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Ambasador USA w RP 
Mark Brzezinski zamierzał 
24 czerwca osobiście od-
wiedzić Chicago na zapro-
szenie prezesa Kongresu 
Polonii Amerykańskiej i 
Związku Narodowego Pol-
skiego Franka Spuli. Jednak 
do osobistej wizyty nie do-
szło, bo ambasador został 
wezwany tego dnia na pilną 
naradę z prezydentem Joe 
Bidenem dotyczącą rosyj-
skiej agresji na Ukrainie. 
Tego dnia ze stołecznego 
Waszyngtonu ambasador 
Brzezinski wystąpił wir-
tualnie w chicagowskim 
Union League Club podczas 
spotkania zorganizowanego 
przez Kongres Polonii Ame-
rykańskiej. 

Podczas najnowszego 
wirtualnego spotkania, roz-
mawiając z nami w czwar-
tek, 14 lipca ambasador 
Brzezinski zapewnił, że 
będzie dążył do tego, aby 
jego wizyta w Chicago w naj-
bliższej przyszłości doszła 
do skutku. Z kolei prezes 
Spula, podtrzymując swoje 
zaproszenie, podkreślał, 
że ambasador Brzezinski 
jest przyjacielem Polonii 
w Stanach Zjednoczonych. 
„Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z tego, że reprezentuje 
Pan, także w naszym imie-
niu, Stany Zjednoczone w 
Polsce”. W czwartkowym 
spotkaniu udział brały: Ali-
cja Otap, redaktor naczelna 
„Dziennika Związkowego” i 
prowadząca wywiad dla na-
szej gazety i radia, redaktor 
Joanna Trzos.

Prezes Frank Spula: 
Mam nadzieję, że był Pan 
zadowolony z wirtualnego 
spotkania z nami w Chi-
cago kilka tygodni temu. 
Bardzo szkoda, że nie 
mógł Pan być z nami oso-
biście, ale mogliśmy zdal-
nie odbyć bardzo owocną 
dyskusję.

Ambasador Mark Brze-
zinski: Słowa, które padły 
wtedy w moim przemówie-
niu płynęły prosto z mo-
jego serca. Było mi bardzo 
przykro, że nie mogłem być 
tam osobiście, bo naprawdę 
nie mogłem się doczekać 
wizyty w Chicago. I mówiąc 
na zakończenie „do zoba-
czenia”, miałem dosłownie 
to na myśli. Nie mogę się 
doczekać mojej wizyty w 
Chicago i osobistego spo-
tkania z (polonijną) spo-
łecznością. To absolutnie 
fascynujące być teraz tutaj 
(w Polsce), bo to szczególny 
moment w stosunkach ame-
rykańsko-polskich. To punkt 
zwrotny. I dzisiaj będę z 
Wami rozmawiać o tym 
jeszcze za pomocą łącza wi-
deo, ale wkrótce osobiście 
będę chciał jak najszybciej 
przyjechać do Chicago, aby 
spotkać się i ze wszystkimi 
porozmawiać (...) Tak jak już 
powiedziałem, jest to czas, 
kiedy Ameryka i Polska są 
tak blisko siebie, bardziej 
niż kiedykolwiek w histo-
rii, jeżeli chodzi o wspólne 
wyzwania.

Alicja Otap: Dziękuje-
my Panu Ambasadorowi 
za to spotkanie i możli-
wość krótkiej rozmowy. 
Chciałabym powrócić do 
wirtualnego spotkania 
w Chicago (24 czerwca), 
którego gospodarzem był 
Pan Prezes Frank Spula. 
Jakie ma Pan Ambasador 
przemyślenia i odczucia 
związane z tym wirtual-
nym spotkaniem?

– Przede wszystkim 
jest to czas, kiedy bycie 
Amerykaninem polskie-
go pochodzenia nabiera 
szczególnego znaczenia. I 
dotyczy to także mnie, bo 
jestem Amerykaninem o 
polskim rodowodzie. Polska 
jest centralnym punktem 

tego, co tak naprawdę jest 
zderzeniem dyktatury i au-
torytaryzmu z demokracją. 
Polacy wspaniale się spi-
sują, udzielając pomocy 
humanitarnej, przyjmując 
Ukraińców, którzy są ofiara-
mi ucisku, represji i zbrodni. 
A to do tej pory można było 
zobaczyć tylko w materia-
łach filmowych z drugiej 
wojny światowej. Oczywi-
ście Stanom Zjednoczonym 
bardzo zależy na tym, aby 
demokracja zatriumfowała. 
I tak się stanie dzięki abso-
lutnie fundamentalnej roli, 
jaką odgrywają teraz Polska 
i Polacy. Dlatego wspaniale 
być teraz ambasadorem USA 
w Polsce.

Dwa dni temu gości-
łem w ambasadzie USA w 
Warszawie byłego sekreta-
rza stanu Johna Kerry'ego, 
który jest teraz specjalnym 
wysłannikiem prezyden-
ta Bidena ds. klimatu. W 
swoim przemówieniu wy-
głoszonym w ambasadzie 
do Polaków powiedział, że 
to, co robią teraz Polacy, jest 
naprawdę niesamowite i 
jest dostrzegane na całym 
świecie. To jest fundamen-
talna misja, na którą jest 
ogólny odzew i jesteśmy za 
to wdzięczni.

Więc moje pierwsze od-
czucie, kiedy przemawia-
łem do Polonii w Chicago, 
było z tym związane. Po 
drugie, byłem wdzięczny 
prezesowi Frankowi Spu-
li za możliwość wzięcia 
udziału w tym spotkaniu za 
pomocą łącza wideo, ponie-
waż miałem tego poranka 
bardzo ważne spotkanie w 
Białym Domu i nie mogłem 
być w Chicago, ale bardzo 
chciałem usiąść z moimi ko-
legami z Polonii i podzielić 
się tym, czym się obecnie w 
Polsce zajmuję, nad czym 
pracuję, i zebrać ich po-
mysły i pytania dotyczące 
najbliższej przyszłości.

Joanna Trzos: Panie 
Ambasadorze, John Ker-
ry podczas swojej wizyty 
w Warszawie prowadził 

rozmowy dotyczące bez-
pieczeństwa energetycz-
nego, a ta sprawa nabrała 
szczególnego znaczenia 
po putinowskiej agresji 
na Ukrainę. Czy może 
Pan się odnieść do tej 
sprawy?

– Cóż, bezpieczeństwo 
Polski jest absolutnym 
imperatywem dla amery-
kańskiego rządu, a Polska, 
będąc jednym z państw 
frontowych NATO w tym 
kryzysie, ma niesamowi-
cie ważną rolę w zakresie 
bezpieczeństwa. Jestem 
bardzo dumny z prezydenta 
Bidena, że utrzymał jed-
ność sojuszników w NATO 

teraz, gdy stawiamy czoła 
atakowi Rosji na Ukrainę. 
Uważam, że tej jedności 
Putin najbardziej się boi. 
Nie wiemy, co Putin dalej 
zrobi, więc musimy być 
przygotowani na każdą 
ewentualność, a bezpie-
czeństwo ma różne formy.

Po pierwsze, jest bez-
pieczeństwo militarne. W 
tej chwili w Polsce jest 
ponad 10 tys. żołnierzy 
amerykańskich, którzy są 
rozmieszczeni w całej Pol-
sce, w różnych polskich 
bazach i gotowi na każdą 
ewentualność.

Po drugie, Biały Dom 
ogłosił dwa tygodnie temu 
powstanie stałego dowódz-
twa V Korpusu Wojsk Lą-
dowych USA w Poznaniu. 
To pierwsza stała operacja 
na wschodniej flance NATO. 
To ważny sygnał dla Pu-
tina. Stałe dowództwo V 
Korpusu naszych wojsk bę-
dzie wspierane przez stały 
garnizon, a także operację 
zaopatrzenia, to jest nie-
zwykle ważny taktyczny i 
historyczny krok w sojuszu 
amerykańsko-polskim. I to 
jest ten element militarny.

Jest też oczywiście wspo-
mniane bezpieczeństwo 
energetyczne. W najlep-
szym interesie wszystkich 
jest, aby Polska odeszła od 
rosyjskich źródeł energii, 
w kierunku zdywersyfi-

kowanych dostaw energii. 
Odkąd przyjechałem do 
Polski, jestem pod wraże-
niem tego, jak wiele pracy 
wykonano już w zakresie 
rozwoju alternatywnych 
źródeł energii dla Polaków. 
Tak więc działania w tym 
kierunku są już bardzo 
zaawansowane.

Sekretarz Kerry był 
tutaj, aby przeprowadzić 
ważne dyskusje na temat 
alternatywnych rozwią-
zań dotyczących dalszych 
sposobów dywersyfikacji 
dostaw energii. Istnieje nie-
zwykła okazja, aby zacie-
śnić jeszcze bardziej współ-
pracę USA i Polski w sekto-
rze energii jądrowej dzięki 

nowej technologii. I to jest 
coś, na co rząd amerykański 
bardzo liczy, że uda nam 
się do tego doprowadzić. 
Sondaże pokazują popar-
cie Polaków w zakresie 
zapewnienia wysoce nieza-
wodnych, trwałych dostaw 
energii poprzez energety-
kę jądrową tak, aby Stany 
Zjednoczone i Polska były 
razem zabezpieczone ener-
getycznie na następne 100 
lat. Więc oczywiście mó-
wiliśmy o bezpieczeństwie 
energetycznym. Jest też 

oczywiście bezpieczeństwo 
gospodarcze.

To niesamowite, że Pol-
ska ma w tej chwili blisko 4 
procent wzrostu i to mimo 
kryzysu na Wschodzie i 
covidu. Inflacja jest wyso-
ka, według statystyk rzą-
dowych jest na poziomie 
15 proc. Miałem okazję 
powitać w ambasadzie USA 
w Warszawie w ostatnich 
miesiącach dyrektorów ge-
neralnych czołowych ame-
rykańskich koncernów: 
prezesa Google Sundara 
Pichaia czy mającą polskie 
pochodzenie prezes YouTu-
be Susan Wojcicki, która 
ogłosiła powstanie w Pol-
sce tysięcy miejsc pracy w 

sektorze technologicznym, 
a także prezesa koncernu 
McDonald's, który ma w 
Polsce ponad 500 lokaliza-
cji swoich restauracji, a tak-
że dyrektora generalnego 
Boston Consulting Group. 
W Polsce mamy niesamo-
witą i naprawdę imponu-
jącą siłę roboczą, która jest 
lojalna wobec pracodaw-
ców. Polska młodzież jest 
uzdolniona technicznie, ma 
ogromne pojęcie o nauce i 
zrozumieniu świata.

Ciąg dalszy na str. 4
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Ambasador Mark Brzezinski: 
Relacje USA i Polski są silne i multidyscyplinarne

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w czwartek, 14 lipca udzieli! specjalnego wywiadu „Dziennikowi 
Zwi"zkowemu” i radiu WPNA.FM (103.1 FM) podczas wirtualnego spotkania zorganizowanego przez prezesa Kongresu 
Polonii Ameryka#skiej i Zwi"zku Narodowego Polskiego Franka Spul$.

 Ambasador Mark Brzezinski                           fot. screenshot

Spotkanie online rozpocz!"a krótka rozmowa Franka Spuli ― prezesa ZNP i KPA oraz ambasadora Marka Brzezinskiego


