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Dwadzieścia lat temu, 12 marca, w Centrum Trumana w Independence, USA odbyła się 

uroczystość przekazania instrumentów ratyfikacyjnych przystąpieniado NATOPolski,Republiki 

Czeskiej i Węgier na ręce ówczesnej Sekretarz Stanu USA pani Madeleine Albright.Profesor 

Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych RP, wygłosił wtedy zapomniane 

dziś przemówienie, w którym obwieścił powrót Polski do wolnego świata. 

 W MSZ przemówienie pisane było wielkim nakładem pracy pod wnikliwym nadzorem 

Profesora – przerabiane do ostatniej chwili. Zdawano sobie sprawę, że dokonuje się wydarzenie 

historyczne.  Począwszy od Krzysztofa Skubiszewskiego kolejni ministrowie spraw 

zagranicznych i ich współpracownicy odbudowywali międzynarodową pozycję kraju. Z wasala 

Moskwy stawaliśmy się suwerennym państwem. Formalna przynależność do NATO oznaczała 

trwałe odzyskanie wolności, gwarantowane przez 5 artykuł Traktatu Waszyngtońskiego.  

 Zanim zaproszono trzy państwa Europy Środkowej do NATO, Sojusz i stolice głównych 

państw Sojuszu adaptowały się do międzynarodowej sytuacji po zakończeniu zimnej wojny. 

Uruchomiono Partnerstwo dla Pokoju, program ułatwiający współpracę sił zbrojnych państw 

spoza NATO z Sojuszem. Powstała Rada NATO-Rosja, by nie alienować Moskwy od 

Zachodu.Wspierano demokratyczne i rynkowe reformy na obszarze całego byłego bloku 

komunistycznego- razem z Rosją. Jednak bliskie relacje Waszyngtonu z Rosją nie dały Moskwie 

prawa blokowaniaaspiracji państw Europy Środkowej do członkostwa w NATO. W 1995 Sojusz 

opublikował studium o warunkach rozszerzenia NATO. Kandydat musiał posiadać funkcjonującą 

demokrację i gospodarkę rynkową, chronić mniejszości narodowe, rozwiązywać w sposób 

pokojowy konflikty, uczestniczyć w operacjach Sojuszu i roztaczać demokratyczno-cywilną 

kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi. Dlatego autokratyczne, prześladujące mniejszości 

narodowe rządy premiera Vladimira Meciara uniemożliwiły Słowacji dołączenie do NATO w 

1999 roku. 

Aby poszerzenie NATO stało się możliwepotrzebny był wielki wysiłek polskiej 

dyplomacji i amerykańskich przyjaciół w administracji, Kongresie i w organizacjach społecznych 

(polonijnych i żydowskich). Dlatego podziękowanie ministra Geremka dla prezydenta Clintona i 

sekretarz Albright nie miało charakteru grzecznościowej formalności a „naród amerykański” to 

wielu amerykańskich przyjaciół Polski. 

Przemówienie Bronisława Geremka jest zapisem dumy i radości z osiągniętego sukcesu. 

Są w nim jednak ostrzeżenia, które brzmią niepokojąco aktualnie, niemal wizjonersko. 

Szczególnie podkreślenieznaczenia demokratycznych wartości oraz silnych więzi 

transatlantyckich dla NATO i dla powstawania nowego ładu międzynarodowego. „To są źródła 

naszej siły”-mówi  Minister.W oparciu o nie będzie można sprostać wyzwaniom XXI wieku. 

Niedawno opublikowany raport ośrodka Harvard Kennedy School „NATO ma siedemdziesiąt lat; 

Sojusz w kryzysie”
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 wymienia prezydenta Trumpa,  jego publicznie wyrażany sceptycyzm wobec 

zobowiązań wynikających z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz słabość w konfrontacji z 

                                                           
1
 ambasadorowie.org 



prezydentem Putinem jako zasadnicze zagrożenie dla przyszłości Sojuszu: „Prezydent Trump jest 

pierwszym amerykańskim prezydentem, który uważa Unię Europejską za ekonomicznego 

konkurenta USA a nie istotnego partnerazarówno USA jak NATO”. W tym samym raporcie 

pisze się o wewnętrznym zagrożeniu dla Sojuszu jakie stanowią obecne rządy Polski, Węgier i 

Turcji, tłumiące wolność mediów publicznych i niszczące wewnętrzną praworządność. 

Dewastacja liberalnej demokracji w kraju przez PiS osłabia pozycję Polski nie tylko w 

UE ale także NATO,więcej - podważa jedność Zachodu.  Zastępowanie Sojuszu „bliskimi 

relacjami” z prezydentem Trumpem jest lekceważeniem bezpieczeństwa Polski. Obrona 

osamotnionej Polski nie leży w strategicznym interesie USA. Natomiast dla Waszyngtonu obrona 

Polski jako integralnej części Europy Zachodniej będzie konieczna dla zachowania 

transatlantyckiej jedność. 

Dla Polski, państwa średniej wielkości położonego w geopolitycznie trudnym miejscu, 

mocna pozycja w organizacjach wielostronnych – UE i NATO – jest niezbędna dla zachowania 

suwerenności. 
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https://www.belfercenter.org/publication/nato-seventy-alliance-crisis#footnote-111-backlink Autorzy raportu – 

Nicholas Burns I Douglas Lute, to dwaj byli ambasadorowie USA przy NATO. 
2Powołaliśmy ‘Konferencję Ambasadorów RP’ ,grupę byłych przedstawicieli RP,  której celem 
jest analiza  polityki zagranicznej, wskazywanie  pojawiających się zagrożeo dla Polski i 
sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzed do szerokiej opinii publicznej. Łączy nas wspólna 
praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego paostwa Europy, 
znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna 
to wyraz interesów Paostwa a nie interesów partii rządzącej. 
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