
 

Przemówienie Bronisława Geremka, Ministra Spraw Zagranicznych RP z 12 marca 1999 

roku, Independence, USA (podczas uroczystości podpisywania dokumentów związanych z 

przystąpieniem do NATO) 
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Pani Sekretarz Stanu, Ekscelencje, Panie i Panowie 

Pięćdziesiąt trzy lata temu w niedalekim Fulton, w stanie Missouri, Winston Churchill wygłosił 

swoje słynne przemówienie. Powiedział: Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad 

Adriatykiem na kontynencie opadła żelazna kurtyna”. W dniu dzisiejszym z radością i dumą 

świętujemy koniec dwubiegunowego świata, którego symbolem była Żelazna Kurtyna. Przynosi 

to satysfakcję szczególnie tym, który przez ostatnie pół wieku tak wiele poświęcili w walce o 

wolność. 

Dla Polaków Zimna Wojna, która siłą wykluczyła nasz kraj z Zachodu kończy się wraz z naszym 

przystąpieniem do NATO. Polska jako członek najpotężniejszego sojuszu demokratycznych 

narodów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej włącza się w kluczowy proces pokonywania 

dawnych podziałów i przyczynia do bezpieczeństwa i stabilizacji Europy. 

To niezwykłe osiągniecia nie byłoby możliwe bez przywództwa, wizji i odwagi osób, które 

odegrały w tym procesie role kluczową. Jesteśmy głęboko wdzięczni Prezydentowi Billowi 

Clintonowi i Sekretarz Stanu Madeleine Albright. Dziękujemy narodowi amerykańskiemu, który 

wytrwale popierał nasze aspiracje. 

Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że Sojusz jest wspólnota wartości. Przez ostatnie pięćdziesiąt 

lat  sukces NATO został zbudowany na zasadach demokracji oraz praw i wolności 

obywatelskich, podzielanych przez wszystkich członków. Narodom, które dziś przystępują do tej 

wspólnoty odmawiano tych wartości do 1989 r. Na ulicach Budapesztu w 1956 r., Pragi w 1968 

r. i Gdańska w 1970 i 1981 r. płaciły za nie wysoką cenę. Udowodniły tym samym swój 

demokratyczny mandat, który daje im prawo być tutaj w dniu dzisiejszym. 

Polska będzie dobrym i wiarygodnym sojusznikiem, na „dobre i na złe”. Jesteśmy przygotowani 

zarówno do korzystania z przywilejów jakie daje członkostwo, jak i ponoszenia zobowiązań jakie 

członkostwo za sobą pociąga. Przyczynimy się wymiernie do wzmocnienia Paktu i do rozbudowy 

jego wojskowej i politycznej siły. Chcę zapewnić naszych sojuszników, że nie zabraknie nam 

determinacji, odwagi i wyobraźni potrzebnych do umocnienia naszych zdolności jako członka 

Sojuszu. 
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Jesteśmy przekonani, że NATO musi pozostać sojuszem obronnym, opartym na zasadzie 

solidarności. Zacytuję Prezydenta Trumana, który powiedział „Bezpieczeństwo i dobrobyt 

każdego członka tej wspólnoty zależy od bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich. Nikt z nas w 

pojedynkę nie osiągnie ekonomicznego dostatku i militarnego bezpieczeństwa. Nikt z nas w 

pojedynkę nie zapewni trwania wolności”. 

Senator Vandenberg nazwał Sojusz „braterstwem pokoju”. Podzielamy pogląd, że NATO ma do 

odegrania wielka rolę w promowaniu demokracji, praw człowieka i solidarności. 

Panie i Panowie, 

Proszę pozwolić mi powiedzieć kilka słów o stosunkach Ameryki i Europy. Polska będzie 

oddanym rzecznikiem zarówno procesu europejskiej integracji, jak i silnych więzi 

transatlantyckich. Stany Zjednoczone dały wspólnocie atlantyckiej przywództwo, stabilność i 

siłę. Europa stale potrzebuje silnego amerykańskiego zakotwiczenia dla swojego rozwoju i 

bezpieczeństwa. I odwrotnie: amerykańskie bezpieczeństwo i dobrobyt zależą od rozwijającej się 

i wiarygodnej Europy. 

Powinniśmy otworzyć drzwi przed tymi, którzy walczyli o wolność. Nigdy więcej żadna kurtyna 

nie może podzielić Europy. Chociaż nie byłaby tak twarda jak ta żelazna, prawie na pewno 

byłaby równie okrutna. Podzieliłaby nas gospodarczo, jeśli nie politycznie. 

Oparte na wspólnych wartościach i zasadach NATO musi promować zorientowane na wartości 

podejście do demokracji, stabilizacji i pokoju. Wyzwanie czekające nas w nadchodzącym 

stuleciu, zadanie stworzenia nowego ładu międzynarodowego musi towarzyszyć nam 

nieustannie, musi być niezbywalna i nieodłączną częścią naszych działań. Aby sprostać temu 

wyzwaniu musimy strzec demokratycznych wartości wpisanych do Traktatu Waszyngtońskiego, 

zdolności obrony mocnych więzi transatlantyckich oraz siebie samych. To są źródła naszej siły. 

Nie możemy pozwolić, aby wygasły w przyszłości. 

To wielki dzień dla Polski, jak i dla milionów Polaków rozproszonych po wszystkich 

kontynentach. Polska wraca na zawsze tam gdzie jest jej miejsce: do wolnego świata. Polska nie 

jest już osamotniona w obronie swojej wolności. Jesteśmy w NATO dla „naszej i waszej 

wolności” [od tłumacza: ten fragment Minister wygłosił po polsku i angielsku] 

Panie i Panowie, 

Dla Biblioteki im. Prezydenta Harryego Trumana przywieźliśmy z Polski kilka pamiątek o 

historii naszej drogi ku wolności, wśród nich plakat wyborczy z 1989 r., z wizerunkiem Gary 

Coopera z filmu „W Samo Południe”. Pomógł nam wygrać. Dla Polaków samo południe stało się 

dziś. 

 


