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Amerykański moment unipolarny dobiegł końca. Ład między-
narodowy, gwarantujący Europie bezpieczeństwo i dobrobyt, 
po wieloletniej stabilizacji ulega na naszych oczach dynamicznej 
transformacji, której finał jest niepokojącą niewiadomą. Wyzwa-
nie słabnącemu globalnemu mocarstwu, Stanom Zjednoczonym, 
rzuciła Chińska Republika Ludowa. Równocześnie agresywną 
politykę zagraniczną kontynuuje Rosja. Ponadto ostatnie wyda-
rzenia w Afganistanie odświeżyły wciąż żywą traumę zachodnich 
elit związaną z rządami Donalda Trumpa i nadały dodatkowego 
impetu kolejnym dyskusjom o przyszłości systemu międzynarodo-
wego, końcu roli Stanów Zjednoczonych jako „globalnego poli-
cjanta” i europejskiej autonomii strategicznej. Najnowszą odsłoną 
tej dyskusji są bardzo ostre reakcje najważniejszych francuskich 
decydentów na zerwanie australijsko-francuskiego kontraktu na 
budowę okrętów podwodnych na rzecz porozumienia Canberry 
z Waszyngtonem i Londynem. 

W Polsce katalizatorem tej debaty był także wybór Joe Bidena na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, a później niemiecko-amery-
kańskie oświadczenie dotyczące zgody na ukończenie budowy 
gazociągu Nord Stream 2, które wywołało ogromne kontrowersje 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo popularność nad 
Wisłą zyskał nurt „geopolityczny”, polemizujący z dotychczaso-
wym konsensusem wśród ekspertów na temat roli Polski na arenie 
międzynarodowej, który zdynamizował dyskusję i poszerzył spek-
trum poglądów w dyskursie publicznym. 

Niniejszy raport Klubu Jagiellońskiego jest próbą rozwinięcia me-
rytorycznej debaty różnych ośrodków intelektualnych w Polsce na 

Debata ponad podziałami ścieżką  
do budowy bezpiecznej Polski 

Michał Wojtyło



7

temat przyszłości systemu bezpieczeństwa Polski, którą rozpoczę-
ła na łamach portalu opinii Klubu Jagiellońskiego Justyna Gotkow-
ska. Pozytywny odbiór tej analizy przez środowisko eksperckie  
i duża dynamika zmian na arenie międzynarodowej zainspirowały 
nas do wydania raportu, który przedstawiałby różne perspektywy 
czołowych analityków w Polsce w tym temacie. Dyskusja ta jest 
ważna szczególnie dzisiaj. Już w przyszłym roku zostaną przyjęte 
istotne dokumenty w obszarze bezpieczeństwa dwóch najważ-
niejszych dla naszego państwa organizacji – Koncepcji Strategicz-
nej NATO i Kompasie Strategicznym UE. 

Raport ma ambicje nie kończyć, a zainicjować szeroką dyskusję  
w środowisku analityków do spraw międzynarodowych. Stąd 
miejsce w nim dla różnorodnego grona ekspertów, które odmien-
nie stawia akcenty i patrzy na sytuację międzynarodową z różnych 
perspektyw, obserwując obecne europejskie i globalne przeta-
sowania. Oprócz otwierającej analizy Justyny Gotkowskiej publi-
kacja składa się z czterech tekstów autorstwa prof. Przemysława  
Żurawskiego vel Grajewskiego, Sławomira Dębskiego, Adama 
Traczyka i Marka Budzisza. Każdy z autorów odnosi się do tekstu 
Gotkowskiej, stawia diagnozę pozycji Polski na arenie między-
narodowej i przedstawia konkretne rekomendacje dla polskich  
decydentów na najbliższe lata. 

Pomimo różnic w poglądach, wszyscy autorzy podkreślają, że Pol-
ska jest jednym z największych beneficjentów obecnego systemu 
bezpieczeństwa, który zapewnił nam stabilne warunki rozwoju  
i budowania dobrobytu w ostatnich 30 latach. Wskazują również 
dalszą potrzebę angażowania się w struktury euroatlantyckie, choć 
wytyczają często różne ścieżki działania dla polskiej dyplomacji.  

Głównymi wyzwaniami dla systemu bezpieczeństwa, które poru-
szyli eksperci, była przyszłość polityki zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych (w tym Chin jako jej priorytetu), zmniejszenia zaanga-
żowania USA w Europie i relacji transatlantyckich, z kluczową rolą 
Niemiec w tych przemianach. Oceniają rzeczywistą pozycję Unii 

https://klubjagiellonski.pl/2021/03/29/wymyslic-siebie-na-nowo-transformacja-zachodu-a-bezpieczenstwo-polski/
https://klubjagiellonski.pl/2021/03/29/wymyslic-siebie-na-nowo-transformacja-zachodu-a-bezpieczenstwo-polski/
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Europejskiej na arenie międzynarodowej i jej realne zdolności  
w polityce zagranicznej. Analizują także międzynarodową deba-
tę o europejskiej autonomii strategicznej z perspektywy polskich 
interesów. Podkreślają również dalsze zagrożenie ze strony Rosji. 
Autorzy nie zapominają o określeniu znaczenia formatów regio-
nalnych dla naszego bezpieczeństwa i zderzeniu się z rekomen-
dacją balansowania Polski w swojej polityce zagranicznej, w tym 
wzorowania na polityce tureckiej, forsowaną przez środowisko 
popularyzatorów myśli geopolitycznej.  

Mamy nadzieję, że niniejszy raport otworzy na nowo dyskusję  
o bezpieczeństwie Polski we wszystkich środowiskach eksperc-
kich i politycznych. Bezpieczeństwo nie jest dane nam raz na za-
wsze i wymaga ciągłego wysiłku. Konieczna jest prawidłowa dia-
gnoza zagrożeń i stworzenie długofalowej strategii całościowego 
bezpieczeństwa, która będzie realizowana niezależnie od aktual-
nego układu władzy. Pozostawienie przyszłym pokoleniom Polski 
wolnej i suwerennej jest bowiem powinnością nas wszystkich.

 

Michał Wojtyło  
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
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Transformacja systemu międzynarodowego postępuje. Relatywne 
słabnięcie prymatu Stanów Zjednoczonych jest odczuwalne zarów-
no w systemie międzynarodowym, jak i w relacjach transatlantyc-
kich. W Ameryce wzrastają nierówności ekonomiczne i niezado-
wolenie społeczne, a rosnąca polaryzacja polityczna i ideologiczna 
wraz z ruchami antysystemowymi przyczynia się do kryzysu amery-
kańskiej demokracji, co osłabia USA również globalnie.  

Ponadto Chiny podważają pozycję Stanów Zjednoczonych jako 
najpotężniejszego mocarstwa w systemie międzynarodowym. 
Dla USA stają się coraz poważniejszym gospodarczym i techno-
logicznym rywalem, a także wyzwaniem dla międzynarodowego 
porządku ukształtowanego po II wojnie światowej. Administracja 
Trumpa zdefiniowała konfrontację z Chinami jako rywalizację mo-
carstw i weszła na drogę wycofywania się i kwestionowania przy-
datności systemu organizacji międzynarodowych do powstrzy-
mywania Pekinu. Postawiła na pogłębienie relacji dwustronnych  
z poszczególnymi sojusznikami i partnerami. 

Również dla administracji Bidena priorytetem jest rywalizacja ame-
rykańsko-chińska, choć definiowana w innych kategoriach – jako 
konfrontacja systemów demokratycznych z autorytarnymi. W tym 
paradygmacie to USA powinny ponownie stać się główną siłą 
kształtującą i wzmacniającą reguły, normy i organizacje międzyna-
rodowe, które od kilku lat osłabiają i wykorzystują do swoich ce-
lów Chiny i Rosję. 

Tak jak Trump, również Biden próbuje przekonać Europę do włą-
czenia się w amerykańską strategię. Administracja republikańska 

Nie ma alternatywy  
do struktur euroatlantyckich 

Justyna Gotkowska 
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wywierała presję na europejskich sojuszników i partnerów, nato-
miast demokraci mają zamiar stawiać na dyplomację i współpracę. 

W Europie toczy się debata o redefinicji miejsca UE w globalnym 
układzie sił, promowana przede wszystkim przez Francję pod ha-
słem europejskiej autonomii strategicznej, która ma wymiar po-
lityczny, przemysłowy i wojskowy. Jest konsekwencją napiętych 
relacji między USA a Europą Zachodnią za administracji Trumpa,  
a także wyjścia z Unii protransatlantycko i prorynkowo nastawio-
nej Wielkiej Brytanii. Francja, Niemcy i zdominowana przez nie 
Komisja Europejska nie chcą wpisywać się w amerykański konfron-
tacyjny model relacji z Chinami czy to w wydaniu Republikanów, 
czy Demokratów, choć widzą wyzwania i zagrożenia związane  
z działaniami Pekinu. Zgodnie z definicją Komisji Chiny to jedno-
cześnie partner, konkurent gospodarczy i systemowy rywal. Po-
dobne podejście największe państwa UE przyjmują w stosunku do 
Rosji – uznają, że generuje ona wyzwania dla Europy. 

W UE rośnie też przekonanie o konieczności wzmocnienia euro-
pejskiego przemysłu na globalnym rynku i dogonienia amerykań-
skich i chińskich koncernów technologicznych w toczącej się już 
czwartej rewolucji przemysłowej, opartej na szerokim wykorzysty-
waniu Internetu, digitalizacji i robotyzacji we wszystkich sferach 
gospodarki. Europejskiej transformacji przemysłowo-technolo-
gicznej ma towarzyszyć strategia Europejskiego Zielonego Ładu, 
traktowana jako dodatkowy motor wzrostu gospodarczego.  
Komisja Europejska promuje ambitne cele zielonej i cyfrowej  
transformacji wraz z działaniami na rzecz utrzymania konku-
rencyjności UE na poziomie globalnym – w kontrze do USA  
i Chin. Niemcy i Francja rozwijają zaś wspólną agendę w nowych  
technologiach. 

Mimo narracji o europejskiej autonomii strategicznej w obronno-
ści to NATO (z silną rolą USA) jest nadal traktowane przez więk-
szość państw UE jako główny gwarant bezpieczeństwa Europy. 
Co istotne, w Sojuszu rozpoczął się proces wypracowania strate-
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gii i określenia jego roli na kolejne dziesięć lat. Operacje reago-
wania kryzysowego schodzą na dalszy plan. Obrona przed Rosją 
i odstraszanie jej będzie głównym zadaniem, ale chodzić będzie 
też o powstrzymywanie negatywnych wpływów Chin i wzmocnie-
nie transatlantyckiej odporności na hybrydowe działania ze strony 
obu tych państw. 

Temu procesowi towarzyszy dążenie Unii Europejskiej do prowa-
dzenia autonomicznych działań wojskowych w Afryce i na Bliskim 
Wschodzie, zwiększenie współpracy sił zbrojnych państw człon-
kowskich oraz integracji i większej innowacyjności przemysłu 
obronnego. Realne tego efekty są na razie nieznaczne. W trwają-
cych pracach nad unijną strategią bezpieczeństwa rozpoczynają 
się też debaty o wzmacnianiu odporności państw członkowskich 
i o zabezpieczaniu przez UE global commons, czyli wolnego do-
stępu do mórz i oceanów, przestrzeni powietrznej, kosmicznej  
i cybernetycznej. 

Pytania o przyszłość 

Wzmocnienia UE na arenie międzynarodowej i postępująca zmia-
na charakteru polityczno-gospodarczych stosunków między  
Stanami Zjednoczonymi a Europą na bardziej równoprawne bę-
dzie generować napięcia transatlantyckie. Ich przykładami są cią-
gnąca się od kilku lat sprawa niemiecko-rosyjskiego gazociągu 
Nord Stream 2 czy unijno-chińskie porozumienie dotyczące kom-
pleksowej umowy inwestycyjnej (CAI), które w grudniu 2020 r. 
w trakcie swojej prezydencji w UE przeforsowały Niemcy. Wśród 
największych państw członkowskich UE nie tylko nie ma już akcep-
tacji dla narzucania amerykańskiej agendy w relacjach transatlan-
tyckich, m.in. w kwestii polityki wobec Chin czy Iranu. Trwają też 
dyskusje o tym, jak Unia ma bronić się przed presją polityczną i go-
spodarczą ze strony państw trzecich, w tym również USA. 

Jednocześnie wśród państw członkowskich obecne są napięcia  
co do kierunku, w którym zmierzać powinna Unia. Francja kie-
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ruje się w większym stopniu wizją UE jako niezależnego wobec 
USA aktora w relacjach międzynarodowych. Opowiada się też za 
protekcjonistycznymi działaniami utrudniającymi dostęp do euro-
pejskiego rynku państwom trzecim, w tym USA. Jednak w UE nie 
ma szerokiego poparcia dla przyjęcia francuskich idei. W Berlinie 
dążenie do wzmacniania europejskiej suwerenności przeplata się 
z dostrzeganiem potrzeby utrzymania silnych relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi. Inne państwa skłaniają się do silniejszej współpra-
cy transatlantyckiej. Na forum unijnym trwa debata, na ile powin-
no nam zależeć na europejskiej autonomii, a na ile na kooperacji  
z USA np. w wymiarze technologicznym. 

Dążenie do większej samodzielności UE w połączeniu z amery-
kańskim zwrotem ku Azji i Pacyfiku będzie jednak coraz większym 
problemem dla europejskiego bezpieczeństwa. W Waszyngtonie 
siłą rzeczy będzie pojawiać się coraz więcej pytań o skalę amery-
kańskiego zaangażowania wojskowego w Europie. Równocześnie 
wśród europejskich sojuszników nadal utrzymuje się niewystar-
czająca gotowość do inwestycji we własne i europejskie bezpie-
czeństwo zarówno w wymiarze obrony zbiorowej, jak i reagowa-
nia kryzysowego. Brak poczucia zagrożenia militarnego wśród 
zachodnioeuropejskich społeczeństw i trudna popandemiczna 
sytuacja gospodarcza wzmacniają takie postawy. 

Wyjątkiem jest Francja, która wprawdzie uznaje konieczność 
większego europejskiego zaangażowania w politykę bezpieczeń-
stwa, ale z drugiej strony jest niechętna wzmacnianiu konwencjo-
nalnej obrony i odstraszania w Europie. Uznaje konwencjonalny 
atak zbrojny na państwa unijne ze strony Rosji za bardzo mało  
prawdopodobny. 

Przebiegająca transformacja relacji transatlantyckich i zmiany  
w UE stwarzają coraz bardziej wymagające uwarunkowania dla 
projektowania rozwoju gospodarczego, stabilności i bezpieczeń-
stwa Polski. Stawiają pytania o możliwości naszego wpływu na 
transformację Zachodu i o strategię w zmieniających się realiach 
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międzynarodowych. Prowadzi to do kontrowersyjnych debat o in-
nych możliwych rozwiązaniach. 

Czy istnieją alternatywne koncepcje dla Polski? 

W polskiej debacie publicznej o przyszłości krajowej polity-
ki bezpieczeństwa pojawiają się różne koncepcje. Pierwsza  
z nich podkreśla przede wszystkim zagrożenie militarne ze stro-
ny Rosji i faworyzuje rozwijanie silnych dwustronnych relacji ze 
Stanami Zjednoczonymi za wszelką cenę. Według niej możli-
wości wojskowe i wola polityczna reszty państw Sojuszu do sta-
wienia czoła rosyjskiemu atakowi zbrojnemu w naszym regionie  
są niewielkie. 

Rzeczywiście, USA pokazały w ostatnich latach zarówno zdol-
ności wojskowe, jak i wolę polityczną do rozmieszczenia na 
wschodniej flance – dodatkowo do działań NATO – znacznych sił  
(ok. 6 tys. amerykańskich żołnierzy) wraz z możliwością wzmoc-
nienia ich w razie konfliktu do wielkości dywizji. Jednak na dwu-
stronny sojusz z USA wpływa kontekst polityczny – wewnętrzna 
dynamika w Stanach, zmieniające się amerykańskie priorytety  
w polityce zagranicznej i relacje Waszyngtonu z całą Europą. 
Skłonność USA do preferowania dwustronnych relacji z poszcze-
gólnymi sojusznikami skończyła się wraz z nastaniem administra-
cji Bidena stawiającego na rewitalizację sojuszy i multilateralizm. 
Poza tym już administracja Trumpa mówiła o konieczności więk-
szego udziału europejskich członków Sojuszu w strategii obrony 
i odstraszania na wschodniej flance NATO.  

Druga koncepcja uznaje polskie członkostwo w UE za przeważa-
jący argument do opowiedzenia się za rozwijaniem europejskiej 
autonomii strategicznej, w tym w obronności. Jednak w przewidy-
walnej przyszłości Unia nie będzie miała ani ambicji, ani zdolności 
wojskowych do zastępowania Sojuszu w tym obszarze. Trudno 
liczyć na szybkie zmiany. Obrona zbiorowa w UE bez potencjału 
militarnego Wielkiej Brytanii (i USA), odpowiednich struktur i pla-
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nowania wojskowego, a także bez wspólnego potencjału i strate-
gii nuklearnego odstraszania jest mrzonką. 

Paryż chciałby de facto stopniowego przejęcia przez UE zadań 
NATO. Proponuje w ostatnich latach wzmocnienie w Unii klauzuli 
wzajemnej obrony, przyjęcie traktatu o bezpieczeństwie i obron-
ności czy rozpoczęcie dialogu o roli francuskiego odstraszania nu-
klearnego w Europie, ale tak naprawdę za tymi propozycjami nie 
idą ani wola polityczna, ani konkrety dotyczące wzmacniania eu-
ropejskiej obecności w naszym regionie. Pojawiają się natomiast 
francuskie koncepcje dialogu strategicznego UE-Rosja na temat 
ułożenia na nowo europejskiej architektury bezpieczeństwa. 

Alternatywną szansą wyjścia z rosnących dylematów bezpieczeń-
stwa dla części dyskutantów staje się zacieśnianie współpracy  
w Intermarium (Międzymorzu). Zgodnie z tą koncepcją Szwe-
cja i Finlandia (wraz z państwami bałtyckimi, członkami Grupy  
Wyszehradzkiej i Rumunią) są przedstawiane jako priorytetowi 
partnerzy. Nie można jednak ignorować faktu, że państwa te sta-
wiają głównie na wzmacnianie istniejących organizacji euroatlan-
tyckich (UE, NATO), dbanie o własne mocne w nich zakotwicze-
nie oraz na zacieśnianie relacji z największymi sojusznikami (USA, 
Niemcami, Francją i Wielką Brytanią). Ponadto niektóre z tych 
państw współpracują z Rosją w określonych obszarach i nie są za-
interesowane eskalacją napięcia w regionie. 

Polska jest dla tych krajów państwem o średnim potencjale poli-
tycznym, gospodarczym i wojskowym. Choć uznaje się nas za po-
litycznego lidera regionu w NATO, to całościowo jesteśmy trakto-
wani jako jeden z drugoplanowych punktów odniesienia na mapie 
współpracy wojskowej.

Warszawa jest partnerem do współpracy, gdy dąży do wzmacnia-
nia regionalnego bezpieczeństwa w istniejących strukturach euro-
atlantyckich, ale nie poza nimi. Rozwijanie regionalnych formatów 
współpracy, odbieranych jako alternatywne do UE czy NATO i wy-
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mierzone w Rosję, jest i będzie jednoznacznie odrzucane, co po-
kazał początkowo niechętny odbiór Inicjatywy Trójmorza. 

Jeszcze groźniejsze są pojawiające się pomysły, w których Polska 
ma (wzorując się na polityce tureckiej) stać się samodzielnym czyn-
nikiem gry o równowagę. To myślenie może tylko sprzyjać realiza-
cji rosyjskich celów wyizolowania Polski ze struktur euroatlantyc-
kich. Różnimy się od Turcji nie tylko potencjałem demograficznym, 
ale przede wszystkim geograficznym położeniem, które spra-
wia, że Ankara ma większe pole manewru wobec państw Europy  
Zachodniej i USA w kontekście obrony własnego terytorium, za-
trzymywania napływu migrantów do Europy czy umożliwiania pro-
jekcji siły na Bliskim Wschodzie. 

Polska nie posiada wystarczającej politycznej, gospodarczej  
i militarnej siły przyciągania, by w oderwaniu od NATO i UE budo-
wać międzymorskie formaty współpracy, a co dopiero stawiać na 
własną strategiczną autonomię bez pokrycia w realnych zdolno-
ściach. Zwrot w stronę takiej polityki wystawi nas na wzmożone 
rosyjskie działania dezinformacyjne, hybrydowe i militarne.  

Próbując wzorować się na Turcji, szybko zostaniemy skonfronto-
wani z narastającymi wątpliwościami w NATO (tak jak Turcja obec-
nie), czy należy bronić takiego sojusznika. Ankara nie powinna być 
dla nas wzorem. Jest traktowana coraz bardziej jako problematycz-
ny partner z autorytarnym reżimem, kierujący się logiką utrzymania 
u władzy i przykrywający zagranicznymi eskapadami coraz gorszą 
sytuację ekonomiczną państwa. 

Rekomendacje dla Polski 

1. Wspierać współpracę Stanów Zjednoczonych z UE 

Polska polityka bezpieczeństwa od lat bazowała na rozwijaniu 
silnych dwustronnych stosunków z USA, wzmacnianiu obrony 
zbiorowej w NATO, zakotwiczeniu w UE, pogłębianiu regional-
nej współpracy wojskowej w powiązaniu z aktywnością unijną 
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i natowską oraz inwestowanie we własne zdolności obronne.  
Te składowe były przez lata dostosowywane w zależności od mię-
dzynarodowych uwarunkowań.  

W naszym interesie jest utrzymanie strategicznie bliskich rela-
cji między USA a Unią Europejską. Obecne tarcia i problemy nie 
przesądzają rozpadu świata transatlantyckiego. W dalszym ciągu 
łączą nas wspólne wartości i interesy w konfrontacji z autorytar-
nymi Chinami i Rosją. Stany Zjednoczone potrzebują partnerów  
i sojuszników dla utrzymania własnej pozycji i obecnego syste-
mu międzynarodowego. UE jest z kolei zbyt słaba i podzielona, 
żeby w pojedynkę poradzić sobie z Chinami i Rosją, w których 
interesie leży rozpad Zachodu. Choć większość krajów członkow-
skich popiera dążenie do wzmocnienia podmiotowości Unii, to 
jednocześnie nadal opowiada się za utrzymaniem bliskich relacji  
z Waszyngtonem.  

W batalii o transatlantyckość czy autonomiczność Unii kluczo-
we są balansujące między obiema opcjami Niemcy. Polska jako 
największe państwo regionu ma możliwości wzmacniania pro-
transatlantyckich głosów w UE, formowania własnych koalicji 
oraz wpływania na dyskusje w Berlinie, tak aby utrzymać ko-
rzystną z perspektywy Warszawy wewnątrzunijną równowa-
gę między dążeniem do większej europejskiej samodzielności  
a transatlantycką wspólnotą. 

2. Zwiększać gospodarcze powiązania 

Zakotwiczenie gospodarcze w Zachodzie wzmacnia nasze bezpie-
czeństwo. Rodzi się pytanie, jak znaleźć zrównoważone podejście 
w sieci europejskich, transatlantyckich i regionalnych powiązań. 
W zmieniającej się gospodarce europejskiej i światowej Polska 
stoi przed ogromnym wyzwaniem. Jak włączyć się w nadchodzącą 
rewolucję przemysłowo-technologiczną? Jak zadbać o obopólnie 
korzystną współpracę technologiczną między UE a USA i własne  
w niej miejsce?  
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Zielone i cyfrowe technologie, sztuczna inteligencja, quantum 
computing, blockchain i big data będą kształtowały przemysł 
przyszłości. Nasz udział w zachodnich konsorcjach i łańcuchach 
dostaw, ale też budowanie i wzmacnianie własnych liczących się 
międzynarodowo przedsiębiorstw, są nie tylko istotne z punktu 
widzenia rozwoju gospodarczego państwa, ale również z szerszej 
perspektywy bezpieczeństwa. 

Odpowiednie wykorzystanie środków z unijnego Funduszu  
Odbudowy może być krokiem w kierunku lepszego włączenia się 
w unijne procesy. Innym może być zwiększenie nakładów na ba-
dania i rozwój oraz na innowacyjność polskich firm. Równie waż-
ne staje się wzmacnianie regionalnych powiązań w infrastrukturze 
transportowej, energetycznej i cyfrowej pod hasłem connectivity. 
Jest to kluczowe zarówno dla większej spójności UE, dla współpra-
cy w naszym regionie, jak i tworzy szanse na zmianę pozycji Polski 
w globalnych przepływach. Równocześnie w naszym interesie jest 
kontynuowanie współpracy politycznej, gospodarczej i energe-
tycznej z USA w wymiarze dwustronnym i regionalnym, m.in. po-
przez Inicjatywę Trójmorza. 

3. Pomagać w adaptacji NATO 

NATO nadal pozostanie fundamentem bezpieczeństwa Polski, 
ale będzie ewoluować. Również w Sojuszu będzie trzeba znaleźć 
nową równowagę między USA a Europą w zapewnianiu transatlan-
tyckiego bezpieczeństwa i odpowiedniego podejścia do Rosji  
i Chin oraz do relacji NATO z UE. Europejski filar w NATO to termin 
określający zwiększenie zaangażowania europejskich sojuszni-
ków, który w najbliższych latach trzeba będzie wypełnić treścią.  

Po raz kolejny istotne okażą się Niemcy, największy sojusznik  
w centrum Europy. W naszym interesie jest większy udział Berlina 
w polityce obrony i odstraszania na wschodniej flance. Za naszą 
zachodnią granicą toczy się trudna debata o bezpieczeństwie. 
Słychać w niej głosy nawołujące do większego zaangażowania 
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wojskowego w NATO i w UE. Z drugiej strony odzywają się zwo-
lennicy niedrażnienia Rosji i Chin, a także ci przeciwni niemieckim 
„zbrojeniom”, choć jednocześnie w części optujący za ostrzejszą 
polityką wobec Pekinu i Moskwy. Polska i inne kraje naszego re-
gionu powinny starać się wpływać na ten niemiecki dyskurs. Nie 
ma co liczyć, że Niemcy przejmą rolę USA w zapewnianiu bezpie-
czeństwa Europy, nie mają bowiem wystarczających zdolności  
i odpowiedniej kultury strategicznej, ale Berlin może (i powinien) 
odgrywać w Sojuszu większą rolę niż dotychczas. 

W dyskusjach o europejskim filarze NATO pojawia się też pytanie 
o możliwości wykorzystania Trójkąta Weimarskiego i francuskie-
go dążenia do większej podmiotowości Europy w bezpieczeń-
stwie do wzmocnienia wschodniej flanki w takim formacie, a także  
o utrzymanie zaangażowania i realizację zobowiązań Wielkiej Bry-
tanii w NATO, w czasie gdy Londyn wciela w życie pobrexitową 
strategię Global Britain. 

W kolejnych latach będziemy skonfrontowani z pytaniem, jak dłu-
gofalowo utrzymać amerykańskie zaangażowanie wojskowe w re-
gionie. Odpowiedzią może być większe wykorzystanie amerykań-
skiej obecności do wzmocnienia europejskiego zaangażowania 
na wschodniej flance. Obecność wojskowa USA w Polsce mogła-
by stać się wehikułem zwiększenia wojskowej obecności Niemiec  
w naszym regionie. 

Więcej ćwiczeń, szkoleń i kooperacji w trójkącie USA-Polska-
-Niemcy byłoby dobrze widziane przez administrację Bidena, któ-
ra podobnie jak ekipa Trumpa będzie oczekiwać więcej od Berlina. 
Obecność amerykańskich sił mogłaby też posłużyć w większym 
stopniu do zwiększenia współpracy z sojusznikami i partnerami  
w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej. Być może da-
łoby się lepiej zsynchronizować obecność wojskową USA w Pol-
sce i na Litwie z kooperacją między USA a Szwecją i Finlandią? Czy 
możliwa byłaby wzmocniona współpraca wojskowa państw Grupy  
Wyszehradzkiej w oparciu o amerykańską obecność w Polsce? 
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4. Pozycjonować UE na obronę zbiorową 

Nasze bezpieczeństwo trzeba będzie wzmacniać też w UE. Unia 
powinna nie tylko przejąć większą odpowiedzialność za stabi-
lizację swojego południowego sąsiedztwa, ale też inwestować  
w obronność w ramach szerszej natowskiej strategii. Unijne pro-
jekty współpracy wojskowej i przemysłowej powinny w przyszłości 
w większym stopniu służyć obronie zbiorowej w NATO. Do tego 
należy przeciwdziałać niepotrzebnej rozbudowie unijnych struk-
tur dowodzenia i procesów planowania zdolności, które konku-
rowałyby z natowskimi, oraz wpływać na kształtowanie szerokiej 
cywilno-wojskowej strategii w południowym sąsiedztwie Europy, 
która dopełniałaby działania NATO. 

Wszystko to potrzebuje większego politycznego zaangażowania 
Polski i regionu w proces wypracowania unijnej polityki, głośne-
go promowania odpowiedniej narracji, przeciwdziałania francu-
skim dążeniom do rozwijania instrumentów UE z zakresu bezpie-
czeństwa oddzielnie od NATO i zsynchronizowania działań Unii  
z Sojuszem. Kolejny rok będzie krytyczny dla wypracowywania 
strategii bezpieczeństwa obu organizacji – w 2022 r. ma dojść do 
przyjęcia zarówno Koncepcji Strategicznej NATO, jak zaakcepto-
wania Kompasu Strategicznego UE. 

5. Wzmacniać bezpieczeństwo całościowe 

Tak jak ważne jest wzmacnianie sojuszy, tak podstawą bezpie-
czeństwa państwa jest budowa własnego systemu obronnego, 
przy czym rozwijanie zdolności wojskowych jest równie istotne jak 
zwiększanie odporności polityczno-gospodarczo-społecznej, nie-
odzownej nie tylko w konflikcie zbrojnym, ale też w scenariuszach 
pozamilitarnych ataków. Polska potrzebuje systemu bezpieczeń-
stwa całościowego, zawierającego komponent wojskowy i cywil-
ny, budowanego niezależnie od wewnątrzpolitycznych zmian. 
Stabilny rozwój i modernizacja sił zbrojnych wymagają ponadpar-
tyjnie uzgodnionych ram finansowych, planu modernizacji, struk-
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tury dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Dobrym wzorem 
długofalowego planowania są cykliczne analizy środowiska bez-
pieczeństwa i rozwoju sił zbrojnych w państwach nordyckich. Po-
przez włączenie w nie szeregu aktorów (sił zbrojnych, rządu, opo-
zycji, administracji, środowiska eksperckiego) wypracowywane są 
prawne rozwiązania, które stają się niekwestionowaną podstawą 
systematycznego rozwoju armii, niezależnie od zmiany rządów. 

W Polsce nadal brak wystarczającej świadomości co do potrzeby 
rozwijania obrony cywilnej. Ochrona ludności, osłona infrastruk-
tury krytycznej, zapewnienie dostaw wody pitnej i żywności, 
bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne, funkcjonowanie 
administracji krajoweji samorządowej, służby zdrowia, służb po-
rządkowych itp. w czasie konfliktu to jedne z tematów, które po-
winny zająć więcej miejsca w debacie o polskiej polityce bezpie-
czeństwa. Powinno do tego dojść tym bardziej, że kwestie szeroko 
rozumianej politycznej, gospodarczeji społecznej odporności sta-
ją się również coraz ważniejsze w UE i w NATO, gdzie powinniśmy 
przedstawiać własne propozycje i rozwiązania. 

*** 

Polska stoi przed dużymi wyzwaniami w polityce zagranicznej  
i bezpieczeństwa – wymagają one adekwatnego rozpoznania 
zmian w otoczeniu międzynarodowym, próby ponadpartyjnego 
podejścia do wypracowania i wdrażania strategii, dobrego zarzą-
dzania i ponadinstytucjonalnej współpracy. Czyli przede wszyst-
kim przezwyciężania naszych słabości. 

Justyna Gotkowska

Koordynatorka Programu Bezpieczeństwa Re-
gionalnego w Ośrodku Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia. Absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu RWTH Aachen.
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Niezwykle interesujący artykuł Justyny Gotkowskiej całościowo 
ujmuje problem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Zasłużenie spo-
tkał się on z powszechnie życzliwym przyjęciem. Rozważania au-
torki pozostawiają jednak pewne luki w obrazie całości. Po ich wy-
pełnieniu zmuszeni jesteśmy do wysnucia odmiennych wniosków. 
Sytuacja Polski w obliczu globalnych zmian pogarsza się i wszystko 
wskazuje na to, że ten trend utrzyma się w nadchodzących latach. 

Bidenowska korekta kursu  

Niewątpliwie Stany Zjednoczone dokonują strategicznego zwrotu 
ku Dalekiemu Wschodowi. Koncentracja amerykańskich zasobów 
na rywalizacji z Chinami wymaga zastąpienia ich w innych regio-
nach siłami sojuszników i wygaszenia pozostałych frontów poten-
cjalnej konfrontacji.  

Nie jest to zjawisko nowe, ma charakter ponadpartyjny i nie ule-
gnie w najbliższej przyszłości zmianie. Tak demokraci, jak i republi-
kanie uznają Chiny za główne wyzwanie, przed którym stoją Stany 
Zjednoczone. Administracja Joego Bidena ma jednak inną recep-
tę na prowadzenie tej rywalizacji niż poprzednia władza. Chodzi  
o inny stosunek do Niemiec. 

Trump prowadził politykę transakcyjną – liczył siły i środki, domagał 
się zwiększenia udziału sojuszników w ponoszonych kosztach za-
pewniania bezpieczeństwa. Wykorzystywał precedens stworzony 
w 2015 r. przez Japonię (która odeszła od formuły sił samoobrony 
na rzecz regularnej armii zdolnej do ekspedycji zamorskich) sku-

Aktywnie przeczekać  
niekorzystną koniunkturę 

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski 
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tecznie naciskał na Koreę Południową i Tajwan, aby uzyskać wzrost 
ich wydatków zbrojeniowych i umocnić zmianę polityki wojsko-
wej Tokio w kierunku przyjęcia przezeń części zadań związanych 
z obroną Tajwanu przed ewentualną inwazją chińską. Największą 
demonstracją tej linii politycznej była konferencja prasowa Trumpa 
po spotkaniu z Kim Jong Unem w Hanoi (28 lutego 2019 r.). We-
zwano na niej dalekowschodnich sojuszników USA do zwiększe-
nia ich udziału we wspólnej obronie. 

W Europie Trump usiłował powtórzyć scenariusz dalekowschodni 
– uzyskać przejęcie istotnej części ciężarów obrony i odstraszania 
przez europejskich sojuszników z NATO. Ci jednak w istocie od-
mówili znaczącego zwiększenia wydatków zbrojeniowych i prze-
jęcia ciężarów wojskowych od USA. Już w lutym 2019 r. minister 
finansów RFN, Olaf Scholz, jednoznacznie wskazał, że do 2024 r. 
niemieckie wydatki zbrojeniowe nie będą w stanie przekroczyć 
1,5% PKB, a w listopadzie tego samego roku kanclerz Angela Mer-
kel po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu Północno-
atlantyckiego, Jensem Stoltenbergiem, określiła dopiero 2031 r. 
jako realny, lecz ambitny cel osiągnięcia przez Niemcy pułapu 2% 
PKB na zbrojenia. Deklaracje te oznaczały niezdolność do wypeł-
nienia przez Berlin zobowiązań zaakceptowanych w ramach NATO 
na szczycie Sojuszu w Walii jeszcze w 2014 r. Niemcy w Europie 
nie przyjęły więc tej roli, którą w swym regionie przyjęła Japonia. 
Trump ostro potępił Berlin za niewystarczające wydatki na wspól-
ne bezpieczeństwo i za współpracę gazową z Moskwą, która jest 
m.in. źródłem finasowania zbrojeń rosyjskich. 

Były amerykański prezydent postawił więc na jedynych chęt-
nych, czyli na wschodnią flankę NATO mimo oczywistej różnicy 
potencjału między Niemcami a mniejszymi partnerami: Polską, 
Rumunią i państwami bałtyckimi. Trump wzmocnił obecność 
militarną USA w Polsce, a także promował Trójmorze, choć 
skala materialnego wsparcia tej inicjatywy przez Waszyngton 
pozostaje dalece niedostateczna w stosunku do możliwości 
Stanów Zjednoczonych, wagi tego projektu (także w kontek-
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ście jego konkurencyjności wobec chińskiej inicjatywy 16+1)  
i potrzeb regionu. 

Biden zmienił metodę, ale nie cel polityczny USA. Tym nadal pozo-
staje koncentracja sił i środków do rywalizacji z Chinami. Próbuje 
on jednak zaoszczędzić fundusze nie poprzez nacisk na sojuszni-
ków, by zwiększyli swój udział w ponoszeniu ciężarów wspólnego 
bezpieczeństwa, lecz poprzez wygaszenie drugorzędnych fron-
tów. Ta ostatnia cecha polityki amerykańskiej charakteryzowała 
także działania Trumpa wobec Bliskiego Wschodu, co było m.in. 
skutkiem zmiany pozycji USA na międzynarodowym ryku surow-
ców energetycznych i przekształcenia Stanów Zjednoczonych  
z jednego z głównych importerów w jednego z czołowych ekspor-
terów ropy naftowej i gazu ziemnego. Zmiana nastąpiła w 2016 r.  
i znacznie zredukowała skalę zainteresowania Waszyngtonu stabi-
lizowaniem bliskowschodnich źródeł tych surowców.  

Zmniejszenie zaangażowania USA nie dotyczyło jednak Europy 
Środkowej, gdzie obecność amerykańska w latach 2016-2020 na-
rastała, a nie była redukowana. Po zmianie administracji Białego 
Domu trend ten zapewne ulegnie wygaszeniu, a znaczenie Polski, 
Rumunii i państw bałtyckich w polityce amerykańskiej zmniejsze-
niu. Europa będzie obszarem poszukiwania kolejnych oszczędno-
ści sił i zasobów USA potrzebnych na kierunku dalekowschodnim. 

Ciche porozumienie na linii Waszyngton-Berlin-Moskwa 

By to osiągnąć, niezbędne jest przejęcie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo europejskich sojuszników USA przez inne mocar-
stwo i wygaszenie konfliktów w relacjach z Rosją. Wiele wskazuje 
na to, że w wyobrażeniu Bidena Niemcy są w stanie pomóc USA 
w osiągnięciu obu tych celów – nie tylko zapewnić solidarność 
UE w konfrontacji z Chinami, ale też zmniejszyć napięcia na linii  
Zachód-Rosja. Pokrywa się to z ogólnym dążeniem nowej admini-
stracji Białego Domu do odprężenia także w bezpośrednich rela-
cjach Waszyngtonu z Kremlem. 
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O próbie resetu świadczy seria posunięć amerykańskiej admini-
stracji: przedłużenie New Start na warunkach rosyjskich, oferta 
współpracy z Moskwą w obszarze kontroli strategicznych broni 
jądrowych, polityki klimatycznej, antyterrorystycznej i antycovi-
dowej, a przede wszystkim zgoda USA na dokończenie niemiec-
ko-rosyjskiego projektu Nord Stream 2. Stany Zjednoczone wysy-
łają wyraźne sygnały gotowości do zaakcentowania współpracy  
z Rosją w nadziei, że Kreml wygasi swą agresywną politykę  
w Europie. Trwałość deeskalacji ma zapewnić koordynacja intere-
sów Moskwy i Berlina w Europie Środkowej z uznaniem rosyjskiej 
strefy wpływów na wschód od granic NATO.  

Nieplanowane wcześniej (wymuszone przez publiczne demon-
strowanie niezadowolenia przez m.in. szefa dyplomacji polskiej, 
prof. Zbigniewa Raua, przed spotkaniem Biden-Putin) konsulta-
cje Bidena z państwami wschodniej flanki NATO (Estonią, Łotwą,  
Litwą, Polską i Rumunią) i brak takich z Ukrainą świadczą o tym, że 
zdanie narodów bezpośrednio zagrożonych przez Rosję nie było 
na poważnie brane pod uwagę przez Biały Dom. Kolejność spo-
tkań pokazuje, że to nie stanowisko Kijowa było priorytetowe przy 
konstruowaniu stanowiska amerykańskiego na potrzeby rozmów z 
Putinem, ale ustalenia Biden-Putin miały być zaakceptowane przez 
Ukrainę. W podobnej sytuacji znalazła się wschodnia flanka NATO, 
z którą konsultowano się najwyraźniej tylko pro forma.  

W tę koleinę polityczną natychmiast weszła także kanclerz Merkel, 
która najpierw odwiedziła 20 sierpnia 2021 r. Moskwę, a dwa dni 
później Kijów. Parcie Niemiec do finalizacji Nord Stream 2, odmo-
wa ministra spraw zagranicznych RFN, Heiko Massa, sprzedaży 
broni Ukrainie i jednoczesne dążenie Niemiec i Francji do zapro-
szenia Putina na czerwcowy szczyt UE kreślą niepewną przyszłość 
Kijowa i Europy Środkowo-Wschodniej. 

Bezzębna Europa Zachodnia

Jednak wbrew nadziejom Bidena Niemcy nie zamierzają uczest-
niczyć w amerykańskiej rywalizacji z Chinami ani wprowadzać na 
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te tory całej UE. Przeciwnie, silnie zadłużone południe strefy euro 
grozi poważnymi wstrząsami całej Unii gospodarczej i walutowej. 
Siła nabywcza Południa spada, przez co kurczy się rynek zbytu 
dla Niemiec w ramach zdominowanej przez Berlin przestrzeni 
unijnej. Pomimo faktu, że to Grupa Wyszehradzka (import z RFN –  
161,6 mld USD) w fatalnym dla wymiany handlowej roku pandemii 
była dla Niemiec o 26% większym rynkiem niż USA (119,52 mld 
USD), o ponad 35% niż Chiny (110,34 mld USD) i 6-krotnie więk-
szym niż ten rosyjski (26,95 mld USD), to właśnie te dwa ostatnie 
rynki będą przedstawiane elektoratom przez rządzących Europą 
Zachodnią jako kluczowy interes narodowy.  

Ponadto pacyfizm Niemców wyklucza ich głębsze zaangażowa-
nie wojskowe w odstraszanie Rosji na wschodniej flance NATO. 
Berlin ograniczy się więc do deklaracji. Wbrew nadziejom czy-
nione ustępstwa nie zaspokoją apetytu Kremla, lecz odczytane 
w Moskwie jako objawy słabości Zachodu apetyt ów pobudzą. 

Kolejnym ważnym graczem jest Francja, która wbrew temu,  
co nieprecyzyjnie pisze Gotkowska, nie chce, by UE przejęła funk-
cje NATO. Celem Paryża jest zmiana priorytetów wojskowych 
Europy w kierunku rozbudowania zdolności do misji stabilizacyj-
nych w Afryce kosztem wschodniej flanki NATO, a także zdomi-
nowanie rynku zbrojeniowego w Europie przez francuskie firmy 
pod hasłem jego europeizacji. Francja nie czuje się zagrożona 
przez Rosję i widzi w NATO organizację mogącą wesprzeć armię 
francuską w operacjach wygaszania źródeł destabilizacji w Afryce  
i na Bliskim Wschodzie. 

Paryż nie zbuduje jednak samodzielnej wojskowej zdolności Unii 
Europejskiej. Autonomia strategiczna Europy jest koncepcją tak 
samo fikcyjną, jak wcześniejsza Europejska Polityka Bezpieczeń-
stwa i Obrony z 1999 r. z jej helsińskim celem operacyjnym, 60-ty-
sięcznymi siłami ekspedycyjnymi UE do 2003 r. Bruksela nie ma 
politycznych, finansowych i wojskowych zdolności do przeprowa-
dzenie interwencji o dużej skali, co pokazała m.in. operacja w Libii 
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w 2011 r., która choć została podjęta przez dwa największe mo-
carstwa wojskowe Europy Zachodniej (Wielką Brytanię i Francję),  
to zakończyła się zwróceniem o pomoc do USA. 

Brak sprawczości Europy potęgują nie tylko różnice interesów 
jej członków, ale także jej nieustannie słabnąca pozycja na arenie 
międzynarodowej. Targana kryzysami (zadłużeniowym, imigra-
cyjnym, brexitowym i covidowym) UE słabnie także wewnętrznie. 
Stosunek Rosji do Brukseli najdobitniej ukazany został podczas ka-
tastrofalnej wizerunkowo wizyty w Moskwie Wysokiego Przedsta-
wiciela Unii ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Josepa 
Borrella, w lutym bieżącego roku. 

Unia straciła także jeden z najważniejszych instrumentów oddzia-
ływania na otoczenie – tworzenie realnej perspektywy członko-
stwa. Dziś to sąsiedzi wpływają na nowy kształt UE. 20 lat temu 
Turcja zmieniała się pod naciskiem Unii, dziś to Ankara ma dźwi-
gnię nacisku na Brukselę w postaci imigrantów. Także grono 
państw kandydujących, dających Unii poczucie mocarstwowości, 
zmniejszyło się na bazie sukcesu (przystąpiły one do UE), a kolejne 
rozszerzenia wobec niechęci wyborców państw unijnego rdzenia 
(m.in. Francji) są bardzo mało prawdopodobne. 

Brak alternatywy 

W Polsce ścierają się dwa poglądy na sposób rozwiązania bie-
żącego dylematu bezpieczeństwa – bilateralny sojusz z USA  
i orientacja na autonomię strategiczną Unii Europejskiej. Ten dru-
gi wariant jest oparty na absolutnie bezpodstawnej nadziei na 
zbudowanie przez UE własnych zdolności obronnych, opacz-
nie interpretowanych jako obrona terytorium państw człon-
kowskich, co nigdy nie było celem Unii i nim nie będzie, zwa-
żywszy na ekspedycyjne priorytety francuskie i inne argumenty  
wymienione powyżej. 

Justyna Gotkowska słusznie wskazuje na niemożność zastąpienia 
Stanów Zjednoczonych w roli wojskowego protektora Europy. 
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Wszelkie kombinacje regionalne od autonomii strategicznej UE po-
przez sojusze w regionie Międzymorza po układ z Turcją, abstrahu-
jąc od ich realności, nie miałyby potencjału odstraszania Rosji.  

Prestiż wojskowy UE nie istnieje ani w rzeczywistości, ani tym bar-
dziej w oczach decydentów z Kremla (i jak wskazano wyżej, nic nie 
wskazuje, by został wytworzony), a to przecież na ich procesy de-
cyzyjne musiałby wpływać, by zniechęcić ich do podjęcia próby 
agresji. Koalicja Międzymorza i Turcji zaś prawdopodobnie była-
by w stanie obronić się przed rosyjską inwazją i uczyniłaby koszty 
jej kontynuowania niemożliwymi do zaakceptowania przez Rosję, 
ale prestiżu potęgi wojskowej, niezbędnego do skutecznego od-
straszania, nabyłaby dopiero w wyniku owej hipotetycznej zwy-
cięskiej wojny obronnej, a nie przed nią. Mogłaby zatem posłużyć 
do złamania rosyjskiej inwazji, ale zapewne nie do zapobiegnięcia 
jej. Z całą pewnością testowanie spoistości takiego regionalnego 
sojuszu przez Moskwę byłoby znacznie bardziej brutalne i bliższe 
krawędzi wojny niż testowanie NATO z USA w roli hegemona.  

Wypchnięcie USA z europejskiej architektury bezpieczeństwa 
jest zatem dla Polski czarnym scenariuszem wiodącym do wojny 
o nieznanym przebiegu i wyniku. Z tego też powodu państwa roz-
patrywane jako członkowie regionalnego sojuszu zastępczego  
(np. Rumunia) orientują się na USA i wzmacniają wzajemną współ-
pracę w ramach NATO pod protektoratem Waszyngtonu. 

Rekomendacje dla Polski 

1. Postrzegać sojuszników realistycznie 

Należy się zgodzić z większością postulatów Gotkowskiej. Pro-
blem w tym, że mają one charakter myślenia życzeniowego. To, że 
UE i Niemcy powinny coś zrobić, nie znaczy, że istnieje uzasadnio-
ne przypuszczenie, że to zrobią. 

Polska sama ma zbyt mały potencjał, by stworzyć ośrodek ciąże-
nia, na który będą orientować się inne państwa w regionie zagro-
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żone przez Rosję. Takie zjawisko może nastąpić, ale wyłącznie jako 
gest rozpaczy w sytuacji skrajnie czarnego scenariusza – załamania 
się protekcji ze strony NATO i USA. Z tego faktu nie wynika jed-
nak, że Polska ma potencjał zmiany polityki Niemiec i UE, a także 
skłonienia ich do dodatkowego zainwestowania w obronę flanki 
wschodniej. 

Podobnie bezpodstawne są nadzieje, że jakąś rolę w tej grze 
odegra Trójkąt Weimarski. Nie jest to forum znane z podjęcia,  
a tym bardziej przeforsowania jakiejkolwiek decyzji strategicznej, 
zwłaszcza o naturze wojskowej. Ponadto niemiecko-francuskie dą-
żenie do współpracy z Rosją wywołuje obawy, że forum będzie ra-
czej płaszczyzną nacisków na Polskę w kierunku dostosowania się 
do tej właśnie linii politycznej Paryża i Berlina, a nie odwrotnie – in-
strumentem zdobywania przez Warszawę poparcia obu mocarstw 
na rzecz powstrzymania imperialnych ambicji Rosji w naszym  
regionie. 

Prawdą jest, że w interesie RP dotychczas było utrzymanie dobrych 
relacji między UE a USA, ale obecnie poprawa tychże stosunków 
odbywa się poprzez uznanie przez Stany Zjednoczone niemieckiej 
zasady Russia first w polityce wschodniej Zachodu. Dobre relacje 
na linii Bruksela-Waszyngton oznaczają dzisiaj zatem degrada-
cję znaczenia wschodniej flanki UE w relacjach transatlantyckich  
i uznanie przez USA, że stosunki z Niemcami są ważniejsze niż ka-
ranie Rosji za jej agresje. 

2. Zacieśniać współpracę nie tylko militarną 

Intensyfikowanie współpracy politycznej, wojskowej, gospodar-
czej, technologicznej i cyfryzacyjnej poprzez podjęcie przez Pol-
skę wysiłku w celu obecności wszędzie tam, gdzie coś istotnego 
w UE, NATO i regionie się dzieje, jest postulatem słusznym. Tech-
nologia 5G mają oczywisty wymiar bezpieczeństwa związany z 
informacyjnym i informatycznym wymiarem konfrontacji Zachodu  
z Rosją i Chinami. Dla Polski dodatkowo są istotne w kontekście 
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rozwoju współpracy cyfryzacyjnej w ramach Trójmorza, niezbęd-
nej do bezpiecznego sterowania ruchem transportowym, tranzy-
tem surowców energetycznych lub monitoringu rynku.  

Skala, tempo i warunki wdrażania polityki klimatycznej UE impli-
kują z kolei konieczność rozsądnego kształtowania miksu ener-
getycznego Polski, a to pociąga za sobą zainteresowanie kraju 
technologiami OZE, energetyką jądrową, a także warunkami ich 
pozyskiwania. Zapewnienie naszego bezpieczeństwa energetycz-
nego – rozumianego jako zmniejszenie skali jego zależności od 
dostaw surowców energetycznych z Rosji – może zostać wzmoc-
nione poprzez współpracę regionalną w ramach Trójmorza+  
(a zatem wraz z Ukrainą i Mołdawią). Współpraca polsko-ukraińska 
w tym zakresie odnotowuje już pierwsze sukcesy i należy kontynu-
ować ten wysiłek. 

Elektronika, decydująca o technologiach współczesności tak  
cywilnych, jak i wojskowych, nie pozwala pomijać także rozwoju 
produkcji półprzewodników. Nie ulega wątpliwości, że zarówno 
aktywność, jak i zaniechania w tych obszarach będą miały wpływ 
na naszą przyszłość. 

3. Planować długofalowo i ponadpartyjnie 

Świetnym postulatem Gotkowskiej są wzorowane na państwach 
nordyckich cykliczne analizy środowiska bezpieczeństwa i pla-
nowanie na ich podstawie rozwoju sił zbrojnych. Przypomina to 
istniejący w Wielkiej Brytanii w latach 1919-1933 system Ten Year 
Rule – corocznego określania przez odpowiedni komitet, czy  
w perspektywie kolejnych 10 lat czeka Zjednoczone Królestwo 
wielka wojna i stosownie do tego planowanie zbrojeń. W 1933 r. 
to gremium zdecydowało, że idzie ku wojnie i nakazało zbrojenia, 
które pozwoliły na jej odpowiednie przygotowanie. Podnosiłem 
podobny postulat jeszcze w 2010 r. w „Arcanach”.  

Wymaga on jednak propaństwowego nastawienia zarówno rzą-
dzących, którzy podejmują w obliczu realnego zagrożenia decy-
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zję o przestawieniu gospodarki narodowej na przygotowania do 
wojny i akceptujących ewentualne straty polityczne z tego wyni-
kające, jak i opozycji, która zaakceptowałaby związane z tym trud-
ności i nie wykorzystywałaby tej decyzji do ataku na rządzących. 
Niestety w warunkach polskich taki wyraz ponadpartyjnej zgody 
jest postulatem mało realistycznym, lecz mimo to warto go zgło-
sić, aby zmusić obie strony do stawienia mu czoła. 

4. Zaktywizować formaty regionalne 

Należy wzmacniać swój potencjał nie tylko przez własny rozwój, 
ale także przez zacieśnianie współpracy w regionie dzięki takim 
formatom, jak bukareszteńska dziewiątka (B9), Trójmorze, Grupa 
Wyszehradzka (V4), Trójkąt Lubelski, trylogia polsko-rumuńsko- 
turecka i polsko-ukraińsko-turecka.  

Nasze bezpieczeństwo zwiększyłaby budowa wspólnego ryn-
ku zbrojeniowego B9, a przynajmniej państw bałtyckich, Polski  
i Rumunii, z otwarciem się także na Ukrainę i Turcję. To armie 
tych państw będą zapewne najściślej współdziałać w razie wojny  
i powinny dążyć do standaryzacji sprzętu i wyposażenia w mia-
rę swoich możliwości w oparciu o produkcję własną. W zakresie 
pozyskiwania technologii zbrojeniowych i poparcia politycznego 
obiecująco prezentuje się również kierunek skandynawski.  

Trójkąt Lubelski powinien być poszerzony o następne formaty, wy-
chodzić z użytecznej, ale wymagającej rozwinięcia formuły spo-
tkań ministrów spraw zagranicznych. Współpraca w tym gronie 
dotyczyć powinna jak najszerszego spektrum życia państwowego 
i społecznego, a zatem spotkania innych ministrów, m.in. energe-
tyki, infrastruktury, szkolnictwa wyższego i spraw wewnętrznych, 
byłyby bardzo pożądane. Ich naturalnym uzupełnieniem politycz-
nym powinny być okresowe spotkania międzyprezydenckie i mię-
dzyparlamentarne.  

Istnieją także nisze w instrumentarium UE, które z pożytkiem dla 
bezpieczeństwa Europy Środkowej mogłyby być wykorzystane 
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przez państwa wschodniej flanki Unii. Przykładem jest tu EUAM 
(Doradcza Misja Policyjna UE na Ukrainie), której zadania powin-
ny być poszerzone o wspomożenie ukraińskich służb granicznych 
i policyjnych w zakresie podniesienia ich zdolności militarnych. 
Mogłoby się to odbywać na wzór fińskiej czy estońskiej straży gra-
nicznej (odgrywają one bowiem ważną rolę w osłonie mobilizacji 
w razie wojny) czy też estońskich służb specjalnych w zakresie roz-
poznawania i zwalczania prowokacji rosyjskich, w tym tych wymie-
rzonych w stosunki z sąsiadami. 

*** 

Pomimo mojej dość pesymistycznej perspektywy uważam, że sy-
tuacja międzynarodowa ma szansę pójść w dobrym dla Polski kie-
runku. Upatruję tej szansy jednak nie w przekonaniu UE, Niemiec 
czy Francji do zwiększenia zaangażowania na wschodniej flance 
i utrzymania spoistości wspólnoty transatlantyckiej, ale w rozcza-
rowaniu Waszyngtonu kursem na Niemcy, który nie przyniesie ani 
oczekiwanej solidarności UE z USA na kierunku chińskim, ani pacy-
fikacji na kierunku rosyjskim. Logicznym skutkiem tego rozczaro-
wania powinien być powrót do postawienia na wschodnią flankę 
NATO, w tym na Polskę.

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Polski politolog i nauczyciel akademicki,  
doktor habilitowany nauk społecznych, pro-
fesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.  
Członek Narodowej Rady Rozwoju. 
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Justyna Gotkowska w analizie opublikowanej na łamach Klubu  
Jagiellońskiego bierze pod uwagę silne polityczne zinstrumenta-
lizowanie debaty publicznej o polityce europejskiej i zagranicznej 
w Polsce, niemal całkowite jej podporządkowanie potrzebom 
doraźnej, wewnętrznej walki politycznej, a niekiedy prywatnym 
interesom lub animozjom jej uczestników. Autorka próbuje po-
szukiwać zobiektywizowanego polskiego interesu państwowego  
w szybko zmieniającym się świecie. Wszystko to czyni jej głos  
wyjątkowo cennym. 

Diagnoza sytuacji międzynarodowej, która jest punktem wyjścia 
do rozważań Justyny Gotkowskiej, nie budzi zastrzeżeń. Jesteśmy 
świadkami słabnięcia amerykańskiego przywództwa, potencjału 
politycznego, wojskowego, technologicznego i moralnego Ame-
ryki, które przez ostatnie dziesięciolecia zapewniał jej przewagę 
nad adwersarzami i predestynował do roli przywódczej w świecie.  

Obecny kryzys ma charakter strukturalny i nie został wywołany polityką 
Donalda Trumpa. Nie należy również oczekiwać, że zostanie rozwiąza-
ny za kadencji Joego Bidena. Wiele zresztą wskazuje na to, że obaj pre-
zydenci są jedynie różnymi przejawami tego samego zjawiska.  

Rosja, stwarzając zagrożenie dla pokoju w Europie, determi-
nuje położenie Polski 

Słabnięcie amerykańskiego przywództwa może mieć ogromne 
konsekwencje dla sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. 

Dominacja Francji i Niemiec w procesie 
integracji europejskiej stawiłaby jego 
przyszłość pod znakiem zapytania 

Sławomir Dębski 
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Nasz kraj jest jedynym z największych beneficjentów Pax Ameri-
cana, rozumianego szeroko, jako świat kształtowany pod wpły-
wem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w politykę globalną, 
w tworzenie uniwersalnych norm i międzynarodowych instytucji 
będących ich emanacją. W ostatniej dekadzie XX w. to właśnie 
amerykańskie przewodnictwo doprowadziło do przezwyciężenia 
jałtańskiego podziału Europy, zjednoczenia Niemiec i odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  

Po zakończeniu zimnej wojny Stany Zjednoczone zdecydowały  
o kontynuowaniu swojego zaangażowania w Europie, aby stała 
się ona wolna, zjednoczona i pokojowa, a tym samym samowy-
starczalna, czyli niepotrzebująca amerykańskich gwarancji bez-
pieczeństwa. Fundamentem tej Europy miał być Sojusz Północno-
atlantycki, którego rozszerzenie o Polskę i inne państwa Europy 
Środkowej było instrumentem służącym realizacji tej wizji. 

W UE (a także w Polsce) często jednak zapominamy, że głównym 
adresatem amerykańskiej polityki tworzenia Europy wolnej, zjed-
noczonej i pokojowej była Rosja. Gdyby ta stała się państwem 
zdolnym do udziału w demokratycznym procesie integracji euro-
pejskiej i członkostwa w NATO, pokój w Europie można byłoby 
uznać za trwale zagwarantowany. Wojskowa obecność sił amery-
kańskich w regionie utraciłaby swoje uzasadnienie. 

Dokumenty dotyczące relacji NATO-Rosja, których wybór w redak-
cji Roberta Kupieckiego i Marka Menkiszaka wydał Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, pokazują, że Rosja nie była zaintere-
sowana udziałem w jej urzeczywistnianiu. Rosyjskie elity uznały 
demokratyzację swojego państwa za zagrożenie dla jego prze-
trwania jako biregionalnego mocarstwa. W konsekwencji Rosja 
musiała stać się głównym oponentem jednoczenia Europy i ame-
rykańskiej wizji ładu europejskiego. 

Wynika z tego bardzo ważna dla naszych rozważań konkluzja. 
Rola Polski w amerykańskiej globalnej strategii jest funkcją amery-

https://pism.pl/publikacje/Stosunki_NATO_Federacja_Rosyjska_w_swietle_dokumentow
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kańskiego podejścia do Rosji. Gdyby ta stała się demokratyczna, 
znaczenie Polski zostałoby zredukowane do roli jednego z wielu 
uczestników integracji europejskiej o dość ograniczonym znacze-
niu. To agresywna polityka Kremla czyni z naszego kraju państwo 
wschodniej flanki NATO o największym potencjale militarnym  
i politycznym, sojusznika Stanów Zjednoczonych o istotnym zna-
czeniu w ich globalnej strategii odstraszania nie tylko Rosji, ale  
również Chin. 

Amerykańskie globalne odstraszanie opiera się bowiem na zało-
żeniu, że oba teatry, na których angażowany jest amerykański po-
tencjał – Europa i Pacyfik – są ze sobą połączone wspólnotą stra-
tegicznych interesów Pekinu i Moskwy. Każda eskalacja konfliktu 
na jednym z nich otwiera okno możliwości przed dominującym 
adwersarzem nad drugim, gdyż Stany Zjednoczone nie są wstanie 
obsługiwać dwóch wielkich konfliktów jednocześnie.  

Remedium na tę sytuację stanowi zwiększenie potencjału obron-
nego europejskich sojuszników Ameryki. Z tego też powodu in-
westycje w zdolności umożliwiające kompatybilną współpracę  
w realizacji amerykańskiej globalnej strategii są sposobem na pol-
skie zaangażowanie w utrzymanie pokoju w Europie, a tym samym 
w Polsce. W praktyce oznacza to rozwijanie pełnego spektrum zdol-
ności konwencjonalnych, natomiast wyklucza możliwość budowa-
nia autonomicznego europejskiego odstraszania jądrowego.  

Dlaczego tak jest? Strategia Stanów Zjednoczonych opiera się na 
potencjale jądrowym, rozpostartym nie tylko nad Ameryką, ale 
także nad jej aliantami, co czyni z USA mocarstwo o wyjątkowej 
atrakcyjności sojuszniczej. Pod tym względem Chiny i Rosja po-
zostają za Ameryką daleko w tyle i chociażby znaczenie Waszyng-
tonu chwiało się w posadach, to kraj ten nie zrezygnuje ze swojej 
przewagi. 

Nawet jeśli amerykańskie zaangażowanie w Europie ulegałoby  
w kolejnych dekadach przewartościowaniom i restrukturyza-
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cjom, to tak długo, jak będzie istniała konieczność nuklearnego 
odstraszania Rosji, Stany Zjednoczone będą stale zaangażowane  
w utrzymywanie pokoju w Europie i podtrzymywanie statusu euro-
pejskiego mocarstwa. 

Amerykańskie odstraszanie najtańszą opcją 

W dyskusjach wokół tzw. europejskiej autonomii strategicznej po-
jawiają się wprawdzie głosy wzywające do zbudowania europej-
skiego, niezależnego od amerykańskiego odstraszania nuklearne-
go, ale są oderwane od rzeczywistości. 

Żadne z europejskich mocarstw jądrowych (ani Francja, ani Wiel-
ka Brytania) nie byłoby w stanie rozszerzyć własnego parasola ją-
drowego na całą Europę. Wymagałoby to ogromnych inwestycji 
w nowe zdolności, których powstanie naruszałoby równowagę 
strategiczną i zmuszałoby Rosję, a także Chiny, do zwiększania in-
westycji w potencjał jądrowy.  

Gdyby jednak nagle okazało się, że taka konieczność istnieje,  
to państwa europejskie musiałby ponieść koszty modernizacji 
tego potencjału. Jednak wówczas nie wynosiłoby to 2% PKB w bu-
dżetach państw europejskich na obronność, ale prawdopodobnie 
ok. 6% PKB. Amerykański parasol bezpieczeństwa nad Europą  
jest (i pozostanie) po prostu najtańszą dostępną opcją. 

Zgadzam się z Justyną Gotkowską, że Europa (niezależnie od na-
strojów społecznych) będzie musiała inwestować we własne zdol-
ności obronne umożliwiające autonomiczną projekcję siły, która 
jednak będzie musiała być stosowana jako instrument wspólnej 
transatlantyckiej odpowiedzialności za utrzymywanie pokoju na 
świecie, przede wszystkim w najbliższym otoczeniu Europy.  

Rządy europejskie muszą przekonywać swoich wyborców, że aby 
zwiększać bezpieczeństwo kontynentu i niwelować ryzyko zbroj-
nej konfrontacji wewnątrz niego, wynikające z ograniczonych 
możliwości Stanów Zjednoczonych, konieczne jest zwiększenie 
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autonomicznego potencjału obronnego Europy poniżej poziomu 
odstraszania strategicznego.  

Na europejski potencjał będą się jednak składać indywidualne 
potencjały państw członkowskich. Propozycje powołania ponad-
narodowej armii europejskiej pozostaną mrzonką tak długo, jak 
np. Francja nie będzie gotowa zeuropeizować swojego stałego 
miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także podporządkować 
instytucjom europejskim swojej Legii Cudzoziemskiej, której żoł-
nierze przysięgają „służyć wiernością i honorem Francji” i jej inte-
resom, a nie Europie.  

Dominacja największych zagrożeniem dla spójności Europy 

Tak dochodzimy do najtrudniejszego problemu w debacie o auto-
nomii strategicznej Europy, czyli do procesu decyzyjnego, prowa-
dzącego do użycia siły, czyli skorzystania z tej autonomii, i demo-
kratycznej nad nim kontroli. Kluczowe kompetencje definiujące 
cel i zakres użycia narodowych sił zbrojnych pozostają wyłączną 
kompetencją państw europejskich.  

Tymczasem proces integracji europejskiej de facto utknął na 
mieliźnie. Pogłębienie jej w trybie zmian traktatowych nie jest 
obecnie możliwe, ze względu na konieczność przeprowadze-
nia następnie referendów ratyfikacyjnych w co najmniej kilku 
państwach członkowskich. Doświadczenia francuskie, holen-
derskie, irlandzkie, duńskie, a ostatnio brytyjskie związane 
z brexitem uprawdopodabniają tezę, że każde referendum 
rozszerzające kompetencje instytucji europejskich względem 
państw członkowskich zakończyłoby się fiaskiem. W takiej sy-
tuacji będziemy mieli nieustanie do czynienia z próbami pogłę-
bienia integracji metodami pozatraktatowymi, za pomocą orze-
czeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, lub kreatywnej 
interpretacji traktatów przez Komisję Europejską, co w dłużej 
perspektywie grozi poważnym kryzysem politycznym o nieobli-
czalnych skutkach. 
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Zmiana tej sytuacji byłaby możliwa jedynie pod warunkiem ogra-
niczenia wpływów największych państw europejskich na proces 
decyzyjny o użyciu europejskiej siły. W przeciwnym wypadku 
asymetria potencjałów politycznych szybko doprowadziłaby 
do zawłaszczenia europejskiego potencjału obronnego przez 
Francję i Niemcy i wykorzystywania go nie dla obrony intere-
sów europejskich, lecz francuskich bądź niemieckich. Dziś nic 
nie wskazuje jednak na gotowość tych elit do samoogranicza-
nia własnych aspiracji i potencjału w imię budowy wspólnego  
europejskiego domu.  

Przeciwnie, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej napędza 
niemieckie i francuskie aspiracje do wykorzystywania przewagi 
nad innymi uczestnikami integracji europejskiej dla forsowania 
narodowych interesów swoich państw. Przewaga ta ma wyraz za-
równo formalny, np. widoczny w mechanizmie podejmowania de-
cyzji w Unii Europejskiej większością głosów, w którym po brexicie 
umacnia się nierównowaga, jak i nieformalny, np. w postaci rosną-
cej reprezentacji francuskiej i niemieckiej w najważniejszych insty-
tucjach europejskich – żadne państwo Trójmorza nie ma w nich 
swoich reprezentantów na szczeblu kierowniczym. 

Tendencję, aby zabierać głos w imieniu Europy, w Berlinie i Pa-
ryżu obserwujemy od dawna. Ostatnio szczególnie widoczne 
było to w forsowaniu przez kanclerz Merkel zakończenia bu-
dowy gazociągów północnych. W tym samym czasie niemiec-
ki minister spraw zagranicznych, Heiko Maas, zaproponował, 
aby w imię zwiększenia skuteczności polityki zagranicznej Unii 
Europejskiej podejmować decyzje w tym obszarze większością 
głosów. Umożliwiłoby to Francji i Niemcom narzucanie innym 
członkom UE własnej polityki poprzez ich przegłosowywa-
nie. Gdyby ta nieformalna przewaga znalazła odzwierciedle-
nie w formalnej procedurze głosowania większością głosów,  
to mniejsze państwa członkowskie zostałyby automatycznie 
zmarginalizowane. 
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Polityka Niemiec (i w mniejszym stopniu Francji) w ostatnich trzech 
dekadach zmierzała do uzyskania przez Berlin roli pierwszego in-
terlokutora Rosji w Unii Europejskiej, a także pośrednika między 
Rosją a państwami Europy Środkowej i Wschodniej, w celu uzyska-
nia przewagi politycznej i gospodarczej w regionie, nawet kosz-
tem żywotnych interesów bezpieczeństwa swoich sojuszników. 
Czy zatem stworzenie w Unii Europejskiej – zdominowanej przez 
państwa prowadzące z punktu widzenia Europy Środkowej po-
litykę prorosyjską – europejskich sił zbrojnych przyczyniłoby się  
do zwiększenia ich bezpieczeństwa? 

Autonomia strategiczna – termin o wielu twarzach 

Dyskusja o europejskiej autonomii strategicznej toczy się na wielu 
płaszczyznach i w różnych kierunkach. Można odnieść wrażenie, 
że pojęcie jest na tyle mętne, że można do niego wpisać dowolny 
projekt. W rezultacie politycy, dyplomaci i eksperci, posługując 
się tym terminem, często rozmawiają o różnych kwestiach. Czy  
w tej dyskusji można odnaleźć taką jego interpretację, która była-
by zgodna z polskim interesem państwowym? Oczywiście! 

Nikt racjonalnie myślący w Europie nie powinien krytykować po-
stulatu zwiększenia zdolności obronnych państw europejskich do 
takiego poziomu, który umożliwiałby podjęcie samodzielnej ope-
racji wojskowej, aby przeciwdziałać regionalnym zagrożeniom. 
Dziś Europa bez Amerykanów jest do tego w zasadzie niezdolna. 

Lekcją tkwiącą w świadomości decydentów politycznych w Euro-
pie była interwencja w Libii w 2011 r. Europejscy członkowie NATO 
opowiedzieli się wówczas za użyciem siły, ale szybko okazało się, 
że tę operację wojskową są w stanie jedynie rozpocząć. Nie mają 
wystarczających zdolności, aby ją skutecznie prowadzić i zakoń-
czyć bez udziału Ameryki. 

Bez amerykańskiego wsparcia umożliwiającego rozpoznanie, 
śledzenie, namierzenie i likwidowanie celów potencjał armii eu-
ropejskich jest mniejszy, niż się wydaje. Zdecydowana większość 
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sił zbrojnych państw europejskich jest zbudowana na założeniu, 
że ich użycie będzie związane z realizacją sojuszniczej misji ko-
lektywnej obrony z udziałem Stanów Zjednoczonych. Warto mieć 
świadomość, że gdyby doszło do związania amerykańskiego po-
tencjału obronnego na Pacyfiku, europejski teatr działań zostałby 
ogołocony z kluczowych zdolności. 

Dobrze zdefiniowany rozwój zdolności umożliwiających pań-
stwom wschodniej flanki prowadzenie bardziej autonomicznych 
działań obronnych powinien uzyskać poparcie całego Sojuszu. 
Ale musimy mieć także świadomość tego, że rozwijanie europej-
skiej autonomii obronnej jest również przedmiotem silnej konku-
rencji o kontrakty i perspektywy rozwoju przemysłu obronnego.  

Myślenie o autonomii strategicznej właśnie w kategoriach konku-
rencji można odnaleźć we Francji, gdzie wielu decydentom ma-
rzy się wielki, zorganizowany wokół potrzeb francuskiego prze-
mysłu europejski rynek uzbrojenia. To właśnie takie rozumienie 
tego pojęcia generuje sprzeciw, bo rodzimy przemysł obronny 
to także instrument polityki gospodarczej, generuje m.in. miejsca  
pracy i innowacje.  

Przemysł obronny jest zawsze ściśle związany z polityką suweren-
ną kraju. Dzieje się tak chociażby dlatego, że głównym jego od-
biorcą są siły zbrojne państw narodowych. Jeśli dodać by do tego 
kontekst kontrolowanych przez państwo restrykcji na eksport 
broni, to widać wyraźnie, że pojawia się także element polityki za-
granicznej. Kontrakty zbrojeniowe zawierane między państwami 
są jednym z najstarszych składowych stosunków międzynarodo-
wych. Tak szerokich kompetencji żaden rząd oddać nie chce.  

Rekomendacje dla Polski 

1. Walczyć o kontynuację 

Polska jest jedynym z największych beneficjentów systemu mię-
dzynarodowego, ukształtowanego po zakończeniu zimnej wojny. 
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Z tego powodu naturalnym strategicznym celem polskiej polity-
ki jest maksymalne przedłużenie uwarunkowań, które miały tak 
pozytywny wpływ na nasze bezpieczeństwo i dobrobyt w ciągu 
ostatnich 30 lat.  

Polska będzie mogła dalej korzystać z optymalnych warunków roz-
woju, jeśli będziemy walczyć na arenie międzynarodowej o kon-
tynuację dotychczasowego ładu, zgodnie z którym NATO będzie 
nadal generować wiarygodne odstraszanie za pomocą wszystkich 
dostępnych instrumentów, a Unia Europejska mimo politycznych 
i ideologicznych różnic między rządzącymi wyłonionymi w spo-
sób demokratyczny w państwach członkowskich będzie zdolna 
do projekcji europejskiej jedności i Stany Zjednoczone pozostaną 
największym pozaeuropejskim mocarstwem w Europie. 

2. Przeciwdziałać dominacji  

Dominacja Francji i Niemiec w procesie integracji europejskiej 
jest zjawiskiem sprzecznym z interesami państw Inicjatywy Trój-
morza, dlatego powinny one współdziałać w celu moderowania 
kształtującej się asymetrii, która w dłuższej perspektywie będzie 
zagrażać całemu procesowi integracji. W naturalny sposób Polska 
jako państwo, bez którego żadna inicjatywa adresowana wobec 
regionu nie ma żadnych perspektyw, będzie skazana na prowa-
dzenie aktywnej polityki mobilizującej państwa Unii Europejskiej 
i NATO, które są położone między Bałtykiem, Morzem Czarnym  
i Adriatykiem, a także Ukrainę, Mołdowę i Gruzję do wspólnej 
obrony interesów na Zachodzie. 

Między innymi z tego powodu w polskim interesie leży taki model 
podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, w którym przewaga 
Niemiec i Francji jest ograniczana zasadą jednomyślności. Zmusza 
ona do żmudnych i czasochłonnych negocjacji, ale jednocześnie 
zapobiega powstaniu sytuacji, w której mniejsze państwa euro-
pejskie zostałyby pozbawione możliwości prowadzenia własnej 
polityki zagranicznej. 
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3. Maksymalnie wykorzystywać członkostwo w NATO i UE 

W polskim interesie, jako państwa flankowego NATO, a więc w naj-
większym stopniu uzależnionego od krytycznych amerykańskich 
zdolności dla odstraszania i obrony Sojuszu, leży zaangażowanie 
się w rozwój zdolności europejskich, nie alternatywnych wobec 
amerykańskich, lecz w pełni z nimi kompatybilnych. 

Czy możliwa jest bliższa współpraca NATO i UE w celu zwiększenia 
potencjału obronnego Europy? Państwa często prowadzą różną 
politykę w obu tych organizacjach, ponieważ są to instrumenty słu-
żące odmiennym celom ich polityki. Członkostwo w organizacjach 
międzynarodowych jest dla każdego państwa jedynie instrumen-
tem prowadzenia polityki, nie celem samym w sobie. Tam, gdzie 
dany instrument lepiej realizuje konkretne aspiracje polityczne 
państwa, tam jest wykorzystywany do definiowania kierunku poli-
tyki. O tym powinni pamiętać także polscy decydenci w projekto-
waniu polskiej polityki zagranicznej na najbliższe trudne lata.  

Bliższa współpraca na linii NATO-Unia Europejska, choć możliwa 
i w niektórych obszarach bardzo pożądana, wcale nie będzie ła-
twa do realizacji. Jednym z potrzebnych pól współpracy jest roz-
wój infrastruktury drogowej i kolejowej w państwach wschodniej 
flanki, która z zasady powinna uwzględniać podwójne zastoso-
wanie (dual use) – służyć zarówno do celów cywilnych, jak i woj-
skowych. Przykładowo nowe mosty budowane w Europie mimo 
potrzeby wyłożenia na nie większych środków powinny spełniać 
warunki techniczne, które uwzględniają możliwość przejeżdżania 
nimi przez ciężki sprzęt wojskowy. Innym przykładem może być fi-
nansowanie badań rozwojowych i wdrażanie innowacji o przezna-
czeniu wojskowym. Takie projekty nie powinny budzić większych 
kontrowersji ani w UE, ani w NATO.  

4. Uzyskać regionalną zdolność odstraszania 

Najbardziej niekorzystnym i groźnym dla Polski byłby scenariusz, 
w którym konflikt na Pacyfiku odciągnąłby uwagę Ameryki od 
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spraw europejskich i ogołocił Stary Kontynent z amerykańskich, 
krytycznych dla obrony Europy zdolności, co z kolei mogłoby 
zostać przez rosyjskich decydentów uznane za szansę na znisz-
czenie NATO i narzucenie nowego systemu bezpieczeństwa eu-
ropejskiego – niewykluczone, że wraz z rewizją granic – w którym 
Europa Środkowa zostałaby uznana za obszar o ograniczonej su-
werenności. Realizacja takiego rosyjskiego celu byłaby ułatwio-
na w sytuacji paraliżu decyzyjnego Europy, uznania przez Niem-
cy negocjacji z Rosją za racjonalny sposób rozwiązania kryzysu i 
odmówienia zaatakowanym sojusznikom politycznego wsparcia 
i zbrojnej pomocy.  

Polska polityka powinna zmierzać do uniemożliwienia realizacji 
tego najbardziej niekorzystnego dla nas scenariusza. We współ-
pracy z innymi sojusznikami ze wschodniej flanki NATO, a także 
Turcją – państwem znajdującym się w podobnym położeniu i po-
siadającym społeczny próg użycia sił zbrojnych na dużo niższym 
poziomie niż np. Niemcy – powinniśmy dążyć do uzyskania zdol-
ności autonomicznego odstraszania na poziomie wojny ograni-
czonej i kształtować groźbę niekontrolowanej eskalacji ewen-
tualnego kryzysu na tyle poważnego, aby potencjalny agresor 
musiał się liczyć z ogromnym kosztem agresji na Polskę. 

Polskim priorytetem musi być rozbudowa sił lądowych i lotnictwa, 
wyposażonych w zdolności przekładające się na wiarygodne od-
straszanie. Za pomocą operacji morskich Rosja nie będzie bowiem 
w stanie uzyskać potrzebnej karty przetargowej w negocjacjach 
z Francją i Niemcami. Rozmowy dotyczyć powinny ich ustępstw 
politycznych za pomocą wojny ograniczonej, która musi dążyć do 
zajęcia polskiego terytorium. 

*** 

Celem polskiej polityki zagranicznej i obronnej musi być przeciw-
działanie najgorszemu scenariuszowi narzucenia przez Rosję no-
wego systemu bezpieczeństwa w Europie. Należy wykorzystać 
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wszystkie dostępne instrumenty, a zwłaszcza pozycję w regionie 
Europy Środkowej i Wschodniej. Będzie to wymagało politycznej 
aktywności, a czasem wyjścia poza sferę komfortu, do którego 
polskie elity polityczne przyzwyczaiły się w ostatnich 30 latach 
niezwykle sprzyjającej międzynarodowej koniunktury. 

`
Sławomir Dębski

Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Mię-
dzynarodowych. W latach 2011-2016 dy-
rektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu  
i Porozumienia. Historyk, politolog, ekspert  
ds. międzynarodowych.
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Powtarzanym już niemal do znudzenia truizmem jest to, że na na-
szych oczach kończy się (a może już się skończył) moment unipo-
larny, w którym to po upadku Związku Radzieckiego Stany Zjedno-
czone były jedynym mocarstwem mającym zdolność do narzucania 
globalnych reguł gry. Wyzwanie rzuciły Chiny, które coraz bardziej 
rozpychają się na globalnej szachownicy. Relatywny spadek amery-
kańskiej potęgi zauważyły i starają się wykorzystać także regionalne 
mocarstwa rewizjonistyczne, takie jak Rosja czy Turcja.  

Podobnym banałem jest stwierdzenie, że dla Polski kończący się 
okres był czasem niespotykanej w historii politycznej i gospodar-
czej hossy. Amerykanie roztoczyli nad nami parasol bezpieczeń-
stwa, a swoje bramy otworzyła Unia Europejska. W efekcie stali-
śmy się częścią najpotężniejszej na świecie wspólnoty wartości, 
dobrobytu i bezpieczeństwa.  

Zestawienie tych dwóch stwierdzeń prowokuje do zasadniczej 
refleksji. Skoro zmieniają się zewnętrzne okoliczności, które stały 
się podstawą polskich złotych trzech dekad, czy nie osuwa nam 
się właśnie grunt pod nogami? Niektórzy alarmują o wykuwają-
cej się ponad naszymi głowami nowej równowadze, inni uderzają  
w bardziej dramatyczne tony, ponieważ widzą na horyzoncie dru-
gą konferencję jałtańską, na której Amerykanie z Niemcami i Rosja-
nami na nowo podzielą między siebie nasz region.  

Amerykańska kontynuacja 

Dyskusja o konsekwencjach schyłku amerykańskiej hegemonii do-
ciera do Polski z pewnym opóźnieniem. Środowiska eksperckie 

Polityka zagraniczna w służbie  
obywateli, nie snów o mocarstwowości

Adam Traczyk
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debatują na ten temat od lat, ale podczas gdy prezydentura Do-
nalda Trumpa w większości świata zachodniego wywołała mniej-
sze lub większe turbulencje, Polska przeszła przez nią suchą stopą.  

Za kadencji Trumpa domknął się proces dowartościowania 
wschodniej flanki NATO (zapoczątkowany po rosyjskiej agresji na 
Ukrainę przez administrację Baracka Obamy) poprzez obecność 
wojsk sojuszniczych. W ten sposób symbolicznie zakończył się 
podział na stare i nowe państwa sojuszu. Natomiast podpisana 
w sierpniu 2020 r. umowa o wzmocnionej współpracy obronnej 
między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie tylko zwiększyła, ale  
i scementowała amerykańską obecność wojskową w naszym kraju.  

Jednocześnie Trump nie zdążył rozmontować instytucji świata za-
chodniego. Nie dostał też szansy uczynienia tego w czasie drugiej 
kadencji, gdyż przegrał wybory. Tym samym niezależnie, czy takie 
były intencje rządzących, zacieśnienie relacji ze Stanami Zjedno-
czonymi przełożyło się na wzmocnienie zakotwiczenia Polski na 
Zachodzie mimo napiętych relacji Warszawy z Brukselą. 

Ostatecznie jednak i w Polsce rozgorzała ożywiona dyskusja o na-
szym miejscu w nowej geopolitycznej układance. Jej katalizatorem 
była porażka wyborcza Trumpa i wygrana Joego Bidena. Nowa 
amerykańska administracja podkreślała konieczność odbudowy 
jedności Zachodu, co w połączeniu z zabezpieczeniem obecno-
ści wojsk amerykańskich w Polsce byłoby dla nas optymalnym  
scenariuszem.  

Jak każda zmiana lokatora Białego Domu i ta domaga się dopaso-
wania polskiej polityki do nowych warunków. Administracja Bide-
na powróciła do zarzuconej przez Trumpa, a sięgającej George’a 
H.W. Busha koncepcji amerykańsko-niemieckiego partnerstwa  
w przywództwie. Kładzie ona większy nacisk na dobrą współpra-
cę z Unią Europejską. Analogicznie Warszawa powinna zwiększyć 
wysiłki na rzecz odbudowania konstruktywnych relacji z europej-
skimi partnerami. 



46

Mając na uwadze, że działania naszych partnerów nie będą za-
wsze pokrywały się z naszymi interesami, musimy dalej stawiać na 
pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych w ramach wspól-
noty Zachodu. Dojrzała dyplomacja musi być w stanie dostrzec, 
że nie każda różnica zdań i interesów to nóż wbijany w plecy 
przez fałszywych przyjaciół, ale coś w polityce międzynarodowej  
naturalnego. 

Przesadzone pogłoski o końcu Zachodu 

Formułowaniu alternatywnych wobec jednoznacznie prozachod-
niego kursu polskiej polityki zagranicznej towarzyszą przekonanie 
o postępującej dezintegracji wspólnoty zachodniej i obawy, że 
tym samym przestanie ona obsługiwać strategiczne interesy Pol-
ski. Odpowiedzią na ten proces ma być więc większe usamodziel-
nienie strategiczne naszego kraju.  

Pogłoski o śmierci Zachodu uważam za mocno przesadzone.  
W jego ramach zawsze dochodziło do tarć, niekiedy ostrych.  
W 1966 r. Francja na cztery dekady opuściła struktury wojsko-
we NATO. Europejsko-amerykańskie przepychanki o gaz nie za-
częły się wraz z powstaniem Nord Stream 2, ale już w latach 70.  
W latach 80. państwa ówczesnego G-5 włożyły wiele wysiłku w to, 
aby osiągnąć równowagę we wzajemnych relacjach handlowych. 
Dyskusje o bardziej zrównoważonym podziale sojuszniczych obo-
wiązków toczą się nieustannie, niemal od zarania NATO. Wojna w 
Iraku sprowokowała gorące spory nie tylko na linii USA-Europa,  
a i wewnątrz Starego Kontynentu. Za każdym razem Zachód udo-
wadniał, że jest zdolny do wypracowania nowego modus operandi.  

Błędem jest także popadanie w alarmizm związany z procesem do-
stosowania się Ameryki do wyzwań dotyczących nowej rywalizacji 
mocarstw. Amerykanie chcą stawić czoła konkurencji ze strony 
Chin i Rosji. Będą zrzucać balast na krańcach swojego rozciągnię-
tego ponad miarę imperium, tak było w wypadku Afganistanu. 
Proces ten będzie od państw europejskich wymagał wzięcia więk-
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szej odpowiedzialności w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, ale 
bynajmniej nie oznacza opuszczenia Europy przez Stany Zjedno-
czone. Na przykładzie Polski i wschodniej flanki w ostatnich latach 
zaobserwowaliśmy wręcz odwrotny proces. 

Zachód ma wszelkie podstawy do przetrwania, bo zgodnie z bli-
skim mi liberalnym paradygmatem współpraca Stanom Zjedno-
czonym i Europie zwyczajnie się opłaca. Dzieje się tak również 
dlatego, jak twierdził Henry Kissinger, guru realistów, że „bez 
Ameryki Europa zamieni się w półwysep na krańcu Eurazji, nie-
zdolny do znalezienia wewnętrznej równowagi”, a „Ameryka bez 
Europy stanie się zaledwie wyspą u wybrzeży Eurazji, skazaną na 
uprawianie polityki równowagi sił, która nie pasuje do jej narodo-
wego geniuszu. Bez Europy Ameryka będzie maszerować samot-
na, bez Ameryki Europa stanie się nieistotna”.  

Europejskie lewary 

Spory interesów wewnątrz wspólnoty Zachodu dotyczą i będą 
dotyczyć także Polski. Jednocześnie to właśnie zakorzenienie w 
niej daje nam najlepsze narzędzia łagodzenia skutków tych kon-
fliktów. Dobitnym tego przykładem jest sprawa gazociągu Nord 
Stream 2. Nie ma wątpliwości, że jego ukończenie będzie dla Pol-
ski niekorzystne pod względem gospodarczym i bezpieczeństwa.  
To bowiem instrument umożliwiający bezpośrednio zwiększenie 
rosyjskiej presji na Ukrainę, a pośrednio być może także na pań-
stwa bałtyckie i Polskę.  

Nie możemy jednak pozwolić, aby jedno drzewo przysłania-
ło nam las. NS2 nie podważa ani naszego członkostwa w Unii 
Europejskiej, ani gwarancji bezpieczeństwa w ramach NATO. 
Dobre stosunki Stanów Zjednoczonych (naszego głównego 
gwaranta bezpieczeństwa) i Niemiec (naszego najważniejsze-
go partnera handlowego) przez lata były podstawą stabilno-
ści w regionie i fundamentem witalności zachodnich instytucji. 
Amerykańsko-niemieckie zbliżenie powinniśmy traktować nie 
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jak zagrożenie, ale jak szansę i okazję na reset naszych relacji  
z Niemcami.  

Przesadna fiksacja na NS2 nie tylko przysłania nam fakt, że polityka 
niemiecka na odcinku rosyjskim jest dużo bardziej zniuansowana, 
ale też w dużej mierze paraliżuje relacje z naszym najważniejszym 
europejskim partnerem. Mimo kwitnącej wymiany gospodarczej, 
która w 2020 r. sięgnęła niemal 125 miliardów euro, co uczyniło 
z Polski 5. największego partnera handlowego Niemiec, dialog 
polityczny w zasadzie nie wychodzi poza kurtuazję, a współpraca 
bilateralna przybrała niemal śladowy charakter. Uformowanie się 
w Berlinie nowego rządu po wrześniowych wyborach do Bunde-
stagu powinniśmy wykorzystać na nowe otwarcie i rewitalizację 
stosunków z zachodnim sąsiadem. 

Poprawa naszych relacji z europejskimi partnerami i instytucjami 
unijnymi to oczywiście nie cel sam w sobie, ale środek do realizacji 
naszych interesów. Projektując naszą politykę zagraniczną, ciągle 
nie doceniamy możliwości i narzędzi, jakie daje nam członkostwo 
w Unii Europejskiej. Tymczasem to właśnie ono najskuteczniej 
amortyzuje niekorzystne dla nas zjawiska. Trzymając się przykładu 
obydwu nitek gazociągu Nord Stream, można stwierdzić, że wiele 
uwagi poświęcaliśmy amerykańskim sankcjom, dzięki którym pra-
ce nad rurociągiem wydłużyły się o 2 lata, co znacząco podniosło 
finansowe i polityczne koszty jego ukończenia. Było to jednak roz-
wiązanie tymczasowe.  

Jednocześnie uzyskaliśmy korzystne orzeczenie Trybunału Spra-
wiedliwości UE w sprawie ograniczenia wykorzystywanej przez 
Gazprom przepustowości gazociągu OPAL, czyli naziemnego 
przedłużenia NS1. Ponadto NS2 ma podlegać znowelizowanej 
unijnej dyrektywie gazowej, co znacząco ograniczy jego rentow-
ność. To rozwiązania mające skutki długofalowe, które warto do-
cenić także retorycznie.  

Na tym przykładzie widać, jak z biegiem czasu coraz sprawniej 
nauczyliśmy się posługiwać się mechanizmami, jakie oferuje nam 
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Unia Europejska, oraz wpływać na unijne prawodawstwo. Trwanie 
na tej ścieżce obiecuje nam maksymalizację zysków i minimaliza-
cję strat. Wszystko to pod warunkiem, że nie zapomnimy, że także 
inni pilnie studiują instrukcję obsługi unijnych narzędzi. Pokazali  
to chociażby Czesi na przykładzie Turowa.  

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że na realizację kluczo-
wych dla naszego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji, 
czyli gazoportu w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe, uzyskaliśmy 
blisko 2 miliardy złotych dofinansowania z UE. Wbrew częstej opi-
nii członkostwo w Unii nie ogranicza więc naszej suwerenności, 
ale ją potęguje. Poszerza również naszą sprawczość i podmioto-
wość na arenie międzynarodowej.  

Zwodnicze sny o potędze  

Dla pełności wywodu trzeba zmierzyć się z pytaniem, czy zmienia-
jąca się rzeczywistość międzynarodowa nie jest właściwym mo-
mentem, aby podjąć ryzyko zawalczenia o poszerzenie swojego 
politycznego pola manewru. Środowisko geopolityków skupione 
wokół Jacka Bartosiaka sugeruje, że nadszedł moment przesilenia, 
w którym należy uwolnić swoją „wolę samodzielności w dążeniu do 
podmiotowości”. Zgodnie z tezami kręgów geopolitycznych Pol-
ska, mając „takie położenie, takie PKB i taką kulturę strategiczną”, 
powinna dążyć do zerwania ze statusem „peryferyjnej przybudówki 
Zachodu”, m.in. za sprawą bardziej asertywnej polityki wobec na-
szych sojuszników, także tych słabszych, jakimi są kraje bałtyckie.  

Polityczny realizm wymaga jednak mierzenia sił na zamiary. Pol-
ska nie posiada wystarczającej masy, aby to wokół niej orbitował 
regionalny układ sił. Zgadzam się z Gotkowską, która pisze, że 
Polska jest atrakcyjnym partnerem do współpracy, bo dąży do 
wzmacniania regionalnego bezpieczeństwa w istniejących struk-
turach euroatlantyckich, ale nie poza nimi. Dlatego tak ważne 
jest, aby nasze intencje były dla naszych sojuszników zawsze ja-
sne. Przegrzanie naszych ambicji może spotkać się z nieufnością  
i prowadzić do utraty sojuszniczej wiarygodności, co w najgor-
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szym wypadku oznaczałoby osunięcie się Polski do szarej strefy 
bezpieczeństwa, zgodnie z marzeniami Moskwy. 

Musimy pamiętać, że Polska będąca państwem frontowym Zacho-
du nie posiada warunków do prowadzenia polityki obrotowej i ela-
stycznych sojuszy. Na to może sobie pozwolić chociażby Turcja jako 
kluczowy podmiot w swoim regionie. Nie powinniśmy wyrywać się 
przed szereg, gdy nie ma takiej potrzeby. W innym wypadku, niczym 
w samospełniającej się przepowiedni, ryzykujemy, że sami sprowo-
kujemy niekorzystne dla nas zmiany w regionalnym układzie sił. Nie 
oznacza to jednak polityki uległości. Polityka obliczona w teorii na po-
szerzenie naszego pola manewru i podmiotowości nie może podko-
pywać fundamentów naszego bezpieczeństwa i dobrobytu.  

Ponadto agresywne dążenie do zmiany międzynarodowego statu-
su Polski wymagałoby ogromnych nakładów wymuszających zna-
czące wyrzeczenia ze strony Polek i Polaków. Społeczeństwo sta-
wianej niekiedy za wzór podmiotowej polityki międzynarodowej 
Turcji za ambicje geopolityczne Recepa Tayyipa Erdoğana płaci 
postępującą autorytaryzacją i zastojem ekonomicznym. Dziś PKB 
Turcji jest niższe niż dekadę temu, a kraj uwikłany został w szereg 
konfliktów, w tym o charakterze zbrojnym.  

Środowiska snujące mgliste wizje o potędze wydają się zapominać, 
że polityka zagraniczna ma służyć interesom społeczeństwa oraz za-
pewniać mu warunki do rozwoju w dobrobycie i bezpieczeństwie,  
a nie być mocarstwową zabawą elit, realizowaną kosztem obywateli. 

Rekomendacje dla Polski 

1. Docenić III RP 

Formułowaniu tych zgubnych wizji towarzyszy zazwyczaj depre-
cjonowanie osiągnięć ostatniego 30-lecia. Korzystająca z dobrych 
wiatrów historii Polska miała jednocześnie zmarnować swoją dzie-
jową szansę na zbudowanie rzeczywistej podmiotowości. Świad-
czyć ma o tym chociażby zaniedbanie budowy sieci wpływów za 
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naszą wschodnią granicą, która pozwoliłaby zostać pełnopraw-
nym podmiotem gry o regionalną równowagę. Ostatecznym do-
wodem potwierdzającym naszą niemoc miał być ubiegłoroczny 
nieudany zryw prodemokratyczny na Białorusi, którego byliśmy 
często biernym obserwatorem. 

Nasza niemoc nie wynika jednak z jakichś karygodnych zaniedbań 
i błędów krajowej polityki wschodniej (choć tych oczywiście nie 
brakowało), ale z kierunków, które obrały obydwa państwa po 
upadku bloku wschodniego. Nie mamy z Białorusią potężnej siat-
ki zależności, a przez to szerokiego wachlarza instrumentów, aby  
w zasadniczy sposób wpływać na jej przyszłości. Wszystko to  
z bardzo prostej przyczyny: gdy my zajęliśmy się tworzeniem de-
mokratycznego państwa prawa oraz integracją transatlantycką  
i europejską, Aleksandr Łukaszenka budował dyktaturę. 

Nie sposób wyobrazić sobie realistyczną ścieżkę, która pozwoli-
łaby przełamać tę zasadniczą barierę. Wybór priorytetów między 
integracją z Zachodem i robieniem biznesów z Białorusią wydaje 
się oczywisty. Można argumentować, że kurs na Zachód obra-
liśmy niejako na autopilocie, ale to nie znaczy, że po wciśnięciu 
właściwego guzika można było rozsiąść się wygodnie w fotelu  
i czekać, aż transformacja państwa i gospodarki dokona się sama. 
Wymagało to wielkiego wysiłku i mobilizacji polskich sił zarówno 
na polu polityki wewnętrznej, jak i na zachodnim odcinku dyplo-
matycznym. Zachód nie był wcale zjednoczony w entuzjazmie do 
poszerzenia się na Wschód. Gra była jednak warta świeczki, bo to 
za Odrą, a nie za Bugiem, czekała na nas prawdziwa nagroda.  

Deprecjonowanie fundamentu, który udało się zbudować po 
1989 r., to błąd zaburzający perspektywę na obecne i przyszłe we-
zwania. Jego przejawem jest chociażby traktowanie całej Europy 
Środkowo-Wschodniej jako jednej całości i sugerowanie, że łączy 
ją nierozerwalna wspólnota losu. Geografia to nie wszystko. Poli-
tycznie część państw naszego regionu to członkowie zachodnich 
struktur, część leży w szarej strefie między Zachodem a Wscho-
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dem, część znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów. Polska jako 
członek NATO i Unii Europejskiej jest dziś integralną częścią świata 
zachodniego i praktycznie tylko od niej zależy, czy nią pozostanie.  

2. Budować nowe współzależności  

Warszawa powinna zwiększyć wysiłki na rzecz odbudowania kon-
struktywnych relacji z europejskimi partnerami. To pomogłoby 
nam wpływać skuteczniej na przebieg dyskusji o przyszłym kształ-
cie relacji na linii UE-USA i popychać ją w korzystnym dla nas kie-
runku zachowania równowagi między transatlantyckością i auto-
nomicznością Unii. Motywem przewodnim naszych bilateralnych 
relacji ze Stanami Zjednoczonymi powinna być zaś kontynuacja.  

To właściwe nie tylko dlatego, że bliskie i przyjazne relacje z Wa-
szyngtonem dobrze służyły Polsce przez ostatnie trzy dekady, ale 
także dlatego, że dokonując impulsywnych korekt naszej polityki 
zagranicznej, narażamy na szwank naszą wiarygodność. Tymcza-
sem to ona jest kartą przetargową nie tylko w relacjach z partne-
rem silniejszym, np. Stanami Zjednoczonymi, ale także z naszy-
mi partnerami regionalnymi, zarówno tymi będącymi członkami 
NATO i UE, jak i tymi, którzy do członkostwa w nich aspirują, jak 
np. Ukraina. Atrakcyjność współpracy z Polską jest bowiem w du-
żej mierze pochodną przewidywalności naszej polityki i pozycji  
w ramach struktur zachodnich.  

Poparcie unijnego Funduszu Odbudowy było przełomowym kro-
kiem wiążącym interesy państw członkowskich UE, ale trzeba iść 
za ciosem. Wspólny dług należy spłacić, dlatego trzeba przyśpie-
szyć prace nad wspólnymi europejskimi podatkami. Powiązania 
gospodarcze wewnątrz Zachodu to dla Polski nie mniej ważny pa-
rasol bezpieczeństwa niż NATO. Rozsądnie byłoby więc wrócić do 
dyskusji o wstąpieniu do strefy euro. 

Dziś Polska nie jest już tylko dostarczycielem taniej siły roboczej, ale 
coraz ważniejszym trybikiem w zachodnich łańcuchach dostaw, co 
czyni nie tylko naszą gospodarkę bardziej zależną od zagranicznych 
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partnerów, ale i odwrotnie. Należy to wreszcie zacząć przekładać 
na język polityki.  

Jednocześnie musimy dalej wspinać się po tej drabinie, rozwijać 
gospodarkę opartą na wiedzy i najnowszych technologiach. War-
to dążyć do tego, aby oprócz więzi gospodarczych tworzyć rów-
nolegle te instytucjonalne, animując przy tym relacje bilateralne  
z europejskimi partnerami. Ważnym, symbolicznym krokiem by-
łoby w tym kontekście powołanie polsko-niemieckiej politechniki 
lub technicznej szkoły doktorskiej, której cel stanowiłoby wspiera-
nie i finansowanie badań w bliskiej kooperacji z przemysłem. Pol-
skie państwo wydawało setki milionów złotych, aby skłonić zagra-
nicznych inwestorów do budowania w naszym kraju fabryk. Pora 
wykonać podobny krok w sprawie badań i rozwoju. 

Nie powinniśmy się bać inicjatyw, którym towarzyszy łatka protekcjo-
nizmu. Spójność i sprawiedliwość społeczna to kluczowy stabilizator, 
który chroni nasze demokracje przed ekstremizmami i zewnętrzną 
propagandą, a także wzmacnia nas na arenie międzynarodowej.  
To nie lewicowe myślenie życzeniowe. Sam George Kennan w słyn-
nym „długim telegramie”, który stał się podstawą amerykańskiej  
polityki wobec Związku Radzieckiego w czasie zimnej wojny, pod-
kreślał, że sukces w rywalizacji z Sowietami zależeć będzie w dużej  
mierze od „zdrowia i wigoru naszego własnego społeczeństwa”.  

Docelowo powinniśmy też dążyć do przynajmniej częściowego 
uwspólnotowienia polityki społecznej. Przynajmniej od czasów Bi-
smarcka wiemy, że jest ona zasadniczym spoiwem społecznym. Na 
poziomie europejskim stałaby się więc kolejnym filarem jedności 
europejskiej i wypełniałaby treścią wezwanie Roberta Schumana do 
łączenia ludzi, nie państw. Pilotażowym projektem w tym zakresie 
mogłaby być Europejska Karta Wolnego Czasu. Byłaby ona dołado-
wywana określoną kwotą z budżetu unijnego, którą każdy obywatel 
UE mógłby wydać na terenie całej wspólnoty na usługi i towary zwią-
zane z kulturą i rekreacją.  
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Konieczna transformacja energetyczna także otwiera przed nami 
nowe możliwości. Potencjalnymi partnerami w budowie naszych 
bloków atomowych mogą być Amerykanie lub Francuzi. Ci pierw-
si stanowią kuszącą alternatywę, ale może warto postawić na Pa-
ryż, aby stworzyć oś równoważenia polityki klimatycznej Berlina. 
Z Niemcami z kolei możemy wejść w partnerstwo na płaszczyźnie 
energii odnawialnej poprzez wspólne farmy wiatrowe na Bałtyku, 
a także partnerstwo wodorowe na linii Berlin-Warszawa-Kijów.  
Do realizacji tak ambitnych projektów potrzebna jest jednak po-
prawa atmosfery we wzajemnych relacjach.  

3. Trwać w unijnej wspólnocie wartości 

W równym stopniu odrzucam tezę o rozkładzie zachodniej wspól-
noty interesów i twierdzenia o końcu konstruktywistycznego Za-
chodu. Demokratyczne wartości, wolność, równość i solidarność 
pozostają fundamentem, na którym opierają się zachodnie społe-
czeństwa, i są spoiwem wspólnoty transatlantyckiej. W ostatnich 
latach Polska staje się jej przedstawicielom coraz bardziej obca. 
Podważanie zasad trójpodziału władzy, działania na rzecz ograni-
czenia wolności mediów, a także brak rozszerzenia praw mniejszo-
ści seksualnych to wysyłany pozostałym państwom Zachodu jasny 
sygnał o naszej odmienności.  

Oczywiście poczucie wspólnoty wartości nie sprawi, że świat zachod-
ni automatycznie zapragnie umierać za Gdańsk, ale nie ma też wątpli-
wości, że interesy „innych” łatwiej zignorować niż interesy „swoich”.  

Przykład Partnerstwa Wschodniego pokazuje, że Polsce łatwiej 
było przekonać pozostałe państwa Zachodu do ważnych dla nas 
inicjatyw, gdy uważały nas za „swoich”, a my potrafiliśmy przed-
stawić nasze interesy w szerszym kontekście europejskim. Do tego 
wewnętrzna spójność Zachodu z Polską jako ważną częścią tego 
regionu stanowi zasadniczy element strategii odstraszania.  

Dziś dla realizacji żywotnych celów strategicznych RP uporządko-
wanie spraw wewnętrznych jest równie ważne, jeśli nie ważniej-
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sze, jak kwestie polityki zagranicznej. Zaognianie konfliktu wokół 
przestrzegania zasad praworządności lub ataki na prywatne media 
(szczególnie te, za którymi stoi kapitał naszych kluczowych sojusz-
ników) podważają zaufanie naszych zachodnich sprzymierzeńców. 

Podobnie rzecz ma się z powielaniem antyunijnej narracji. Przykła-
dy „rozpychania się” niemieckiego Bundestagu czy Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego pokazują, że spory kompetencyjne 
między państwami narodowymi i instytucjami unijnymi można 
prowadzić dużo subtelniej, bez budzenia antyunijnych demonów 
i zarazem skuteczniej, niż robi to obecny rząd. 

*** 

Polska polityka zagraniczna od 1989 r. podążała ścieżką integracji 
ze strukturami zachodnimi. Nie ma powodów, aby z niej schodzić.  
Nasza polityka zagraniczna zbyt często porusza się między skrajnościa-
mi. Zadowolenie się kompromisem i rozwiązaniem odpowiadającym 
naszemu realnemu potencjałowi być może pozwoli także obniżyć tem-
peraturę sporów wewnętrznych. Nie potrzebujemy rewolucji, ode-
rwanych od rzeczywistości wizji czy podważania korzystnego dla nas 
status quo, lecz połączenia ambicji, chłodnej głowy i konsekwencji,  
aby budować na fundamencie stworzonym przez ostatnie trzy dekady. 

Ponadto zasadnicze pytanie, na które odpowiedzieć muszą sobie nie 
tylko rządzący, ale i my wszyscy jako społeczeństwo: czy w dalszym 
ciągu widzimy miejsce Polski na Zachodzie rozumianym zarówno 
jako wspólnota interesów, jak i wartości?

Adam Traczyk

Współzałożyciel i wiceprezes think tanku  
Global.Lab, Associate Fellow w German  
Council on Foreign Relations (DGAP), współ-
pracownik More in Common.
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Narodowy konsensus i prawidłowe rozpoznanie rysujących się 
trendów są gwarancją prawidłowej (czyli takiej, która może liczyć 
na realizację swych celów) polityki Polski w nadchodzących latach 
i sprostaniu przez nasz kraj rysującym się wyzwaniom. Potrzebu-
jemy też uczciwej debaty publicznej na ten temat, w której dysku-
tujemy z poglądami, ocenami i propozycjami naszych adwersa-
rzy, a nie wyobrażeniami na ten temat. Dobrze się zatem stało, że  
Justyna Gotkowska na łamach Klubu Jagiellońskiego zainicjowała 
dyskusję na ten temat. 

Powrót Ameryki do balansowania 

W środowisku eksperckim nie wzbudzi kontrowersji pogląd,  
że amerykańska polityka zagraniczna i system sojuszniczy pod-
legają obecnie istotnym przewartościowaniom i przebudowie.  
Wyrażona przez Joego Bidena (w jego przemówieniu uzasad-
niającym wycofanie wojska z Afganistanu) opinia, że Stany Zjed-
noczone kończą z uczestnictwem w cudzych wojnach i będą  
w przyszłości interweniować zza linii oceanu jest zapowiedzią fun-
damentalnego zwrotu.  

Jak można przypuszczać, jego istotą będzie powrót do idei ba-
lansowania układu sił w oddalonych od Ameryki regionach świa-
ta. Lapidarnie tę zmianę nastawienia amerykańskich elit ujął  
Bary R. Posen, który przypominał przypisywaną Nixonowi maksy-
mę: „Stany Zjednoczone mają sojuszników, bo mają interesy, a nie 
dlatego mają interesy, bo posiadają sojuszników”. 

Nie możemy czekać,  
aż z niebezpiecznego letargu  
obudzą się sojusznicy 

Marek Budzisz

https://mk0hcssnlsb22xc4fhr7.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2021/08/Forum-Essay-2-The-transatlantic-relationship-Radical-reform-is-in-the-U.S.-national-interest.pdf
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Posen przypomina, że zasadniczym motywem strategicznym, dla 
którego Stany Zjednoczone zdecydowały się na utworzenie NATO 
i odgrywały w tym pakcie wiodąca rolę, była pozycja i siła ZSRR 
po zakończeniu II wojny światowej. Państwa Starego Kontynentu 
osłabione w jej wyniku nie były wówczas w stanie zrównoważyć 
układu sił bez udziału Waszyngtonu. Gdyby, podobnie jak po  
I wojnie światowej, amerykańskie elity wybrały w 1945 r. polity-
kę „powrotu do domu”, to Europa stałaby się niechybnie łupem 
Moskwy, co w dłuższej perspektywie zmieniłoby na niekorzyść 
Stanów Zjednoczonych układ sił i wzmocniłoby nadmiernie Rosję.  

W opinii Posena to oczywiste równanie strategiczne dzisiaj już nie 
obowiązuje. Rosja jest znacznie słabsza niż ZSRR, a państwa euro-
pejskie wyraźnie silniejsze. Są one w stanie samodzielnie zbudo-
wać europejski układ równowagi sił i interesów – zaangażowanie 
Waszyngtonu w Europie nie jest konieczne.  

Odwołująca się do zupełnie innej niż Posen tradycji myślenia  
o relacjach międzynarodowych Mira Rapp-Hooper z Council  
on Foreign Relations w swojej ostatniej książce wzywa do ich 
przebudowy pod kątem osiągnięcia przez Waszyngton 3 podsta-
wowych celów: nie dopuścić do zdominowania jakiegokolwiek 
kluczowego regionu świata przez jeden podmiot, skłonić dotych-
czasowych sojuszników, aby ci w większym stopniu brali odpo-
wiedzialność za własne bezpieczeństwo, i przygotować się do no-
wego rodzaju konfliktów, głównie o charakterze asymetrycznym 
poniżej progu agresji kinetycznej. 

Zwolennicy przebudowy systemu sojuszniczego Stanów Zjedno-
czonych odwołują się do zmieniających się priorytetów (strate-
giczna rywalizacja z Chinami), konieczności odbudowy potencja-
łu gospodarczego i wewnętrznej dynamiki społecznej. Postulują 
także niezbędne w związku z postępem technologicznym reformy 
amerykańskich sił zbrojnych, na co potrzebny będzie okresu spo-
koju i redukcji międzynarodowych obowiązków. 
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Niezależnie jednak jak te trendy wydają się trwałe, to redukcję 
militarnej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie i na Bli-
skim Wschodzie na rzecz wzrostu zaangażowania w Azji obser-
wują także autorzy ostatniego raportu Monachijskiej Konferencji  
Bezpieczeństwa. Według nich w latach 2009-2019 siły podpo-
rządkowane Centralnemu Dowództwu (CENTCOM) amerykań-
skich sił zbrojnych, odpowiadającemu za operację na Bliskim 
Wschodzie, zostały zmniejszone o 68%. Przejawem jasnych  
intencji Waszyngtonu jest też ponad dwukrotna liczebna prze-
waga amerykańskiego dowództwa na rejonie Indo-Pacyfiku  
(INDOPACOM) – 375 tys. personelu – nad połączonymi dowódz-
twami Europejskiego (EUCOM) i Centralnego Dowództwa – odpo-
wiednio 68 tys. i 90 tys. osób.  

To wyraźne w ostatnich kilku latach przesunięcie wojskowego 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych do Azji nie doprowadzi 
do całkowitego wycofania się Amerykanów z Europy, ale trudno  
liczyć na wzrost wojskowego zaangażowania, także na wschod-
niej flance NATO.  

W poszukiwaniu europejskiej tarczy 

Wielostronny system bezpieczeństwa, w którym uczestniczy Pol-
ska od upadku komunizmu i wejścia do NATO w 1999 r., prawidło-
wo obsługiwał nasze interesy. Jednak istotnym pytaniem nie jest, 
czy był to system skuteczny w przeszłości, ale czy w przyszłości 
również spełni on nasze oczekiwania.  

Jaka jest bowiem dziś sytuacja Europy? W opinii Richard Barron-
sa, emerytowanego generała dowodzącego do 2016 r. brytyj-
skimi siłami zbrojnymi, wiele na ten temat mówią nam doświad-
czenia ewakuacji z Afganistanu i Kabulu. Jak stwierdził Barrons, 
„NATO bez Stanów Zjednoczonych ma bardzo ograniczone siły”  
i w związku z tym „ma ograniczone znaczenie”.  

Brytyjski generał podkreślał, że co najmniej kilka państw europej-
skich (w tym Wielka Brytania) postawionych przed faktem dokona-

https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/MunichSecurityReport2021.pdf
https://foreignpolicy.com/2021/08/23/europe-runs-the-risk-of-becoming-a-global-strategic-victim/
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nym o wycofaniu amerykańskiego kontyngentu zastanawiało się, 
czy nie przedłużyć swojej obecności w Afganistanie. Entuzjazm 
tych, którzy optowali za tego rodzaju opcją szybko wyparował, 
kiedy zrozumieli, że bez Amerykanów „nie posiadaliby danych 
wywiadowczych, zdolności w zakresie dowodzenia, kontroli, logi-
styki i szkolenia […]. Nie mogliby nawet dostać się do Afganistanu 
i utrzymać się tam”.  

Robert Dalsjö, ekspert szwedzkiego think tanku wojskowego FOI, 
twierdzi, że wszystkie działania UE z ostatnich 20 lat w dziedzinie 
bezpieczeństwa (oprócz sankcji na Rosję po aneksji Krymu) były 
jedynie symbolicznymi gestami albo wypadkową polityki przemy-
słowej UE (najczęściej na życzenie Francji). 

Dalsjö zadaje również pytanie, czy wiodące państwa Europy, takie 
jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania, nie powinny wziąć na siebie 
ciężaru obrony Starego Kontynentu przed ewentualną agresją.  
W oczach Skandynawów najlepszym kandydatem do odegrania 
roli europejskiej tarczy byłaby (w opinii Dalsjö) Wielka Brytania, 
która jest tradycyjnie bliska stolicom państw Europy Północnej  
w swojej perspektywie na kulturę strategiczną i ocenę wyzwań.  

Byłaby, gdyby nie „syndrom Downton Abbey”, jak określa 
szwedzki analityk politykę sprowadzającą się do próby, aby żyć 
tak jak kiedyś, nie mając ku temu wystarczających środków. Jego 
zdaniem obecnie brytyjskie siły zbrojne są po prostu zbyt słabe, 
przestarzałe i od 20 lat niedofinansowanie, aby wziąć na siebie 
główny ciężar obrony Europy. Także w Berlinie nie widzi on lide-
ra europejskiego systemu odstraszania. Niemiecką armię analityk 
określa jako koszmar.  

Te krytyczne opinie potwierdzają doniesienia o znacznych 
opóźnieniach w realizacji kluczowego z punktu widzenia bez-
pieczeństwa wschodniej flanki NATO programu wojskowej 
mobilności, pilotowanego przez Holandię. Ponadto nieza-
dowalające postępy notuje budowa sił szybkiego reagowa-

https://wavellroom.com/2021/06/30/why-europe-cant-fend-for-itself/?utm_content=bufferc1a5e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/08/25/us-european-momentum-on-military-mobility-still-stuck-in-bureaucracy/


60

nia w ramach przyjętej na szczycie NATO w Brukseli w 2018 r.  
formuły 4x30.  

Także w europejskich projektach w ramach inicjatywy stałej współ-
pracy strukturalnej (PESCO) notujemy opóźnienia. Z ujawnionego 
przez portal Politico.eu wewnętrznego raportu na temat stopnia 
zawansowania 46 wspólnych projektów wynika, że w przypadku 
35 z nich można mówić o opóźnieniach. Nawet realizacja tych, 
które nie wymagają wkładu finansowego, jest odwleczona. Ostat-
ni szczyt NATO (a zwłaszcza fiasko propozycji stworzenia wspól-
nego funduszu na rozbudowę infrastruktury i poprawę mobilności 
wojskowej) pokazał, że nie ma politycznej zgody wśród europej-
skich jego członków na przeznaczenie dodatkowych środków na 
wschodnią flankę NATO.  

W czerwcu tego roku amerykański RAND opublikował kolejny ra-
port, w którym podkreślił, że konflikt regionalny przy granicy Rosji 
może zakończyć się porażką Zachodu. Przypomnijmy, że podob-
ne wnioski analitycy tego think tanku formułowali już 5 lat temu. 
To pokazuje, jak niewielki postęp Europa zrobiła w zakresie wła-
snego bezpieczeństwa w ostatnich latach. Co więcej, traktowanie 
Starego Kontynentu jak wojskowej całości już jest wyrazem spore-
go optymizmu – państwa europejskich członków NATO nie mają 
żadnego potencjału militarnej interoperacyjności. 

Kluczowe nie jest to, czy państwa europejskie zwiększają wydat-
ki na obronę (mamy w tym wypadku do czynienia z pozytywnym 
trendem), ale to, czy dodatkowe środki budują nowe zdolności  
i niwelują dystans dzielący europejskich członków NATO od głów-
nego regionalnego rywala strategicznego – Federacji Rosyjskiej. 
Mimo pewnych wysiłków Europa nie tylko nie zmniejszyła dystan-
su wobec Rosji, ale dysproporcja ta wzrosła.  

Federacja Rosyjska osiągnęła przewagę w nowych obszarach, 
zwłaszcza rozbudowała swe instrumentarium oddziaływania  
w konfliktach asymetrycznych, toczonych poniżej progu wojny 

https://warontherocks.com/2020/07/why-nato-should-adopt-a-tactical-readiness-initiative/
https://www.politico.eu/article/leaked-document-shows-delays-in-eu-military-pact/
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE330.html
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE330.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html
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kinetycznej starego typu. Jak zauważyli Lionel Beehner i Liam Col-
lins z Modern War Institute, Rosja w swym działaniu stosuje „stra-
tegiczną mieszankę” podejścia tradycyjnego, w którym o sukce-
sie decyduje zajęcie terytorium przeciwnika i wyniszczenie jego 
sił oraz nowoczesne, asymetryczne formy oddziaływania, tylko  
w ostateczności odwołujące się do argumentu siły wojskowej.  
Celem tych ostatnich operacji jest destabilizacja sytuacji we-
wnętrznej zaatakowanego państwa i odebranie mu woli  
stawiania oporu. 

W tym sensie państwa NATO muszą, na co nie są w wystarczają-
cym stopniu gotowe, wzmacniać swe siły konwencjonalne po to, 
aby strategia odstraszania spełniała swoją funkcję. Powinny też 
przygotowywać się do konfliktów asymetrycznych, toczonych  
w nowych obszarach i przy użyciu innych niźli tradycyjnie wojsko-
we formy oddziaływania. 

Moskwa poczuła krew?  

Trudno sobie wyobrazić, jak stwierdził Edgars Rinkevics, łotewski 
minister spraw zagranicznych, by działania Łukaszenki nie były sko-
ordynowane z polityką Kremla. Wydarzeni te wskazują, że Moskwa 
nie rezygnuje z agresywnej polityki wobec sąsiadów. Równolegle 
rosyjscy eksperci podkreślają, że w nowych czasach rośnie poli-
tyczne znaczenie siły, w tym wojskowej, a także maleje skłonność 
państw europejskiego jądra, aby dbać o interesy peryferii. 

Wydaje się, że Moskwa w najbliższych miesiącach będzie reali-
zować politykę, którą Michael Kofman określił mianem „strategii 
nękania”. Polega ona na prowokowaniu napięć, próbach destabi-
lizacji wewnętrznej i wywieraniu presji na państwa sąsiedzkie, aby 
wymusić ustępstwa natury politycznej i gospodarczej. Zdaniem 
wielu ekspertów tego rodzaju strategia jest rosyjskim sposobem 
inicjowania, prowadzenia i wygrywania konfliktów o charakte-
rze par excellence wojennym, do toczenia których kolektywny  
Zachód nie jest obecnie przygotowany. 

https://mwi.usma.edu/dangerous-myths-ukraine-and-future-of-great-power-competition/
https://www.ft.com/content/d8566dc5-6818-4d9b-830b-eedcb9c8103e
https://www.ft.com/content/d8566dc5-6818-4d9b-830b-eedcb9c8103e
https://globalaffairs.ru/articles/migraczionnaya-drama-litvy/
https://warontherocks.com/2018/06/raiding-and-international-brigandry-russias-strategy-for-great-power-competition/
https://www.cnas.org/publications/reports/more-than-half-the-battle
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Szczególnie groźne, z polskiego punktu widzenia, wydają się 
oferty Moskwy formułowane pod adresem naszych zachod-
nich partnerów, takie jak chociażby te zawarte w artykule Wła-
dimira Putina, opublikowanym w „Die Zeit”. Zawierają one 
proste i niestety dla wielu reprezentantów państw starej Eu-
ropy kuszące przesłanie. Putin, diagnozując sytuację, w jakiej 
nasz kontynent znalazł się po pandemii, podkreśla potrzebę 
wspólnego wysiłku całej Europy, w tym Rosji, aby budować 
„dobrobyt i bezpieczeństwo”. Oferta stworzenia z udziałem 
Moskwy europejskiego systemu bezpieczeństwa nie tylko 
osłabia więź transatlantycką, ale grozi również przekształ-
ceniem Europy Środkowej w obszar, w którym krzyżują się 
interesy Wschodu i Zachodu Europy. Nawet jeśli uznamy, że 
to raczej Ukraina i Mołdawia są dziś zagrożone znalezieniem 
się w strefie mocnych wpływów Moskwy, to w dłuższej per-
spektywie tego rodzaju scenariusz jest niezwykle groźny także  
z naszego punktu widzenia. 

Rekomendacje dla Polski 

1. Rozbudować system Międzymorza 

W dającej się przewidzieć przyszłości nie możemy oczekiwać 
wzrostu wojskowego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na 
wschodniej flance NATO. Ponadto w najbliższym czasie nasz so-
jusznik będzie oczekiwał większego zaangażowania we własne 
bezpieczeństwo pozostałych państw Paktu Północnoatlantyckie-
go, w tym przede wszystkim tych położonych w potencjalnie za-
palnych rejonach. 

W konsekwencji (w scenariuszu kooperacyjnym i optymistycznym) 
dojdzie do przyjaznej regionalizacji w zakresie polityki powstrzy-
mywania i reagowania na zagrożenia. Przyjaznej, bo niezakładają-
cej porzucenia przez Waszyngton sojuszników, a raczej wspiera-
nia ich dążeń do większej samodzielności, zwłaszcza na poziomie 
pozyskania tych zdolności, którymi Europa dziś nie dysponuje,  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65899
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i umiejętności reagowania na zagrożenia poniżej poziomu konflik-
tu kinetycznego.  

Z tego powodu w ramach naszego systemu sojuszniczego,  
a nie alternatywy do niego Polska będzie musiała przyjąć w naj-
bliższych latach opcję rozbudowy powiązań w ramach systemu 
Międzymorza, zwłaszcza państw podobnie postrzegających 
zagrożenia dla swego bezpieczeństwa (m.in. Szwecji, Finlandii 
i Rumunii), i wzorować się na większej operacyjnej samodzielno-
ści i zdolności szybkiego reagowania Turcji.  

Ankara wydająca w kwotach bezwzględnych obecnie niewiele 
więcej od Polski na uzbrojenie uzyskała znaczenie większy poziom 
sprawności sił zbrojnych. Stało się tak dzięki temu, że w sposób 
świadomy Turcja postawiła na rozwój rodzimego sektora zbroje-
niowego i własnych rozwiązań w tym zakresie.  

Innym przykładem kraju prowadzącego podobną politykę jest 
Izrael. Państwa położone w rejonach zapalnych lub potencjal-
nie zapalnych (Polska graniczy z Federacją Rosyjską i niestety 
znajduje się w takim położeniu) muszą zarówno więcej wy-
dawać na własne bezpieczeństwo, jak i dążyć do uzyskania 
zdolności działania samodzielnego, na wypadek gdyby nasza 
ocena sytuacji różniłaby się od opinii sojuszników. Szczególnie 
dotyczy to zdolności walki z agresją poniżej progu tradycyjne-
go konfliktu kinetycznego. W ramach systemu sojuszniczego 
Polska winna dążyć do uzyskania pozycji regionalnego „węzła 
siły”, jednocześnie zwiększać możliwości działania naszych sił 
zbrojnych i budować zdolności interoperacyjne z państwami 
regionu. Wzorem dla nas powinna być w tym ostatnim przypad-
ku współpraca po 2014 r. Szwecji i Finlandii. Twierdzenie Justy-
ny Gotkowskiej, jakoby były to opcje alternatywne i groźne dla 
naszego systemu sojuszniczego, wydaje się w świetle takiego 
rozumowania nieuprawnione. 
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Różnice w zakresie „efektywności” wykorzystania przez Turcję  
i Polskę budżetów wojskowych wyraźnie można dostrzec na przy-
kładzie poniższego zestawienia:

Wydatki na obronę w mln dolarów USA

2017 2018 2019 Średnio rok

Turcja 12 972 14 145 13 919 13 679

Polska 9 936 11 857 11 902 11 232

Personel wojskowy w tys.

Turcja 417 444 346 402

Polska 105 110 119 111

Żródło: NATO, Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2019), 29 Novem-
ber/Novembre 2019,  https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2019_11/20191129_pr-2019-123-en.pdf 

Propozycje wzięcia przez Polskę na siebie większych ciężarów  
w zakresie własnego bezpieczeństwa nie są pochodną „mocar-
stwowego” myślenia czy nieadekwatnej oceny naszych możliwo-
ści, ale wynikiem przekonania, że nie możemy czekać na to, aż nasi 
europejscy sojusznicy zrobią to za nas. Należy podkreślić, że mają 
oni inną ocenę własnej sytuacji bezpieczeństwa, która zniechęca 
do stanowczych działań. 

2. Zwiększyć własny potencjał 

Nowe realia wymuszają też zmianę priorytetów politycznych. Polity-
ka wschodnia i środkowoeuropejska winna stać się główną domeną 
zainteresowania polskiej dyplomacji w nadchodzących latach. Po-
winno tak być nie dlatego, że stanowiłoby to alternatywę dla umow-
nej opcji prozachodniej, ale z tego powodu, że należy nadrobić za-
niedbania i odzyskać pozycje utracone w czasach, kiedy kolektywny 
system bezpieczeństwa był wystarczającą gwarancją.  

Tradycyjna polityka odstraszania również w nowych realiach nie 
traci znaczenia. Polska i inne państwa wschodniej flanki NATO 
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będą musiały przygotować się na reagowanie na zagrożenia dwo-
jakiego rodzaju – zarówno klasycznego konfliktu kinetycznego, 
jak i wieloobszarowej agresji asymetrycznej (niekonwencjonalnej, 
wykorzystującej różnice potencjałów) poniżej artykułu 5.  

Rosja w ostatnich latach znacznie rozbudowała swe instrumenta-
rium w tym zakresie, a jak pisał jeszcze w 2013 r. szef rosyjskiego 
Sztabu Generalnego, Walerij Gierasimow, działania asymetryczne 
poniżej progu konfliktu kinetycznego pochłaniać będą 80% sił  
i środków. W środowisku zachodnich ekspertów trwa debata, czy 
w istocie mamy do czynienia z nową strategią Federacji Rosyjskiej, 
określaną też przez Gierasimowa mianem „aktywnej obrony”, czy 
raczej z postrzeganiem przez rosyjskich sztabowców tego, do 
jakiego rodzaju działań zbrojnych przygotowują się ich przeciw-
nicy. Można spotkać się zarówno ze zwolennikami pierwszego, 
jak i drugiego podejścia, jednak większość analityków wydaje 
się zgadzać, w moim odczuciu, z opinią Chrisa Dougherty’ego, 
że zarówno Rosja, jak i Chiny przygotowują się do działań zbroj-
nych w warunkach zdeformowanego środowiska informacyjnego,  
w którym wpływ na zdolności drugiej strony w zakresie zbierania  
i interpretowania informacji może być czynnikiem przesądzającym 
o sukcesie. 

Oznacza to konieczność zwiększenia świadomości sytuacyjnej 
polskich sił zbrojnych, pozyskanie zdolności działania w nowych 
obszarach i przede wszystkim wzmocnienie systemu odporności 
państwa. Realizacja tradycyjnej polityki odstraszania w obliczu 
opóźnień w działaniu sojuszników z Zachodu wymusza też po-
noszenie przez Polskę większych ciężarów związanych z bezpie-
czeństwem. Z racji swojej wielkości, potencjału demograficznego 
i możliwości finansowych Polska powinna stać się gwarantem i re-
gionalnym eksporterem bezpieczeństwa. Dbając o własne dobro, 
musimy również zatroszczyć się o stabilizowanie sytuacji mniej-
szych państw sąsiednich. 

https://www.researchgate.net/publication/329933852_Getting_Gerasimov_Right
https://www.researchgate.net/publication/329933852_Getting_Gerasimov_Right
https://www.cna.org/CNA_files/PDF/Russian-Military-Strategy-Core-Tenets-and-Operational-Concepts.pdf
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3084&context=parameters
https://warontherocks.com/2021/09/confronting-chaos-a-new-concept-for-information-advantage/
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3. Ostrożnie inwestować w niemiecko-polski sojusz 

Piszącemu te słowa bliska jest idea proponowana chociażby 
przez Andrew Michtę i Jamesa Carafano amerykańsko-niemiecko-
-polskiej kooperacji wojskowej, która mogłaby się przyczynić do 
wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Jednym z głównych celów 
polsko-niemiecko-amerykańskiego trójkąta mogłaby być ostat-
nia propozycja Wessa Mitchella mówiąca o wzmacnianiu Ukrainy, 
aby stworzyć dla rosyjskiego ekspansjonizmu barierę nie do po-
konania i doprowadzić do zwrócenia uwagi Moskwy na Wschód. 
Amerykański ekspert jest zdania, że większe zaangażowanie Rosji  
w rozwój Syberii i Dalekiego Wschodu (czemu winien sprzyjać 
kolektywny Zachód) z czasem doprowadzi do ujawnienia się  
i wzmocnienia sprzeczności interesów Moskwy i Pekinu, co może 
osłabić silne związki obydwu państw. 

Czy w Berlinie podobnie ocenia się sytuację w zakresie bezpie-
czeństwa na Wschodzie i przez to trójkąt amerykańsko-niemiec-
ko-polski jest realną opcją polityczną? Wydaje się, że tak nie musi 
być, skoro Niemcy nie tylko nie dotrzymują przyjętych w czasie 
szczytu NATO w Walii zobowiązań w zakresie wzrostu wydatków 
na obronność (mimo wieloletniej i znaczącej nadwyżki budżeto-
wej), ale również zaniedbują własny potencjał wojskowy. Sygna-
lizują to przez coroczne raporty Bundestagu. Nakładają się na to 
negatywne doświadczenia Polski i państw naszego regionu zwią-
zane z gazociągiem Nord Stream 2. 

Polsko-niemiecki tandem czy też „koalicja chcących działać”, któ-
rej powołanie postulowała niedawno Annegret Kramp-Karren-
bauer, ma sens tylko wtedy, gdy wysiłki włożone w stworzenie 
tego formatu oznaczają wzrost wspólnych nakładów na obronę 
wschodniej flanki i uzyskanie nowych zdolności. 

Nie mamy gwarancji, że uda się nam skutecznie pogłębić koope-
rację z Niemcami w wymiarze obronności, jednak nie oznacza 
to rekomendacji, aby zaniechać starań w tym zakresie. Warto  

https://www.realcleardefense.com/articles/2021/07/14/us-german-polish_cooperation_key_to_securing_europes_eastern_flank_785451.html
https://nationalinterest.org/feature/strategy-avoiding-two-front-war-192137
https://www.dw.com/en/germany-posts-record-breaking-budget-surplus/a-51991140
https://www.dw.com/en/germany-posts-record-breaking-budget-surplus/a-51991140
https://www.german-times.com/the-bundeswehr-is-plagued-by-understaffing-and-equipment-shortages-but-policymakers-reject-a-significant-budget-increase/
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m.in. poprzeć ostatnią propozycję Annegret Kramp-Karrenbauer, 
o ile w powyborczym krajobrazie politycznym Niemiec będzie ona 
realna. Ponadto we współpracy z Niemcami zastanówmy się nad 
rozszerzeniem o Polskę programu nuclear sharing. Kierunek nie-
miecki powinien (obok wschodniego) być jednym z kluczowych 
zagadnień polskiej polityki zagranicznej. Jednak nie możemy sta-
wiać wszystkiego na jedną kartę – sprzeczności między perspekty-
wą Warszawy i Berlina może nie udać się przezwyciężyć.  

*** 

Rosja i jej elity wierzą w rosnące znaczenie presji o charakterze 
wojskowym w osiąganiu politycznych celów. Wymuszają reakcję 
państw frontowych zarówno na poziomie politycznym, jak i wojsko-
wym. Czekanie na to, aż nasi partnerzy z Zachodu dojrzeją i w od-
powiedni sposób zaczną reagować na oczywiste zagrożenia, jakie 
stwarza rosyjska polityka, może okazać się bolesnym złudzeniem.  

Wezwania uczestników polskiej debaty publicznej, którzy (jak piszący 
te słowa) opowiadają się za wzmocnieniem systemu odpornościowe-
go państwa polskiego, reformą i rozbudową naszych sił zbrojnych,  
a także większą samodzielnością w polityce zagraniczne (w pierw-
szym rzędzie mającą wymiar regionalny) nie wynikają z chęci porzu-
cenia polityki zakotwiczenia w instytucjach kolektywnego Zachodu, 
ale z obawy, że odpowiedź, jakiej te instytucje udzielają na nadcho-
dzące zagrożenia, może okazać się niewystarczająca. 

Marek Budzisz

Historyk i publicysta. W przeszłości doradca ministra 
finansów i szefa URM w rządzie Jerzego Buzka. Obec-
nie współpracownik Strategy & Future. Ostatnio wy-
dał „Wszystko jest wojną. Szkice o rosyjskiej kulturze 
strategicznej”. 
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Klub Jagielloński to niepartyjne stowarzyszenie łączące społecz-
ników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokole-
nia działających wspólnie na rzecz dobra wspólnego. Pracujemy  
na rzecz sprawnego państwa i podmiotowości obywateli.

Eksperci i współpracownicy Klubu Jagiellońskiego przygotowują 
opinie, analizy i eseje, które przeczytać można na www.klubja-
giellonski.pl i w internetowym czasopiśmie idei „Pressje”. Znaleźć 
można tam komentarze dotyczące bieżących wydarzeń, ale też te-
matów, na które brak miejsca w głównym nurcie debaty.

Jeżeli spodobał Ci się niniejszy raport, dołącz do grona darczyń-
ców Klubu Jagiellońskiego!

Możliwości wsparcia:

• bezpośrednia wpłata na konto Klubu Jagiellońskiego:
47 1020 2892 0000 5102 0582 9454 (PKO BP S.A.) tytułem:  
„Darowizna na cele statutowe”
• wpłata w formie darowizny przez stronę www.klubjagiellonski.
pl/wesprzyj-nas za pomocą:
– przelewu ze strony banku
– karty płatniczej
– aplikacji BLIK
– portfela elektronicznego
• przekazanie 1% podatku na rzecz Klubu Jagiellońskiego –  
nr KRS 0000128315

Dziękujemy za Twoje wsparcie!
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Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę  
z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania 
zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsię-
biorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz two-
rzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy do-
świadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami  
niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnic-
two w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji 
Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej 
oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych 
organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organiza-
cje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowa-
dzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana 
ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość 
publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każ-
dorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem 
zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż 
środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone  
w jego treści.
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Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynko-
wymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami nieza-
leżność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publiku-
jemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane  
„na zewnątrz”.

Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynko-
wymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej 
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy  
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie ty-
tułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta 
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę 
współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania 
analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wy-
klucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces sta-
nowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem 
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału 
powstałego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą  
w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indy-
widualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynko-
wych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicz-
nego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym 
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpo-
wiedniej komisji parlamentarnej).
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Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośred-
niczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami  
i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyj-
nych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami 
rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie 
zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub 
Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje różne-
go rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawi-
cieli różnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata 
biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagad-
nień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny  
i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.
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Jak wydamy ponad 100 miliardów?  
Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy

W raporcie „Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena pro-
jektu Krajowego Planu Odbudowy” eksperci CAKJ przygoto-
wali ewaluację projektu, ale także zaproponowali dodatkowe 
reformy, które mogą być dla politycznych decydentów cenną 
inspirację do korekty przedstawionego dokumentu.

Starość po polsku. Propozycja reformy 
systemu opieki nad osobami starszymi

Słabość systemu opieki senioralnej wyrasta na jedno  
z najważniejszych wyzwań na trzecią dekadę XXI wieku.  
W raporcie prezentujemy swoistą mapę drogową dla de-
cydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki  
w zakresie opieki senioralnej.

Zielony konserwatyzm. Wyzwania  
i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach

Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie 
powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na 
własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie 
przepracować temat, proponując autorski wkład do global-
nej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami.

Przemilczane nierówności.  
O problemach mężczyzn w Polsce

Błędem jest założenie, że mężczyźni we wszystkich gru-
pach społecznych są uprzywilejowani. Utrwalanie go  
w dyskursie publicznym prowadzi do wykluczenia proble-
mów mężczyzn z puli zjawisk wymagających politycznego 
rozwiązania.

Dorobek publikacyjny
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Rząd pod lupą.  
Ranking polityk publicznych 2020

Reakcja rządu na wybuch epidemii była szybka i zdecydo-
wana, a do tego ciesząca się dużym zaufaniem społecznym. 
Niestety, późniejsze działania, a przede wszystkim przy-
gotowania do II fali pandemii, obnażyły wszystkie słabości  
polskiego państwa.

Nierealne oczekiwania. Bilans i perspektywy 
stosunków polsko-chińskich

W ostatniej dekadzie Polska osiągnęła niespotykany wcze-
śniej poziom relacji politycznych z Chinami. Nie pomogło  
to jednak ani w otwarciu chińskiego rynku na import znad  
Wisły, ani w sprowadzeniu dużych chińskich inwestycji.

Po dywersyfikacji. Polski rynek gazu – 
historia i postulaty zmian

Zakończenie wieloletniej umowy gazowej z Gazpromem oraz 
kluczowych inwestycji dywersyfikacyjnych zamknie pewną 
epokę na polskim rynku gazu i stworzy zupełnie nowe uwa-
runkowania wymagające na nowo zdefiniowania kluczowych 
wyzwań i odpowiedzi na nie. 

Pracować po republikańsku. 
Marzenie o państwie jako dobrym pracodawcy

Administrację publiczną cechuje przekonanie o niskiej legi-
tymizacji własnego istnienia i własna odmiana folwarcznych 
stosunków międzyludzkich w pracy. Skutkuje to przyjmowa-
niem postaw asekuranckich, niską innowacyjnością działań, 
kompleksem niższości wobec „rynku”.
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Przez Bałkany do Brukseli? 
Przyszłość Partnerstwa Wschodniego

Polska powinna zbudować na poziomie europejskim nar-
rację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii  
i kultury, która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-
-czarnomorską będącą integralną częścią Europy.

Podatkowy labirynt. Wyzwania 
polskiego systemu danin publicznych

Arbitraż w podatkach dochodowych i brak sterowności sys-
temu – głównie dlatego polskie podatki są postrzegane jako 
niesprawiedliwe. Niestety, bez dostępu do danych Minister-
stwa Finansów nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak po-
winna wyglądać struktura podatkowa w Polsce.

Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze  
decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu 
pandemii COVID-19

Z analizy wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś fak-
tycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący,  
jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych 
pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę w 
scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru. 

Fikcja jawności. Działalność lobbingowa  
w Sejmie RP w latach 2006-2019

Analiza ustawy o działalności lobbingowej w procesie  
stanowienia prawa prowadzi do wniosku, że mamy do czy-
nienia jedynie z pozorną regulacją.
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Uciekające metropolie. 
Ranking 100 największych polskich miast

Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dy-
stansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami 
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na 
biedny wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym 
stało się posiadanie w regionie dużej metropolii.

Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji

Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk 
stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ 
cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się  
do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też fun-
damentalnie przeobraża środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowa-
nie decyzji w służbie społeczeństwu

Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość  
o interes społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” au-
torzy z Fundacji Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wska-
zują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrze-
bujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów 
i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii 
zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Kto powinien dbać o nasze konta?  
Polska wobec europejskiej unii bankowej

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół 
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce 
ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną wa-
lutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności 
Polski w europejskiej unii bankowej.
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Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał 
współpracy Polski z państwami Bałkanów 
Zachodnich

Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmio-
tem na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego  
procesu jest bezprecedensowy wzrost aktywności  
polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich 
latach.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach  
zasady subsydiarności w Unii Europejskiej

Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczy-
niają się do niwelowania deficytu demokratycznego 
UE. Zamiast tego pełnią funkcję legitymizującą dla eks-
pansji kompetencyjnej i rozwoju systemu regulacyjne-
go w UE. Przedstawiamy kolejny raport CAKJ autorstwa  
prof. Tomasza Grosse.

Deglomeracja czy degradacja? 
Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce

Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju 
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu 
postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione 
przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego 
dostępu do środków i inwestycji, ale tracą również kapitał 
ludzki.

Pod redakcją P. Musiałka, T. Ociepki, M. Kędzierskiego
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Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna, 
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie 
procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując doro-
bek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach 
polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję. 
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Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju 
polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed wy-
zwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego. 
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka 
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicz-
nego analizują potencjalne pola współpracy oraz najwięk-
sze bariery.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako 
sposób na decentralizację polskich uczelni

W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany 
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji tzw. 
kolegiów, które mogą stać się potrzebnym, skutecznym fo-
rum wewnętrznej współpracy, niezbędnej dla spożytkowa-
nia energii obecnej na polskich uczelniach.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy 
rozwoju elektromobilności w Polsce

Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju elektromo-
bilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. Publi-
kacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale  przedsta-
wia rekomendacje, będące propozycją korekty rządowej 
strategii rozwoju elektromobilności.

Rząd pod lupą. 
Ranking polityk publicznych 2018

Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność 
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych 
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cen-
zurki nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozo-
staje w Polsce niska.
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Kontakt w sprawie
współpracy:

Paweł Musiałek
Dyrektor CAKJ,

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

tel: 792 302 130
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl

www.klubjagiellonski.pl




