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Europa, w tym Polska, przez wiele lat spoglądała na USA jako gwaranta swojego bezpieczeństwa. Nad-
chodzące wybory prezydenckie za oceanem zwiastują nową erę w amerykańskiej polityce zagranicznej. 
Dla europejskich elit może być to wstrząs.
 
Niestabilność sytuacji w Europie i coraz większa pewność siebie Rosji to problemy na które należy znaleźć 
odpowiedź. Amerykańska polityka ulegnie przewartościowaniu – nawet jeśli nowym prezydentem USA 
zostanie (teoretycznie bardziej przewidywalna) Hillary Clinton.

Co będzie oznaczać to dla Polski? O próbę oceny, jak może wyglądać polityka zagraniczna nowego prezy-
denta USA i jak się do jej zmiany przygotować, spytaliśmy polskich i amerykańskich ekspertów. 

Miejsce Polski w nowej, międzynarodowej układance zależy od tego, jak poradzimy sobie z nadchodzący-
mi wyzwaniami. Albo będziemy liderem zmian, albo pozostaniemy na marginesie.
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 Czy w Polsce powinniśmy się bać Donalda Trumpa?
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Paul Gregory, profesor Uniwersytet Houston, Texas

Trump - wielka niewiadoma

Donald Trump ma realne szanse, by zostać prezydentem. Dotychczas 
sondaże nie zdradzają zbyt wiele. To dość niecodzienny kandydat od-
noszący się do nietypowego elektoratu, wobec czego nie jesteśmy 
w stanie jasno określić jego szans na wygraną. Przez wiele miesięcy 
wydawało się, że nie ma żadnych, ale dzisiaj nie jest to już takie pewne. 
U bukmacherów prawdopodobieństwo wynosi jeden do trzech.

Trump to wciąż tabula rasa i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak wy-
glądałaby jego polityka zagraniczna. Istnieją jednak przesłanki, któ-
re pozwalają nam powiedzieć coś na ten temat. Po pierwsze, pewne 
wnioski można wyciągnąć z jego bezceremonialnych komentarzy. Wy-
dają się one być niepokojące. Ale możemy również sięgnąć do jego 
przemówienia na temat polityki zagranicznej. 

Nie wiemy więc, kiedy Trump mówi prawdę: czytając z teleprompte-
ra wcześniej napisane wystąpienie czy wygłaszając w trakcie kampanii 
rozmaite uwagi. Najbardziej niefortunne były pozytywne komentarze 
dotyczące Putina. Nie uważam, żeby były one wiążące; to raczej luź-
ne spostrzeżenia. Widać, że Trump podziwia Putina za to, że świat po-
strzega go jako silnego politycznego gracza. Amerykański polityk rów-
nież chciałby być widziany w podobny sposób.  

W swoich wypowiedziach Trump krytykował również NATO, ale we 
wspomnianym przemówieniu znajdują się także trafne spostrzeżenia. 

Stwierdzenie, że nasza polityka zagraniczna powinna przede wszystkim 
mieć na uwadze dobro naszego narodu to nic innego jak powrót do hi-
storycznej doktryny. Jestem zdania, że Obama jako jeden z nielicznych 
prezydentów koncentrował się na międzynarodowych instytucjach, 
ONZ oraz sojuszach, zamiast skupić się na interesach własnego kraju.

Jeśli chodzi o NATO, Trump słusznie zauważa, że kraje należące do so-
juszu powinny wypełniać swoje zobowiązania, a w szczególności  prze-
znaczać 2 proc. PKB na obronność, do czego się zobowiązały. Państwa 
członkowskie NATO nie powinno również zbyt mocno polegać na Sta-
nach Zjednoczonych. Działanie Europejczyków to przykład  „efektu ga-
powicza” (ang. free rider problem). Z tym problemem Ameryka przez 
wiele lat nie potrafiła sobie poradzić. 

Skoro Trump będzie chciał być postrzegany jako silny prezydent, to 
osłabienie NATO nie będzie w jego interesie. Uważam, że wciąż się 
uczy polityki zagranicznej, dlatego ważne jest kto w tych kwestiach mu 
doradza i kogo słucha. 

Zdaję sobie sprawę, że Europa obawia się wyboru Trumpa. Jednak 
wciąż niewiele wiemy o jego poglądach na politykę zagraniczną. Myślę, 
że ci którzy najbardziej boją się objęcia przez niego stanowiska prezy-
denta przekonają się, że ich obawy były niczym nieuzasadnione.

,,Trump to wciąż tabula rasa 
i nikt nie jest w stanie prze-
widzieć, jak wyglądałaby jego 
polityka zagraniczna.” 

Paul Gregory



 www.instytutwolnosci.pl

3

Czy Hillary Clinton lepiej sprawdzi się w roli prezydenta? Na pewno 
ryzyko jest mniejsze niż w przypadku Trumpa. W przeciwieństwa do 
niego, rozumie ona zagrożenie płynące ze strony Rosji i Putina. Myślę, 
że również on pojmie je z czasem. Na tym polega różnica między kan-
dydatami: Clinton wie, kim jest Putin, natomiast Trump najprawdopo-
dobniej jeszcze nie.

Clinton była sekretarzem stanu w czasach prezydentury Obamy. Z tego 
powodu nie wiemy, jaką politykę zagraniczną prowadziłaby, gdyby 
prezydentem był ktoś inny. Wobec tego nie można odnosić się do jej 
osiągnięć z tego okresu i przekładać ich na ewentualną prezydenturę. 
Uważam, że była w dużej mierze ograniczana przez Obamę, który nie 
chciał angażować się w sprawy, których można było uniknąć. 

Dla mnie największym rozczarowaniem prezydentury Obamy było cał-
kowite zignorowanie kwestii Europy Wschodniej, a dokładnie nieudzie-
lenie znaczącego wsparcia Ukrainie. Zgody na to udzielił Kongres, lecz 
Obama nigdy nie wcielił planu pomocy w życie. Na tym przykładzie 
widać, kogo uważano za wroga, a kogo za sojusznika. Dotychczas to 
Rosja była naszym wrogiem, zaś Ukraina sojusznikiem, jednak za ka-
dencji Obamy Ameryka z niewiadomych powodów nie wsparła swoje-
go sprzymierzeńca. To największa porażka polityki administracji Obamy 
wobec NATO i Europy.  

Myślę, że wiele poważnych problemów dla bezpieczeństwa całego So-
juszu to kwestie wewnątrzeuropejskie. Chodzi bowiem o wzrost po-
pularności skrajnych partii prawicowych i lewicowych oraz szkodliwy 
wpływ Rosji na politykę wewnętrzną wielu państw. Ważne, by Europa 
uporządkowała swoje sprawy; w innym wypadku  Stany nie zagwaran-
tują jej odpowiedniego wsparcia. Przeznaczenie 2 proc. PKB państw 
członkowskich świadczyłoby, że wszystkie strony opowiadające się jed-
nocześnie za Rosją i przeciwko Europie zmierzają donikąd. To trudne 
zadanie, gdyż Europa współtworzy wiele krajów o różnych interesach.

Tłumaczenie: Aleksandra Iskra
Tekst powstał na podstawie wywiadu Nicholasa Siekierskiego 
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Łukasz Warzecha, publicysta wSieci

Polska nie jest przygotowana na zmiany w USA

Kandydatura Donalda Trumpa to wciąż wielka niewiadoma. Problem 
tkwi w tym, że jest on mimo wszystko nowicjuszem i nie pełnił dotych-
czas żadnych wysokich funkcji politycznych. Bywa czasem porównywa-
ny do Ronalda Reagana, ale ten miał jednak poważne doświadczenia 
jako związkowiec i gubernator Kalifornii. Trump jest od dawna obecny 
w sferze publicznej, ale biznes nie jest tym samym, co polityka. Ciągle 
nie wiemy, co mogłoby oznaczać objęcie przez niego urzędu prezyden-
ta. Sytuacja jest bardzo nieprzewidywalna, a na nią nakłada się ogólna 
nieprzewidywalność dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. 

Co dziś wiemy? Z pewnością można stwierdzić, że Trumpa charakte-
ryzuje merkantylny stosunek do polityki, w tym sojuszniczych zobo-
wiązań zapisanych w traktacie waszyngtońskim. Można założyć, że jeśli 
zostanie on prezydentem będzie kładł  nacisk, by pozostali członkowie 
NATO w dużo większy sposób partycypowali w zobowiązaniach obron-
nych. Należy zadać pytanie, co stałoby się gdyby nie chcieli, bądź nie 
mogli wywiązać się ze swoich obowiązków. Wbrew pozorom, Polska 
również ma z tym problem – to prawda, że jesteśmy jedynym z nie-
wielu krajów, które wydają 2 proc. PKB na obronność, ale w liczbach 
bezwzględnych nie są to duże pieniądze. 

Problematyczne z naszego punktu widzenia są o ewentualne relacje 
Trumpa z Rosją. Sygnały wysyłane przez potencjalnego kandydata 
Republikanów nie brzmią zbyt dobrze. Przypomina w tym George’a 
Busha, który był początkowo zafascynowany Władimirem Putinem. 
Trump twierdzi, że dogadałby się z Moskwą. Putin z pewnością wyko-
rzystałby jego słabości na swoją korzyść.  

Kolejny problem to ogólny kurs USA na coraz większą izolację. W polity-
ce amerykańskiej konkurują ze sobą dwa prądy – internacjonalistyczny 
czy też idealistyczny reprezentowany przez Hillary Clinton i izolacjoni-
styczny kurs Donalda Trumpa. Powtarza on, że Ameryka jest najważ-
niejsza i ciężko zarobione pieniądze jej obywateli nie powinny być wy-
dawane na sojuszników, którzy nie podejmują żadnych starań w celu 
wzmacniania obronnej siły Sojuszu. Państwa europejskie określa się 
mianem pasażerów na gapę, którzy nie płacą, ale chcą zabrać się w po-
dróż tj. mieć zapewnione bezpieczeństwo za amerykańskie pieniądze.

Jednak to są tylko hipotezy – Trump jest postacią mgławicową, niepew-
ną w swoich deklaracjach. Niektórzy twierdzą, że nie należy się załamy-
wać, gdyż zawsze kluczowi są doradcy. Ale w ich gronie próżno szukać 
kogoś, kto by gwarantował nam przynajmniej zachowanie dotychcza-
sowego kursu. Raczej trzeba spodziewać się w tym przypadku rewizji.

,,Polityka zagraniczna USA 
jest zmienna i można się 
spodziewać, że Hillary Clinton 
będzie musiała ruszyć trochę 
do przodu.“

Łukasz Warzecha 
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Żadna z dwóch kandydatur nie jest z polskiego punktu widzenia dobra. 
Duża polska część prawicy sympatyzuje z Trumpem, który nie boi się 
przełamywać poprawności politycznej. Trzeba jednak spojrzeć na spra-
wy krytycznie. Dla nas powinny być ważne nie tego typu sentymen-
ty, ale to jak USA będzie działać w polityce międzynarodowej. Clinton 
jest kandydatką lewicową, ale jest bardziej przewidywalna i mieści się 
w nurcie antyizolacjonistycznym. Dlatego też gdybym miał kogoś po-
przeć, to z dużym obrzydzeniem i niechęcią, ale byłaby to kandydatka 
Demokratów.

Polska nie ma przygotowanych scenariuszy na przyszłe zmiany w USA. 
Teraz powinniśmy być już w końcowej fazie opracowania wariantów, 
ale nasze instytucje rządowe zajmujące się strategicznym planowa-
niem tego nie robią. Nic pod tym względem się nie dzieje. Polska poli-
tyka zagraniczna jak zwykle pójdzie na żywioł. Obojętnie, kto spośród 
dwójki kandydatów zostanie prezydentem USA, my będziemy jak zwy-
kle nieprzygotowani. Tak, jak nie mieliśmy żadnej koncepcji na relacje 
z Ameryką przez ostatnie osiem lat, tak samo nie mamy jej teraz. 
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dr Thomas Henriksen, senior fellow w Instytucie Hoovera

Sygnał dla Europy do większej samodzielności

Moim zdaniem Donald Trump nie zostanie prezydentem USA. Po 
pierwsze, wyalienował on wiele kategorii wyborców, w tym Latynosów. 
Nigdy nie cieszył się również dużym poparciem Afroamerykanów, któ-
rzy w ponad dziewięćdziesięciu procentach głosują na Demokratów. 
Ponadto, wykluczył także kobiety stanowiące elektorat Hillary Clinton, 
a niektórymi komentarzami zniechęcił te, które mogły rozważać 
jego poparcie. Myślę, że tyczy się to także bezpartyjnych wyborców, 
a w amerykańskiej polityce jest ich coraz więcej. Po drugie, republikań-
scy kandydaci jako konserwatyści zawsze mają trudne zadanie. Więk-
szość amerykańskich mediów opowiada się po stronie lewicy i pokazu-
je, jak dobrą kandydatką jest Hillary Clinton i jakim złym człowiekiem 
jest Donald Trump. 

Gdyby jednak Trump odniósł zwycięstwo, jaki miałoby to wpływ na po-
litykę zagraniczną? Z nim nigdy nic nie wiadomo, jest bowiem niekon-
sekwentny, nieprzewidywalny i działa bez zastanowienia, wobec czego 
trudno w tej sprawie wyrokować. Jednak na podstawie jego wypowie-
dzi, nie wydaje się, że będzie zagorzałym zwolennikiem NATO. 

Oczywiście, NATO ma bardzo dużo własnych problemów. Wiele krajów 
należących do niego nie spełniających swojego obowiązku wydawania 
przynajmniej 2 proc. PKB na obronność. Do tego Sojusz stoi przed wy-
zwaniami takimi jak terroryzm czy konflikt na Wschodzie. Pobudzona 
Rosja przejęła cały Krym oraz wschodnią część Ukrainy i nieustannie 
grozi państwom członkowskim NATO, naruszając ich strefy powietrzne. 
Jest to bardzo poważna sytuacja, do rozwiązania której potrzebny jest 
ktoś, kto nie będzie obawiał się konfrontacji. To konieczne, ponieważ 
prezydent Obama nie był tak silnym prezydentem jak byśmy tego ocze-
kiwali. 

Pod niektórymi względami Hillary Clinton ma nieco silniejszy charak-
ter. Widzę to na podstawie wewnętrznych debat, które toczyły się, gdy 
Clinton była sekretarzem stanu. W przeciwieństwie do Obamy zdecy-
dowanie popierała interwencję w Libii. W swoich poglądach nie była 
zresztą odosobniona. Niektórzy z najbliższych doradców Obamy, jak 
Susan Rice (była ambasadorka USA przy ONZ, a następnie doradczyni 
ds. bezpieczeństwa) i Samantha Power (obecna ambasador USA przy 
ONZ) miały bardziej postępowe poglądy na politykę zagraniczną niż 
prezydent, który nie chciał mieszać Stanów Zjednoczonych w wojny.

Barack Obama był nadzwyczaj ostrożny w tych sprawach. Przypomnij-
my sobie, jak długo zajęło mu podjęcie słusznej decyzji o wysłaniu 
brygady pancernej do Europy Wschodniej.  Myślę, że z tego powodu 
Rosjanie uważają go za słabego przywódcę.  Spodziewam się, że Clinton 
będzie nieco silniejsza i bardziej stabilna. I chociaż nie zgadzam się z nią 
w bardzo wielu sprawach, myślę że będzie mniej nieprzewidywalna 
i mniej niekonsekwentna także niż Trump.

,, Polityka zagraniczna USA 
jest zmienna i można się 
spodziewać, że Hillary Clinton 
będzie musiała ruszyć trochę 
do przodu.“

dr Thomas Henriksen 
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Książkę, którą właśnie kończę, zatytułowałem “Cycles in U.S. Foreign 
Policy Since the Berlin Wall Collapsed”. Jej główna teza głosi, że po-
lityka zagraniczna Ameryki oscylowała pomiędzy większym zaangażo-
waniem zagranicą George’a Busha seniora i George’a W. Busha oraz 
bardziej pasywnym zachowaniem Clintona. Natomiast Obama jeszcze 
bardziej się cofnął, a do tego nie podjął decyzji o interwencji, nawet dla 
utrzymania swoich nieprzekraczalnych granic, tak jak miało to miejsce 
w przypadku broni chemicznej w Syrii w 2013 roku.

Polityka zagraniczna USA jest zmienna i można się spodziewać, że 
Hillary Clinton będzie musiała ruszyć trochę do przodu. Sądzę, że jako 
prezydent skupi się na sprawach wewnętrznych, tak jak Obama, ale 
będzie zmuszona działać także poza granicami. Oznaczać to będzie 
większe zaangażowanie niż do tej pory. W ten sposób cykl będzie trwał.

Polska uchodzi za bardzo ważnego gracza na arenie międzynarodowej 
z powodu swojego położenia geograficznego i smutnej historii. Jest tak-
że państwem na pierwszej linii frontu. Zarówno wasz kraj, jak i reszta 
państw europejskich, musi skupić się na sobie i nie czekać na inicjatywę 
ze strony Amerykanów. Ważne także, by kraje, które nie przeznaczają 
wymaganych 2 proc. PKB na obronność zaczęły to robić. Europejczycy 
powinni również zrozumieć, że sami powinni zadbać o własne bezpie-
czeństwo i wziąć sprawy w swoje ręce. O tej konieczności przypomniał 
Trump. Choć może przegrać, to sprawa będzie wracać. Dobrze wyko-
rzystał on ideę izolacjonizmu Ameryki, której nie widzieliśmy de facto 
od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Z tego powodu niektórzy mają 
poczucie że Stany Zjednoczone za dużo robią, za dużo płacą, a inne kra-
je muszą więcej robić. Europejczykom wyjdzie na dobre, jeśli przede 
wszystkim Wielka Brytania, ale również Polska, Niemcy i Francja, 
przejmą inicjatywę i nie zawsze będą brały pod uwagę opinii Stanów 
Zjednoczonych przy podejmowaniu decyzji.

Tłumaczenie: Aleksandra Iskra
Tekst powstał na podstawie wywiadu Nicholasa Siekierskiego.
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Jacek Bartosiak, adwokat, CA Klubu Jagiellońskiego, 
senior fellow w Potomac Foundation

Ameryka nas nie adoptuje. Zadbajmy sami o swoje bezpieczeństwo.

W Polsce przywiązuje się zbyt dużą wagę do wyniku wyborów w Sta-
nach. Sytuacja międzynarodowa ulega zmianie – mimo globalnego 
zasięgu amerykańskie interesy koncentrują się obecnie w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej, co wymaga skupienia większości sił i środków na 
Pacyfiku. Amerykańska administracja musi więc przedefiniować obec-
ność USA w innych rejonach świata. Powoduje to, że każdy następny 
prezydent USA – niezależnie kto nim zostanie – będzie musiał określić 
nowy paradygmat na relacje z Europą, w tym Polską i całym regionem. 
Amerykanie będą musieli na nowo określić swoją rolę i wysuniętą po-
zycję w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Od kandydatki Demokratów oraz przedstawicieli administracji USA, 
Donalda Trumpa odróżnia otwartość w głoszeniu tez, o których w Wa-
szyngtonie zaczyna się coraz głośniej mówić. Warto tu zadać pytanie, 
czy ekscentryczny kandydat na prezydenta zdaje sobie sprawę, że jego 
wypowiedzi na temat polityki zagranicznej USA uruchamiają pewne 
mechanizmy na międzynarodowej scenie politycznej. Powinniśmy jako 
Polacy zdawać sobie sprawę, że opinie Trumpa są w coraz większym 
stopniu podzielane przez przedstawicieli amerykańskiego establish-
mentu. 

W tej sytuacji, niezależnie kto zostanie wybrany na urząd prezydenta 
USA, Polska musi myśleć o własnej strategii. Powinniśmy zastanowić 
się, jak rozegrać własną grę w dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
na arenie międzynarodowej. Pierwsza nadarzająca się do tego okazja 
to szczyt NATO w Warszawie. Powinniśmy właściwie ocenić jego po-
stanowienia, chociaż nie jesteśmy w stanie ich do końca przewidzieć.  
Musimy stale monitorować i oceniać obecność amerykańską w Euro-
pie. Wyciągnijmy z tego wnioski i aktualizujmy własną strategię pod 
tym kątem. Nie może być ona odtwórcza, musi w pełni odzwierciedlać 
polskie interesy. Pamiętajmy, że o swoje bezpieczeństwo i interesy po-
winniśmy dbać sami. Amerykanie nie adoptują nas i nie zamierzają za 
nas troszczyć się o bezpieczeństwo Polski. 

Polska powinna poszukiwać kanałów komunikacji zarówno z zapleczem 
Trumpa, jak i Clinton. Zadaniem dla naszych elit jest spotykanie się z 
jednym i z drugim obozem, poszukiwanie kontaktów na zapleczu poli-
tycznym, by wyczuć, kto będzie odpowiedzialny za amerykańską poli-
tykę na odcinku Europy Środkowo-Wschodniej. 

Na marginesie warto wspomnieć, że w sytuacji pogłębiającej się rywa-
lizacji na linii Waszyngton-Pekin, Stany Zjednoczone jako dominujące 
mocarstwo morskie będą poszukiwały porozumienia ze słabą potęgą 
lądową, którą jest Rosja. Taki scenariusz jest możliwy i Polska powin-
na mieć to na uwadze, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem 
USA.

„Zadaniem dla naszych elit jest 
spotykanie się z jednym 
i z drugim obozem, poszuki-
wanie kontaktów na zapleczu 
politycznym(...)”

Jacek Bartosiak
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Nicholas Siekierski, Klub Absolwenta Instytutu Wolności

Wolna Polska: zacznijmy od siebie

Dla Polski zostawiłem życie w Kalifornii – ludzie mówią mi, że chyba 
zwariowałem. Na pewno nie ze względu na pogodę, ale nie wyobra-
żam sobie życia nigdzie indziej.

Moi dziadkowie byli oficerami w Wojsku Polskim i walczyli w kampanii 
wrześniowej. Po sześciu latach w niemieckiej niewoli zostali wyzwole-
ni przez amerykańskich żołnierzy 101. pułku kawalerii. Wiele lat póź-
niej, na drugim końcu świata, (Redwood City, kilka kroków od Zatoki 
San Francisco) przyszedłem na świat ja. I chociaż spędziłem większość 
życia w Stanach, zawsze czułem związek z Polską. O moim pochodze-
niu przypominały mi podróże z czasów dzieciństwa do ojczyzny moich 
rodziców. Już jako dorosły zdecydowałem się tu powrócić. W 2014 r. 
przeprowadziłem się do Warszawy, aby uzyskać doktorat z historii. Od 
tego czasu moja miłość do Polski wzrasta.
 
Dziś Polska rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii. Niektórzy oba-
wiają się tego, co przyniesie przyszłość, niemniej jednak jestem opty-
mistą. Warszawa z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, którą pamiętam 
ze spacerów z moją babcią i jej współczesna odsłona, diametralnie się 
od siebie różnią. I chociaż zmiany z zewnątrz są wspaniałe: powsta-
ły drapacze chmur, autostrady, linie metra, nowe restauracje, sklepy 
i miejsce spotkać ze znajomymi, najważniejszą rzeczą jest wolność. 
Nigdy wcześniej Polacy nie byli tak entuzjastycznie nastawieni do za-
kładania własnych firm, poznawania świata, czy wykorzystywania no-
wych możliwości. Przybyłem tu, aby studiować i na nowo odkrywać 
kraj z którego pochodzę, ale trzyma mnie tu kultura i wielki potencjał, 
jaki drzemie w Polsce. 

Uważam jednak, że Polacy nie wykorzystali w pełni swojej wolności.

Ubiegłe ćwierćwiecze ich kraj skupił się na ustępowaniu innym, ocze-
kiwaniu na wstąpienie do NATO i Unii Europejskiej, a także w dużej 
mierze, stawianiu bezpieczeństwa ponad suwerenność. To zrozumiałe, 
zwłaszcza w kontekście nowopowstałego kraju, który dopiero co odzy-
skał wolność. Nadszedł czas, by Polska wreszcie stanęła na nogi.

Jesteśmy świadkami zmian zachodzących na arenie międzynarodowej. 
Wiele największych europejskich krajów nie przywiązuje dużej wagi do 
obrony terytorium Europy, nawet jeśli pozwala im na to ich stan go-
spodarki. Dla Niemiec ważniejszą kwestią niż przeznaczanie zaledwie 
1,2 proc. PKB na obronność wydaje się przyjmowanie fali imigrantów. 
Europa pogrążyła się w chaosie, zaś referendum w sprawie pozostania 
Wielkiej Brytanii w Unii może wstrząsnąć całą wspólnotą. Do tego na-
sze negocjacje nie wyeliminują problemu, jakim jest stanowczość Rosji.

Czekanie na dalszy rozwój sytuacji rzadko prowadzi do jej pomyślnego 
rozwiązania.

Czekamy na Państwa reakcje:   
biuro@instytutwolnosci.pl

Zapraszamy na nasze strony:
www.instytutwolnosci.pl
www.facebook.com/instytutwolnosci
www.twitter.com/instwolnosci
www.instytutwolnosci.salon24.pl

Instytut Wolności jest niezależnym politycznie  think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetelną wiedzę 
z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, które mają wpływać 
na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszechniać strategiczne myślenie 
o Polsce i otaczającym ją świecie.

Nicholas Siekierski – redaktor prowadzący
Aleksandra Iskra - tłumaczenia


