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Informacja prasowa

Jak integrują się Polacy i Polonia z całego świata?

1 sierpnia br. w G2A Arena odbyła się konferencja prasowa, na której komitet organizacyjny
Kongresu 60 Milionów podsumował pozytywny wpływ tej inicjatywy na współpracę między
Polską a Polonią.
Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 Milionów Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja
środowisk polskich i polonijnych oraz zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru
współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w Polsce oraz
za granicą. Nazwa inicjatywy w symboliczny sposób nawiązuje do ogólnej liczby Polaków
żyjących w kraju, jak i rozsianych po całym świecie.
Od pierwszej inaugurującej edycji Kongresu, która miała miejsce w dniach 9-10 lutego
2018 r. w Miami na Florydzie, łącznie odbyło się osiem edycji wydarzenia: w Miami, Londynie,
Berlinie, Buffalo i Rzeszowie. Wszystkie wydarzenia zakończyły się ogromnym sukcesem, za
każdym razem gromadząc blisko 400 gości. Entuzjazm rodaków związany z tą inicjatywą
wpłynął na rozrost Kongresu 60 Milionów do tak dużych rozmiarów. Świadczy to
o chęci integracji i pielęgnowania tradycji oraz dążenia do współpracy, napędzającej krajową, a
także międzynarodową gospodarkę.
Podczas ostatniej, siódmej edycji Kongresu 60 Mln, która miała miejsce w dniach 28-31
lipca br. w Buffalo w Stanie Nowy Jork, po raz kolejny podjęto rozmowy pełne pasji

i sentymentów. Ich celem było zacieśnienie więzi i współpracy na płaszczyźnie gospodarczej
i kulturowej. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Buffalo, to bardzo duży, drugi po Chicago,
ośrodek polskiego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych. Siódma edycja wydarzenia łączyła
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród uczestników Kongresu znaleźli
się m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Zbigniew Król, Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, Konsul
Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za
Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek Magdoń, prezes Centrum Medycznego
MEDYK Stanisław Mazur,

prezes Klastra Informatycznego Polski Wschodniej Wojciech

Materna, kierownik Sekcji Wsparcia Studentów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania Sylwia Mazur, dyrektor ds. Rozwoju i Promocji Produktu Stowarzyszenia Pro
Carpathia Ewelina Nycz, pomysłodawca projektu „Wyjdź przed Szereg" Tomasz Gulak,
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Stachowicz, wiceprezydent Miasta Rzeszowa Andrzej Gutkowski oraz liderzy polonijni.
Wizyta polskich delegacji w Buffalo przyczyniła się do zacieśnienia stosunków
pomiędzy Polską a USA. Doprowadziły do tego konstruktywne i merytoryczne rozmowy
przedstawicieli obu państw. Kontroler stanu Nowy Jork Tom DiNapoli oraz Senator stanu Nowy
Jork Tim Kennedy zachęcili Ministra Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Jerzego
Kwiecińskiego do dalszej, owocnej współpracy. Co więcej, przedstawiciele Podkarpacia
odwiedzili Legislaturę Hrabstwa Erie, którą zamieszkuje ok. 30%-40% Polonii. Podczas rozmów
z najpotężniejszą osobą w rządzie powiatu Erie – dyrektorem, polskiego pochodzenia –
Markiem Poloncarzem, ustalono, że oficjalna wizyta delegacji hrabstwa Erie w Polsce nastąpi
w 2020 roku. Z kolei przedstawiciele miasta Rzeszowa spotkali się z burmistrzem Buffalo –
Byronem Brownem. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas wizyty w Buffalo przedstawiciele

polskiego i amerykańskiego rządu oraz urzędnicy wysokiego szczebla z międzynarodowego
lotniska w Buffalo/Niagara omawiali uruchomienie bezpośrednich lotów LOT-u z Buffalo do
Polski. Wisienką na torcie Kongresu 60 Mln był uroczysty pokaz świetlny – Wodospad Niagara,
pokrył się biało-czerwoną flagą, a ulicami Buffalo przeszła ubarwiona w polski folklor 81. Parada
Pułaskiego.
Wielkimi krokami zbliża się już piąta w tym roku edycja Kongresu 60 Milionów –
Globalnego Zjazdu Polonii. Spotkanie w Polsce odbędzie się 28-30 sierpnia br. w G2A Arena
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce koło
Rzeszowa. Rzeszowska edycja Kongresu 60 Milionów to trzy dni dyskusji, spotkań
w międzynarodowym gronie i wydarzeń towarzyszących.
Panelom dyskusyjnym towarzyszyć będą liczne atrakcje, dzięki którym Polonia odkryje
piękno Ojczyzny. Rzeszowską edycję Kongresu 60 Mln zainaugurują regaty. Na jeziorze
Solińskim pięć ekip z Polski, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji zmagać będzie się o Puchar
60 Milionów. Drugi dzień wydarzenia to kolejna dawka atrakcji. Tym razem Polonia otrzyma
wyjątkową możliwość zwiedzania królewskiego miasta Krakowa. Wycieczka wyruszy spod
Międzynarodowego Centrum Kultury, a uczestnicy będą mogli podziwiać najpiękniejsze zabytki
miasta. Uwieńczeniem wyjazdu do dawnej stolicy Polski będzie spektakl „Bracia Polacy znad
Wisły" w wykonaniu Krakowskiego Teatru Komedia. Przedstawienie obędzie się na statku
Batory stacjonującym nad Wisłą pod Zamkiem na Wawelu. Ponadto drugiego dnia, tradycyjnie
już, odbędzie się Turniej Golfa o Puchar 60 Milionów. Tym razem organizatorzy wyszli
z inicjatywą spotkania przedsiębiorców w Krakowie, gdzie dojdzie do tych sportowych
potyczek.
30 sierpnia br. to dzień w całości poświęcony merytorycznym aspektom integracji
Polaków z całego świata. Dzień kongresowy w G2A Arena Centrum WystawienniczoKongresowym Województwa Podkarpackiego stworzy szansę udziału w kilkunastu panelach

dyskusyjnych oraz power speechach. Całość zapowiada się niezwykle intensywnie! Zakres
tematyczny najbliższej odsłony Kongresu 60 Milionów obejmie takie zagadnienia jak:
• promocja polskich regionów wśród Polonii
• gospodarczy potencjał Polski
• turystyka medyczna, wypoczynkowa i biznesowa
• rynek finansowy
• przedsiębiorcy polonijni
• siła polskiej innowacji
• studia w Polsce
• logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa
• siła polskiego menedżera
• promocja polskich produktów
• pozarządowe organizacje polskie i polonijne
• siła przebicia polskiej innowacji w medycynie na rynkach zagranicznych
Na edycję rzeszowską zaplanowano także punkty programu umożliwiające zarówno
wzmocnienie więzi polonijnych, jak i budowę międzynarodowych relacji biznesowych.
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