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NATOWeek | Obchody 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO

Wizyty na poligonach w Żaganiu i Orzyszu, uroczysta odprawa kierowniczej kadry MON oraz
SZ RP - po raz pierwszy zorganizowana w Pałacu Prezydenckim, spotkanie w Dowództwie
Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie i wizyta w Pradze, gdzie
wspólnie z Prezydentami Czech, Węgier oraz Słowacji Andrzej Duda wziął udział w
uroczystościach rocznicowych - tak minął NATO Week.

12 marca 1999 roku Polska przystąpiła do NATO - Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego. Zachęcamy
do zapoznania się z tym, co działo się w tygodniu poprzedzającym 20. rocznicę przystąpienia Polski do
Sojuszu Północnoatlantyckiego. FOTORELACJA >> 

 

 

4 marca ŻAGAŃ 

Na poligonie w Żaganiu Prezydent spotkał się z żołnierzami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
oraz amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej.

Amerykańska brygada, której wojska stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu -
została rozmieszczona w Polsce w lutym 2017 r.

Celem wizyty Prezydenta było podkreślenie znaczenia relacji transatlantyckich oraz współpracy
polsko-amerykańskiej w ramach NATO.  WIĘCEJ >> 

 

 

 

6 marca ORZYSZ 

Na poligonie w Orzyszu Prezydent spotkał się z żołnierzami 15. Brygady Zmechanizowanej oraz
wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO.

W skład grupy bojowej - stacjonującej w Polsce od 2017 r. - wchodzą żołnierze z USA, Wielkiej
Brytanii, Rumunii i Chorwacji, wspierani przez siły polskiej 15. Brygady Zmechanizowanej.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria,64.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria,64.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,346,nato-week-prezydent-andrzej-duda-w-zaganiu.html


Decyzja o umieszczeniu na wschodniej flance NATO batalionowych grup bojowych była jednym z
najważniejszych osiągnięć szczytu NATO w Warszawie w 2016. WIĘCEJ >> 

 

 

 

 

7 marca WARSZAWA 

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej
oraz Sił Zbrojnych RP z udziałem Prezydenta RP.

Podczas odprawy Prezydent mówił m.in. o założeniach polskiej polityki bezpieczeństwa w Sojuszu
Północnoatlantyckim. WIĘCEJ >> 

 

 

Wieczorem Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z przebywającym z wizytą oficjalną w Polsce
Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. 

Omówiono sytuację bezpieczeństwa - w tym zagrożenia ze strony Rosji oraz sytuację na Ukrainie.
WIĘCEJ >>

 

 

 

 

 

11 marca SZCZECIN 

Prezydent złożył wizytę w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie. To

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,349,nato-week-prezydent-andrzej-duda-w-orzyszu.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1327,nato-week-odprawa-kierowniczej-kadry-mon-i-sil-zbrojnych.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1329,spotkanie-prezydenta-rp-z-sekretarzem-generalnym-nato.html


najważniejsza struktura sił NATO na wschodniej flance.

Korpus jest gotowy do natychmiastowego dowodzenia wojskami stacjonującymi na wschodniej
flance oraz dowodzenie operacjami lądowymi NATO w rejonie Morza Bałtyckiego.

Wizyta w Dowództwie w Szczecinie - gdzie państwa ramowymi są Polska, Niemcy oraz Dania -  miała
na celu podkreślenie europejskiego wkładu do NATO. WIĘCEJ >>

 

 

 

 

 

12 marca PRAGA 20. ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO NATO 

Prezydent RP - wraz z Prezydentami Czech, Węgier oraz Słowacji wziął udział w uroczystościach
rocznicowych w Pradze. 20 lat temu do Sojuszu przystąpiły: Polska, Czechy i Węgry, a Słowacja w
2004 r.

Podczas wspólnej debaty Prezydent RP mówił między innymi o polskich doświadczeniach z
członkostwa w NATO, a także o przyszłości Sojuszu. WIĘCEJ >> 

 

 

 

 

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja z
okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

 

 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,351,polnocny-wschod-w-szczecinie.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,319,jubileuszowe-obchody-rozszerzenia-nato-o-panstwa-v4.html


13 marca WARSZAWA

Prezydent RP mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na pierwsze stopnie generalskie i
admiralski.

Akty mianowania zostały w środę wręczone przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudę w
Pałacu Prezydenckim. WIĘCEJ >> 

 

 

 

***

NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego lub potocznie Pakt Północnoatlantycki – układ
wojskowy zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie (wszedł w życie 24 sierpnia 1949 roku).

Głównym celem sojuszu była obrona przed atakiem ZSRR, po którego rozpadzie w 1991 roku podjęła
działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych m.in. w Jugosławii.
Obecnie NATO liczy 29 członków, a wśród nich są m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania,
Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Norwegia Turcja, Grecja i kraje Beneluksu. 12 marca 1999 roku do
sojuszy przystąpiła wraz z Czechami i Węgrami także Polska. Uroczyste podpisanie dokumentów nastąpiło
w mieście Independence w amerykańskim stanie Misourri. Ze strony polskiej dokumenty podpisał minister
spraw zagranicznych Bronisław Geremek.
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