Związek Klubów
Polskich w USA
Chicago, IL

Nasza misja:
Zadaniem Związku Klubów Polskich, który zrzesza polskie
kluby i organizacje, jest inicjowanie i koordynacja działań
mających na celu niesienie pomocy Polakom w kraju oraz
Polonii w Chicago. ZKP ceni i pielęgnuje polską kulturę
i tradycję poprzez organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych, takich jak dożynki, Parada Konstytucji 3-go Maja, Wigilia, czy też wspieranie polonijnych
festiwali. Jednym z głównym założeń ZKP jest przekazanie
polskiego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. ZKP wierzy,
że wspierając etniczne imprezy, umacniane są więzi łączące nasze środowisko.

Historia/Osiągnięcia:
Na przestrzeni osiemdziesięciu lat, poszczególne kluby
przekazały swoim rodzinnym miejscowościom w Polsce
duże kwoty przeznaczone na remonty, budowę szkół,
ratuszy, remiz strażackich oraz kościołów. Pomoc finansowa jest również udzielana na naprawę dróg, budowę
mostów, instalację sieci elektrycznej, telefonicznej, gazowej oraz wodociągowej na terenach wiejskich. Jednakże najważniejszym aspektem działalności Związku
jest utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy imigrantami polskiego pochodzenia mieszkającymi w Chicago
a ich rodzinnymi miejscowościami w Polsce.
W skład ZKP wchodzi 37 organizacji członkowskich.
Siedziba Związku mieści się przy 5835 W. Diversey Avenue
Chicago IL 60639.
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Programy i usługi:
Związek Klubów Polskich udziela porad imigracyjnych,
podatkowych oraz doradza w sprawach bezpieczenstwa. Usługi te świadczone są bezpłatnie przez instytucje stanowe lub rządowe. Przy Związku Klubów Polskich
działa społeczny Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego
w Chicago, którego celem jest upamiętnienie i uczczenie
ofiar zbrodni katyńskiej poprzez budowę Pomnika Katyńskiego na cmentarzu św. Wojciecha w Niles, IL.
Przy ZKP działa również Międzyorganizacyjny Komitet Polonijnej Parady Konstytucji 3-go Maja w Chicago,
największej polskiej parady poza granicami Polski, którego przewodniczącym jest prezes ZKP. W paradzie bierze
udział około 150 instytucji i organizacji, a wśród nich polskie szkoły sobotnie, organizacje polonijne, parafialne,
kombatanckie, harcerskie, polonijne biznesy, orkiestry
oraz politycy. Parada jest organizowana zawsze w pierwszą sobotę Maja. Maszeruje w niej około 20,000 osób,
z których przeważającą większość stanowi młodzież, natomiast ogląda ją od 50,000 do 200,000 widzów.
ZKP wspiera sobotnią szkołę języka polskiego. Szkoła prowadzi zajecia w parafii Divine Savior przy 7740 W.
Montrose w Norridge, IL, 60706.
Przy ZKP działają również Związek Literatów Polskich
na Obczyźnie, Teatr Ludowy „Rzepicha”, chór im. I. Paderewskiego oraz chór im. F. Chopina.
ZKP bezpłatnie udostępnia swoją salę na występy organizowane przez polonijne chóry oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Ułanów Polskich w USA.

* Powyższa informacja została przygotowana przez Związek Klubów Polskich.
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