Słowo wstępne
Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce nowy numer kwartalnika Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pierwszego w 2011 r. O ile poprzednia edycja „Bezpieczeństwa Narodowego” koncentrowała się na politycznej i strategicznej płaszczyźnie bezpieczeństwa,
w szczególności kładąc nacisk na niedawne przyjęcie nowej Koncepcji Strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), niniejszy numer otwiera
analiza dotycząca wojen cybernetycznych – jednego z zagrożeń nietradycyjnych,
tzw. asymetrycznych, których oddziaływanie, zasięg i rola nie są do końca uświadamiane w szerszym odbiorze społecznym. Negatywne elementy gier informacyjnych
w walce o budowanie stref wpływów i dominację zasługują na szczególną uwagę w kontekście borykania się młodej polskiej demokracji z różnymi zjawiskami
korupcji w sytuacji niskiej kultury społecznej, luk prawnych, nieformalnych układów itp. Uznaliśmy także, że warto poświęcić uwagę rodzimemu terroryzmowi jako
stosunkowo nowemu zagrożeniu w spektrum tego typu niebezpieczeństw, przed
którymi stoją zachodnie demokracje europejskie. W odniesieniu do innych polskich
spraw w niewojskowych dziedzinach polecamy dyskusję na temat bezpieczeństwa
energetycznego naszego kraju na tle nowego prawa unijnego oraz analizę poświęconą sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. Ta ostatnia rodzi szereg refleksji nie
tylko na temat rażących naruszeń europejskiego acquis i bilateralnych sporów, ale
również braku dojrzałości i pewności siebie wśród młodych demokracji, które –
wydawałoby się – powinny się czuć bezpieczne w rodzinie Unii Europejskiej.
W odniesieniu do koncepcji i praktyki bezpieczeństwa Polski prezentujemy
dwa artykuły na temat zarządzania kryzysowego oraz wzajemnych relacji strategicznych przedsięwzięć: Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego – sztandarowego projektu zainicjowanego przez Prezydenta RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz Strategicznego Przeglądu Obronnego. Pomogą one
Czytelnikowi w lepszym zrozumieniu zarówno cząstkowych, jak i „globalnych” obszarów konsolidacji i rozwoju tej istotnej dziedziny.
Budowanie bezpiecznego sąsiedztwa Polski znajduje w kwartalniku odbicie
w rozdziałach o Trójkącie Weimarskim i stosunkach z Ukrainą. W szerszym kontekście pokazujemy też zagrożenia, jakie kryzys ekonomiczny w Europie niesie dla
Unii i Polski. Aktywna polityka i działalność Polski na różnych szczeblach międzynarodowych stanowi najlepszą gwarancję realizacji powyższego celu.

I – 2011 / 17

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

11

Całość zamyka dyskusja nad kondycją polskiego przemysłowego potencjału
obronnego – wymiaru krytycznego dla obronności i gospodarki – a także trudnego
wyzwania, jakim jest stawienie czoła warunkom gry na europejskich i światowych
rynkach.
Szkoda, że nie przewidzieliśmy „zimy-wiosny ludów” Maghrebu i Bliskiego
Wschodu w 2011 r. Zresztą nie my jedni. Tę lukę obiecujemy wypełnić w kolejnej
edycji naszego kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe”.
Równolegle do prac nad nowym numerem kwartalnika opracowywane były materiały po konferencji pt. „Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na
przełomie wieków: doświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego i strategiczne wyzwania”, zorganizowanej z okazji obchodzonego w tym roku XX-lecia Biura.
Zamieszone zostaną w najnowszym numerze Biblioteki Kwartalnika Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Serdecznie zapraszamy do lektury obu naszych publikacji.

Zdzisław Lachowski
Redaktor Naczelny
Zastępca Szefa BBN
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