¯urawski vel Grajewski, którego obci¹¿yliœmy zadaniem 

wy³o¿enia polskiej wizji œrodowiska bezpieczeñstwa w Europie. Mamy 

nadziejê, ¿e w tym gor¹cym okresie refleksji nad kondycj¹ bezpieczeñ-

stwa Starego Kontynentu, roznieconej na fali jubileuszu 60-lecia NATO, 

uwagi naszych goœci bêd¹ dla Czytelników ciekawym i inspiruj¹cym 

rozszerzeniem pola namys³u nad strategicznymi interesami Rzeczypos-

politej Polskiej.   
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