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Dzień dobry.  Czuję się zaszczycony, że mogę wziąć udział w ponownym 
otwarciu Muzeum Kazimierza Pułaskiego. Dziękuję Pani Dyrektor za pokazanie 
nam efektów renowacji. Muzeum wygląda świetnie. Mam nadzieję, że Pani i Pani 
personelowi podoba się nowe biuro.   
 
Chciałbym też pogratulować obecnym tu przedstawicielom władz centralnych i 
samorządowych, które wspierały działania muzeum oraz rewitalizację.   
 

 Stanisławowi Karczewskiemu, Zastępcy Marszałka Senatu; 
 Łukaszowi Abgarowiczowi, reprezentującego Marszałka Senatu; 
 Adamowi Struzikowi,  Marszałkowi Województwa Mazowieckiego; 
 Dariuszowi Gizce, Burmistrzowi Warki 
 Marianowi Górskiemu, Staroście Powiatu Grójeckiego 
 Januszowi Różyckiemu, Wicestaroście  
 oraz Wojewodzie Jackowi Kozłowskiemu  

 
Podziękowania należą się również Europejskiemu Funduszowi Rozwoju 
Regionalnego, który sfinansował rewitalizację, w tym instalację inteligentnych, 
przyjaznych dla środowiska technologii. 
 
Odnowione Muzeum Pułaskiego łączy w sobie wszystko, co wspaniałe w 
nowoczesnej Polsce: umiłowanie wolności, bogactwo historii i tradycji, a także 
entuzjazm dla postępu i innowacji – to wszystko tu jest.   
 
Muzeum jest też pięknym symbolem przyjaźni polsko-amerykańskiej. Generał 
Pułaski jest tak samo polskim, jak i amerykańskim bohaterem narodowym. 
Wszyscy znamy jego słynny list do Jerzego Waszyngtona, w którym pisał: 
„Przybyłem tu, do miejsca, w którym broni się wolności, by jej służyć, by dla niej 
żyć lub dla niej życie oddać”. Jestem dumny z tego, że dziś Polacy i Amerykanie to 
dziedzictwo kontynuują, ramię w ramię stając w obronie wolności.  W tym 
właśnie duchu pięć lat temu prezydent Obama z entuzjazmem podpisał uchwałę 
przyznającą honorowe obywatelstwo amerykańskie generałowi Pułaskiemu, co 
jest wielkim wyróżnieniem, bo w całej historii Stanów Zjednoczonych było w 
sumie tylko siedem takich osób. 
 
Za dwa i pół tygodnia prezydent Obama przyleci do Polski na obchody 25. 
rocznicy wyborów, które utorowały Polsce drogę do wyjątkowej transformacji – 
od komunizmu do wolnego, demokratycznego i coraz bardziej zamożnego kraju. 
Stany Zjednoczone wspierały ruch solidarnościowy i dążenie Polski do 
wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. A Polska, podobnie, wykazała 
niewzruszoną solidarność ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze, gdy Ameryka 
stawała w obliczu niebezpieczeństwa czy zagrożenia – na Bałkanach, w Iraku, 
Afganistanie, mogliśmy na Polskę liczyć. A teraz, gdy wspólnota transatlantycka 
stawia czoła niedopuszczalnej agresji Rosji wobec Ukrainy, jesteśmy znów 



zjednoczeni w obronie z trudem zdobytych swobód i wspieramy aspiracje 
Ukraińców, którzy chcą być częścią wolnej i demokratycznej Europy.   
 
Myślę, że Kazimierz Pułaski byłby niesamowicie dumny z przywództwa Polski na 
świecie i z trwałego, bliskiego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi.   
 
Niech kolejne pokolenia Polaków i Amerykanów nadal odwiedzają Muzeum 
Kazimierza Pułaskiego i oby oddanie generała Pułaskiego sprawie wolności było 
dla nich inspiracją! Dziękuję. 
 
 
   
 
 
 
 
 


