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Marszałek Marek Woźniak spotkał się z Ambasadorem USA
Marszałek Marek Woźniak spotkał się w środę z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Markiem Brzezinskim. – Podziękowałem Panu
Ambasadorowi za to, że Prezydent Biden, jak i on nie wiążą kwestii ukraińskiej z praworządnością i wolnością mediów w Polsce – mówi Marek
Woźniak.
Do spotkania Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Markiem Brzezinskim, Ambasadorem USA w Polsce doszło podczas międzynarodowej
konferencji Impact’22, która odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Marszałek na początku spotkania przekazał Ambasadorowi zdjęcie fasady Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Nie była to przypadkowa fotografia, bowiem na
początku 2021 r., tuż przed zaprzysiężeniem Joe Bidena na Prezydenta Stanów Zjednoczonych przed siedzibą Samorządu Województwa Wielkopolskiego
pojawiła się okolicznościowa ekspozycja ukazująca wizerunki prezydenta elekta oraz przyszłej wiceprezydentki Kamali Harris w otoczeniu dwóch amerykańskich
flag z życzeniami: „Powodzenia, Panie Prezydencie BIDEN!”.
- Z radością i nadzieją witam inaugurację kadencji Prezydenta Joe Bidena. Radość wynika z przekonania, iż przywróci on wizerunek USA jako państwa będącego
wzorcem demokratycznych rządów. Państwa budującego relacje z sojusznikami oparte na wspólnych wartościach, nie zaś bezwzględnych interesach – tłumaczył
wtedy Marek Woźniak.
Choć w związku z ekspozycją, pojawiły się także głosy krytyczne, Marszałek podtrzymuje dziś swoje słowa.
- Powiedziałem Panu Ambasadorowi, przekazując mu zdjęcie, że jestem bardzo zadowolony z wizyty Prezydenta Bidena w Polsce, ponieważ swoją postawą
potwierdził to, czego sam się po nim spodziewałem. Podziękowałem również za wypowiedzi i postawę Prezydenta, jak i Ambasadora za to, że nie wiążą kwestii
ukraińskiej z praworządnością i wolnością mediów w Polsce. Sprawami związanymi z obronnością nie można zakrywać problemu naruszania Konstytucji i
zamachu na wolne media. Je należy traktować równolegle – mówi Marszałek.
Marek Woźniak w trakcie spotkania złożył uszanowanie dla pamięci Ojca Marka Brzezinskiego – Zbigniewa, zasłużonego i wybitnego politologa, geostratega i
doradcy kilku prezydentów USA, a także zaprosił Ambasadora do zwiedzenia Wielkopolski.
- Pan Ambasador wyraził zainteresowanie, pytał czy można pojeździć na rowerze po Wielkopolsce – relacjonuje Marek Woźniak.
Mark Brzezinski Ambasadorem USA w Polsce został w styczniu 2022 r. Mark Brzezinski ukończył prawo na Uniwersytecie w Wirginii. Na Uniwersytecie
Oksfordzkim obronił doktorat z nauk politycznych, a tematem jego pracy były przeobrażenia konstytucyjne w Polsce. Do roli ambasadora w Warszawie był brany
pod uwagę już podczas prezydentury Baracka Obamy. Ostatecznie w latach 2011–2015 pełnił funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Szwecji.
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