Ośrodek Studiów Amerykańskich ma przyjemność zaprosić na
dyskusję panelową z panem Victorem Ashe, ambasadorem USA
w Polsce, zatytułowaną "American Elections: The Role of Local
Elites and Campaign Chairs" w dniu 27 listopada 2008 r. o godz.
14:15 w sali 317.
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American Studies Center has the pleasure to announce a panel
discussion "American Elections: The Role of Local Elites and
Campaign Chairs" with Mr. Victor Ashe, U.S. Ambassador in
Poland, November 27, 2008 at 2:15 p.m. room 317.

Victor Ashe został nominowany przez prezydenta George’a W. Busha na stanowisko ambasadora
USA w Polsce 8 kwietnia 2004 r. Jego kandydatura została przyjęta przez Senat USA 21 maja 2004 r.,
a ceremonia zaprzysięŜenia odbyła się 23 czerwca 2004 r. w Waszyngtonie. Ambasador Ashe
odwiedził do tej pory dwukrotnie wszystkie 16 województw Polski i ponad 145 miast i miejscowości.
Ambasador Ashe jest obecnie najstarszym amerykańskim ambasadorem bilateralnym w Europie.
Kilkudziesięcioletnia kariera w słuŜbie publicznej obejmuje 31 lat pracy na obieralnych urzędach
stanowych i lokalnych Tennesse. Kiedy w grudniu 2003 r. obchodził 16-lecie pracy w ratuszu, był
najdłuŜej piastującym stanowisko burmistrzem w liczącej 216 lat historii Knoxville.
Victor Ashe urodził się 1 stycznia 1945 r. w Knoxville, tam teŜ uczęszczał do państwowej szkoły
podstawowej. W 1963 r. otrzymał dyplom szkoły średniej w Hotchkiss School w Lakeville w stanie

Connecticut. W 1967 r. ukończył Uniwersytet Yale z tytułem licencjata z historii, a dyplom nauk
prawniczych otrzymał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Tennessee w 1974 r. W roku 1965 Victor
Ashe był staŜystą w biurze kongresmana Billa Brocka, gdzie uczestniczył w pracach nad załoŜeniami
podatkowymi do ustawy oświatowej. W 1967 r. pracował jako asystent w biurze ówczesnego senatora
Howarda Bakera. W 1968 roku w wieku 23 lat został wybrany do Izby Reprezentantów Tennessee. W
1975r. został wybrany do Stanowego Senatu Tennessee, w którym przepracował dziewięć lat. W
latach 1967-73 był rezerwistą sił powietrznych Amerykańskiej Piechoty Morskiej.
W latach 1985-1987 za prezydentury Ronalda Reagana był dyrektorem generalnym prezydenckiej
Komisji ds. Ochrony i Rozwoju Terenów Rekreacyjnych, której przewodniczył ówczesny gubernator
(a obecnie senator USA) Lamar Alexander. W listopadzie 1987 roku został wybrany burmistrzem
Knoxville. Jako burmistrz Knoxville Victor Ashe nawiązał współpracę z Chełmem w ramach
Programu Miast Siostrzanych. Chełm dwukrotnie – w 1997 i 2000 roku – gościł delegację pod jego
przewodnictwem. W 1995 r. przewodniczył delegacji burmistrzów amerykańskich do Izraela, a w
2003 r. do Ugandy w ramach programu walki z HIV/AIDS. Jako burmistrz poprawił kondycję
finansową miasta poprzez zwiększenie wpływów z funduszy inwestycyjnych i zwiększenie wartości
wyemitowanych obligacji. Koniec jego kadencji zapisał się równieŜ powiększeniem obszaru
krajobrazowych tras spacerowych z 8 do 34 km. W tym samym czasie w ramach prac nad
modernizacją nabrzeŜa miasto zyskało nowoczesne centrum konferencyjne, co przyczyniło się do
rozwoju turystyki. Ashe powołał równieŜ w Knoxville radę ds. cywilnej kontroli policji. W styczniu
2004 r. otrzymał nagrodę przewodniczącego Komisji Obchodów Dnia Martina Luthera Kinga za pracę
na rzecz poprawy stosunków rasowych. Jednym z najwaŜniejszych zakresów jego działalności w
ratuszu była ochrona i odbudowa obszarów zabytkowych.
14 października 2004 r. ambasador Ashe otrzymał Medal Corneliusa Amory’ego Pugsleya na szczeblu
lokalnym. Nagroda przyznawana przez Amerykańską Akademię ds. Parków i Rekreacji we
współpracy z Fundacją Parku Narodowego jest wyrazem uznania za inicjatywy w zakresie ochrony
parków i terenów zielonych w czasie piastowania urzędu burmistrza Knoxville. W 1995 r. został
wybrany prezesem Stowarzyszenia Burmistrzów Amerykańskich. W 2003 roku został uhonorowany
Distinguished Public Service Award. Pełnił równieŜ funkcję prezesa Miejskiej Ligi Tennessee.
Przewodził ponadpartyjnej inicjatywie na rzecz ograniczenia federalnych regulacji prawnych
nakładających na stany obowiązki bez jednoczesnego zapewnienia środków na ich realizację.
Z rąk prezydenta George’a H. W. Busha jak i prezydenta Billa Clintona otrzymał nominację do
Komisji Doradczej ds. Stosunków Międzyrządowych. Prezydent Clinton desygnował ambasadora
Ashe'a do zarządu AmeriCorps, a Senat USA zatwierdził tę nominację. Nominowany przez prezydenta
George’a W. Busha do zarządu firmy Fannie Mea w 2001 roku, piastował to stanowisko do 24 maja
2004 r.
Joan Plumlee-Ashe, małŜonka ambasadora Ashe’a, przez trzynaście lat była nauczycielką w szkole
podstawowej. Państwo Ashe mają dwójkę dzieci: 18-letniego J. Victora i 15-letnią Marthę. W sierpniu
2008 roku J. Victor podejmie studia na Purdue University w West Lafayette (Indiana). Ambasador
Ashe jest zapalonym miłośnikiem pieszych wędrówek. Jego hobby to równieŜ podróŜowanie oraz
czytanie ksiąŜek historycznych i powieści kryminalnych.

