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Podziękowanie za udział  

w Kongresie 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii, edycja Rzeszów 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego składam serdeczne podziękowania za uczestnictwo  

i zaangażowanie Pana Prezesa w Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii, który 

odbywał się w dniach 30-31 sierpnia br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-

Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. 

Kongres pokazał, że tworzenie platformy do integracji środowisk polskich  

i polonijnych jest potrzebne i daje przestrzeń do rozmów na tematy istotne dla Polski i dla 

świata. Rzeszowska edycja Kongresu 60 Milionów jest tego potwierdzeniem.  

Miniony Kongres był czasem inspirujących debat pełnych merytorycznych wystąpień  

i rozmów, które zostały zauważone przez media – za ich pośrednictwem informacja  

o wydarzeniu dotarła do ponad 6 milionów odbiorców w postaci 300 materiałów jakie ukazały 

się w mediach. 

W 15 panelach dyskusyjnych udział wzięło 96 prelegentów, a w G2A Arena w ciągu dwóch 

dni zgromadziło się około 400 uczestników z 11 krajów.  

 

Jednym słowem Kongres 60 Milionów „to bardzo ważne spotkanie Polaków. Mamy tutaj nie 

tylko Polaków z Polski, co jest naturalne, ale Polaków z bardzo wielu zakątków USA, jak i z  

 

 



  

 

 

 

 

innych stron świata, szczególnie z Wielkiej Brytanii. Ważne jest, żebyśmy potrafili w ramach 

naszej polskiej diaspory stworzyć taką sieć – sieć Polaków, którzy nie tylko spotykają się, ale  

którzy rozmawiają o ważnych problemach dla Polski i dla świata” podsumował Minister 

Rozwoju i Inwestycji Jerzy Kwieciński.  

 

Ponadto wśród Gości rzeszowskiej edycji Kongresu 60 Milionów znaleźli się m.in.: 

Pełnomocnik Rządu ds. dialogu międzynarodowego Senator Anna Maria Anders, amerykańska 

dziennikarka Rita Cosby, Senator Andrzej Stanisławek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, członek Parlamentu Zjednoczonego Królestwa 

Daniel Kawczynski, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej i członek Komisji 

Infrastruktury Wojciech Buczak, kierownik Sekcji Polskich Inwestycji Zagranicznych Karolina 

Wawrzyniak czy reżyser i aktor Paweł Deląg.  

Kongres otworzył m.in. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, które 

było Partnerem Głównym wydarzenia.  

 

Wyrażamy głębokie przekonanie, że tematyka wystąpień, udział wybitnych specjalistów  

w swoich dziedzinach, jak i poziom dyskusji sprawiły, że Kongres 60 Milionów możemy 

podsumować jako wydarzenie na wysokim poziomie merytorycznym, które jednocześnie 

stanowiło idealną okazję do integracji wszystkich Polaków.   

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Kongresu 60 Milionów, która odbędzie się 

w pierwszej połowie lutego 2019 w Miami. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Kongresu 60 Milionów 

Zbigniew Klonowski 

 


