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BŁASZCZAK: DZIŚ NIKT NIE WYOBRAŻA SOBIE
NATO BEZ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
– Dziś już nikt nie wyobraża sobie NATO bez państw Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił w
czwartek szef MON Mariusz Błaszczak na początku spotkania ze swoimi odpowiednikami z państw tzw.
bukaresztańskim dziewiątki w Warszawie.
W czwartek do stolicy Polski przylecieli ministrowie lub wiceministrowie obrony państw tworzących
tzw. bukaresztańską dziewiątkę. Należą do niej kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja
i Węgry), państwa bałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa) oraz Bułgaria i Rumunia. Dziesiątym uczestnikiem
spotkania jest przedstawiciel Departamentu Obrony USA. B9 to format grupujący wszystkie państwa
wschodniej ﬂanki NATO i Unii Europejskiej, który kilka lat temu powstał z inicjatywy Polski i Rumunii.
Szef MON Mariusz Błaszczak, witając gości w czwartek w Warszawie podkreślił, że spotkanie jest
dowodem na solidarność, bliską współpracę i siłę państw należących do B9. Przypomniał, że Polska,
Czechy i Węgry przystąpiły do NATO 20 lat temu, zaś pozostałe państwa bukaresztańskiej dziewiątki –
15 lat temu.

Przez te lata z nowych członków NATO staliśmy się państwami, bez
których nikt nie wyobraża sobie dziś Sojuszu. To my tworzymy NATO. (...)
Działanie razem ma sens. Jedność oraz współpraca polityczna i militarna
pomogą obronić się przed zagrożeniami. Państwa wschodniej ﬂanki stoją
w pierwszej linii, zawsze są gotowe nieść pomoc naszym sojusznikom.
Jesteśmy nierozerwalną częścią NATO.
szef MON Mariusz Błaszczak

W czwartek na warszawskiej cytadeli uczestnicy spotkania symbolicznie zasadzili 10 jesionów, które
będą teraz tworzyły aleję NATO w pobliżu nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego, która obecnie
jest w budowie. Drzewa mają upamiętniać 20-lecie obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim
oraz 70-lecie istnienia samego NATO. Okrągła rocznica podpisania traktatu północnoatlantyckiego
przypada właśnie w czwartek.
Czytaj też: 20 lat Polski w NATO. Cztery spojrzenia
Narada ministrów obrony grupy B9 potrwa do piątku. Tematami rozmów mają być możliwości

wspólnego wkładu w poprawę odstraszania i obrony NATO, zgodnie z zasadą 360 stopni, czyli
działania na wszystkich kierunkach strategicznych. MON w tym kontekście w szczególności wskazuje
na planowanie, łańcuch dowodzenia w naszym regionie, zapewnienie sił o odpowiedniej gotowości
oraz wsparcie dla partnerów Sojuszu.
Tematem obrad będzie także możliwość współpracy w ramach nowych inicjatyw unijnych, m.in.
PESCO (stała współpraca strukturalna w dziedzinie obronności), Europejski Fundusz Obronny i
mobilność wojskowa.
Zasadnicza część narady odbędzie się w piątek w ośrodku MON w Helenowie koło Warszawy. Jednak w
czwartek wieczorem ministrowie spotkają się na roboczej kolacji z prezydentem Andrzejem Dudą.
Czytaj też: Dowódca operacyjny: 20 lat Polski w NATO to przede wszystkim zmiana mentalności

