
Przemówienie Prezydenta Donalda 
Trumpa na polsko-amerykańskim 
wieczorze 
 
Dziękuję serdecznie. Razem z Melanią 
pragniemy przywitać was wszystkich w 
Białym Domu, w tym wyjątkowym miejscu. 
W jednym z najwspanialszych domów i 
budynków na świecie. Nieważne, czy 
nazwiemy go domem czy budynkiem; to 
wciąż jedno z najwspanialszych miejsc. 
Niezwykle ważne dla nas wszystkich. 
 
Jesteśmy tu dziś, aby uczcić niesamowitą 
przyjaźń, która łączy Polskę i Stany 
Zjednoczone, oraz aby uhonorować pełną 
życia, rozwijającą się i dumną 
społeczność polską w USA, której wielu 
przedstawicieli jest tu dziś z nami.  
 
Mamy ponadto ogromny zaszczyt gościć 
Prezydenta Dudę oraz Panią Kornhauser-
Dudę. Pan Duda to wielce szanowany 
przywódca. Wykonał kawał dobrej roboty. 



Możecie być dumni z waszej ojczyzny, z 
miejsca, z którego pochodzicie. Wiem, że 
wielu z was stamtąd pochodzi i to 
bezpośrednio. Wszyscy mają się świetnie. 
Jesteśmy bardzo dumni z Prezydenta 
Dudy.  
 
Właśnie poświęciłem sporo czasu na 
szereg bardzo owocnych spotkań. 
Owocnych zarówno dla Polski, jak i dla 
Stanów Zjednoczonych. Sojusz pomiędzy 
naszymi państwami jest silniejszy niż 
dotychczas.  
 
Dzięki Ambasador USA w Polsce, mojej 
wieloletniej przyjaciółce Georgette 
Mosbacher - gdzie jest Georgette? Witaj, 
Georgette. To niezbyt fortunne miejsce. 
Zaskoczyłaś mnie, to zupełnie nie w 
twoim stylu. Ale wykonała wspaniałą 
robotę. 
 
Kolejną osobą, która wykonuje 
niesamowitą pracę, jest Pan Sekretarz 



Wilbur Ross. Gdzie jest Wilbur? Gdzie 
Wilbur? Sekretarz handlu. Wilbur, 
dziękuję Ci. 
 
Dziękuję Betsy DeVos za to, że do nas 
dołączyła. Gdzie jest Betsy? Betsy? Witaj, 
Betsy. Witaj Betsy. Odpowiedzialna za 
edukację.  
 
Są z nami także inni wspaniali ludzie - 
członkowie Izby Reprezentantów, bardzo 
wpływowi, ale dobrzy. Dan Lipinski. Dan? 
Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Dan.  
 
Jest z nami także prezes firmy Lockheed 
Martin, Marillyn Hewson. Mam zaszczyt 
przekazać Ci, że Prezydent Duda planuje 
kupić 32 amerykańskie myśliwce F-35, 
jedne z najlepszych na świecie. Mam 
rację? Witaj Marillyn. Świetna robota 
Marillyn. Niezwykła praca. Dziękuję Ci, 
Marillyn. 
 
W ubiegłym tygodniu świat uczcił 75. 



rocznicę lądowania aliantów w Normandii. 
Cóż to był za dzień. Podczas tej pamiętnej 
próby polscy i amerykańscy bohaterowie 
walczyli ramię w ramię, aby obronić swoje 
narody i obalić nazistowski reżim. Udało 
im się pokonać nazizm - i to pokonać 
zdecydowanie.  
 
Bohaterowie, którzy uczestniczyli w 
lądowaniu, przypominają nam, że żadna 
siła nie może równać się z siłą ducha 
wolnych, dumnych i niepodległych 
narodów. Oni dali temu dowód.  
 
W sierpniu będziemy obchodzić 75. 
rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, w którym ponad 150 
tysięcy polskich patriotów oddało życie, 
aby wydobyć swoją ojczyznę spod ucisku 
i tyranii.  
 
Podczas mojej wizyty w Polsce 2 lata 
temu - której nigdy nie zapomnę - byłem 
niezwykle poruszony, że dane mi było 



przemawiać przy Pomniku Powstania 
Warszawskiego. Wielu z was pewnie 
pamięta ten moment. Tłumy ciągnęły się 
na dziesięć ulic. Nigdy przedtem nie 
widziałem czegoś takiego.  
 
Wielu młodych Polaków wyszło na ulice, 
aby stanąć twarzą w twarz z 
nieprzyjacielem. Jednym z nich był 
Richard Cosby. Richard Cosby. Rita, nie 
miałem pojęcia. Znam Ritę od tak dawna i 
nie miałem pojęcia. Richard walczył przez 
wiele tygodni, został poważnie ranny i 
zabrany do nazistowskiego obozu 
jenieckiego w Niemczech. Kilka miesięcy 
później, Richard wraz innymi polskimi 
więźniami zdołał uciec i przedostać się na 
amerykańską stronę frontu. To był wielki 
dzień dla Richarda.  
 
Tego wieczoru mamy zaszczyt gościć 
córkę Richarda Cosby’ego, moją 
wieloletnią przyjaciółkę. Nie miałem 
pojęcia. To niesamowite. Rita, zapraszam 



Cię. Podejdź tu, proszę. Rito, chcę żebyś 
wiedziała, że historia Twojego Taty 
wypełnia nasze serca wdzięcznością dla 
polskich i amerykańskich patriotów, którzy 
stawili czoła złu. I chcę Ci podziękować. 
Znamy się od tylu lat, a ja nawet nie 
zdawałem sobie sprawy. Jestem dziś pod 
jeszcze większym wrażeniem. Dziękuję.  
 
Dziękuję Ci serdecznie. Uważaj na siebie. 
Dziękuję. Dziękuję Ci serdecznie, Rito.  
 
Składamy dziś hołd bohaterom Powstania 
Warszawskiego, wszystkim tym, którzy 
tak bohatersko walczyli w Warszawie oraz 
rok wcześniej w Powstaniu w Getcie 
Warszawskim.  
 
Po II Wojnie Światowej polski naród 
musiał wytrzymać jeszcze dekady 
zmagań, aby odzyskać niepodległość i 
uwolnić się od bardzo surowego 
komunistycznego reżimu. To był bardzo 
trudny czas.  



 
W tym miesiącu obchodzimy też 40. 
rocznicę pierwszej pielgrzymki Świętego 
Jana Pawła II do jego ukochanej ojczyzny. 
Papież kochał Polskę, prawda? To coś 
pięknego.  
 
Jest dziś z nami także Jerzy Bogdziewicz. 
Jerzy, gdzie jesteś? Jerzy, chodź do nas, 
proszę. Jerzy dorastał w komunistycznej 
Polsce. Wraz z kilkoma przyjaciółmi ze 
studiów spotkali się z papieżem. To 
musiało być niezwykłe przeżycie, prawda, 
Jerzy? Z pewnością bardziej ekscytujące 
niż spotkanie z Trumpem, nieprawdaż? 
 
Po pielgrzymce papieża Jerzy był jednym 
z tysięcy studentów, którzy dołączyli do 
Solidarności. Jerzy, jesteśmy dumni z 
Ciebie i z wszystkich Polaków, którzy 
bohatersko bronili praw nadanych nam 
przez Boga. Jerzy, dziękuję Ci 
serdecznie. To był wielki wyczyn. Rito, 
Tobie także serdecznie dziękuję. 



 
Przez wieki nasze narody były 
zjednoczone wspólnymi aspiracjami i 
wartościami. Szanujemy rolę rodziny w 
społeczeństwie i godność każdego 
ludzkiego życia. Czerpiemy inspirację od 
naszych bohaterów oraz dumę z naszych 
tradycji. Wzbogacamy świat poprzez 
sztukę, rozwój i naukę. Bronimy naszej 
niepodległości i traktujemy prawo jako 
podstawę naszej wolności.  
 
Dokładnie tego samego dnia w 1987 roku 
Prezydent Ronald Reagan wygłosił swoje 
słynne przemówienie przez Bramą 
Brandenburską w Berlinie. Dobrze 
pamiętamy tamten dzień, tamten 
niezwykły dzień. Niedługo potem dzięki 
sile amerykańskiej determinacji, sile wiary 
narodów spragnionych wolności oraz 
wielkiemu duchowi Polaków brutalny 
reżim komunistyczny w Europie 
Środkowej i Wschodniej doczekał 
pokojowego zakończenia. To był 



wspaniały dzień. To był wspaniały czas.  
 
Panie Prezydencie, nigdy nie zapomnimy 
tego wszystkiego, przez co Polska 
musiała przejść, aby wywalczyć z 
powrotem swoją wolność. Historia 
waszego narodu na zawsze pozostanie 
inspiracją dla wszystkich patriotów na 
świecie.  
 
Tu, w Ameryce, pokolenia Polaków 
stworzyły kwitnącą społeczność, 
przedsiębiorstwa, szkoły i kościoły. Polacy 
brali udział w zasiedlaniu środkowej 
części kraju oraz w rewolucji 
przemysłowej. Pracowali bardzo ciężko i 
bardzo mądrze.  
 
Obecne tu dziś rodziny przypominają nam 
o niezliczonych sposobach, poprzez które 
Polacy wzmacniali nasz kraj. Dodajecie 
otuchy naszemu społeczeństwu, 
podtrzymujecie nasze dziedzictwo, stoicie 
na straży naszej wolności i bronicie naszej 



wspaniałej amerykańskiej flagi. 
Dziękujemy wam. 
 
Zwracam się do wszystkich obecnych dziś 
przedstawicieli Polonii oraz wszystkich 
pozostałych na terenie całego kraju - 
dziękujemy wam, niech Bóg was 
błogosławi. Boże pobłogosław Amerykę. 
Dziękuję wam serdecznie.  
A teraz chciałbym… Dziękuję wam raz 
jeszcze. A teraz… Znam tylu z was. Nie 
wiedziałem, że wszyscy pochodzicie z 
Polski, przyznaję się szczerze. Słyszałaś, 
Rita? 

 
Chciałbym teraz przedstawić wam 
człowieka, który robi naprawdę świetną 
robotę jako przywódca. Jest szanowany 
na całym świecie. A wasz kraj jest dziś 
szanowany bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej. Jeśli przyjrzeć się dokładnie 
temu, co się wydarzyło w Polsce, to jest to 
prawdziwy cud. A jeszcze to wszystko 
przez co musieli przejść przez lata - 



Polska nigdy nie miała lekko. Ale to jest 
wspaniały prezydent i to wielki zaszczyt, 
że możemy Jego i Panią Dudę gościć w 
Białym Domu. Dziękujemy wam 
serdecznie. 
Panie Prezydecie, dziękuję. Dziękuję.  
 
 
 
 
 
 


