Bliżej Polaków w Stanach Zjednoczonych
Polski Komitet Olimpijski podpisał porozumienie o współpracy z firmą Radar- Sat z
siedzibą w Chicago. Dzięki niemu Polacy w całych Stanach Zjednoczonych będą mogli
śledzić najważniejsze informacje dotyczące Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
oglądać relacje z wydarzeń organizowanych przez PKOl oraz lepiej poznawać historię
polskiego olimpizmu, sylwetki naszych Olimpijczyków oraz idee i wartości polskiego
Ruchu Olimpijskiego.
- Dzięki programom nadawanym na kanałach Dish Network i SlingTV Polacy mieszkający
w Stanach Zjednoczonych będą mogli śledzić wydarzenia organizowane przez Polski
Komitet Olimpijski, poznawać jego dokonania, wartości i misję. Jest to początek naszej
wspaniałej współpracy – mówi Rafał Stykowski, Prezes Radar – Sat.
Rafał Stykowski ma niezwykle duże doświadczenie i osiągnięcia na amerykańskim rynku
medialnym. To on w 1998 roku pomógł wystartować na terenie USA polskiej telewizji TV
Polonia. W 2004 roku wprowadził na anteny satelitarne inne polskie kanały - w tym Kino
Polska. Obecnie pod kontrolą jego firmy jest 18 kanałów nadających swoje programy na
terenie USA. Firma Radar - Sat chętnie wspiera też działania organizacji charytatywnych.
Jest szczególnie zaangażowana w fundację You Can Be My Angel. Wspiera także polską
kulturę na obczyźnie oraz polonijne dzieci.
- Niezwykle cieszę się z tego porozumienia. Gwarantuje nam ono lepsze dotarcie
z informacją o nas, naszych Sponsorach i Partnerach oraz wszelkich inicjatywach do
Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Bardzo nam na nich zależy. Polski
Komitet Olimpijski realizuje wiele cennych inicjatyw - sportowych i kulturalnych dedykowanych Polonii. Wydajemy okolicznościowe publikacje, organizujemy wystawy
i spotkania z Olimpijczykami, realizujemy projekty informacyjno – promocyjne. Przy PKOl
działa Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem ambasadora ad personam Witolda
Rybczyńskiego. Chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i
wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę oraz pokazywać dokonania
naszych wspaniałych Olimpijczyków. Radar – Sat nam to umożliwi – mówi Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Według danych renomowanej polsko–amerykańskiej agencji Ingressus z siedzibą
w Chicago, w Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 9 milionów osób przyznających się do
polskiego pochodzenia, a ok. 2,5 mln używa języka polskiego na co dzień, czując się w pełni
Polakami. Najwięcej z nich zamieszkuje stany Nowy Jork (10,5% populacji ), Illinois (10%),
Michigan (9,2%), New Jersey (6,2% ) i Florydę (4,6%).

###
Polski Komitet Olimpijski to autonomiczne, ogólnopolskie stowarzyszenie Związków
i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału
Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie
udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu
kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz
prowadzi edukację olimpijską. PKOl reprezentuje polski sport w organizacjach
międzynarodowych - w tym w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Polski Komitet
Olimpijski ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki
olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw "Igrzyska Olimpijskie" i "Komitet
Olimpijski" na terytorium Polski.
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