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Udział Polski  
w polityce wschodniej NATO

Znaczenie NATO dla bezpieczeństwa Polski

Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest nadrzędnym celem każ‑
dego państwa. Z tego wynika konieczność doboru odpowiednich środ‑
ków i metod kształtowania i prowadzenia polityki. Państwa dokonują 
tego doboru zawsze w kontekście zdefiniowanych zagrożeń, zwłaszcza 
zagrożeń zewnętrznych. Tak się dzieje, gdyż opierają się na tradycji myśli 
realistycznej, która narzuca zajmowanie się bezpieczeństwem państwa 
jako jednostki geopolitycznej funkcjonującej w określonym środowisku 
międzynarodowym.

Polska, jako kraj średniej rangi, a więc wielkości i znaczenia, położony 
w środku Europy, tradycyjnie definiuje swoje bezpieczeństwo w kontekście 
potencjalnych i realnych zagrożeń związanych z sąsiedztwem. To postrze‑
ganie zagrożeń historycznie kształtowało się na podstawie odniesień do 
położenia między dwoma potężnymi sąsiadami, Niemcami i Rosją, z któ‑
rymi Polska często wchodziła w konflikty zagrażające istnieniu państwa 
polskiego. Rozbiory Polski dokonane w ostatniej kwarcie XVIII wieku, 
a zwłaszcza bolesny dla społeczeństwa polskiego ucisk ze strony Rosji 
i Prus, sprawiły, że w polskiej myśli politycznej powstała tzw. teoria dwóch 
wrogów; a została ona silnie wzmocniona współdziałaniem Niemiec i ZSRR 
w likwidacji państwa polskiego w 1939 roku. W okresie ponad 40 lat po‑
zostawania Polski w bloku wschodnim teoria ta była nadal pielęgnowana. 
Dla władz PRL wrogiem numer 1 były Niemcy Zachodnie, a dla emigracji 
i opozycji politycznej w kraju takim wrogiem była Rosja w formie ZSRR. 

Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku niejako na‑
turalnie teoria dwóch wrogów znacząco się wzmocniła. Obaj wrogowie 
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zmienili swój charakter i politykę. Niemcy, po zjednoczeniu w 1990 roku, 
wzmocniły kurs na europeizację swojej polityki i stały się adwokatem, 
a następnie partnerem i sojusznikiem Polski w NATO i Unii Europej‑
skiej. Natomiast Rosja, po utracie swojego imperium w postaci Układu 
Warszawskiego i ZSRR, okazała się niepewnym i nieprzewidywalnym 
dla Polski sąsiadem. Z geopolitycznego punktu widzenia Polska stała się 
więc, paradoksalnie, częścią zintegrowanego, demokratycznego Zachodu, 
silnie powiązaną z Niemcami, natomiast Rosja, odsunięta o kilkaset 
kilometrów na wschód, faktycznie zrezygnowała z imperialnych ambicji 
podporządkowania sobie Polski. Takie są zmiany mapy geopolitycznej 
Europy, jednak myślenie pozostało oparte na starych kanonach, a właści‑
wie kalkach historii. Dla wielu polityków, a także badaczy, wciąż istotna 
jest geopolityka, nie obecna, ale ta sprzed wielkich zmian, jakie dokonały 
się w Europie Środkowej i Wschodniej. Upraszczając, myślenie to można 
sprowadzić to tezy, że Polska wciąż znajduje się w „przeciągu geopoli‑
tycznym”, w przestrzeni, która jest terenem rywalizacji tradycyjnych 
mocarstw europejskich, czyli Niemiec i Rosji.

Z tej wyjściowej tezy wynika, że Polska jest zagrożona przez Rosję 
aktualnie, a przez Niemcy potencjalnie. Polskie elity polityczne upatrują 
zagrożenie militarne ze strony Rosji, a ze strony Niemiec zagrożenie 
dominacją ekonomiczną i w konsekwencji polityczną. Opinia ta odnosi 
się nie do całej elity politycznej kraju, ale jest stopniowalna – im bardziej 
w stronę partii prawicowych tym poczucie zagrożenia jest silniejsze.

Pozostając w realistycznej tradycji badawczej, należy skoncentrować 
się na wąskim zmilitaryzowanym ujęciu bezpieczeństwa narodowego 
Polski. Czyli spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
państwo stara się zapewnić swoje bezpieczeństwo zewnętrzne środkami 
militarnymi oraz jaki ma udział w polityce wschodniej NATO.

Polska w trakcie przemian ustrojowych rozpoczętych w 1989 roku, po 
kilku latach opowiadania się za budową kooperatywnego systemu bez‑
pieczeństwa w Europie, w którym widziała koordynującą rolę dla KBWE, 
faktycznie zmierzała do przystąpienia do NATO. Tymczasem Organiza‑
cja Paktu Północnoatlantyckiego przeżywała w latach 1989–1991 okres 
debat na temat swojej tożsamości, a nawet potrzeby dalszego istnienia 
jako organizacji kolektywnej obrony w sytuacji, kiedy znikł przeciwnik 
w postaci Układu Warszawskiego, a potem ZSRR. W dokumentach pro‑
gramowych z listopada 1992 roku Polska oświadczyła, że jej celem jest 
przystąpienie do NATO1. Droga do członkostwa w Sojuszu była długa 

1 Były to Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa, podpisane przez prezydenta 

Lecha Wałęsę, oraz załączona do nich Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rze‑

czypospolitej Polskiej, przyjęta przez Komitet Obrony Kraju 2 listopada 1992 roku.
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i trudna. Dopiero w marcu 1999 roku Polska, jednocześnie z Czechami 
i Węgrami, została przyjęta do NATO. Było to wielkie, historycznej rangi 
osiągnięcie, gdyż Polska stała się członkiem najpotężniejszego bloku 
wojskowego w historii2. Sama decyzja o pierwszym pozimnowojennym 
rozszerzeniu Sojuszu miała olbrzymie znaczenie dla całego świata za‑
chodniego i dla Polski. 

Niezależnie od solennych zapewnień USA i pozostałych sojuszników, 
w tym Polski, że celem rozszerzenia NATO było rozciągnięcie na Europę 
Środkową strefy bezpieczeństwa, stabilności i demokracji, powiększenie 
NATO zrodziło wątpliwości, podejrzenia, a w końcu kontrreakcję ze 
strony Rosji, która uważała, że tym działaniem stworzono poważne 
wyzwanie dla jej bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa innych państw 
poradzieckich. Dla Moskwy ten krok NATO, a potem następne rozsze‑
rzenia (z lat 2004, 2009, 2017, 2020) były realizowaniem przez USA i ich 
sojuszników strategii powiększania strefy swoich wpływów. Niezależnie 
od szczegółowych głosów krytycznych na ten temat w Rosji jedno należy 
stwierdzić: Zachód wybrał – być może niekoniecznie intencjonalnie – 
drogę rywalizacji z Rosją na płaszczyźnie wojskowo -strategicznej. Niestety 
potwierdziły się przepowiednie czołowego amerykańskiego neorealisty 
Kennetha Waltza o tym, że pozimnowojenna Europa powróci do mocar‑
stwowej rywalizacji, a powiększana hegemonia Stanów Zjednoczonych 
wywoła w końcu przeciwdziałanie innych mocarstw, w postaci polityki 
balancing3, co Władimir Putin zapowiedział w słynnym przemówieniu na 
monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w lutym 2007 roku4.

Dla Polski przystąpienie do NATO oznaczało stworzenie podstawo‑
wego zewnętrznego filaru polityki bezpieczeństwa kraju. W ostatnim 
dziesięcioleciu XX wieku Polska pozostawała bowiem niezaangażowana 
sojuszniczo, a obawy o bezpieczeństwo kraju były duże choćby z powodu 
destabilizacji międzynarodowej, towarzyszącej procesom transformacyj‑
nym w byłych krajach realnego socjalizmu. Polscy politycy obawiali się 
jednak nie tyle owej destabilizacji, na której temat często się wypowiadali, 
ile Rosji. Były to dwie obawy. Pierwsza wynikała z założenia, że władze 
rozpadającego się ZSRR nie pozwolą na odejście od socjalizmu w byłych 
krajach satelickich i będą interweniować w obronie ancien régime’u, 
a druga – z przewidywania, że powracająca na arenę międzynarodową 

2 Szerzej zob. R. Zięba: The 20th Anniversary of Poland’s Accession to NATO. In: Open 
Door: NATO and Euro -Atlantic Security After the Cold War. Eds. D.S. Hamilton, K. Spohr. 

Washington DC 2019, s. 197–214.

3 K.N. Waltz: Structural Realism after the Cold War. “International Security” 2000, 

Vol. 25, No. 1, s. 30. 

4 Putin’s Prepared Remarks at 43rd Munich Conference on Security Policy. “Washington 

Post” 12.02.2007.
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Rosja może starać się nie tylko uzależnić od siebie republiki poradzieckie 
(tzw. bliskiej zagranicy), ale także włączyć w strefę swoich wpływów kraje 
jej byłego imperium zewnętrznego, w tym Polskę. Obie te obawy bywały 
przedstawiane łącznie, a przez długi czas mylone ze sobą. Na przykład 
polscy prawicowi politycy przez wiele lat po upadku systemu komuni‑
stycznego w ZSRR uważali, że Moskwa nadal stanowi jakieś centrum 
zawiadywania ruchem komunistycznym. Ignorowali przy tym oczywi‑
sty fakt, że współczesna Rosja stała się krajem „dzikiego kapitalizmu”, 
a Moskwa wręcz jego wizytówką. Dlatego używany w Polsce argument, 
że Rosja może działać w celu restauracji realnego socjalizmu w Polsce, 
pełnił funkcję typowego straszaka, bazującego na lęku społeczeństwa 
polskiego przed komunizmem. Polska w 1989 roku wybrała „drogę na 
Zachód”, co nie tylko miało prowadzić kraj do dobrobytu i bezpieczeń‑
stwa, ale także było ucieczką spod wpływu Moskwy. Dodatkowym celem 
starań o przystąpienie do NATO prowadzonych przez kolejne rządy RP 
było związanie Polski z Zachodem, a członkostwo w NATO miało stano‑
wić mocną kotwicę tej nowej afiliacji, tym ważniejszą, że okazała się ona 
gwarantem bezpieczeństwa kraju.

Tradycyjnym filarem polityki bezpieczeństwa każdego państwa jest 
posiadany potencjał obronny. W przypadku Polski realizującej głęboką 
transformację ustrojową i w sytuacji rozpadu sieci dotychczasowych soju‑
szy z państwami bloku wschodniego potencjał ten był niewielki i mocno 
zdezorganizowany. Zgodnie Traktatem o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie (CFE) zawartym w listopadzie 1990 roku w Paryżu, 
Polska dokonała znaczących redukcji głównych komponentów swojego 
uzbrojenia, tj. broni o charakterze ofensywnym. Ponadto na mocy pro‑
tokołu do tego układu z lipca 1992 roku Polska dobrowolnie zobowiązała 
się zredukować stan osobowy swojej armii do 235 000 żołnierzy. Z każ‑
dym rokiem ten stan się zmniejszał, a poziom wyszkolenia żołnierzy, ze 
względu na cięcia budżetowe, się obniżał. Wojsko polskie dysponowało 
uzbrojeniem częściowo rodzimej produkcji, ale wiodące komponenty 
(samoloty bojowe, śmigłowce, czołgi, artyleria) były wyprodukowane 
w ZSRR. Powstał więc problem serwisu, części zamiennych i moderni‑
zacji. Do tego potrzebne były odpowiednie umowy z Rosją, a po obraniu 
przez Polskę kursu na przystąpienie do NATO negocjacje z Moskwą 
w tych sprawach były trudne. Natomiast większość sprzętu wojskowego, 
który pochodził z polskich zakładów, nie mogła być uzupełniana nowymi 
dostawami, gdyż ta gałąź przemysłu znalazła się w trudnej sytuacji eko‑
nomicznej, a do tego w polityce gospodarczej realizowanej przez kolejne 
gabinety nie uwzględniano konieczności wsparcia krajowych producen‑
tów uzbrojenia. Potrzeba odbudowy własnego przemysłu zbrojeniowego 
była wskazywana przez wszystkie rządy Polski. Jednakże nic istotnego 
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w tej sprawie się nie zdarzyło. Ponadto ciągle brakowało środków na fi‑
nansowanie wojska, w tym na zakup uzbrojenia. Utrudniało to realizację 
programów wyposażenia armii w nowoczesną broń. 

Sytuację próbowano zmienić po przystąpieniu do NATO. W maju  
2001 roku Sejm uchwalił ustawę przewidującą zapewnienie na obronę 
budżetu w wysokości 2,00% PKB, mierzonego w stosunku do roku po‑
przedniego. Ustawa ta stworzyła korzystną sytuację dla wojska, ale i tak 
większość kwoty była przeznaczana na finansowanie wysokich kosztów 
osobowych, a nie na modernizację uzbrojenia. Brakowało też programów 
unowocześnienia polskiej armii. Zmiana podejścia władz kraju do tej kwe‑
stii dokonała się dopiero po wojnie gruzińsko -rosyjskiej 2008 roku, kiedy 
to polscy prawicowi politycy zaczęli głosić tezę, że Rosja jest państwem 
agresywnym i może zbrojnie zaatakować kraje sąsiednie, w tym Polskę. 
Poglądy tego rodzaju prezentował także minister spraw zagranicznych 
Radosław Sikorski, który zaproponował wycofanie się Polski z misji poko‑
jowych ONZ i skoncentrowanie się na wzmacnianiu obrony terytorialnej 
kraju. Ten nieprzekonujący argument był jednym z wielu prowadzących 
do sformułowania koncepcji zbudowania przez Polskę własnego systemu 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Na tej podstawie powstały 
później programy Wisła i Narew. Równocześnie w gronie doradców pre‑
zydenta Bronisława Komorowskiego w 2010 roku sformułowano koncep‑
cję wzmocnienia tzw. potencjału przeciwzaskoczeniowego i modernizację 
wielu innych segmentów polskiego systemu obronnego. Cały ten pomysł 
zyskał miano doktryny Komorowskiego5.

Trzecim filarem polityki bezpieczeństwa Polski jest udział w polityce 
obronnej Unii Europejskiej. Jednak UE od początku była traktowana 
przez Polskę nie jako gwarant kolektywnej obrony, lecz jako pomocniczy 
element bezpieczeństwa rozumianego szeroko oraz jako wsparcie dla 
systemu obrony zapewnianego przez NATO. Polska nawiązała kontakty 
i współpracę z istniejącą do 2010 roku Unią Zachodnioeuropejską, 
która była wykonawcą militarnych zadań zlecanych jej przez UE. Kiedy 
w 1999 roku Unia Europejska proklamowała ustanowienie europejskiej 
polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), Polska z dużą rezerwą od‑
niosła się to tej nowej polityki unijnej. Obawiała się, że może ona osłabić 
solidarność transatlantycką i NATO. Sytuowała siebie wśród najbardziej 
zdecydowanych zwolenników obecności wojskowej USA w Europie 
i spójnego NATO, co łącznie miało stanowić podstawę bezpieczeństwa 
demokratycznych państw zachodnich, w tym nowych demokracji Europy 
Środkowej. Należy zauważyć, że właśnie w 1999 roku Polska została przy- 

5 M. Fryc: „Doktryna Komorowskiego” – próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety, 
realizacja. „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 2 (30), s. 41–72.
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jęta do NATO i realizowała politykę partnerstwa strategicznego z USA, co 
w praktyce oznaczało bandwagoning wobec tego supermocarstwa. Czyn‑
nikiem, który wzmacniał rezerwę Polski wobec EPBiO, była unilateralna 
polityka Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza za I kadencji prezydentury 
George’a W. Busha (2001–2005). Dopiero po przystąpieniu do Unii Europej‑
skiej w 2004 roku Polska zaczęła się ostrożnie włączać do przedsięwzięć 
w ramach EPBiO. 

Równolegle w tym czasie w Unii Europejskiej rozpoczął się kryzys 
związany z przyjęciem podpisanego w październiku 2004 roku Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Polska, pod rządami kon- 
serwatywno -nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość (2005–2007), 
wstrzymała się z jego ratyfikacją. Oznaczało to odłożenie wejścia w życie 
nowych regulacji dotyczących polityki obronnej UE. Czynnikiem, który 
pogłębił kryzys tożsamości wewnątrz Unii Europejskiej, był kryzys finan‑
sowy 2008 roku, który zagroził rozpadem strefy wspólnej waluty euro. To 
ograniczyło możliwości budżetowe państw członkowskich finansowania 
EPBiO. Również wypracowanie mniej ambitnego traktatu rewizyjnego 
UE, nazwanego Traktatem z Lizbony (został podpisany 13 grudnia  
2007 roku), nie przyczyniło się do wzmocnienia unijnej polityki obronnej, 
którą przemianowano na wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO). Polska ratyfikowała ten traktat dopiero w 2009 roku, gdyż 
przeciwny temu był wywodzący się z PiS prezydent Lech Kaczyński. 
W międzyczasie angażowała się na rzecz amerykańskiej propozycji 
zbudowania tarczy antyrakietowej. Wysłanie (w 2006 roku) niewielkiego 
kontyngentu wojskowego do misji reagowania kryzysowego UE w Kongo, 
a następnie w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (2008–2009), ani 
też deklaratywne propozycje premiera Jarosława Kaczyńskiego i jego 
brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stworzenia armii europejskiej, 
którą zamierzali oni oddać pod komendę NATO – nie miały większego 
znaczenia6.

Zmiana rządu w Polsce jesienią 2007 roku i powstanie gabinetu Plat‑
formy Obywatelskiej – Polskiego Stronnictwa Ludowego z premierem 
Donaldem Tuskiem na czele zmieniły podejście Warszawy do Unii Euro‑
pejskiej, w tym do jej polityki obronnej. W latach 2009–2011 Polska, ściśle 
współdziałając z Niemcami i Francją, w ramach Trójkąta Weimarskiego, 
zgłosiła propozycje mające ożywić i wzmocnić WPBiO. Wykorzystała 
w tym celu sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 
2011 roku. Niestety polskie inicjatywy i propozycje nie zostały przyjęte 
przez Radę UE, ze względu na sprzeciw Wielkiej Brytanii, która już wtedy 

6 R. Zięba: Poland’s Foreign and Security Policy: Problems of Compatibility with the Chan-
ging International Order. Cham 2020, s. 155–156.
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odeszła od budowania WPBiO, a następnie, po kilku latach, zdecydowała 
się na opuszczenie Unii Europejskiej.

Wymiana całego establishmentu rządzącego w Polsce w 2015 roku, po‑
legająca na wyborze na prezydenta mało znanego polityka PiS, Andrzeja 
Dudy, a następnie stworzenie rządu mającego większość parlamentarną 
przez PiS zasadniczo zmieniły polską politykę bezpieczeństwa. Polska 
postawiła na ścisłe współdziałanie z USA, które przybrało cechy klien‑
telizmu, kosztem solidarności sojuszniczej w ramach NATO, oraz na 
prawie kompletne odejście od udziału w WPBiO i spory z czołowymi 
zwolennikami obrony europejskiej, czyli z Francją i Niemcami. Pomimo 
przystąpienia, z zastrzeżeniami, w 2017 roku do stałej współpracy 
strukturalnej (PeSCo) Polska nie traktuje Unii Europejskiej jako jednego 
z filarów własnej polityki bezpieczeństwa. 

Polska wobec rozszerzania NATO

Uznanie członkostwa w NATO za główny filar polityki bezpieczeństwa 
Polski przywódcy polscy łączyli z koncepcją tworzenia szerokiej otuliny 
wokół granic państwa, zwłaszcza zależało im na ekspansji NATO na 
wschód, po to, aby odsunąć terytorialnie niebezpieczeństwo agresji ze 
strony Rosji. Zgodnie z tradycją myślenia o wschodzie jako obszarze 
niepewności dążono do uzyskania na tym obszarze jak największego 
wpływu i zminimalizowania wpływu Rosji. Nieprzypadkowo urzędnicy 
z otoczenia ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego 
często mawiali, że granica Europy przebiega na rzece Bug. Natomiast epi‑
goni koncepcji jagiellońskiej, federacyjnej czy Międzymorza uważali, że 
Polska i Zachód powinny umacniać swoje wpływy u zachodnich sąsiadów 
Rosji, przyciągać ich do Zachodu i na swój sposób cywilizować, poprzez 
promocję demokracji i zachodnich wartości. Rzeczą charakterystyczną 
jest, że tę misję odnosili tylko do poradzieckich republik nierosyjskich. 
To wywoływało opór i przeciwdziałanie Rosji, która czuła się odpychana 
od Europy, chociaż Rosjanie uważają siebie za naród europejski. Między 
Polską a Rosją istnieje zasadnicza rozbieżność opinii i koncepcji dotyczą‑
cych przyszłości takich krajów, jak Ukraina, Białoruś, Mołdawia czy kraje 
południowokaukaskie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan).

Polska uważa, że wszystkie te państwa powinny przyjąć „europejskie” 
wartości i związać się z Zachodem. Dla Ukrainy i Gruzji widzi miejsce 
w ramach Unii Europejskiej i NATO. Występując na szczycie waszyngtoń‑
skim NATO w kwietniu 1999 roku, prezydent Aleksander Kwaśniewski 
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zdecydowanie opowiedział się za polityką „otwartych drzwi” Sojuszu. 
Werbalnie oznaczało to poparcie aspiracji proatlantyckich aż 9 kandyda‑
tów z Europy Środkowej, ale wtedy jeszcze nie wymieniano wśród nich 
żadnego z państw poradzieckich. Chodziło zapewne o niedrażnienie 
Rosji, która sprzeciwiała się przystąpieniu do NATO Polski, Czech i Wę‑
gier. Jednak w trakcie przygotowań do szczytu praskiego w listopadzie 
2002 roku wśród kandydatów wymieniano już państwa bałtyckie, Litwę, 
Łotwę i Estonię. Półtora roku później państwa te, wraz z Bułgarią, Rumu‑
nią, Słowacją i Słowenią, zostały przyjęte do Sojuszu. 

Mocnego wsparcia w zakresie dalszego rozszerzania wpływów 
Zachodu udzielała Polska, zwłaszcza unilateralnej polityce administra‑
cji Busha wobec obszaru poradzieckiego. USA przeszły wówczas do 
intensyfikacji swojej polityki regime change, po udanej próbie odsunięcia 
od władzy Slobodana Miloševicia w FR Jugosławii w 2000 roku („rewo‑
lucja buldożerów”)7. Dzięki wsparciu, w tym finansowemu, administracji 
amerykańskiej i agend z nią związanych udało się odsunąć od władzy 
Eduarda Szewardnadze w Gruzji w 2003 roku, potem podjęto poważniej‑
szą próbę na Ukrainie. „Pomarańczowa rewolucja” z przełomu lat 2004 
i 2005 była największą operacją Zachodu w celu odsunięcia od władzy 
prorosyjskiego prezydenta Leonida Kuczmy i oddania władzy proza‑
chodniemu obozowi tzw. pomarańczowych. Chociaż operacja ta, przy 
bardzo aktywnym zaangażowaniu najwyższych władz Polski, udała się 
i w trzeciej (sic!) turze wyborów na prezydenta Ukrainy został wybrany 
Wiktor Juszczenko, okazało się, że siły demokratyczne i prozachodnie na 
Ukrainie były za słabe i zbyt skorumpowane, aby przekierować to pań‑
stwo na prozachodnią drogę rozwoju. W Polsce w czasie „pomarańczowej 
rewolucji” powstały pomysły, aby przybliżyć, a może nawet przyjąć, 
Ukrainę do UE i NATO. Problem jednak tkwił w tym, że sami Ukraińcy 
nie byli zdecydowani; w mocno podzielonym społeczeństwie ukraińskim 
było oczekiwanie na pomoc ekonomiczną z Zachodu, w tym z Unii 
Europejskiej, jednak większość społeczeństwa opowiadała się przeciwko 
akcesowi do NATO.

„Pomarańczowa rewolucja” okazała się przedwczesnym i nieprzygo‑
towanym koncepcyjnie manewrem politycznym. Polscy i amerykańscy 
sponsorzy tej akcji nie potrafili wyciągnąć właściwych wniosków z prze‑
gapionej lekcji. Wsparcie administracji USA i organizacji pozarządowych 
doprowadziło do przejściowego sukcesu w Kirgistanie, gdzie w 2005 roku 
na kilka lat do władzy doszły siły reformatorskie i prozachodnie. Naj‑
większym przedsięwzięciem zaplanowanym w Waszyngtonie było 

7 L.A. Moniz Bandeira: The Second Cold War: Geopolitics and Strategic Dimension of the 
USA. Berlin–Heidelberg 2017, s. 23–24.



Udział Polski w polityce wschodniej NATO 345

obalenie „ostatniej tyranii w Europie” i „ostatniej prawdziwej dyktatury 
w Europie Środkowej”, wiosną 2006 roku ogłoszone w Wilnie przez se‑
kretarz stanu USA Condoleezzę Rice8. Chodziło o dyktaturę Aleksandra 
Łukaszenki na Białorusi. Do różnych zakulisowych działań wspierających 
opozycję białoruską aktywnie włączał się rząd polski (rząd PiS), który po‑
sługiwał się argumentem, że chodziło mu o ochronę praw ponad 300 000 
przedstawicieli mniejszości polskiej w tym kraju. Cała operacja okazała 
się nieudanym przedsięwzięciem, a zwycięsko wyszedł z niej autorytarny 
reżim białoruski, tym bardziej, że opozycja wobec niego była słaba i po‑
dzielona wewnętrznie. Polska w tamtym czasie wspierała działania USA, 
a także UE, ale uwzględniając interesy swoich rodaków mieszkających 
w tym kraju, prowadziła politykę ostrożną, a nawet podtrzymywała 
tzw. krytyczny dialog na niskim szczeblu. Z uwagi na liczne umowy 
o współpracy między Białorusią a Rosją, zwłaszcza po przystąpieniu tej  
pierwszej w 1993 roku do traktatu taszkenckiego, przekształconego w 2003 
roku w Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Polska nie 
dopuszcza możliwości włączenia Białorusi do NATO.

Po generalnych niepowodzeniach „kolorowych rewolucji” Stany Zjed‑
noczone i Polska za cel postawiły sobie rozszerzenie NATO o Ukrainę 
i Gruzję. W wyniku nalegań przywódców obu tych państw (prezydentów 
Busha i Kaczyńskiego) na bukareszteńskim szczycie NATO w kwietniu 
2008 roku do komunikatu końcowego włączono zapowiedź przyjęcia 
w przyszłości do NATO Ukrainy i Gruzji. Była to zapowiedź znacznie na 
wyrost, przy sprzeciwie Niemiec i Francji. Nie zaoferowano przyszłym 
kandydatom Planu działań na rzecz członkostwa (Membership Action 
Plan), a można było się spodziewać, że Rosja zareaguje na te zamiary 
bardzo krytycznie. Kilkanaście miesięcy wcześniej (w lutym 2007 roku) 
przestrzegał przed ekspansją Zachodu Putin w Monachium. Nie wyciąg‑
nięto wniosków z tego ani w Waszyngtonie, ani w Warszawie. Kilka mie‑
sięcy później, w sierpniu 2008 roku, Rosja pokazała swoją siłę militarną 
w odpowiedzi na działania zaczepne Gruzji. Rosja dojrzewała do polityki 
przeciwstawiania się hegemonii USA i ekspansji NATO. Kolejne starcie 
miało miejsce kilka lat później, w czasie „rewolucji godności” na Ukrainie 
(listopad 2013 – luty 2014 roku).

Chociaż wiele napisano na temat kryzysu ukraińskiego, to jednak 
większość autorów, zwłaszcza hołdujących złudzeniom liberalizmu, nie 
dostrzega aspektu bezpieczeństwa w tym kryzysie. Tymczasem należy 
zgodzić się z czołowymi neorealistami i amerykańskimi znawcami Rosji, 

8 Rice Calls for Change in Belarus. BBC News. 21.04.2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro

pe/4467299.stm [data dostępu: 15.06.2020]; Rice: Belarus Is “Dictatorship”. CNN.com. 

20.04.2005. https://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/04/20/rice.belarus/ [data dostępu: 

5.10.2020].
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zwracającymi uwagę na wielką nieodpowiedzialność USA i ich sojuszni‑
ków, którzy postanowili – wykorzystując niezadowolenie społeczeństwa 
ukraińskiego – odciągnąć Ukrainę od Rosji i wciągnąć do własnej strefy 
wpływów9. To by oznaczało związanie Ukrainy nie tylko z UE, przede 
wszystkim ekonomiczne (umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu, 
DCFTA), ale także z NATO, z szansą na członkostwo. Na tę drugą moż‑
liwość zwrócił uwagę prezydent Rosji Putin, przemawiając w Dumie 
18 marca 2014 roku, kiedy wyraźnie powiedział, że Rosja nie chce, 
aby NATO miało swoją bazę w Sewastopolu. Z perspektywy realizmu 
politycznego działania Zachodu zmierzające do geopolitycznej relokacji 
Ukrainy jawią się jako wyraźnie nieodpowiedzialne. To dlatego, iż nie 
można, racjonalnie rozumując, wyobrazić sobie, że Moskwa nie zareaguje 
kontrposunięciami. Właśnie taki charakter miała aneksja Krymu i nie 
ma sensu utyskiwać, że została dokonana nielegalnie, z pogwałceniem 
prawa międzynarodowego. Wszakoż Rosja działała, kierując się najważ‑
niejszymi swoimi interesami bezpieczeństwa. Niestety, tak postępują 
wielkie mocarstwa, niezależnie od tego, czy czynią to legalnie. Natomiast 
militarne wspieranie secesji Donbasu ma mniejsze znaczenie dla Rosji. 
W tym wypadku chodzi raczej o osłabianie Ukrainy i hamowanie w ten 
sposób jej prozachodnich aspiracji.

Nawoływanie przez polskich polityków do militarnego zaangażowa‑
nia się NATO w konflikcie rosyjsko -ukraińskim należy postrzegać w ka‑
tegoriach albo propagandy politycznej, albo kompletnej nieodpowiedzial‑
ności. Po pierwsze dlatego, że Ukraina nie jest sygnatariuszem Traktatu 
Północnoatlantyckiego i nie może zachodzić casus foederis w przypadku 
jej starcia z Rosją. Po drugie, bezpośredni udział NATO w tym konflikcie 
mógłby oznaczać doprowadzenie do wielkiej wojny Zachodu z Rosją. 
Takiego obrotu zdarzeń nikt rozsądny sobie nie życzy. Ciekawe byłoby 
zbadanie, dlaczego część prawicowych polityków w Polsce zachęca do 
takiej wojny. Przypuszczam jednak, że takie dociekania wykraczają poza 
narzędzia, jakimi dysponują politolodzy.

Należy zauważyć, że przywódcy państw członkowskich NATO wy‑
ciągają wnioski z nieudanych przedsięwzięć. Po kryzysie ukraińskim, 
który przeszedł w fazę mniej aktywną i staje się konfliktem zamrożonym, 
politycy ci nie lansują pomysłów dalszego rozszerzania NATO na obsza‑

9 J.J. Mearsheimer: Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That 
Provoked Putin. “Foreign Affairs” 2014, Vol. 93, No. 5, s. 77–89; S.F. Cohen: Distorting Russia: 
How the American Media Misrepresent Putin, Sochi and Ukraine. “The Nation” 3.03.2014; J. Mat‑

lock: The U.S. and NATO Are Provoking the Ukrainian Crisis. Centre for Research on Globali-
zation. Global Research. 5.08.2014. https://www.globalresearch.ca/former-u -s -ambassador-

to -the -soviet -union -the -u -s -and -nato -are -provoking -the -ukrainian -crisis/5399602 [data do‑

stępu: 5.10.2020].
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rze poradzieckim. Zadowalają się rozwijaniem współpracy z neutralnymi 
państwami Europy Północnej, Szwecją i Finlandią, a zdecydowali się 
w 2019 roku jedynie na przyjęcie do Sojuszu Macedonii Północnej10.

Działania na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, a zwłaszcza po kryzysie finan‑
sowym 2008 roku, Zachód jako całość był znacząco osłabiony, spadły 
wydatki na obronę czołowych sojuszników z NATO, a równocześnie kon‑
kurenci – nowe wschodzące mocarstwa – systematycznie podejmowali 
działania zmierzające do kwestionowania i równoważenia hegemonii 
Stanów Zjednoczonych. Instytucjonalnym wyrazem kształtowania się 
konkurencji było powstanie w 2006 roku grupy BRIC, przemianowanej 
w 2011 roku na BRICS. Nowe, raczej luźne, ugrupowanie wschodzących 
mocarstw stwarzało rosnące wyzwania dla USA i całego, osłabionego 
kryzysem Zachodu. 

Większość analityków zachodnich myliła się w ocenie szans na zmianę 
układu sił, a zwłaszcza nie doceniano zacieśniającej się współpracy 
między Chinami a Rosją. Rosja była i przez wielu nadal jest postrzegana 
jako słabszy partner w tej współpracy. Tymczasem współpraca ta ma 
znaczenie strategiczne i jest rozwijana we wszystkich dziedzinach. Rosja, 
lekceważona w trakcie kolejnych rund poszerzania NATO i wypychana 
z krajów stanowiących jej tradycyjną strefę wpływów (WNP), znalazła 
płaszczyznę kompensowania sobie niepowodzeń w stosunkach z Za‑
chodem. Tym m.in. można tłumaczyć jej twarde stanowisko w relacjach 
z NATO i UE. Moskwa faktycznie odrzuciła politykę „resetu”, jaką jej 
zaproponowała administracja prezydenta USA Baracka Obamy w 2009 
roku. Dla Rosji nie do zaakceptowania było pogodzenie tej polityki 
z równoczesnym budowaniem przez USA, a potem przez NATO tarczy 
antyrakietowej w Europie. Stratedzy i eksperci wojskowi Rosji nie dali się 
zwieść, że ta tarcza ma służyć obronie przed Iranem, a widzieli w tym 
projekcie niebezpieczeństwo neutralizacji jej potencjału jądrowego. Mos‑
kwa nie akceptowała Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (UE) i odrzuciła 
ofertę Partnerstwa Wschodniego. Domagała się rezygnacji przez NATO 
z polityki rozszerzania Sojuszu w kierunku wschodnim, odrzuciła 
perspektywę zgody na przystąpienie do NATO Ukrainy i Gruzji. Potem 
doszły kolejne nieporozumienia, kiedy na początku drugiej dekady Za‑

10 Państwo zostało oficjalnie 30. członkiem NATO 27 marca 2020 roku.
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chód poparł „arabską wiosnę”. Sprzeciwiła się przekraczaniu mandatu 
Rady Bezpieczeństwa w czasie natowskiej interwencji w Libii w 2011 roku 
oraz wspieraniu opozycji syryjskiej przez państwa zachodnie i stanęła po 
stronie zwalczanego przez Zachód reżimu Baszara al -Asada w Syrii.

Paradoksem okazało się, że Rosja wspólnie z Chinami występowała 
w obronie zasad systemu bezpieczeństwa ONZ, a w czasie kryzysu ukra‑
ińskiego nie zawahała się złamać prawa międzynarodowego, dokonując 
aneksji Krymu i interwencji zbrojnej w Donbasie. Nie usprawiedliwiając 
zachowania Rosji, godzi się jednak przypomnieć, że mocarstwa zachod‑
nie także instrumentalnie, dla swoich interesów, wykorzystywały prawo 
międzynarodowe. Prowadziły liczne wojny interwencyjne, ale nie reago‑
wały, kiedy była taka potrzeba (np. w wypadku ludobójstwa w Rwandzie 
i Burundi), uznały niepodległość Kosowa (co stanowiło naruszenie suwe‑
renności i integralności terytorialnej Serbii), dopuszczały się zbrodni na 
ludności cywilnej, choćby w Afganistanie czy Iraku.

W Polsce politycy starają się nie dostrzegać tych faktów, które źle 
świadczą o Zachodzie. Prawdopodobnie wynika to z przekonania, że 
w imię propagowania wartości zachodnich można łamać prawo i normy 
moralne. Na tym polega – jak pisze John Mearsheimer – zakłamanie 
neoliberałów11. Tymczasem państwa, a zwłaszcza mocarstwa w swoim 
postępowaniu kierują się przede wszystkim dążeniem do realizacji włas‑
nych interesów, a środki do tego dobierają zgodnie z machiawelistyczną 
normą zapewnienia skuteczności swoich działań.

Istotna jest tutaj kwestia zbrojeń i stosowania siły. Jeśli Rosja wzmac‑
nia swój potencjał wojskowy, to Polska i w większości państwa zachodnie 
uważają to za stwarzanie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Natomiast 
same postępując podobnie, nie uznają tego za działanie, które może być 
odbierane przez Rosję jako akty wrogie. Co więcej w ostatnich latach, 
pod wpływem opinii wojskowych, w NATO dominuje pogląd, że należy 
wzmacniać potencjał zbrojny Sojuszu, a równocześnie proponować Rosji 
współpracę. Na tę schizofreniczną sytuację wielokrotnie zwracali uwagę 
politycy i generałowie niemieccy, przestrzegając, że w Moskwie to nie może 
być przyjmowane za dobrą monetę12. Niezależnie od tego, począwszy od 
szczytu NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku, kiedy postanowiono 
budować sojuszniczą tarczę antyrakietową w Europie, deklarowano, że 
będzie się to odbywało we współdziałaniu z Rosją. Tę ofertę współpracy 
podtrzymywano przez pewien czas mimo, że ta się nie układała. Na 
kolejnym szczycie, w Chicago w maju 2012 roku, zadecydowano o rozwi‑

11 J.J. Mearsheimer: The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. New 

Haven–London 2018.

12 Zob. np. W. Ischinger: “We’re Walking Backward”. “Politico” 3.04.2019.
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janiu smart defence. Można już wtedy było stawiać pytanie, po co te nowe 
przedsięwzięcia obronne, z myślą o kim. Kiedy Rosja zainterweniowała 
na Ukrainie wiosną 2014 roku, odpowiedzią NATO były postanowienia 
szczytu w Newport (we wrzesniu 2014 roku) o zwiększeniu wydatków 
sojuszników do 2,00% PKB rocznie oraz o wzmocnieniu wschodniej 
flanki Sojuszu o dodatkowe oddziały wojskowe i sprzęt. Niecałe dwa lata 
później (w lipcu 2016 roku) na szczycie w Warszawie rozwinięto ten pro‑
gram, a następnie rozlokowywano nowych żołnierzy Sojuszu w krajach 
leżących na wschodnich jego obrzeżach.

Polska odegrała wiodącą rolę w inicjowaniu i zwiększaniu siły militar‑
nej wschodniej flanki NATO. Argument, jakim to uzasadniano, był wpro‑
wadzany jako formuła prostej ekstrapolacji militarnego zaangażowania 
Rosji poza jej granicami. Już kilka lat wcześniej prezydent Kaczyński, po 
nagłaśnianej przez polskie media wizycie na froncie gruzińsko -rosyjskim 
w 2008 roku, przestrzegał, że Rosja jest krajem o niepohamowanej agre‑
sywności, że nie zadowoli się interwencją w Gruzji, a jej następnymi ofia‑
rami będą państwa bałtyckie i Polska. Ten sposób myślenia w Polsce się 
rozpowszechnił, co jest efektem nieprzerwanej od wielu lat propagandy 
przedstawiającej Rosję jako państwo agresywne. Interwencja rosyjska na 
Ukrainie w 2014 roku jakoby ma to potwierdzać. Nie wierzą w to ani 
polscy, ani inni natowscy generałowie, ale politycy podtrzymują ten zło‑
wrogi mit, dla uzasadnienia działań na rzecz militaryzacji Polski i innych 
wschodnich sojuszników. 

Zdarzało się, że w Polsce były wygłaszane nieuzasadnione przewidy‑
wania, że Rosja może nawet użyć taktycznej broni jądrowej, jak mówił 
w marcu 2015 roku były wiceminister obrony narodowej Romuald Sze‑
remietiew13. Inni politycy, zaangażowani we wspieranie prozachodniej 
orientacji Ukrainy, apelowali o wysyłanie pomocy wojskowej, a nawet 
ochotników do walk w Donbasie. Zapewne dziwią się zagraniczni ob- 
serwatorzy polskiej sceny politycznej, a przywódcy rosyjscy czerpią 
satysfakcję z kolejnych polskich przejawów irracjonalizmu i fobii anty- 
rosyjskiej. Już w czasie I kadencji rządów w Polsce PiS, w latach 2005–2007, 
w propagandzie rosyjskiej lansowany był stereotyp Polaka rusofoba.

Polska stosunkowo wcześnie podjęła starania o zwiększenie obecno‑
ści wojskowej USA na swoim terytorium. Zgodziła się na budowanie na 
Pomorzu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Negocjacje w tej sprawie 
podjął rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku. Rząd ten był kryty‑
kowany przez opozycję (PO) za zbytnią uległość wobec negocjatorów 
amerykańskich. Jednak kolejny rząd, koalicji PO -PSL, podpisał 20 sierp‑

13 „Możliwe użycie przez Rosję ładunku jądrowego w uderzeniu na Polskę”. TVN24.pl.

6.03.2015. https://tvn24.pl/swiat/mozliwe -uzycie -przez -rosje -ladunku -jadrowego -w -uderze 

niu -na -polske -ra521851 [data dostępu: 5.10.2020].
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nia 2008 roku niekorzystną dla Polski umowę o wybudowaniu przez 
USA w Redzikowie k. Słupska wyrzutni antyrakiet mających służyć 
unieszkodliwianiu rzekomo irańskich rakiet dalekiego zasięgu lecących 
nad Polską w celach atakowania terytorium USA. Sam fakt pospiesznego 
sfinalizowania przez Warszawę rokowań z Waszyngtonem był rezultatem 
wykorzystania przez rząd polski strachu przed Rosją, która kilkanaście 
dni wcześniej włączyła się do działań wojennych w Gruzji, gdy ta za‑
atakowała wojska rosyjskie (siły pokojowe Wspólnoty Niepodległych 
Państw) w separatystycznej Osetii Południowej. 

Ze strony rządu Donalda Tuska był to sprytny zabieg propagandowy, 
gdyż Rosja nie miała zamiaru zaatakować Polski, a zgoda na zainstalo‑
wanie na Pomorzu wyrzutni antyrakiet amerykańskich w żaden sposób 
nie wzmocniłaby bezpieczeństwa Polski. Byłoby wręcz odwrotnie, Polska 
stałaby się celem uderzenia. Gdyby do niego doszło, nie oznaczałoby to 
automatycznego przystąpienia do wojny Stanów Zjednoczonych. Poza 
tym – co obraża inteligencję nawet mało zorientowanych w polityce obser‑
watorów – amerykańska tarcza antyrakietowa w Polsce była pomyślana 
jako ochrona przez rakietami irańskimi, którymi Teheran nie dysponował. 
Ten przykład pokazuje, jak polscy politycy wykorzystują obawy społe‑
czeństwa przed Rosją, nie licząc się z tym, że odbiorcy propagandy anty‑
rosyjskiej potrafią myśleć i odróżniać propagandę od rzetelnej informacji. 
Po prostu polskie rządy, rząd PO -PSL i następny rząd PiS, same kreują 
fałszywe poczucie zagrożenia, a wywołane obawy wykorzystują do tego, 
aby uzależniać Polskę od Stanów Zjednoczonych, godząc się na realizację 
ich projektów zbrojeniowych oraz kosztowne zakupy uzbrojenia, w czym 
rekordy bije rząd PiS.

Amerykańska administracja Baracka Obamy zrezygnowała jednak 
z budowy tarczy rakietowej w Polsce i Czechach, a w zamian zapowie‑
działa swój udział w stworzeniu sojuszniczego, natowskiego systemu 
obronnego. W rezultacie w listopadzie 2010 roku, na szczycie NATO 
w Lizbonie, postanowiono o rozpoczęciu wieloetapowej budowy takiego 
systemu. Ma on składać się z finansowanego przez wszystkich sojusz‑
ników komponentu dowodzenia, który połączy rakiety przechwytujące 
i sensory stanowiące własność poszczególnych państw NATO. Wkład 
amerykański (European Phased Adaptive Approach, EPAA) ma być 
używany do obrony sojuszników z NATO i państw Bliskiego Wschodu 
(Izraela, Arabii Saudyjskiej), a decyzja o jego użyciu będzie podejmo‑
wana przez wszystkich sojuszników na zasadzie konsensusu. Dwa 
etapy zostały już ukończone. Pierwszy objął rozmieszczenie do końca 
2011 roku na Morzu Śródziemnym okrętów klasy Aegis wyposażonych 
w przeciwrakiety SM -3 IA, a w Turcji – mobilnego radaru AN -TPY -2, 
celem zapewnienia punktowej obrony infrastruktury krytycznej i wojsk 
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w Europie Południowo -Wschodniej przed rakietami balistycznymi 
krótkiego (do 1000 km) i średniego zasięgu (1000–3000 km). Drugi etap 
to rozmieszczenie w Rumunii do 2015 roku lądowej wersji systemu  
SM -3 IB bazowania morskiego, a także naziemnego w bazie Deveselu  
(tzw. Aegis Ashore), oraz bardziej zaawansowanych systemów radaro- 
wych, zapewniających obronę większych obszarów Europy przed rakie- 
tami krótkiego i średniego zasięgu. W ramach trzeciego etapu przewi‑
dziano zbudowanie do 2018 roku w Rumunii i w Polsce systemu anty‑
rakiet SM -3 IIA, zdolnych do obrony całego europejskiego terytorium 
NATO przed rakietami krótkiego, średniego i, w ograniczonym stopniu, 
pośredniego zasięgu (3000–5500 km). Z powodu opóźnień w budowie wy‑
rzutni antyrakiet termin ich rozmieszczenia w Polsce przesunięto na 2020 
rok, a następnie o kolejne dwa lata. Ku rozczarowaniu polskich przywód‑
ców USA zrezygnowały w marcu 2013 roku z zainstalowania w Polsce 
do 2022 roku niewyprodukowanych jeszcze, najnowocześniejszych rakiet 
strategicznych SM -3 IIB. Rakiety te miałyby chronić Europę (pociski po- 
średniego zasięgu 3000–5500 km) i USA (międzykontynentalne, o zasięgu 
ponad 5500 km)14.

Czy już są efekty polskich zabiegów o wzmocnienie wschodniej flanki 
NATO? Trzeba przyznać, że są, umiarkowane. W czasie najostrzejszej 
fazy konfliktu na Ukrainie nastąpiło zwiększenie obecności wojskowej 
USA w Polsce. Polska uzyskała niewielkie zwiększenie rotacyjnej obec‑
ności wojskowej USA i NATO na swoim terytorium. Między innymi USA 
wysłały dodatkowe samoloty wielozadaniowe F -16 (do liczby 12) i z misją 
jednorazową samolot dalekiego rozpoznania AWACS, a także dodatkowy 
personel do bazy lotniczej w Łasku (do 250 żołnierzy), w ramach operacji 
Aviation Detachment (od listopada 2012 roku), oraz postanowiły wydłu‑
żyć rotacyjną obecność wojskową w tej bazie. 

Po szczycie lizbońskim NATO Polska prowadziła także zabiegi o stałą 
obecność baz i żołnierzy sojuszniczych na wschodniej flance NATO. Zo‑
stały one zintensyfikowane po wybuchu kryzysu na Ukrainie, a zwłasz‑
cza po rozpoczęciu przez Rosję interwencji w tym kraju. Polska aktywnie 
zaangażowała się na rzecz zwiększenia zdolności militarnych NATO, 
w tym wzmocnienia jego wschodniej flanki. Na szczycie w Newport 
(4–5 września 2014 roku) należała do czołowych zwolenników milita‑
ryzacji Sojuszu. Domagała się zainicjowania stałej i ciągłej obecności sił 
NATO w powietrzu, na ziemi i na morzu we wschodniej części Sojuszu. 
Czołowe państwa członkowskie NATO od początku były przeciwne pol‑
skiemu postulatowi stałej obecności i budowaniu (przenoszeniu) baz na 

14 R. Zięba: The Euro -Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to 
Crisis. Cham 2018, s. 174.
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terytorium Polski. W Newport zgodzono się tylko na rotacyjne przebywa‑
nie sił Sojuszu na wschodnich rubieżach, a ponadto na lepszą współpracę 
wywiadowczą, uaktualnianie planów obronnych oraz częstsze ćwiczenia 
wojskowe. Przyjęto Readiness Action Plan, który ma też odpowiadać na 
specyficzne zagrożenia związane z tzw. wojną hybrydową, prowadzoną 
za pomocą różnych „środków militarnych, paramilitarnych i cywilnych”. 
Uzgodniono także utworzenie, w ramach istniejących NATO Response 
Force, liczącej kilka tysięcy żołnierzy „szpicy” (Very High Readiness Joint 
Task Force, VJTF), która ma być zdolna do natychmiastowego reagowania 
na zagrożenie i może być rozmieszczona w bardzo krótkim czasie. Polska 
i Rumunia zgłosiły gotowość przyjęcia na swoje terytorium tych sił. So‑
jusznicy zaakceptowali polski postulat uznania (głoszony od 2010 roku), 
że zobowiązanie do zbiorowej obrony w Sojuszu (art. 5 Traktatu Pół‑
nocnoatlantyckiego) obejmuje również atak na systemy cybernetyczne, 
a to oznacza, że obrona przed cyberatakiem stała się częścią głównego 
zadania NATO, czyli kolektywnej obrony. Inną ważną decyzją szczytu 
walijskiego było wspomniane zobowiązanie się sojuszników do zwięk‑
szenia wydatków na obronę do poziomu 2,00% PKB (w stosunku do roku 
poprzedniego) w ciągu 10 lat15. Polska od 2002 roku wydawała na obronę 
1,95% PKB, a pułap 2,00% PKB osiągnęła w 2018 roku.

W atmosferze przeciągającego się kryzysu ukraińskiego Polska kon- 
tynuowała nacisk na sojuszników w celu realizacji decyzji szczytu walij‑
skiego, wykorzystując rolę gospodarza kolejnego szczytu NATO w War‑
szawie w dniach 8–9 lipca 2016 roku. Na tym spotkaniu uzyskała kon‑
kretyzację i rozszerzenie decyzji z Newport. W ramach tzw. wzmocnionej 
Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence – eFP) postanowiono 
rozmieścić na terytorium Polski, Litwy, Łotwy i Estonii cztery wielona‑
rodowe grupy bojowe do rotacyjnego stacjonowania. Zdecydowano, że 
USA będą państwem ramowym batalionu w Polsce, Niemcy na Litwie, 
Kanada na Łotwie, a Wielka Brytania w Estonii. Podjęto także decyzję, 
że oprócz ok. 1000 -osobowego batalionu, w Polsce zostanie ulokowane 
dowództwo amerykańskiej brygady pancernej („ciężkiej”) i komponenty 
dywizji, łącznie z dowództwem, które będzie kontrolowało działania 
batalionów także w państwach bałtyckich. Była to zapowiedź rozmiesz‑
czenia w regionie stacjonującej rotacyjne brygady pancernej US Army. Na 
szczycie NATO w Warszawie zdecydowano, że należy rozpocząć przy‑
gotowania do zbudowania potencjału odstraszania w południowej części 
wschodniej flanki NATO tzw. dostosowaną Wysuniętą Obecność (tailored 
Forward Presence – tFP). Polska od samego początku deklarowała goto‑

15 Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating 
in the Meeting of the North Atlantic Council in Wales. “NATO Press Release” 2014, No. 120.
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wość wsparcia tej inicjatywy. Plany Sojuszu w kontekście tFP przewidują 
wykorzystanie potencjału wielonarodowej brygady, tworzonej na bazie 
brygady rumuńskiej oraz kwatery Wielonarodowej Dywizji Południowy 
Wschód w Bukareszcie.

Te i inne decyzje podjęte na szczycie w Warszawie16 miały dla Sojuszu 
trzy implikacje: wyrażały jedność i solidarność sojuszników, demonstro‑
wały konieczność przeciwstawienia się „konfrontacyjnym” działaniom 
Rosji oraz częściowo stanowiły przyznanie się do niepowodzenia polityki 
partnerstwa z tym sąsiadem. Jednym z trudnych problemów, którego 
udało się uniknąć na szczycie, było niepodważenie wiarygodności NATO 
w obliczu nasilenia się tendencji antyliberalnych w niektórych jego pań‑
stwach członkowskich, w tym na Węgrzech i w Polsce.

W rezultacie, po kilku miesiącach od szczytu warszawskiego, roz‑
mieszczono w ramach eFP w Polsce i trzech krajach bałtyckich łącznie 
ok. 4750 żołnierzy. Polska przyjęła na swoje terytorium 1093 żołnierzy17, 
a wysłała w końcu maja 2017 roku 170 żołnierzy do grupy bojowej 
stacjonującej na Łotwie. Wcześniej, w styczniu 2017 roku, amerykańska 
brygada zmotoryzowana licząca 3500 żołnierzy zaczęła stacjonować na 
wschodniej flance NATO. Wiosną tego roku batalion wsparcia został 
rozlokowany w Polsce, Rumunii i na Litwie, a w połowie 2017 roku USA 
przeniosły z Niemiec brygadę lotniczą do Polski, na Łotwę i do Rumunii. 
Następnie (w lipcu 2017 roku) dowództwo nowo sformowanej Wielonaro‑
dowej Dywizji Północny Wschód zostało ulokowane w Elblągu. Do jego 
zadań należy koordynowanie i nadzorowanie ćwiczeń przygotowujących 
4 grupy bojowe w ramach eFP. Miesiąc wcześniej (w czerwcu) Polska 
wysłała do Rumunii 230 -osobowy kontyngent wojskowy do rotacyjnego 
stacjonowania w ramach tworzonej tFP18.

Polska, dążąc do wzmacniania wschodniej flanki NATO, a zarazem do 
budowania bliskiej współpracy strategicznej z państwami tego regionu, 
stosunkowo wcześnie nawiązała bliskie stosunki z Rumunią. 7 paździer‑
nika 2009 roku prezydenci Lech Kaczyński i Traian Băsescu podpisali de‑
klarację o strategicznym partnerstwie między Polską a Rumunią. Współ‑
praca ta jest kontynuowana i od 2015 roku rozwijana w szerzej formule 
tzw. Dziewiątki Bukareszteńskiej (B9). Tym, co zbliżało Polskę i Rumunię 
do współpracy w zakresie bezpieczeństwa, był wspólny pogląd na temat 
polityki Rosji, którą po interwencji zbrojnej na Ukrainie w 2014 roku 

16 Communiqué Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting 
of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016. “NATO Press Release” 2016, No. 100.

17 W rezultacie w połowie 2018 roku w rozlokowanym w Polsce batalionie (bat-
tlegroup) stacjonowało 774 żołnierzy z USA, 130 z Wielkiej Brytanii, 120 z Rumunii 

i 69 z Chorwacji.

18 R. Zięba: The Euro -Atlantic…, s. 178.
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wyraźnie oskarżano o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa euro‑
pejskiego. Oba kraje reprezentują także pogląd o potrzebie wzmacniania 
NATO i obecności wojskowej USA w Europie Środkowej. Należy dodać, 
że oczywiście USA popierają B919.

Zakupy uzbrojenia dla polskiej armii

Polska po wstąpieniu do NATO stanęła przez wielkim wyzwaniem mo‑
dernizacji i uzupełnienia uzbrojenia własnej armii. Jedną z pierwszych 
decyzji, jakie podjął rząd polski, był zakup na mocy umowy z kwietnia 
2003 roku 48 samolotów wielozadaniowych F -16 w USA. Zdania w spra‑
wie tej umowy były mocno podzielone wśród ekspertów, ale nie oni 
decydowali, lecz politycy, którzy realizując politykę bandwagoning wobec 
USA, zaczęli dokonywać kosztownych zakupów przede wszystkim 
w tym kraju. Zabiegi dyplomatyczne w sprawie zamówień na uzbroje‑
nie nowego rodzaju intensywnie prowadził rząd PO -PSL. W kwietniu 
2015 roku rząd podjął decyzje o zakupie śmigłowców bojowych Caracal 
od europejskiej firmy Airbus oraz rakiet Patriot produkowanych w USA. 
Po zmianie rządu, nowa ekipa, sformułowana przez PiS, wypowiedziała 
umowę z Airbusem, a zintensyfikowała starania o zakup uzbrojenia na 
rynku amerykańskim. 

Nowy rząd PiS zwiększył wydatki na zbrojenia20 i podtrzymał decy‑
zje (również z kwietnia 2015 roku) poprzedniego rządu o zaopatrzeniu 
polskiej armii w 8 baterii amerykańskich rakiet średniego zasięgu Patriot, 
do planowanej budowy systemu obrony powietrznej Wisła. Umowa 
z amerykańską firmą Raytheon miała być sfinalizowana w roku następ‑
nym. W wyniku przeciągających się negocjacji umowę podpisano dopiero 
28 marca 2018 roku. Przewiduje ona, że w pierwszej fazie realizacji Polska 
otrzyma do 2022 roku 2 baterie rakiet Patriot, czyli 16 wyrzutni, a do nich 
208 pocisków PAC -3 MSE (wartych 6–7 mln USD sztuka) do zwalczania 
wrogich rakiet i dodatkowy sprzęt, w tym radary i elementy systemu 
dowodzenia IBCS. Polska zakupiła więc sprzęt, który jeszcze nie istnieje 

19 V. Rotaru, A. Umland: How Romania and Poland Can Strengthen NATO and the EU: 
Two New Cooperation Initiatives Could Improve Regional Security. “Foreign Affairs” 10.11.2017. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/central -europe/2017 -11 -10/how -romania -and-

 -poland -canstrengthen -nato -and -eu [data dostępu: 5.10.2020].

20 W polskim parlamencie istnieje konsensus w sprawie zwiększania wydatków na 

zbrojenia. 15 wrześniu 2017 roku Sejm uchwalił, przy jednym głosie sprzeciwu i pięciu 

wstrzymujących się, ustawę do poziomu 2,5% PKB w roku 2030 i latach następnych. 
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w ostatecznej formie, czyli uzależniła się od prac badawczych nad tą bro‑
nią prowadzonych w USA. W ramach drugiej fazy kontraktu – ok. 2025 
roku – polska armia ma dostać 6 kolejnych baterii i kilkaset tańszych 
rakiet przeciwlotniczych SkyCeptor, które mają być w znacznej mierze 
produkowane w Polsce. Dopiero wtedy system Wisła może osiągnąć 
pełną sprawność bojową. Podpisany kontrakt jest największą polską 
umową zbrojeniową po 1989 roku. Za realizację jej pierwszego etapu 
Polska zapłaci 4,75 mld USD (tj. ok. 16,1 mld PLN), a ma otrzymać tylko 
ok. 3 mld USD offsetu. Jest to transakcja mocno przepłacona, gdyż koszt 
realizacji pierwszego etapu wprowadzania systemu Wisła równa się czte‑
rem rocznym polskim budżetom modernizacyjnym. Eksperci oceniają, że 
cały system Wisła będzie kosztował ok. 50 mld PLN.

Równolegle Polska zamawia w USA inne rodzaje uzbrojenia, zwłasz‑
cza rakiety manewrujące Joint Air -to -Surface Standoff Missiles (JASSM) 
typu powietrze -ziemia (produkowane przez Lockheed Martin), które są 
montowane na zakupionych wcześniej samolotach F -16. Pierwszą umowę 
o zakupie pocisków JASSM, w liczbie 40, w podstawowej wersji AGM-
 -158A o zasięgu do 370 km, podpisano w grudniu 2014 roku, a następną, 
dotyczącą 70 pocisków JASSM Extended Rang (JASSM -ER) o zasięgu 
do 1000 km, w grudniu 2016 roku. Polska prowadziła dalsze zabiegi 
o wyposażenie armii w jeszcze bardziej nowoczesną i skuteczną broń. 
Wywoływało to bardzo krytyczne reakcje Rosji21.

Jednak wycofanie się Polski z udziału w rozwoju zdolności wojsko‑
wych UE (jak np. tankowanie samolotów w powietrzu) bez wskazania 
alternatywnych rozwiązań znacznie zmniejsza racjonalność nabywania 
wspomnianego sprzętu do samolotów F-16, a jednocześnie skłania rząd 
Polski do dalszych zakupów na rynku amerykańskim. Pośrednio potwier‑
dza to choćby fakt, że 13 lutego 2019 roku Polska i USA podpisały umowę 
na nabycie 20 wyrzutni rakietowych High Mobility Artillery Rocket 
System (HIMARS), wykorzystujących amunicję kierowaną zdolną razić 
cele na odległość do 300 km. Założono, że HIMARS ma być podstawą 
polskiego systemu obrony przeciwrakietowej Homar (złożonego z rakiet 
ziemia -ziemia). Cena za zakupione wyrzutnie z amunicją to 415 mln 
USD. Celem wprowadzenia systemu Homar jest znaczące zwiększenie 
siły rażenia polskiej armii. Amerykańskie wyrzutnie działające w jego 
ramach mają być najdłuższym ramieniem artylerii i służyć w przypadku 
konfliktu zbrojnego do precyzyjnych ataków na ważne cele znajdujące się 
na zapleczu frontu. Umowa ta także została zawarta na niekorzystnych 

21 Rosja krytykuje kupno przez Polskę pocisków JASSM: To wpłynie negatywnie na bez-
pieczeństwo Europy. Dziennik.pl. 26.12.2016 https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/arty

kuly/538763,rosja -krytykuje -kupno -przez -polske -pociskow -jassm -to -wplynie -negatywnie- 

na -bezpieczenstwo -europy.html [data dostępu: 15.06.2020].
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warunkach, gdyż nie zagwarantowano serwisu i naprawy zakupionego 
sprzętu. Znacznie większą umowę z USA Polska podpisała 31 stycznia 
2020 roku – na zakup 32 samolotów wielozadaniowych F -35A za sumę 
4,6 mld USD. Doprowadzono do tego bez obowiązującej w Polsce proce‑
dury przetargowej, a umowa nie przewiduje żadnego offsetu dla Polski. 
Dostawy tych maszyn mają być rozpoczęte dopiero w 2026 roku. Jest to 
drugi pod względem wartości kontrakt zbrojeniowy zawarty przez Polskę 
w historii22.

Przykłady te, podobnie jak wcześniejsze zakupy sprzętu wojskowego 
w USA, pokazują, że Polska działa na rzecz wzmocnienia własnego 
potencjału obronnego, biorąc tym sposobem udział we wzmacnianiu 
wschodniej flanki NATO. To zwiększanie wydatków na zbrojenia znaj‑
duje uznanie prezydenta Donalda Trumpa i nic w tym dziwnego, skoro 
głównymi dostawcami kosztownej broni są firmy amerykańskie. Polscy 
przywódcy deklarują utrzymanie takiego kierunku. Prezydent Andrzej 
Duda zapowiedział, że nakłady na zbrojenia osiągną pułap 2,50% PKB 
najpóźniej w 2024 roku23. To olbrzymie wydatki, ok. 115 mld (31 mld USD) 
rocznie. Szkoda tylko, że nie zwiększa to bezpieczeństwa Polski w stop‑
niu dającym pewność obrony jej terytorium na wypadek spodziewanej 
wojny z Rosją. 

Ponadto należy zauważyć, że militaryzacja polskiej polityki bezpie‑
czeństwa nie przyczynia się do umacniania bezpieczeństwa międzyna‑
rodowego, lecz przeciwnie, powoduje jego osłabianie poprzez przyspie‑
szenie wyścigu zbrojeń. Ma także oczywiste negatywne konsekwencje 
dla finansowania mocno zaniedbanych sfer życia społecznego w Polsce: 
oświaty, nauki, ochrony zdrowia czy zabezpieczenia socjalnego. Polska 
polityka opierania własnego bezpieczeństwa na ścisłym sojuszu z USA 
i militaryzowaniu wschodniej flanki NATO, kosztem zaniedbywania 
drugiego zewnętrznego filara bezpieczeństwa, jakim jest Unia Europej‑
ska, wywołuje zaniepokojenie nie tylko sojuszników i partnerów z UE, 
ale także znających się na problematyce bezpieczeństwa i dyplomacji 
osób w kraju. Tym, co bulwersuje znawców zagadnienia, jest fakt, że 
rząd dokonuje bardzo kosztownych zakupów uzbrojenia w USA, stosując 

22 A. Lesiecki: Wojsko Polskie kupuje najnowocześniejsze amerykańskie samoloty F -35. 

TVN24. 31.01.2020. https://tvn24.pl/polska/f -35 -umowa -na -samoloty -wielozadaniowe -dla- 

sil -powietrznych -za -46 -mld -dolarow -podpisana -3659587 [data dostępu: 5.10.2020]. Charak‑

terystyczną cechą wskazującą na klientelistyczną postawę władz Polski było to, że w cere‑

monii podpisania umowy w Dęblinie uczestniczyli ze strony polskiej prezydent Andrzej 

Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, 

a USA były reprezentowane tylko przez ambasador Georgette Mosbacher.

23 Prezydent: Polska mogłaby wydawać na wojsko 2,5 proc. PKB już w 2024 roku. [PAP]. 

Business Insider. 15.08.2018. https://businessinsider.com.pl/finanse/prezydent -andrzej -du 

da -25 -proc -pkb -na -obronnosc -w -2024 -r/2n9ztq4 [data dostępu: 5.10.2020]. 
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metodę „kupowania” bezpieczeństwa, czego najlepszym przykładem jest 
zapowiedziane we wrześniu 2018 roku przez prezydenta Dudę, w czasie 
oficjalnej wizyty w Waszyngtonie, sfinansowanie budowy w Polsce bazy 
dla USA („fort Trump”) i pobytu dodatkowych żołnierzy amerykańskich 
(sumą 2 mld USD). W deklaracji o pogłębieniu współpracy obronnej, pod‑
pisanej w Nowym Jorku przez prezydentów Dudę i Trumpa 23 września 
2019 roku, zaplanowano zwiększenie o ok. 1000 żołnierzy kontyngentu 
amerykańskiego w Polsce i ustalono lokalizacje baz ich stacjonowania. 
Generalnie Polska od kilku lat, od czasów rządu PO -PSL, zabiega o to, 
aby obecność wojsk amerykańskich w Polsce miała charakter stały, a nie 
rotacyjny, jak postanowiono na szczycie NATO w Newport we wrześniu 
2014 roku. 

Najbardziej niepokojące jest to, że Polska, stawiając na ścisły sojusz 
z USA i zwiększanie obecności wojskowej USA na jej terytorium, przy‑
gotowuje się na spodziewaną agresję zbrojną Rosji. Liczy na to, że taki 
atak na Polskę automatycznie „wciągnie” USA do wojny w obronie 
Polski. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta 
Dudy, w kwietniu 2016 roku mówił wprost: „My chcemy, żeby ewen‑
tualna agresja na Polskę oznaczała automatyczną konfrontację z całym 
sojuszem i jego siłą wojskową znajdującą się na terytorium naszego kraju 
w celu wspólnej obrony”24. Ta szaleńcza polityka nie gwarantuje Polsce 
bezpieczeństwa, gdyż jak pisze Mieczysław Stolarczyk: „W tzw. godzinie 
próby, w sytuacji konfliktu polsko -rosyjskiego, co zakładają scenariu- 
sze decydentów polskiej polityki bezpieczeństwa, gwarancje sojusznicze 
dla Polski ze strony przedstawicieli USA mogą okazać się iluzoryczne  
m.in. z tego względu, że Stany Zjednoczone, kierując się własnymi 
żywotnymi interesami, nie zaryzykują konfliktu nuklearnego z Rosją, 
supermocarstwem nuklearnym, o Polskę. Nawet jeśli miałoby to oznaczać 
utratę wiarygodności sojuszniczej przez Stany Zjednoczone”25. Szkoda, że 
tej oczywistej prawdy nie uświadamiają sobie rządzący Polską, którym 
bardziej niż na bezpieczeństwie własnego kraju zależy na utrzymaniu 
się u władzy, w czym, jak sądzą, mają im pomóc bardzo bliskie stosunki 
z USA. Tymczasem te stosunki przybrały jawny charakter klientelistyczny 
wobec polityki prezydenta Trumpa, który traktuje Polskę jako element 
przetargowy w jego transakcyjnej polityce wobec sojuszników europej‑
skich i Rosji.

24 Cyt. za: M. Stolarczyk: Nowe wyzwania i zagrożenia dla polityki zagranicznej Polski 
w połowie drugiej dekady XXI wieku. W: Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie 
międzynarodowym. Wybrane problemy. Red. R. Zięba, T. Pawłuszko. Kielce 2016, s. 128.

25 Ibidem, s. 131.
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Ryszard Zięba

Poland’s Participation in NATO’s Eastern Policy

Summary: Poland’s security policy is based on three pillars, its own defence potential, 

NATO membership and participation in the European Union’s security and defence 

policy. NATO is a key external pillar of Poland’s security policy. After joining it, Poland 

actively engaged in its eastern policy; is in favor of its further expansion and military 

strengthening of the eastern flank. The latter activities intensified when Russia began to 

clearly oppose the expansion of the West, which was evident during the Georgian War of 

2008 and the Ukrainian crisis began in 2013. At the same time, Poland makes costly arms 

purchases in the US, which it considers its main ally and security guarantor.

Key words: Poland’s security, Russia, NATO, enlargement, open door policy, European 

Union, United States




