
PrzeglądPolski
MIESIĘCZNY DO DA TEK KULTURALNY nowego dzien nika CZERWIEC 2012 

Anioły miłosierdzia –
kobiety w wojnie domowej

Halina Niedzielska

Z Waldemarem Krzystkiem
o jego filmie 80 milionów

rozmawia Tomasz Nowak

O Elżbiecie Czyżewskiej
w Elce Izy Komendołowicz

Diana Poskuta-Włodek

Majowe rocznice 
w Instytucie 

Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku

ZD
JE

CI
E:

 A
RC

H
IW

U
M

 IN
ST

YT
U

TU
 P

IŁ
SU

D
SK

IE
G

O



Maj to waż ny mie siąc w dzia łal no ści In sty -
tu tu Pił sud skie go – od by wa się w tym cza sie
wie le wy da rzeń zwią za nych z przy pa da ją cy -
mi wów czas rocz ni ca mi.
In�sty�tut�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�dzia�ła�w�No�-

wym�Jor�ku�od�4�lip�ca�1943�r.�Przez�te�wszyst�-
kie�la�ta�maj�zwią�za�ny�był�za�wsze�z�rocz�ni�cą
śmier�ci�mar�szał�ka,�któ�ra�przy�pa�da�12�ma�ja�(zm.
w�1935�r.).�W�tym�ro�ku�też�wspo�mi�na�li�śmy
te�go�dnia�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�pod�czas�mszy
św.�od�pra�wio�nej�w�ko�ście�le�św.�Sta�ni�sła�wa�Bi�-
sku�pa�i�Mę�czen�ni�ka�na�Man�hat�ta�nie.
11�ma�ja�In�sty�tut�za�pro�sił�człon�ków,�do�na�-

to�rów�i�przy�ja�ciół�na�spo�tka�nie� to�wa�rzy�skie
tzw.� Ma�jów�kę,� któ�rą� urzą�dzi�li�śmy� dzię�ki
wspar�ciu�am�ba�sa�do�ra�Wi�tol�da�Sob�ko�wa�i�Sta�-
łe�go�Przed�sta�wi�ciel�stwa�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�-
skiej�przy�ONZ.
Go�ście,�któ�rzy�bar�dzo�licz�nie�przy�by�li�do�daw�-

nej�sie�dzi�by�Sta�łe�go�Przed�sta�wi�ciel�stwa�RP,�zo�-
sta�li�ugosz�cze�ni�spe�cja�ła�mi�fir�my�Adam�ba�Im�-
port�In�ter�na�tio�nal�i�świet�ny�mi�przy�staw�ka�mi�przy�-
go�to�wa�ny�mi�przez�ku�cha�rzy�Przed�sta�wi�ciel�stwa
oraz�obejrzeli�wy�stę�p�ka�ba�re�tu�Pri�ma�Apri�lis.
W�In�sty�tu�cie�pa�mię�ta�my�tak�że�o�cięż�kich�wal�-

kach�Le�gio�nów�Pol�skich�pod�Ko�na�ra�mi�w�ma�-
ju�1915�r.,�o�wy�pad�kach�ma�jo�wych�i�po�wro�cie
Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�do�rzą�du�w�1926�r.�Pa�trzy�-
my�na�od�zna�cze�nia�woj�sko�we�ofi�ce�ra�ame�ry�-
kań�skie�go�Me�ria�ma�C.�Co�ope�ra,�wspa�nia�łe�go
lot�ni�ka�słu�żą�ce�go�w�eska�drze�im.�Ko�ściusz�ki
pod�czas�woj�ny�pol�sko�-bol�sze�wic�kiej.�Wśród
nich�–�Krzyż�Vir�tu�ti�Mi�li�ta�ri,�któ�rym�od�zna�-
czył�go�mar�sza�łek�Pił�sud�ski�10�ma�ja�1921�r.

Czy ce le dzia łal no ści In sty tu tu Pił sud skie go są
cią gle te sa me na prze strze ni mi ja ją cych lat?
Ce�le�i�mi�sja�In�sty�tu�tu�Pił�sud�skie�go�od�1943 r.

po�zo�sta�ją�nie�zmien�ne.�Jest�to�przede�wszyst�kim
gro�ma�dze�nie,�prze�cho�wy�wa�nie,�za�bez�pie�cza�nie
i�opra�co�wy�wa�nie�zbio�rów�ar�chi�wal�nych�i�bi�-
blio�tecz�nych�do�ty�czą�cych�Pol�ski�i�Po�lo�nii.�Tak
przy�go�to�wa�ne�zbio�ry�są�udo�stęp�nia�ne�ba�da�czom.
Po�wsta�ją�więc�książ�ki�o�te�ma�ty�ce�hi�sto�rycz�nej
oraz�cie�ka�we�ar�ty�ku�ły�hi�sto�rycz�ne�i�po�pu�lar�no�-
nau�ko�we.�In�sty�tut�in�spi�ru�je�ba�da�nia�na�uko�we,
proponuje�cie�ka�we�te�ma�ty,�za�chę�ca�ba�da�czy�do
po�szu�ki�wań�na�uko�wych�i�pu�bli�ka�cji.
W�cza�sie�PRL�In�sty�tut�od�gry�wał�szcze�gól�-

nie�waż�ną�rolę�w�śro�do�wi�sku�no�wo�jor�skim�i
w�Pol�sce.�Pie�lę�gno�wał�idee�nie�pod�le�gło�ścio�-
we,�gło�sił�praw�dzi�wą�hi�sto�rię�Pol�ski.�W�cza�-
sie�sta�nu�wo�jen�ne�go�or�ga�ni�zo�wał�wy�kła�dy�hi�-
sto�rycz�ne�oraz�spo�tka�nia�z�dzia�ła�cza�mi�So�li�-
dar�no�ści�i�świad�ka�mi�hi�sto�rii.
In�sty�tut�nadal�or�ga�ni�zu�je�spo�tka�nia�i�pro�gra�-

my�otwar�te,�po�nie�waż�je�ste�śmy�prze�ko�na�ni,�że
waż�ne� wy�da�rze�nia� z� hi�sto�rii� Pol�ski� na�le�ży
przed�sta�wiać�Po�lo�nii�i�Ame�ry�ka�nom.�Ma�ją�one
na�ce�lu�sze�ro�ko�po�ję�tą�edu�ka�cję�hi�sto�rycz�ną.
W�In�sty�tu�cie�od�by�wa�ją�się�spo�tka�nia�ze�zna�-
ny�mi�hi�sto�ry�ka�mi,�pro�mo�cje�ksią�żek�o�kul�tu�-
rze�pol�skiej.�Co�mie�siąc�po�ka�zy�wa�ne�są�fil�my
do�ku�men�tal�ne�w�ki�nie�Ziuk,�któ�re�cie�szą�się
wiel�ką�po�pu�lar�no�ścią.�In�sty�tut�or�ga�ni�zu�je�kon�-
fe�ren�cje�na�uko�we,�ta�kie�jak�se�rię�pt. Po lo nij -
ny No wy Jork.�Przed�sta�wi�cie�le�In�sty�tu�tu�bio�-
rą�udział�w�wie�lu�waż�nych�sym�po�zjach�w�Pol�-
sce�i�na�te�re�nie�USA.�Waż�nym�ele�men�tem�mi�-
sji�In�sty�tu�tu�jest�przy�zna�wa�nie�me�da�li�dla�przed�-
sta�wi�cie�li�Po�lo�nii�i�Ame�ry�ka�nów,�któ�rzy�swo�-
ją�twór�czość�po�świę�ca�ją�spra�wom�Pol�ski�lub
po�przez�swo�je�osią�gnię�cia�ją�pro�mu�ją.
My�ślę,�że�z�bie�giem�lat�zmie�nia�ją�się�tyl�ko

spo�so�by�re�ali�za�cji�ce�lów�In�sty�tu�tu,�tak�jest�np.

w�dzie�dzi�nie�pu�bli�ka�cji.�In�sty�tut�wy�da�je�te�raz
spo�ra�dycz�nie�książ�ki,�po�nie�waż�przo�du�ją�w�tym
wy�daw�nic�twa�pol�skie�–�czę�sto�opie�ra�jąc�się�na
źró�dłach�hi�sto�rycz�nych�z�In�sty�tu�tu.�Na�to�miast
in�for�ma�cje�o�dzia�łal�no�ści�na�szej�pla�ców�ki�za�-
war�te�są�w�co�mie�sięcz�nych�biu�le�ty�nach�elek�tro�-
nicz�nych,�biu�le�ty�nie�rocz�nym�i�pu�bli�ka�cjach�na
stro�nie�in�ter�ne�to�wej�In�sty�tu�tu:�ww.pil�sud�ski.org.
Zmie�ni�ły�się�tak�że�za�sa�dy�opra�co�wy�wa�nia

zbio�rów.�Je�ste�śmy�te�raz�w�świe�cie�elek�tro�nicz�-
nych�ka�ta�lo�gów�bi�blio�tecz�nych,�ma�te�ria�łów�źró�-
dło�wych�on�li�ne�i�elek�tro�nicz�nej�in�for�ma�cji�ar�-
chi�wal�nej.

Ja kie dzia ła nia po dej mu je In sty tut, aby przy -
cią gnąć do nie go mło dych lu dzi?
W�In�sty�tu�cie�do�brze�ro�zu�mie�my,�że�mło�dzież

sta�no�wi�na�szą�przy�szłość,�dla�te�go�ofe�ru�je�my
cie�ka�we�sta�że�dla�stu�den�tów�z�USA�i�Pol�ski
oraz�pro�gram�dla�wo�lon�ta�riu�szy,�któ�rzy�mo�gą
się�kształ�cić�w�ska�no�wa�niu,�di�gi�ta�li�za�cji�i�or�-
ga�ni�za�cji�du�żych�im�prez.�Obec�nie�w�In�sty�tu�-
cie�ma�my�21�wo�lon�ta�riu�szy;�są�to�oso�by�w�więk�-

szo�ści�mło�de,�ale�przy�cho�dzą�tak�że�star�si,�któ�-
rzy�pra�cu�ją�z�ogrom�nym�po�świę�ce�niem.
Nasza�placówka�współ�pra�cu�je�z�Cen�tra�lą�Pol�-

skich�Szkół�Do�kształ�ca�ją�cych,�wspie�ra�kon�kur�-
sy�wie�dzy�hi�sto�rycz�nej,�or�ga�ni�zu�je�lek�cje�hi�sto�-
rii�w�Ga�le�rii�In�sty�tu�tu.�Dla�dzie�ci�i�mło�dzie�ży
po�przez�szko�ły�po�lo�nij�ne�ofe�ru�je�my�lek�cje�mu�-
ze�al�ne�po�świę�co�ne�róż�nym�za�gad�nie�niom�z�hi�-
sto�rii�Pol�ski,�li�te�ra�tu�ry�i�sztu�ki.
Od�ro�ku�2011�or�ga�ni�zu�je�my�spe�cjal�ny�wy�-

kład�z�za�kre�su�naj�now�szej�hi�sto�rii�Pol�ski�dla
mło�dzie�ży.��Pierw�szy�wy�kład�z�tej�se�rii�wy�-
gło�sił�29�li�sto�pa�da�2011�r.�am�ba�sa�dor�Wi�told
Sob�ków,�sta�ły�przed�sta�wi�ciel�Rze�czy�po�spo�li�-
tej�Pol�skiej�przy�Or�ga�ni�za�cji�Na�ro�dów�Zjed�-
no�czo�nych�w�No�wym�Jor�ku.
W�mar�cu�br.�po�wsta�ła�gru�pa�mło�dych�w�In�-

sty�tu�cie� pod� kie�run�kiem� Agniesz�ki� Pe�tli� i
Agniesz�ki�Ry�bak�–�ab�sol�wen�tek�Ci�ty�Col�le�ge.

Gru�pa�or�ga�ni�zu�je�spo�tka�nia,�pro�wa�dzi�stro�nę
In�sty�tu�tu�na�Fa�ce�bo�oku�i�pro�mu�je�edu�ka�cję�hi�-
sto�rycz�ną.

Ja kie ini cja ty wy In sty tu tu uwa ża pa ni za
szcze gól ne waż ne dla spo łecz no ści po lo nij nej
lub też śro do wi ska ame ry kań skie go?
In�sty�tut�obec�nie� re�ali�zu�je�kil�ka�pro�jek�tów

zwią�za�nych�z�opra�co�wy�wa�niem�i�za�bez�pie�cza�-
niem�zbio�rów.�To�jest�szcze�gól�nie�waż�ne�za�-
rów�no�dla�spo�łecz�no�ści�miesz�ka�ją�cej�w�Sta�-
nach�Zjed�no�czo�nych,�jak�i�ba�da�czy�w�Pol�sce
i�in�nych�kra�jach.�Pierw�szym�z�nich�jest�pro�-
jekt�di�gi�ta�li�za�cji�zbio�rów,�któ�ry�po�zwo�li�na�nie�-
ogra�ni�czo�ny�do�stęp�do�ko�lek�cji�In�sty�tu�tu�w�każ�-
dym�punk�cie�na�świe�cie.
Ze�wzglę�du�na�du�że�za�in�te�re�so�wa�nie�wy�ko�-

rzy�sta�niem�zbio�rów�ura�to�wa�nych�w�1939�r.�z
pło�ną�cej�War�sza�wy�i�prze�ka�za�nych�przez�Am�-
ba�sa�dę�RP�w�1943�r.�do�In�sty�tu�tu,�po�sta�no�wi�-
li�śmy�udo�stęp�nić�online�ja�ko�pierw�sze�ko�lek�-
cje�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go,�Ad�iu�tan�tu�ry�Ge�ne�ral�-
nej�Na�czel�ne�go�Wo�dza�i�Po�wstań�Ślą�skich.�Pro�-
jekt�jest�współ�fi�nan�so�wa�ny�przez�Se�nat�RP�w
gran�tach� ko�or�dy�no�wa�nych� przez� Fun�da�cję
Sem�per�Po�lo�nia,�Mi�ni�ster�stwo�Kul�tu�ry�i�Dzie�-
dzic�twa�Na�ro�do�we�go,�Na�czel�ną�Dy�rek�cję�Ar�-
chi�wów.�Ma�te�ria�ły�są�ska�no�wa�ne,�opi�sy�wa�ne
i�umiesz�cza�nie�na�stro�nie�in�ter�ne�to�wej�In�sty�-
tu�tu.�W�czerw�cu�2011�r.�udo�stęp�ni�li�śmy�du�żą
część�ko�lek�cji�Pił�sud�skie�go� łącz�nie�z�ory�gi�-
nal�ny�mi�li�sta�mi�mar�szał�ka.
Z�ko�lei�di�gi�ta�li�za�cja�ko�lek�cji�Po�wsta�nia�Ślą�-

skie,�któ�ra�za�wie�ra�per�so�nal�ne�spi�sy�po�wstań�-
ców�ślą�skich,�jest�pro�wa�dzo�na�z�my�ślą�o�ro�dzi�-
nach�po�wstań�ców�roz�sia�nych�po�ca�łym�świe�-
cie,�któ�rzy�nie�zmor�do�wa�nie�po�szu�ku�ją�in�for�ma�-
cji�o�swo�ich�przod�kach.�Ko�lek�cja�ta�zo�sta�ła�od�-
re�stau�ro�wa�na,�zmi�kro�fil�mo�wa�na�i�ze�ska�no�wa�-
na�dzię�ki�współ�pra�cy�z�NDAP�i�Ar�chi�wum�Pań�-
stwo�wym�w�Ka�to�wi�cach.�Nad�pro�jek�tem�tym
pra�cu�je�dr�Ma�rek�Zie�liń�ski,�wi�ce�pre�zes�In�sty�-
tu�tu,�i�Agniesz�ka�Pe�tla,�czło�nek�Ra�dy.�Grant�Se�-
na�tu�RP�po�zwo�lił�na�przy�go�to�wa�nie�pod�stro�ny
in�ter�ne�to�wej,�gdzie�moż�na�prze�glą�dać�obec�nie
5�ty�się�cy�do�ku�men�tów.�Nad�dal�szą�in�dek�sa�cją
ze�ska�no�wa�nych�do�ku�men�tów�obec�nie�pra�cu�je�–
dzię�ki�pro�gra�mo�wi�przy�go�to�wa�ne�mu�przez�dr.
Zie�liń�skie�go�– 20�wo�lon�ta�riu�szy.

Od ko go In sty tut otrzy mu je wspar cie na swo -
ją dzia łal ność pro gra mo wą?
In�sty�tut�ja�ko�or�ga�ni�za�cja�ba�daw�czo�-na�uko�-

wa�o�sta�tu�sie�non�-for�-pro�fit�utrzy�mu�je�się�ze

skła�dek�człon�kow�skich,�gran�tów,�do�na�cji�i�spad�-
ków.�Fun�du�sze�ze�bra�ne�z�tych�źró�deł�prze�zna�-
cza�ne�są�na�utrzy�ma�nie�sie�dzi�by�i�ad�mi�ni�stra�-
cję�oraz�two�rze�nie�fun�du�szu�sta�łe�go.�W�okre�-
sie�ostat�nich�czte�rech� lat�przy�by�ło�nam�340
człon�ków,�znacz�nie�wzro�sły�do�na�cje�i�po�moc
od�pol�skich�in�sty�tu�cji�rzą�do�wych.
Wszyst�kie�pro�gra�my�otwar�te�dla�pu�blicz�no�-

ści�są�re�ali�zo�wa�ne�z�gran�tów�pły�ną�cych�głów�-
nie�z�Pol�ski.�Mi�ni�ster�stwo�Kul�tu�ry�i�Dzie�dzic�-
twa�Na�ro�do�we�go�oraz�Mi�ni�ster�stwo�Spraw�Za�-
gra�nicz�nych�współ�fi�nan�su�ją�ga�le�na�gród,�Se�nat
RP�wspo�ma�ga�pro�gram�di�gi�ta�li�za�cji,�pro�gra�my
edu�ka�cyj�ne�dla�mło�dzie�ży�po�lo�nij�nej�i�kon�fe�-
ren�cje�na�uko�we.�In�sty�tut�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej
wspie�ra�di�gi�ta�li�za�cję�wy�sy�ła�jąc�do�In�sty�tu�tu�swo�-
ich�pra�cow�ni�ków.�Tyl�ko�w�tym�ro�ku�bę�dzie�my
go�ścić�8�osób�na�mie�sięcz�nych�sta�żach.

Po za pra cą w In sty tu cie zna la zła pa ni czas
na na pi sa nie książ ki “Pol ska wal czy! Dzia łal -
ność pro pa gan do wa rzą du RP na uchodź stwie
wo bec spo łe czeń stwa ame ry kań skie go 1939-
1945”, któ ra uka za ła się na po cząt ku te go ro -
ku. Czy zbio ry pla ców ki oka za ły się po moc -
ne w pa ni ba da niach?
Z�In�sty�tu�tem�Pił�sud�skie�go�je�stem�zwią�za�na

od�17�lat,�naj�pierw�ja�ko�wo�lon�ta�riuszka,�a�od
1998�pra�cow�nik.�W�2005�r.�zo�sta�łam�wy�bra�-
na�przez�Ra�dę�na�sta�no�wi�sko�dy�rek�to�ra�wy�-
ko�naw�cze�go�i�funk�cję�tę�spra�wu�ję�do�dzi�siaj.
To�wła�śnie�ma�te�ria�ły�ar�chi�wal�ne�spra�wi�ły,�że

za�in�te�re�so�wa�łam�się� In�sty�tu�tem,� ja�ko�ab�sol�-
went�ka�hi�sto�rii�za�chwy�ci�łam�się�tak�że�at�mos�-
fe�rą�pa�nu�ją�cą�w�In�sty�tu�cie�i�wspa�nia�ły�mi�ludź�-
mi.�Ma�te�ria�ły�Pol�skie�go�Cen�trum�In�for�ma�cji
prze�cho�wy�wa�ne�w�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�roz�po�-
czę�ły�mo�ją�przy�go�dę�na�uko�wą�zwią�za�ną�z�pro�-
ble�ma�ty�ką�po�li�ty�ki�in�for�ma�cyj�nej�Rzą�du�Pol�-
skie�go�na�Uchodź�stwie�wo�bec�Sta�nów�Zjed�-
no�czo�nych�w�okre�sie�II�woj�ny�świa�to�wej.�Do�-
ku�men�ty�za�war�te�w�tej�ko�lek�cji�sta�ły�się�pod�-
sta�wą�mo�jej�pra�cy�dok�tor�skiej,�któ�rą�obro�ni�-
łam�2004�r.�na�Uni�wer�sy�te�cie�Pe�da�go�gicz�nym
w�Kra�ko�wie.�Kon�ty�nu�acja�ba�dań�w�ar�chi�wum
In�sty�tu�tu�i�w�in�nych�ośrod�kach�w�USA�po�zwo�-
li�ła�na�pu�bli�ka�cję�książ�ki;�pra�ce�trwa�ły�kil�ka
lat�i�szczę�śli�wie�uda�ło�się.
Z�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�czer�pię�sta�le,�przy�go�-

to�wu�jąc�re�fe�ra�ty�na�kon�fe�ren�cje,�pi�sząc�ar�ty�-
ku�ły�i�zbie�ra�jąc�in�for�ma�cje�do�lek�cji�hi�sto�rii.
Bar�dzo�się�cie�szę,�że�tu,�w�No�wym�Jor�ku,�mo�-
gę�re�ali�zo�wać�mo�ją�pa�sję,�ja�ką�jest�naj�now�sza
hi�sto�ria�Pol�ski.� p
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Tylko ten człowiek wart
nazwy człowieka, 

który ma pewne przekonania 
i potrafi je bez względu 
na skutki wyznawać czynem”.

– Józef Piłsudski
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