
The Co per ni cus Fo un da tion
W 1970 ro ku Mia sto Chi ca go zwró ci ło się do Po lo nii z proś bą

o umiesz cze nie po mni ka Mi ko ła ja Ko per ni ka, świa to wej sła wy pol -
skie go na ukow ca i oj ca współ cze snej astro no mii, przed wej ściem
do Pla ne ta rium Ad le ra. Po mnik miał być wznie sio ny dla upa mięt nie -
nia 500 rocz ni cy uro dzin Ko per ni ka. Mi ko łaj Ko per nik jest okre śla ny
mia nem te go, któ ry „Wstrzy mał Słoń ce, ru szył Zie mię”. Pro jekt ten
zgro ma dził po nad 300,000 do la rów od osób fi zycz nych, firm i in nych
or ga ni za cji, a po mnik zo stał po da ro wa ny mia stu Chia go w 1973 ro -
ku i dum nie wid nie je przed Pla ne ta rium Ad le ra w cen trum Chi ca go.

Z nie wiel kiej nad wyż ki po zy ska nych środ ków na wznie sie nie
po mni ka, w lip cu 1971 ro ku, po wsta ła Co per ni cus Fo un da tion, or ga -
ni za cja nie do cho do wa, ma ją ca na ce lu służ bę Me tro po lii Chi ca go ja -
ko głów ne źró dło kul tu ro we, edu ka cyj ne, re kre acyj ne i roz ryw ko we.
Na stęp nie roz po czę ły się po szu ki wa nia sta łej lo ka li zacj cen trum pol -
skiej kul tu ry w Chi ca go.

Z do dat ko wych środ ków po zy ska nych po now nie dzię ki hoj no ści
osób pry wat nych i przed się biorstw Po lo nii Chi ca go, w 1979 ro ku
Fun da cja za ku pi ła hi sto rycz ne ki no po ło żo ne w po bli żu ulic Mil wau -
kee i Law ren ce, któ re ja ko pierw sze w Chi ca go, zo sta ło za pro jek to -
wa ne do pro jek cji fil mów z dźwię kiem. Co per ni cus Fo un da tion zde -
cy do wa ła się na kon ser wa cję ki na, jed no cze śnie prze bu do wu jąc są -
sied nie 40-sto sto po we Lob by. W wy ni ku prze bu do wy rów nież po -
wsta ły trzy pię tra, miesz czą ce po miesz cze nia biu ro we, edu ka cyj ne
oraz sa le spo tkań two rząc Co per ni cus Cen ter. 

Pierw sza fa za prze bu do wy zo sta ła za koń czo na w ro ku 1984,
a w ro ku 1985 po wsta ła Wie ża So li dar no ści. Bu dy nek zo stał zmo dy -
fi ko wa ny tak, aby przy po mi nać hi sto rycz ny Za mek Kró lew ski w War -
sza wie. Wie ża jest re pli ką wie ży ze ga ro wej zdo bią cej Za mek i jest
wi docz na z Au to stra dy Ken ne dy przez wszyst kich, któ rzy prze miesz -
cza ją się po mię dzy cen trum Chi ca go a Lot ni skiem O’Ha re.
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W póź niej szym eta pie prze bu do wy Co per ni cus Cen ter wzbo ga -
ci ło Te atr o sce nę, gar de ro by oraz no wo cze sne oświe tle nie i sprzęt
dźwię ko wy.

Obec nie Te atr pre zen tu je nie tyl ko pro gra my pol skie, ale i róż no -
rod ne gru py te atral ne, przed sta wie nia szkol ne, or kie stry sym fo nicz -
ne, kon cer ty współ cze snych ze spo łów roc ko wych, kon kur sy pięk no -
ści oraz kon cer ty mię dzy na ro do wych i lo kal nych gwiazd mu zy ki.
W 2014 ro ku Co per ni cus Cen ter miał na wet za szczyt go ścić Pre zy -
den ta Sta nów Zjed now czo nych.

Te atr mieści 1859 wi dzów i zo stał na zwa ny imie niem Mit chel la
P. Ko be lin skie go, któ ry był głów nym za ło ży cie lem Co per ni cus Cen ter
oraz wspie rał re mont i mo der ni za cję Te atru. 

Od 1979 ro ku Co per ni cus Fo un da tion speł nia swo ją mi sję
na rzecz edu ka cji i roz ryw ki, spon so ru jąc co rocz ny Fe sti wal „TASTE
OF POLONIA”. Fe sti wal pre zen tu je wie le pro gra mów roz ryw ko wych,
po nad 30 lo kal nych i mię dzy na ro do wych ze spo łów, gra ją cych róż ne
ga tun ki mu zy ki, wy stę py fol kro ry stycz nych ze spo łów ta necz nych,
ory gi nal ną sztu kę i rze mio sła, rę ko dzie ła, a tak że eks po na ty, słu żą ce
za po zna niu pu blicz no ści fe sti wa lu z wie lo ma aspek ta mi pol skich
zwy cza jów, kul tu rą, tra dy cją i oj czy stym ję zy kiem. Pod czas fe sti wa -
lu „TASTE OF POLONIA” moż na rów nież kosz to wać wspa nia łe da nia
kuch ni pol skiej. Fe sti wal stał się naj więk szym pol skim fe sti wa lem
w kra ju, od wie dza nym przez 30,000 lu dzi rocz nie.

W 2011 ro ku Co per ni cus Cen ter zo stał po sze rzo ny o ko lej ną sa -
lę o no wo cze snym wy stro ju – „An nex”, któ ra jest wy ko rzy sty wa -
na do róż no rod nych im prez i we sel, jed no cze śnie sta no wiąc za ple -
cze kon fe ren cyj ne i sie dzi bę dla kil ku lo kal nych izb han dlo wych
i wie lu wy bit nych or ga ni za cji pol skich.

Co per ni cus Cen ter ży je obec nie prak tycz nie każ de go wie czo ru,
gdzie od by wa ją się pró by ze spo łów ta necz nych i za ję cia te atral ne.
Ca ło rocz ne ak cje spon so ro wa ne przez Co per ni cus Fo un da tion to:
tar gi sztu ki, wy sta wy spe cjal ne, tar gi i se mi na ria zdro wia, dar mo we
lek cje an giel skie go dla do ro słych – ESL (an giel ski ja ko dru gi ję zyk),
za ję cia in for ma cyj ne o oby wa tel stwie, Co rocz ne Tar gi Pra wa i róż no -
rod ne spo tka nia i se mi na ria. 

Dłu go ter mi no we pla ny Ra dy Co per ni cus Cen ter, ma ją ce wciąż
na my sli mi sję służ by mia stu Chi ca go i je go oko li com, ma ją na ce lu
oży wie nie Jef fer son Park i pół noc no -za chod nich osie dli Chi ca go.

Cen trum spo łecz no -kulturalne Co per ni cus Cen ter jest po mni -
kiem spo łe czeń stwa Pol sko -Ame ry kań skie go i je go pra gnie niem za -
cho wa nia bo ga te go dzie dzic twa i kul tu ry. 
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Te le fon: 773-777-8898
e -ma il: of fi ce@co per ni cu scen ter.org
strona internetowa: co per ni cu scen ter.org

Po moc fi nan so wa dla Fun da cji: co per ni cu scen ter.org/do na tions/
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