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Wizyta ta jednak dla milionów Polaków w USA nie była punktem kulminacyjnym podroży Prezy-
denta RP za wielka wodę. Mówiono o znanych wcześniej sprawach, w szczególności o partnerstwie 
i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślano lojalność Polski wobec Unii  Europejskiej. Geo-
rge Bush przyjął w Białym Domu Lecha Kaczyńskiego w pięknej zimowej scenerii. Jak podkreślała 
prasa amerykańska, klimat tego spotkania był znacznie cieplejszy niż lutowa aura.

Historyczna wizyta w stanie Illinois poruszyła środowiska polonijne
Prawdziwą jednak niespodzianką była wizyta Prezydenta Kaczyńskiego w Chicago oraz spotkanie 
z największą i najsilniejszą diasporą polonijną w Chicago. Chłodny klimat między Prezydentem Kwa-
śniewskim a Polonią, szczególnie w okre-
sie prezesostwa Edwarda Moskala, trwał 
całe lata i wydawało się, że potrwa jeszcze 
dłużej. Nowe wybory  Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, jak również nowego 
Prezesa KPA Franciszka Spuli, zbiegły się 
prawie w tym samym czasie i wieloletnie 
chłody zastąpiła atmosfera prawdziwej 
wiosny, podniecenia i radości! Widziałem 
na własne oczy, jak walka o bilety na spo-
tkanie z Prezydentem przesłoniła wszyst-
kie wydarzenia tych dni w Chicago. Nawet 
60-ty jubileusz  Związku Lekarzy Polskich 
w Chicago (będziemy o nim pisać w na-
stępnym numerze) zszedł na plan dalszy. 
Mówiono tylko i wyłącznie o biletach na 
spotkanie Franka z Lechem. 1200 miejsc 
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Nowy Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Franciszek Spula, przy-
jął z honorami głowę Polskiego Państwa. Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami, Prezydent RP, Lech Kaczyński, odwiedził Stany Zjedno-
czone i został przyjęty przez Prezydenta Georga W. Busha w czwartek 
9 lutego 2006 roku. 

sprzedano w trzy dni a otrzymanie bi-
letu graniczyło z cudem! Kolejki i listy 
chętnych to codzienność we wszystkich 
biurach PKA i NZP. Pomimo dość wy-
sokiej ceny (85,00 $ od osoby) wszystkie 
miejsca sprzedano na pniu! Na Sali widać 
było wyraźnie, że Polonia ma nadzieję na 
nowe, lepsze kontakty z Prezydentem RP 
i, jak się wdaje, oczekiwania większości 
spełniły się. 

Tak! Prezydent Franciszek 
Spula gwarantuje zasadnicze 
zmiany we współpracy 
z Polonią Świata!  
Spotkanie odbyło się w prawdziwie 
przyjaznej atmosferze i ma szanse być 

przełomem w kontaktach Chicago – Warszawa. Nowy Prezes Franciszek Spula ma już 
teraz bardzo dobrą opinię wśród Polonii i Polaków w Chicago - opinię człowieka, któremu 
kontakty z innymi nie sprawiają żadnej trudności. Szczery, otwarty, z dobrą znajomością 
języka polskiego, dostępny pomimo olbrzymiej ilości terminów i obowiązków. Na spo-
tkanie z prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej  Kongres Polonii Niemieckiej czekał 
kilka lat. Kolejne podania o taki termin przepadały w biurku Prezesa Moskala i pomimo 
wielu  obietnic do takiego spotkania nie doszło. Teraz odwiedziłem Prezesa w przeddzień 
spotkania z Prezydentem Kaczyńskim,   a więc w czasie bardzo gorącym i najmniej odpo-
wiednim. Spotkanie jednak odbyło się spokojnie i w prawdziwie serdecznej atmosferze. 
Dziś mam wrażenie, że Franka (tak mówią potocznie o Prezesie) znam już kilka lat! To 
dobry znak. Wierzę, że kontakty Polonii Amerykańskiej nie tylko z Prezydentem RP 
i krajem, ale również z pozostałą Polonią na świecie, weszły na nową, wspaniałą drogę! 
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