
Wielkim zaskoczeniem by³a dla mnie
wiadomoœæ, ¿e centralne w³adze
Zwi¹zku Narodowego Polskiego (Po-
lish National Alliance) z central¹
w Chicago, postanowi³y sprzedaæ
swoje dwa budynki znajduj¹ce siê
w metropolii nowojorskiej, tj. kamie-
nicê przy 180 Second Avenue na
Manhattanie oraz piêkny budynek
na Greenpoincie, przy 155 Noble
Street. 

Najbardziej zdumiewa fakt, ¿e w pie-
rwszym z wymienionych budynków, któ-
ry w paŸdzierniku 2013 r. zosta³ przez
Zwi¹zek Narodowy Polski wystawiony
na sprzeda¿, znajduje siê od oko³o 20. lat
na zasadzie wynajmu, siedziba Instytutu
Józefa Pi³sudskiego wraz cennymi zbiora-
mi - dzie³a sztuki, archiwum i biblioteka.
Ta szacowna instytucja przez nag³¹ decy-
zjê centrali ZNP w Chicago, zmuszo-
na bêdzie zgodnie z posiadan¹ umow¹
wynajmu, znaleŸæ nowe miejsce na swoj¹
siedzibê do koñca kwietnia 2015 r. Czasu
pozosta³o niewiele. 

W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e
wspomniana kamienica przy 180 Second
Avenue na Manhattanie, której w³aœcicie-
lem jest Zwi¹zek Narodowy Polski, ju¿
od oko³o stu lat dobrze s³u¿y polskiej gru-
py etnicznej w Nowym Jorku i na dobr¹
sprawê nale¿y j¹ traktowaæ jako wa¿ny
dla tutejszej Polonii historyczny zabytek. 

Zwi¹zek Narodowy Polski kupi³
budynek w pocz¹tkach XX wieku z prze-
znaczeniem na Dom Emigracyjny, przez
który przewinê³y siê tysi¹ce naszych roda-
ków przybywaj¹cych do Ameryki za
przys³owiowym chlebem. Tutaj znajdo-
wali czasowy dach nad g³ow¹, ciep³y po-
si³ek, pomoc w znalezieniu mieszkania
i pracy oraz cenne uwagi, jak radziæ sobie
w obcej amerykañskiej rzeczywistoœci.
Pomoc ta by³a nieoceniona, zwa¿ywszy,
¿e nasi rodacy-emigranci byli przewa¿nie
wiejskiego pochodzenia i przybywali do
Ameryki bez znajomoœci jêzyka angiel-
skiego. 

W czasie I wojny œwiatowej w Domu
Imigracyjnym Zwi¹zku Narodowego Pol-
skiego przy 180 Second Avenue zorgani-
zowano Centrum Rekrutacyjne Nr 8
do Armii Polskiej we Francji, które funk-
cjonowa³o od 6. X. 1917 r. do 8. II. 1919
r. W tym okresie zarejestrowa³o siê tam
3250 ochotników do Armii Polskiej we
Francji, zwanej od koloru mundurów „Ar-
mi¹ B³êkitn¹”. Organizatorem Centrum
Rekrutacyjnego Nr 8 by³ Franciszek
Dziób, zas³u¿ony dzia³acz Sokolstwa Pol-
skiego w Ameryce.

Po I wojnie œwiatowej Dom Imigracyj-
ny ZNP przy 180 Second Avenue by³
chwilow¹ przystani¹ dla wielu naszych ro-

daków, którzy zdecydowali siê powróciæ
na sta³e do niepodleg³ej Polski. Wœród
nich byli równie¿ weterani „Armii B³êkit-
nej”, którzy zdecydowali siê na wyjazd
do starej ojczyzny, aby obj¹æ w posiada-
nie dzia³ki ziemi, przyznanej im w ramach
osadnictwa wojskowego na Kresach
Wschodnich. Inni, zamo¿niejsi weterani
wyje¿d¿ali na Pomorzu i do Wielkopolski,
gdzie kupowali za gotówkê poniemieckie
gospodarstwa rolne, z ziemi¹ i budynka-
mi.

W 1923 r. przez Dom Imigracyjny
ZNP na Manhattanie przewinê³a siê tak¿e
grupa polskich inwalidów wojennych
(weteranów „Armii B³êkitnej”), którzy
powracali do Polski, aby osi¹œæ w schroni-
sku weterañskim w Kuligach k/ Brodnicy
na Pomorzu, zakupionym i zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce. 

W Domu Imigracyjnym ZNP na Man-
hattanie osoby podró¿uj¹ce do Polski mia-
³y zapewnione noclegi (przewa¿nie na
dwie lub trzy noce, a w niektórych przy-
padkach na d³u¿ej), posi³ki oraz otrzymy-
wali pomoc przy za³atwianiu ostatnich
formalnoœci przed morsk¹ podró¿¹, z ba-
daniami lekarskimi w³¹cznie. 

Dom Imigracyjny ZNP przy 180 Se-
cond Avenue s³u¿y³ miejscowej Polonii
i polskim emigrantom przez kilka nastêp-
nych dekad. Mieœci³y siê te¿ tutaj ró¿ne
polskie organizacje, m. in. nowojorska
Gmina Zwi¹zku Narodowego Polskiego,
Polski Komitet Imigracyjny, Stowarzysze-
nie Polskich Kombatantów oraz wspo-
mniany ju¿ Instytut Józefa Pi³sudskiego.
Dziêki tej ostatniej instytucji, dawny Dom
Imigracyjny przy 180 Second Avenue
w po³owie lat 90. ub. wieku od¿y³ na no-
wo, zacz¹³ têtniæ ró¿nymi polskimi impre-
zami. Odbywa³y siê tutaj spotkania, od-
czyty, prelekcje, projekcje filmów doku-
mentalnych o tematyce historycznej, na-
ukowe sympozja, a naukowcy polscy
i amerykañscy, a tak¿e z innych krajów,
prowadzili tutaj w oparciu o bogate zbiory
archiwalne Instytutu swoje badania na-
ukowe zwi¹zane z najnowszymi dziejami
Polski. W siedzibie Instytutu podejmowa-
no wiele znacz¹cych osób ze œwiata poli-
tyki, nauki i kultury. 

Ostatnimi laty zrobiono du¿y wysi³ek
nad porz¹dkowaniem i digitalizacj¹ unika-
towych zbiorów archiwalnych znajduj¹-
cych siê w Instytucie. Wystarczy zajrzeæ
na stronê internetow¹ Instytutu: www.pil-
sudski.org, by siê o tym przekonaæ.
I w momencie tak prê¿nie rozwijaj¹cej siê
dzia³alnoœci edukacyjnej Instytutu, nie-
spodziewan¹ decyzj¹ w³adz Zwi¹zku Na-
rodowego Polskiego, wszystko zostanie
gwa³townie przerwane. Dla Instytutu Jó-

zefa Pi³sudskiego jest to sytuacja nie-
zmiernie trudna, bo obecnie nie jest ³atwo
znaleŸæ niedrogie, odpowiednie lokum
na Manhattanie i nastêpnie przystosowaæ
go do funkcji, jak¹ ma spe³niaæ tego typu
placówka. 

Jak poinformowa³ „Nowy Dziennik”,
w³adze Zwi¹zku Narodowego Polskiego
(Polish National Alliance) w Chicago swo-
j¹ decyzjê o wystawieniu na sprzeda¿ bu-
dynku przy 180 Second Avenue na Man-
hattanie, t³umacz¹ tym, ¿e „profil PNA nie
obejmuje zarz¹dzania budynkami”, a orga-
nizacja chce „zmaksymalizowaæ inwesty-
cje i ulokowaæ aktywa w innych inwesty-
cjach”. Cena za jak¹ wystawiono na rynek
kamienicê przy 180 Second Avenue
na Manhattanie to 7,6 milionów dolarów.
Czyli mówi¹c brutalnie, chodzi wy³¹cznie
o pieni¹dze, inne wzglêdy siê nie li-
cz¹. I niewa¿ne, ¿e budynek przejdzie w
obce rêce, a jedna z najbardziej zas³u¿o-
nych dla sprawy niepodleg³oœci Polski in-
stytucji, dzia³aj¹cej w Stanach Zjednoczo-
nych od 1943 roku, zmuszona zostanie
do wyprowadzki nie wiadomo gdzie.

Obecne w³adze Zwi¹zku Narodowego
Polskiego chyba zapomnia³y, ¿e w prze-
sz³oœci organizacja ta, oprócz dzia³alnoœci

ubezpieczeniowej swoich cz³onków, sta-
wia³a sobie za cel równie¿ popieranie sze-
roko pojêtej aktywnoœci spo³ecznej Pola-
ków w Ameryce: pielêgnowanie polskiej
kultury poprzez budowanie koœcio³ów,
szkó³, zak³adanie polskich instytucji np.
bibliotek i wydawnictw, oraz wspieranie
inicjatyw zmierzaj¹cych do odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê. Uwidoczni³o
siê to zw³aszcza w okresie I i II wojny
œwiatowej. Nie ¿a³owano wówczas na ten
wznios³y cel si³ i ogromnych œrodków ma-
terialnych.

Zas³ugi ZNP na rzecz sprawy niepodle-
g³oœci Polski, s¹ znacz¹ce i niepodwa¿al-
ne. I doprawdy trudno zrozumieæ, dlacze-
go obecne kierownictwo tej organizacji
w pogoni za doraŸnymi zyskami finanso-
wymi, praktycznie chce podci¹æ skrzyd³a
i sparali¿owaæ dzia³alnoœæ Instytutu Józe-
fa Pi³sudskiego w Nowym Jorku, który
odgrywa przecie¿ du¿¹ rolê w podtrzymy-
waniu polskich, niepodleg³oœciowych tra-
dycji historycznych. A nale¿y pamiêtaæ,
¿e patron Instytutu, Józef Pi³sudski prze-
strzega³, ¿e „niepodleg³oœæ nie jest Pola-
kom dana raz na zawsze”.

Wielka szkoda, ¿e Zwi¹zek Narodowy
Polski zamiast tê, znacz¹c¹ dla œwiata na-
ukowego instytucjê wspieraæ i ochraniaæ,
jak czyni³ do tej pory, niestety obecnie
rzuci³ jej ogromn¹ k³odê pod nogi, ze
szkod¹ dla wszystkich, tak¿e dla siebie.
Historia ten przykry fakt z pewnoœci¹ od-
notuje, ale dla Zwi¹zku Narodowego Pol-
skiego nie bêdzie on powodem do chwa³y. 

Teofil Lachowicz
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Firma z wieloletnim doœwiadczeniem prowadzi:
✓    Rozliczenia podatków indywidualnych 

i biznesowych (jeden w³aœciciel, partnerstwo, korporacja),
✓ Pe³n¹ ksiêgowoœæ
✓ Rejestracjê i rozwi¹zywanie biznesów
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Warszawa wylot do 15 Maja AB $844
Lato    LH, OS, LX-$1043
all taxes & fees included, prices based on lowest available airfares at the time of publication

* Bilety Lotnicze
* Wakacje
* Notariusz
* T³umaczenia

info@normantravelagency.com
www.normantravelagency.com
https://facebook.com/NormanTravelAgency

Tel. 718-351-6370

Norman Travel Agency
Anna Bielas

Przez ostatnie 20 lat Zwi¹zek Narodowy Polski wynajmowa³ Instytutowi Pi³sudskiego w Amery-
ce lokal przy 180 Second Ave. w Nowym Jorku. W 2013 r. ZNP podj¹³ decyzjê o sprzeda¿y budyn-
ku. Instytut nie posiada wystarczaj¹cych funduszy na kupno tego obiektu i dlatego jak najszybciej
musi znaleŸæ now¹ siedzibê i zorganizowaæ przeprowadzkê. 

Instytut Pi³sudskiego w Ameryce od 70 lat s³u¿y Polonii i Polsce. Zabezpiecza polskie dziedzic-
two narodowe i promuje historiê i kulturê Polski w Stanach Zjednoczonych. Skupia w Nowym Jorku
œrodowisko, które wspiera sprawy wa¿ne dla Polski i Polaków. Nie mo¿na dopuœciæ, aby tak wa¿-
na placówka zaprzesta³a kontynuowania swojej dzia³alnoœci z powodu braku siedziby.

Niewielki bud¿et Instytutu pochodzi z darów, donacji, skromnego kapita³u zak³adowego, z zapi-
sów testamentowych oraz z dotacji polskich instytucji rz¹dowych, które s¹ przeznaczone na digita-
lizacjê, programy naukowe, edukacyjne i promocyjne.

W³adze Instytutu apeluj¹ do Polaków o pomoc w poszukiwaniach siedziby i donacje na ten cel.
Instytut jest organizacj¹ not-for-profit. Donacje mog¹ byæ odpisywane od dochodów przy rozli-

czeniach podatkowych w USA.
Zarz¹d Instytutu Pi³sudskiego w Ameryce
180 Second Avenue, New York, NY 10003
tel: 212 505-9077, e-mail: office@pilsudski.org, 
www.pilsudski.org

Wp³aty mo¿na dokonaæ:
– czekiem wystawionym na Pilsudski Institute of America
– online na stronie: www.pilsudski.org
– przelewem: Polish & Slavic Federal Credit Union, Account No. 904971 

Instytut Pi³sudskiego w Ameryce
poszukuje sta³ej siedziby.


