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O ile w ¿yciu prywatnym Tomasz jest
sk³onny pójœæ na kompromis, o tyle w sferze
zawodowej nie ma o tym mowy. Konse-
kwentnie wciela w ¿ycie swoje projekty, cza-
sem mimo sporych przeciwnoœci. Do zreali-
zowania œwiêc¹cego dziœ tryumfy „Blinkie-
go” prowadzi³a krêta droga. Film po dzieñ
dzisiejszy nie otrzyma³ ¿adnego finansowego
wsparcia. Zosta³ zrealizowany dziêki deter-
minacji autora, w wiêkszoœci z w³asnych
œrodków. Produkcyjne potyczki nie zniechê-
ca³y Tomka, przeciwnie – motywowa³y go to
do skoñczenia filmu za wszelk¹ cenê. 

Tomasz Magierski nade wszystko ceni
sobie zawodow¹ niezale¿noœæ. Dlatego
po przyjeŸdzie do USA, pochodz¹cy z Pod-
hala, œwietnie rokuj¹cy m³ody operator
po ³ódzkiej filmówce, zamiast szukaæ za-
trudnienia przy hollywoodzkich produk-
cjach zdecydowa³ siê na ¿ycie w Nowym
Jorku, który szybko i na zawsze sta³ siê jego
domem. W rezultacie musia³ siê skupiæ
na projektach niekomercyjnych. Pracuje tu
jako operator filmowy i telewizyjny, ale
przede wszystkim poœwiêca siê w³asnym te-

matom. Po paru filmach fabularnych, jego
pasj¹ sta³y filmy dokumentalne. „S¹ histo-
rie, które musz¹ zostaæ opowiedziane. To
mój obywatelski obowi¹zek” – t³umaczy. 

Choæ tematyka jego kolejnych filmów
jest ró¿na, ³¹czy je typ bohatera. Jest to za-
wsze postaæ nietuzinkowa, o charakterze
ukszta³towanym przez zawi³y los, czêsto
determinowany pochodzeniem lub miej-
scem urodzenia.

Postaci te borykaj¹ siê ze swoimi prze-
¿yciami lub otaczaj¹cym œwiatem. Zostaj¹
wyrzucone poza dotychczasowy kontekst,
s¹ zmuszone opuœciæ swoj¹ sferê bezpie-
czeñstwa. Tak rzecz ma siê na przyk³ad z
Arkadiuszem Weremczukiem, wra¿liwym
ch³opakiem z ma³ej miejscowoœci, który
wbrew oczekiwaniom otoczenia postana-
wia zostaæ projektantem mody. Wyje¿d¿a
z rodzinnego Parczewa na studia do Lon-
dynu. Kamera Magierskiego towarzyszy
mu w przygotowaniach do premierowego
pokazu, który odby³ siê w ramach London
Fashion Week. („Arkadius” Wild Orchid
Dreams” 2000).
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Do porozumienia w tej sprawie dosz³o
w œrodê wieczór. A gdyby nie dosz³o, to dzi-
siaj Stany Zjednoczone nie mia³yby z czego
p³aciæ swoich rachunków, powoduj¹c zapew-
ne za³amanie gospodarki w³asnej i œwiatowej.
Rz¹d uzyska³ pieni¹dze na wydatki do 15
stycznia 2014 oraz mo¿e zaci¹gaæ d³ugi do 7
lutego przysz³ego roku. 

Do zajêæ mog³o wróciæ w czwartek setki
tysiêcy pracowników rz¹dowych wys³anych
na przymusowy, ponad dwutygodniowy
urlop. Otrzymaj¹ zaleg³e wynagrodzenia
za ten czas. Od stycznia zapewne czeka nas
„powtórka z rozrywki”, czyli to samo, co te-
raz siê wydarzy³o. 

Porozumienie odwleka katastrofê z na-
dziej¹, ¿e w uzyskanym czasie mo¿e dojdzie
do ca³oœciowego porozumienia republikanów
i demokratów na temat ograniczenia wydat-
ków socjalnych i zmniejszania d³ugu federal-
nego. Chodzi o dziesiêcioletni plan redukcji

i racjonalizacji wydatków, który ma byæ
przyjêty do 13 grudnia. A jeœli nie zostanie
przyjêty, to co siê stanie? Czy prezydent ma
wprowadziæ... stan wojenny? I czy tym nego-
cjacjom dobrze robi balansowanie na krawê-
dzi przepaœci? Najwiêkszym zagro¿eniem dla
globalnej gospodarki s¹ demokratycznie wy-
brani przedstawiciele obywateli najwiêksze-
go mocarstwa. Wprawdzie nie dosz³o tym ra-
zem do bankructwa, ale presti¿ Stanów Zjed-
noczonych zosta³ powa¿nie nadwyrê¿ony,
zaœ wiara w zdolnoœæ kredytow¹ podkopana.
Tak nie wolno rz¹dziæ supermocarstwem,
od którego zale¿y ca³y œwiat. 

Prowadzenie negocjacji miêdzy obu par-
tiami na krawêdzi zag³ady gospodarczej
wskazuje, ¿e polityczka jest wa¿niejsza
od polityki. Republikanie chcieli znieœæ Oba-
macare blokuj¹c uchwalenie bud¿etu i wzrost
poziomu d³ugu. 

Jeszcze USA nie zginê³y…
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Kongres uchwali³ a prezydent Obama natychmiast podpisa³ ustawê
o podniesieniu limitu zad³u¿enia i drug¹ o tymczasowym bud¿ecie fe-
deralnym. 

➭ 6
u Tomasz Magierski ceni sobie zawodow¹ niezale¿noœæ.

Choæ mo¿e zabrzmi to jak mantra, po³¹czenie pasji, talentu i wy-
trwa³oœci wysoko procentuj¹. Film „Blinky&Me” Tomasza Ma-
gierskiego to pasmo sukcesów. Po licznych nagrodach w Pol-
sce, dokument zdoby³ na pocz¹tku paŸdziernika pierwsze wyró¿-
nienie na festiwalu amerykañskim. W listopadzie bêdzie mia³
emisjê w amerykañskiej telewizji PBS, a w styczniu ekskluzywn¹
projekcjê w siedzibie ONZ podczas Miêdzynarodowego Dnia Pa-
miêci o Ofiarach Holocaustu.FO
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Skazany na dokument

Jubileusz Instytutu œwiêtowano w nowojorskim konsulacie. Od lewej: Prezes Magda Kapuœciñska,
Konsul Mateusz St¹siek, dyrektor wykonawcza Iwona Korga i dr Janusz Romañski z Polskiego
Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii. (czytaj str.10)

Instytut Pi³sudskiego ma 70 lat



Instytut Pi³sudskiego w Ameryce
ma ju¿ 70 lat! Powsta³ 4 lipca 1943 r.
w Nowym Jorku z inicjatywy emigran-
tów wojennych z Polski – bliskich
wspó³pracowników Marsza³ka i wybit-
nych Amerykanów polskiego pocho-
dzenia. 

Je¿eli wzi¹æ pod uwagê, ¿e jest on
kontynuacj¹ Instytutu, który powsta³
w Warszawie w 1923 roku, to ju¿ do¿y³
powa¿nego wieku prawie 90 lat, w ci¹gu
których s³u¿y³ Polakom w Kraju i za gra-
nic¹, osi¹gn¹³ sukcesy i presti¿, kieruj¹c
siê w swoich dzia³aniach patriotyzmem
i promuj¹c historiê i kulturê Polski na ca-
³ym œwiecie. Pomimo sêdziwego wieku
Instytut jest ci¹gle aktywny i otwarty dla
m³odych.

Instytut podzieli³ obchody swojego
jubileuszu na dwa etapy: polski i amery-
kañski. 

Uroczystoœci rozpoczê³y siê 5 czerw-
ca br. na Zamku Królewskim w Warsza-
wie i w siedzibie Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. Patronowa³ im Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go Bogdan Zdrojewski. Piêkna zamkowa
Wielka Sala Asamblowa mieszcz¹ca
oko³o 350 osób, by³a wype³nio-
na po brzegi. Wœród zaproszonych goœci
byli przedstawiciele Rz¹du RP, instytucji
rz¹dowych, spo³ecznych, twórczych i na-
ukowych.

Mistrzem ceremonii by³ Jan Kasprzyk,
prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków oraz Ko-
mendant Marszu Szlakiem I Kompanii
Kadrowej. 

Podczas uroczystoœci odby³o siê wrê-
czenie nagród Instytutu za wybitne osi¹-
gniêcia w dziedzinach historii, literatury,
nauki i sztuki: prof. Andrzejowi Choj-
nowskiemu, Zbigniewowi Gluzie, prof.
Mieczys³awowi M¹koszy i Annie Se-
niuk. 

Przedstawiciele Instytutu mieli tak¿e
zaszczyt wrêczyæ medale Merentibus,
przyznawane za szczególne zas³ugi po³o-
¿one dla rozwoju i dzia³alnoœci Instytutu
Józefa Pi³sudskiego w Ameryce Jackowi
Milerowi, dyrektorowi Departamentu
Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako
podziêkowanie za szczególne wsparcie
merytoryczne, przyjaŸñ i ¿yczliwoœæ, Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwo-
wych na rêce profesora W³adys³awa
Stêpniaka, Bibliotece Narodowej na rê-
ce wicedyrektor Ewy Potrzebnickiej,
Instytutowi Pamiêci Narodowej na rêce
prezesa dr £ukasza Kamiñskiego.
Wszyscy laureaci w piêknych s³owach
dziêkowali za wyró¿nienia. 

Galê uœwietni³ recital m³odego wybit-
nego pianisty Tomasza Rittera, sponsoro-
wany przez Miêdzynarodow¹ Fundacjê
Muzyczn¹ im. A. Rubinsteina.

Po po³udniu, w siedzibie Stowarzysze-
nia Wspólnota Polska, odby³ siê eleganc-
ki i smaczny poczêstunek przygotowany
przez Hotel Zamek Pu³tusk. Po przerwie
zosta³y wyg³oszone wyk³ady przez prof.
dr hab. Rafa³a Stobieckiego, z Uniwersy-
tetu £ódzkiego i dr Iwonê Dr¹g – Korga,
dyrektora wykonawczego IJP. Na zakoñ-
czenie goœcie ogl¹dali piêknie opracowa-
n¹ wystawê prezentowan¹ przed Domem
Polonii, która powsta³a dziêki pomocy
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W dniu 11 paŸdziernika odby³a siê
nastêpna jubileuszowa uroczystoœæ – tym
razem – dla przyjació³ i sympatyków In-
stytutu Pi³sudskiego mieszkaj¹cych
w Nowym Jorku i jego pobli¿u, w salach
Konsulatu Generalnego RP. Goœcie dopi-
sali. – przyby³o oko³o 200 osób. Taka
frekwencja œwiadczy o popularnoœci tej
zacnej instytucji i docenieniu znaczenia
jej dzia³alnoœci dla spo³ecznoœci polskiej
w Nowym Jorku.

Uroczystoœæ piêknie poprowadzi³a
dziennikarka Anna Tarnawska. Zgroma-
dzonych powita³ w imieniu Konsulatu
Generalnego RP konsul Mateusz St¹siek,

który podziêkowa³ Instytutowi za do-
tychczasow¹ dzia³alnoœæ i ¿yczy³ dal-
szych sukcesów. Prezes Instytutu dr
Magda Kapuœciñska w krótkich i cie-
p³ych s³owach wyrazi³a radoœæ, ¿e tylu
przyjació³ i sympatyków zaszczyci³o
obecnoœci¹ tê wa¿n¹ dla Instytutu uro-
czystoœæ i podziêkowa³a im za przybycie.
Potem nast¹pi³y gratulacje: dr Janusz Ro-
mañski z Polskiego Uniwersytetu Ludo-
wego w Filadelfii wrêczy³ prezes Mag-
dzie Kapuœciñskiej dyplom uznania dla
Instytutu, a przedstawicielka Federalnej
Unii Kredytowej, pani El¿bieta Baum-
gartner w swoim przemówieniu doceni³a
dzia³ania tej placówki dla Polonii i obie-
ca³a dalsz¹ dla niej pomoc finansowa. 

Dr Iwona Korga wyg³osi³a referat
zatytu³owany 70 lat Instytutu Pi³sudskie-
go w Ameryce, który zosta³ przyjêty bra-
wami na stoj¹co. Po prezentacji wyœwie-
tlono film o Instytucie wykonany spe-
cjalnie z okazji jubileuszu przez znanego
polskiego dokumentalistê i operatora To-
masza Magierskiego mieszkaj¹cego
w Nowym Jorku jest przezentem od nie-
go dla Instytutu. W filmie wystêpuj¹ za-
równo osoby zwi¹zane z Instytutem, ta-
kie jak prezes Magda Kapuœciñska, dy-
rektor Iwona Korga, wiceprezes Marek
Zieliñski oraz najstarszy cz³onek Rady
Dyrektorów i prezes Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów Janusz Krzy¿anow-
ski, jak równie¿ Konsul Generalna Ewa
Juñczyk-Ziomecka i prof. z Yale Univer-
sity Timothy Snyder. Film pokazywa³
zbiory Instytutu – archiwa, ksi¹¿ki, cza-
sopisma, obrazy, ordery i inne materia³y.
Koñczy siê znan¹ legionow¹ pieœni¹ My
pierwsza brygada. Na dŸwiêk tej pieœni
zgromadzeni powstali i ze wzruszeniem
wtórowali œpiewaj¹c ten ulubiony utwór
legionistów.

Po filmie znana pianistka Magdale-
na Baczewska z wirtuozeri¹ zagra³a
utwory Paderewskiego, Szymanowskie-
go i Chopina. Koncert spotka³ siê
z aplauzem publicznoœci. Na zakoñcze-
nie prezes Magda Kapuœciñska podziêko-
wa³a Konsulatowi Generalnemu za dofi-
nansowanie i pomoc w organizacji ob-
chodów. Podziêkowa³a goœciom za przy-
bycie i zaprosi³a na poczêstunek, do któ-
rego szczodrze do³o¿yli siê sponsorzy:
Firma Adamba – zaopatrzenie baru, Hud-
son Bread – dostarczenie ogromnej iloœci
pieczywa, Bratek Deli oraz Syrena Bake-

ry z Greenpointu. Pyszne przek¹ski przy-
gotowali pracownicy, wolontariusze
i sta¿yœci Instytutu. 

Po czêœci oficjalnej goœcie œpiewali
„100 lat” i „hip, hip hurra” na czeœæ In-
stytutu. Gratulowali dobrze zorganizowa-
nego i wzruszaj¹cego wydarzenia.

W nastêpnym dniu, kontynuowano
rocznicowe obchody w siedzibie Instytu-
tu, gdzie odby³o siê sympozjum Polonij-
ny Nowy Jork, zorganizowane przez dy-
rektor dr Iwonê Korga. Sala pe³na by³a
osób zainteresowanych histori¹ i samym
Instytutem. 

W pierwszej czêsci zatytu³owanej Pi³-
sudczycy w Nowym Jorku wyg³oszone zo-
sta³y trzy wyk³ady: przez prof. ECSU dr
Annê Jaroszyñsk¹-Kirchman – Tworze-
nie siê polskiej wojennej i powojennej dia-
spory w œwiecie, w USA i w Nowym Jor-
ku, przez dr hab. prof. Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie Mariusza
Wo³osa – Emigracyjne niedole pierwszgo
u³ana Drugiej Rzeczypospolitej. Genera³
Boles³aw Wieniawa-D³ugoszowski
w USA w latach 1940-1942 oraz przez
mgr Krzysztofa Langowskiego z IPN
– Pocz¹tki powstania i dzia³alnoœci Insty-
tutu. 

W drugiej czêœci sympozjum prowa-
dzonej w jêzyku angielskim wyst¹pili
polscy studenci amerykañskich uczelni
w Nowym Jorku, którzy prezentowali
swoje prace na temat spraw zwi¹zanych
z polsk¹ histori¹ i kultur¹. W panelu tym
wyst¹pili: Luiza Newlin-Lukowicz
(NYU), Piotr Puchalski (NYU)
i Agnieszka Petla (City College CU-
NY).

Obecnoœæ du¿ej iloœci osób na uro-
czystoœciach jubileuszowych Instytutu
œwiadczy o tym, ¿e jest on znacz¹c¹
i ciesz¹c¹ siê uznaniem organizacj¹ pol-
sk¹ w Nowym Jorku maj¹c¹ du¿o przyja-
ció³, dziêki czemu mo¿e dzia³aæ i patrzeæ
z ufnoœci¹ w przysz³oœæ. 

Instytut Józefa Pi³sudskiego w Amery-
ce jest znanym na ca³ym œwiecie centrum
badania historii Polski. Jego dzia³alnoœæ
odgrywa niezwykle istotn¹ rolê w kszta³-
towaniu wizerunku Polski. Misj¹ Instytu-
tu jest gromadzenie, przechowywanie
i udostêpnianie zbiorów archiwalnych
oraz popularyzacja historii i kultury pol-
skiej w Stanach Zjednoczonych. Kierun-
ki pracy tej placówki okreœla i wytycza
wypowiedŸ Marsza³ka

... Kto nie szanuje i nie ceni swej prze-
sz³oœci, ten nie jest godzien szacunku
i teraŸniejszoœci, ani nie ma prawa
do przysz³oœci.
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70 lat Instytutu Pi³sudskiego w USA

u Od lewej: Agnieszka Petla, Iwona Korga
i Piotr Puchalski.

u Zarz¹d Instytutu i przyjaciele.

u Krzysztof Langowski z IPN.
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