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polskiego rządu gwarantem
bezpieczeństwa oraz podmiotem i partnerem w realizacji
polityki bezpieczeństwa
i obronności jest NATO. Idąc
dalej, struktury unijne o cha-

udział uczestników w różnych
gremiach o zbliżonym charakterze? Tu powraca także temat
utopijnej wizji EuroArmii. Patrząc szeroko, widać, że Polska daje jasny przekaz, liczą

jednostek organizacyjnych
o charakterze wojskowym.
Można wyciągać różne wnioski z militarnych działań unijnych, ale powinno się jednak
wyjść od innego pytania:
www.dziennikbaltycki.pl

wet więcej, bo zazwyczaj to
wręcz sprzeczność wielu podstawowych interesów państw
członkowskich. Przyrównując
skostniałe struktury i procedury unijne do teorii i pirami-

ropejskiej Wielkiej Brytanii.
W mojej opinii te kierunki będą kluczem w geopolityce i to
w tę stronę powinna zwracać
się polska polityka i racja stanu. a ¹
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