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I nstytutP iłsudskiegodziś
Z dr Iwoną Drąg-Korgą
– dyrektor wykonawczą
Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku –
rozmawia Jolanta Wysocka
Maj to ważny miesiąc w działalności Instytutu Piłsudskiego – odbywa się w tym czasie
wiele wydarzeń związanych z przypadającymi wówczas rocznicami.

wdziedziniepublikacji.Instytutwydajeteraz
sporadycznieksiążki,ponieważprzodująwtym
wydawnictwapolskie–częstoopierającsięna
źródłachhistorycznychzInstytutu.Natomiast
informacjeodziałalnościnaszejplacówkizawartesąwcomiesięcznychbiuletynachelektronicznych,biuletynierocznymipublikacjachna
stronieinternetowejInstytutu:ww.pilsudski.org.
Zmieniłysiętakżezasadyopracowywania
zbiorów.Jesteśmyterazwświecieelektronicznychkatalogówbibliotecznych,materiałówźródłowychonlineielektronicznejinformacjiarchiwalnej.

Czy cele działalności Instytutu Piłsudskiego są
ciągle te same na przestrzeni mijających lat?

Jakie działania podejmuje Instytut, aby przyciągnąć do niego młodych ludzi?

CeleimisjaInstytutuPiłsudskiegood1943 r.
pozostająniezmienne.Jesttoprzedewszystkim
gromadzenie,przechowywanie,zabezpieczanie
iopracowywaniezbiorówarchiwalnychibibliotecznychdotyczącychPolskiiPolonii.Tak
przygotowanezbiorysąudostępnianebadaczom.
Powstająwięcksiążkiotematycehistorycznej
orazciekaweartykułyhistoryczneipopularnonaukowe.Instytutinspirujebadanianaukowe,
proponujeciekawetematy,zachęcabadaczydo
poszukiwańnaukowychipublikacji.
WczasiePRLInstytutodgrywałszczególnieważnąrolęwśrodowiskunowojorskimi
wPolsce.Pielęgnowałideeniepodległościowe,głosiłprawdziwąhistorięPolski.WczasiestanuwojennegoorganizowałwykładyhistoryczneorazspotkaniazdziałaczamiSolidarnościiświadkamihistorii.
Instytutnadalorganizujespotkaniaiprogramyotwarte,ponieważjesteśmyprzekonani,że
ważne wydarzenia z historii Polski należy
przedstawiaćPoloniiiAmerykanom.Mająone
naceluszerokopojętąedukacjęhistoryczną.
WInstytucieodbywająsięspotkaniazeznanymihistorykami,promocjeksiążekokulturzepolskiej.Comiesiącpokazywanesąfilmy
dokumentalnewkinieZiuk,któreciesząsię
wielkąpopularnością.Instytutorganizujekonferencjenaukowe,takiejakseriępt. Polonijny Nowy Jork.PrzedstawicieleInstytutubiorąudziałwwieluważnychsympozjachwPolsceinaterenieUSA.WażnymelementemmisjiInstytutujestprzyznawaniemedalidlaprzedstawicieliPoloniiiAmerykanów,którzyswojątwórczośćpoświęcająsprawomPolskilub
poprzezswojeosiągnięciająpromują.
Myślę,żezbiegiemlatzmieniająsiętylko
sposobyrealizacjicelówInstytutu,takjestnp.

WInstytuciedobrzerozumiemy,żemłodzież
stanowinasząprzyszłość,dlategooferujemy
ciekawestażedlastudentówzUSAiPolski
orazprogramdlawolontariuszy,którzymogą
siękształcićwskanowaniu,digitalizacjiiorganizacjidużychimprez.ObecniewInstytuciemamy21wolontariuszy;sątoosobywwięk-
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InstytutJózefaPiłsudskiegodziaławNowymJorkuod4lipca1943r.Przeztewszystkielatamajzwiązanybyłzawszezrocznicą
śmiercimarszałka,któraprzypada12maja(zm.
w1935r.).Wtymrokuteżwspominaliśmy
tegodniaJózefaPiłsudskiegopodczasmszy
św.odprawionejwkościeleśw.StanisławaBiskupaiMęczennikanaManhattanie.
11majaInstytutzaprosiłczłonków,donatorówiprzyjaciółnaspotkanietowarzyskie
tzw. Majówkę, którą urządziliśmy dzięki
wsparciuambasadoraWitoldaSobkowaiStałegoPrzedstawicielstwaRzeczypospolitejPolskiejprzyONZ.
Goście,którzybardzolicznieprzybylidodawnejsiedzibyStałegoPrzedstawicielstwaRP,zostaliugoszczenispecjałamifirmyAdambaImportInternationaliświetnymiprzystawkamiprzygotowanymiprzezkucharzyPrzedstawicielstwa
orazobejrzeliwystępkabaretuPrimaAprilis.
WInstytuciepamiętamytakżeociężkichwalkachLegionówPolskichpodKonaramiwmaju1915r.,owypadkachmajowychipowrocie
JózefaPiłsudskiegodorząduw1926r.PatrzymynaodznaczeniawojskoweoficeraamerykańskiegoMeriamaC.Coopera,wspaniałego
lotnikasłużącegoweskadrzeim.Kościuszki
podczaswojnypolsko-bolszewickiej.Wśród
nich–KrzyżVirtutiMilitari,którymodznaczyłgomarszałekPiłsudski10maja1921r.

Iwona Drąg-Korga – z Instytutem Piłsudskiego związana od 1996 r. Absolwentka historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie w 2004 r.
uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W USA ukończyła studia magisterskie w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej w Queens
College w 2008 r. Specjalizuje się w dyplomacji polsko-amerykańskiej XX wieku. Zasiada w Radzie Dyrektorów Polish American Historical Association

‘‘

Tylko ten człowiek wart
nazwy człowieka,
który ma pewne przekonania
i potrafi je bez względu
na skutki wyznawać czynem”.
– Józef Piłsudski

Grupaorganizujespotkania,prowadzistronę
InstytutunaFacebookuipromujeedukacjęhistoryczną.
Jakie inicjatywy Instytutu uważa pani za
szczególne ważne dla społeczności polonijnej
lub też środowiska amerykańskiego?

Instytutobecnierealizujekilkaprojektów
związanychzopracowywaniemizabezpieczaniemzbiorów.TojestszczególnieważnezarównodlaspołecznościmieszkającejwStanachZjednoczonych,jakibadaczywPolsce
iinnychkrajach.Pierwszymznichjestprojektdigitalizacjizbiorów,którypozwolinanieograniczonydostępdokolekcjiInstytutuwkażdympunkcienaświecie.
Zewzględunadużezainteresowaniewykorzystaniemzbiorówuratowanychw1939r.z
płonącejWarszawyiprzekazanychprzezAmbasadęRPw1943r.doInstytutu,postanowiliśmyudostępnićonlinejakopierwszekolekcjeJózefaPiłsudskiego,AdiutanturyGeneralnejNaczelnegoWodzaiPowstańŚląskich.ProjektjestwspółfinansowanyprzezSenatRPw
grantach koordynowanych przez Fundację
SemperPolonia,MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego,NaczelnąDyrekcjęArchiwów.Materiałysąskanowane,opisywane
iumieszczanienastronieinternetowejInstytutu.Wczerwcu2011r.udostępniliśmydużą
częśćkolekcjiPiłsudskiegołączniezoryginalnymilistamimarszałka.
ZkoleidigitalizacjakolekcjiPowstaniaŚląskie,którazawierapersonalnespisypowstańcówśląskich,jestprowadzonazmyśląorodzinachpowstańcówrozsianychpocałymświecie,którzyniezmordowanieposzukująinformacjioswoichprzodkach.Kolekcjatazostałaodrestaurowana,zmikrofilmowanaizeskanowanadziękiwspółpracyzNDAPiArchiwumPaństwowymwKatowicach.Nadprojektemtym
pracujedrMarekZieliński,wiceprezesInstytutu,iAgnieszkaPetla,członekRady.GrantSenatuRPpozwoliłnaprzygotowaniepodstrony
internetowej,gdziemożnaprzeglądaćobecnie
5tysięcydokumentów.Naddalsząindeksacją
zeskanowanychdokumentówobecniepracuje–
dziękiprogramowiprzygotowanemuprzezdr.
Zielińskiego– 20wolontariuszy.

szościmłode,aleprzychodzątakżestarsi,którzypracujązogromnympoświęceniem.
NaszaplacówkawspółpracujezCentraląPolskichSzkółDokształcających,wspierakonkursywiedzyhistorycznej,organizujelekcjehistoriiwGaleriiInstytutu.Dladzieciimłodzieży
poprzezszkołypolonijneoferujemylekcjemuzealnepoświęconeróżnymzagadnieniomzhistoriiPolski,literaturyisztuki.
Odroku2011organizujemyspecjalnywykładzzakresunajnowszejhistoriiPolskidla
młodzieży.Pierwszywykładztejseriiwygłosił29listopada2011r.ambasadorWitold
Sobków,stałyprzedstawicielRzeczypospolitejPolskiejprzyOrganizacjiNarodówZjednoczonychwNowymJorku.
Od kogo Instytut otrzymuje wsparcie na swoWmarcubr.powstałagrupamłodychwInją działalność programową?
stytucie pod kierunkiem Agnieszki Petli i
Instytutjakoorganizacjabadawczo-naukoAgnieszkiRybak–absolwentekCityCollege. waostatusienon-for-profitutrzymujesięze

składekczłonkowskich,grantów,donacjiispadków.Funduszezebraneztychźródełprzeznaczanesąnautrzymaniesiedzibyiadministracjęoraztworzeniefunduszustałego.Wokresie ostatnich czterech lat przybyło nam 340
członków,znaczniewzrosłydonacjeipomoc
odpolskichinstytucjirządowych.
WszystkieprogramyotwartedlapublicznościsąrealizowanezgrantówpłynącychgłówniezPolski.MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazMinisterstwoSprawZagranicznychwspółfinansujągalenagród,Senat
RPwspomagaprogramdigitalizacji,programy
edukacyjnedlamłodzieżypolonijnejikonferencjenaukowe.InstytutPamięciNarodowej
wspieradigitalizacjęwysyłającdoInstytutuswoichpracowników.Tylkowtymrokubędziemy
gościć8osóbnamiesięcznychstażach.
Poza pracą w Instytucie znalazła pani czas
na napisanie książki “Polska walczy! Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie
wobec społeczeństwa amerykańskiego 19391945”, która ukazała się na początku tego roku. Czy zbiory placówki okazały się pomocne w pani badaniach?

ZInstytutemPiłsudskiegojestemzwiązana
od17lat,najpierwjakowolontariuszka,aod
1998pracownik.W2005r.zostałamwybranaprzezRadęnastanowiskodyrektorawykonawczegoifunkcjętęsprawujędodzisiaj.
Towłaśniemateriałyarchiwalnesprawiły,że
zainteresowałam się Instytutem, jako absolwentkahistoriizachwyciłamsiętakżeatmosferąpanującąwInstytucieiwspaniałymiludźmi.MateriałyPolskiegoCentrumInformacji
przechowywanewarchiwumInstytuturozpoczęłymojąprzygodęnaukowązwiązanązproblematykąpolitykiinformacyjnejRząduPolskiegonaUchodźstwiewobecStanówZjednoczonychwokresieIIwojnyświatowej.Dokumentyzawartewtejkolekcjistałysiępodstawąmojejpracydoktorskiej,którąobroniłam2004r.naUniwersyteciePedagogicznym
wKrakowie.Kontynuacjabadańwarchiwum
InstytutuiwinnychośrodkachwUSApozwoliłanapublikacjęksiążki;pracetrwałykilka
latiszczęśliwieudałosię.
ZarchiwumInstytutuczerpięstale,przygotowującreferatynakonferencje,piszącartykułyizbierającinformacjedolekcjihistorii.
Bardzosięcieszę,żetu,wNowymJorku,mogęrealizowaćmojąpasję,jakąjestnajnowsza
historiaPolski. p

