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Szanowni Goście, Panie i Panowie Oficerowie, Szanowni Państwo. 

20 lat temu, 12marca 1999 roku Polska przystąpiła do NATO. W Independence 

w stanie Missouri w USA ówczesny minister spraw zagranicznych RP, prof. Bronisław 

Geremek przekazał na ręce sekretarz stanu USA, Madeleine Albright akt 

przystąpienia naszego kraju do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Polska 

stała się formalnie członkiem NATO. Cztery dni później, tj. 16 marca, flaga RP 

została uroczyście wciągnięta na maszt przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli. 

 Jednak nie o formalną przynależność do NATO tu chodzi. Każdy sojusz, jeśli ma 

być skuteczny musi opierać się na trzech filarach: na zaufaniu, zaangażowaniu 

i współdziałaniu. 

Wstąpienie Polski do NATO zainicjowało okres zmian organizacyjnych 

i jakościowych Sił Zbrojnych RP. Moment przystąpienia do sojuszu był dopiero 

początkiem naszej drogi ku bezpieczeństwu i swoistym testem, podczas którego 

ciągle wykazujemy swoją wartość jako wiarygodny i odpowiedzialny partner, który 

w pełni realizuje swoje zobowiązania. Jako nowy członek NATO Polska podlegała 

i podlega nadal surowej ocenie, a nasi żołnierze czują się szczególnie zobligowani, 

by dać z siebie wszystko, aby sprostać wymaganiom i uzyskać jak najlepszą ocenę. 

Udział we wspólnych misjach dał im okazję do rozwijania umiejętności współdziałania 

z partnerami z sojuszu. Pozwoliło to nie tylko na zebranie doświadczeń oraz 

doskonalenie i uzyskanie nowych zdolności Sił Zbrojnych RP, ale i zdobycie zaufania, 

o którym wspomniałem wcześniej. 

Głównym czynnikiem gwarantującym bezpieczeństwo naszego państwa i jego 

obywateli jest adekwatne i wynikające z bieżących potrzeb dostosowywanie 

potencjału Sił Zbrojnych RP tak, aby były one zdolne sprostać zadaniom 

wynikającym z zobowiązań sojuszniczych. Cena, którą za to płacimy, jest 

niejednokrotnie wysoka, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i finansowym, bo Polska 

konsekwentnie utrzymuje 2-procentowy udział wydatków na zbrojenia, jednak 

aktualna sytuacja geopolityczna w pełni usprawiedliwia koszty, jakie zmuszeni 

jesteśmy ponosić. Oba te czynniki, wewnętrzny i zewnętrzny, stanowią o skali 

naszego zaangażowania, o którym mówiłem na wstępie.  

Celem tego wysiłku jest zapewnienie szeroko rozumianej, harmonijnej 

i skutecznej współpracy, której efektem będzie bezpieczeństwo naszego państwa 

i jego obywateli. A umacnia je najlepiej obecność oddziałów amerykańskich na 

polskiej ziemi. Wzmacniając  wschodnią flankę NATO, wzmacniacie też Drodzy 

sojusznicy nasze bezpieczeństwo. A dla Polski i Polaków najistotniejszą wartością, 

wynikającą z faktu wstąpienia do NATO, jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, jakie 

daje członkostwo w największym militarnym sojuszu współczesnego świata. 



Nie tak dawno otwarto w Brukseli nową Kwaterę Główną NATO. Zaprojektowano 

ją tak, by z lotu ptaka przypominała splecione palce, symbol jedności i współpracy. 

Dlatego z okazji dwudziestej rocznicy obecności polskich Sił Zbrojnych w NATO 

pragnę życzyć żołnierzom wielonarodowego korpusu, który służy na kujawsko-

pomorskiej ziemi, właśnie świetnej współpracy i współdziałania, byście byli jak palce 

splecionych rąk i żeby Wam się w Polsce, a więc i także tutaj, na Kujawach 

i Pomorzu, w naszym regionie dobrze pracowało.  


