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Podsumowanie spotkania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Konsulu RP w 
dniu 2 grudnia 2022 r. 

2 grudnia br. w Konsulacie Generalnym RP w Chicago miało miejsce spotkanie Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej z konsulem generalnym Pawłem Zyzakiem. Było to pierwsze spotkanie po pandemii 
Covid-19. Posiedzenie zgromadziło przedstawicieli następujących organizacji/instytucji/mediów 
polonijnych z Chicago: 

1. Akademii Muzyki PASO 
2. Dziennika Związkowego 
3. Fundacji Kopernikowskiej 
4. Kongresu Polonii Amerykańskiej  
5. Kongresu Polonii Amerykańskiej - 

oddział na stan Illinois 
6. Lajkonika  
7. Legionu Młodych Polek 
8. Lira Ensemble 
9. Muzeum Polskiego w Ameryce  
10. Polonia for Poland 

11. Polsko-Amerykańskiej Izby 
Gospodarczej  

12. Polsko-Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Budowlańców  

13. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w Ameryce 

14. Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w 
Ameryce 

15. Związku Klubów Polskich w USA 
16. Związku Podhalan w Północnej 

Ameryce 

Konsulowi Zyzakowi towarzyszyli kierownik Referatu ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej, 
konsul Małgorzata Bąk-Guzik oraz wicekonsul ds. Polonii Agata Grochowska, a także Eliza Kasjan-
Górecka zaangażowana w realizację, monitoring i rozliczanie przedsięwzięć polonijnych. 

Podczas spotkania omówiono: 

1) strategiczne cele polityki Rządu RP wobec Polonii i Polaków za granicą  

Zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania działań wzmacniających pozycję oraz aktywność 
środowisk polonijnych w amerykańskim życiu publicznym, np. poprzez większe zaangażowanie dzieci  
i młodzieży w cykliczne wydarzenia organizowane przez władze miejskie lub stanowe (Peace Day, 
Thanksgiving Parade, Columbus Parade). Stwierdzono zasadność angażowania amerykańskich szkół 
publicznych, a także polonijnych grup studenckich, w przedsięwzięcia przygotowywane przez 
organizacje polonijne, m. in. wydarzenia majowe organizowane przez ZKP. 

2) zasadność stosowania i ujednolicenia kalendarza wydarzeń wspólnego dla wszystkich organizacji 
polonijnych (koordynacja KPA-IL) oraz plany współpracy w kontekście przygotowywanych na 
2023 r. wydarzeń polonijnych, rocznicowych i obchodów świąt narodowych 

Wynikające z braku dostępu do informacji kolizje terminów i niemożność zapewnienia obecności 
przedstawiciela Konsulatu. Zebrani zgodzili się przekazywać do kalendarza terminy 4 najważniejszych 
przedsięwzięć polonijnych organizowanych w ciągu danego roku.  Ponadto zwrócono także uwagę na: 

 konieczność respektowania przez wszystkie organizacje podawanych terminów i obowiązku ich 
aktualizacji w razie ew. zmian; 

 potrzebę zmodernizowania istniejącego już kalendarza elektronicznego, wprowadzenie nowych 
funkcji i rozwiązań (np. stworzenie dodatkowej zakładki dla wydarzeń miejskich, w których może 
uczestniczyć Polonia, linkowanie stron organizacji). KPA IL jest otwarty na podjęcie się tego zadania 
w 2023 r. 

3) obecność Polonii i zintensyfikowanie działań przy okazji miesiąca Dziedzictwa Narodowego 
Wskazano pierwszy weekend października oraz Daley Plaza jako czas i miejsce rozpoczynania 
obchodów miesiąca dziedzictwa oraz możliwość włączania się w powiązane z obchodami działania 
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polonijne (prowadzone przez instytucje, organizacje, szkoły i media) także innych grup etnicznych silnie 
reprezentowanych w Chicago.  
 
Pojawiła się inicjatywa zorganizowania na Daley Plaza Polonijnego Kiermaszu Dziedzictwa Narodowego 
na wzór kiermaszu świątecznego Niemiecko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej w Chicago. Uczestnicy 
dostrzegli w tym okazję do zwiększenia polskiej obecności w Chicago oraz promocji narodowej kultury, 
rękodzieła i kuchni. KPA-IL gotowy jest koordynować projekt natomiast dalszej dyskusji i ustaleń 
wymagają źródła finansowania przedsięwzięcia i przygotowanie businessplanu. Zagadnienie wymaga 
powołania osobnego gremium roboczego.  
 
4) źródła pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć polonijnych 

Omówiono zasady współpracy z konsulatem w celu pozyskiwania wsparcia finansowego oraz 
alternatywnych źródłach funduszy (z MSZ, KPRM, Instytutu Polonika, MKiDN oraz MEiN). Liderzy 
poproszeni zostali o prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla członków organizacji oraz mobilizację tzw. 
młodej Polonii. Zebrani otrzymali materiał informacyjny dotyczący źródeł środków finansowych na 
działania polonijne. 

5) patronów roku 2023 i zbliżających się rocznic 

Omówiono patronów roku 2023 wybranych przez Sejm RP i zachęcono do realizacji przedsięwziąć z 
nimi związanych (szczególnie z Rokiem Kopernikańskim i 250. rocznicą powołania Komisji Edukacji 
Narodowej).  

6) potrzeby kontynuacji pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy 

Omówiono dotychczasowe zaangażowanie Polonii i wyrażono konieczność dalszych działań. Pojawiła 
się propozycja tzw. weekendowego radiotonu, zbiórki w głównych rozgłośniach radiowych „ponad 
podziałami” na rzecz uchodźców z Ukrainy. Łukasz Dudka („Dziennik Związkowy”) wskazał na swoje 
doświadczenie w takich projektach i zgłosił chęć koordynacji zbiórki (niezbędne odrębne spotkanie).   

7) wybory do Sejmu i Senatu RP w 2023 

Zwrócono uwagę na ponowne wsparcie i zaangażowanie zwłaszcza w zakresie prac komisji 
wyborczych. 

 


