
Za ło żo na w 1925 ro ku, Fun da cja Ko ściusz kow ska ma na ce lu po głę -
bia nie wię zi mię dzy Pol ską a Sta na mi Zjed no czo ny mi po przez pro mo wa -
nie pro gra mów edu ka cyj nych i na uko wych jak i po głę bia nie wy mia ny
kul tu ral nej. Dzię ki do ta cjom od pol sko -ame ry kań skich fun da to rów, Fun -
da cja co rocz nie prze zna cza ok. 1 mi lio na USD na sty pen dia i na gro dy dla
stu den tów wyższych uczelni, uczniów, na ukow ców, za wo dow ców i ar ty -
stów jak rów nież zaj mu je się pro mo wa niem kul tu ry pol skiej w Ame ry ce.
W cią gu swo je go ist nie nia, Fun da cja przy zna ła sty pen dia dla wie lu stu -
den tów oraz sta no wi ła fo rum dla tych wiel kich Po la ków, któ rzy przy czy -
ni li się do zmia ny bie gu hi sto rii.

Za ło ży ciel Fun da cji, pan Szcze pan Mierz wa uro dził się w 1892 r.,
w ro dzi nie chłop skiej, we wsi Rak sza wa. W 1910 ro ku przy pły nął do Sta -
nów Zjed no czo nych, gdzie Ame ry ka nie zmie ni li je go imię i na zwi sko
na Ste phen Mi zwa. Pol scy imi gran ci miesz ka ją cy w Nor th hamp ton, Mas -
sa chu tes po mo gli mu zna leźć pra cę przy pro duk cji drew nia nych skrzy nek
i przy my ciu na czyń. Mi zwa pra co wał w dzień a stu dio wał no cą i w ten
spo sób uzy skał sty pen dium do Am hest Col le ge, a na stęp nie ukoń czył stu -
dia ma gi ster skie na Uni ver sy te cie Ha rvar da. Chcąc od wdzię czyć się śro do -
wi sku po lo nij ne mu, Mi zwa uzy skał fun du sze na sty pen dia i w 1925 ro ku
za ło żył Fun da cję Ko sciusz kow ską, której misją była pomoc finansowa dla
studentów, któ rzy na nią za słu ży li.

Po zy ski wa nie Fun du szy na Pro mo cję 
Pol skich Ar ty stów i Na uczy cie li
W 1928 ro ku, Fun da cja Ko ściusz kow ska zor ga ni zo wa ła w no wo jor -

skim ho te lu „Com mo do re” uro czy sty obiad na cześć Igna ce go Pa de rew -
skie go; od 1933 ro ku Fun da cja or ga ni zo wa la co rocz ne ba le by wspo móc
w ten spo sób wy dat ki na swą dzia łal ność.

W 1945 ro ku, Mi zwa prze ko nał pa nią Pat ter son, wdo wę po bo ga tym
przed się bior cy, aby sprze da ła mu re zy den cję „The Van Alen” przy Wschod -
niej 65. Uli cy, któ ra mia ła zo stać wy ko rzy sta na na sie dzi bę Fun da cji. Pa ni
Pat ter son sprze da ła bu dy nek za bar dzo przy stęp ną ce nę i prze zna czy ła
rów nież do dat ko we fun du sze na spła tę po życz ki hi po tecz nej, któ ra by ła
za cią gnie ta na ten obiekt. Z sie dzi bą w cie niu naj bar dziej pre sti żo wych
świa to wych ko lek cji sztu ki – „The Man hat tan Mu seum Mi le” przy 5.
Alei – Po lo nia uzy ska ła do sko na łą lo ka li za cję na wy sta wia nie sztu ki pol -
skich ar ty stów. Mi zwa nie tyl ko otrzy my wał fun du sze ale rów nież uzy skał
w pre zen cie ob ra zy naj więk szych pol skich ar ty stów, ta kich mi strzów jak
Ma tej ko, Cheł moń ski, Mal czew ski, Kos sak, Brandt, Sty ka i wie lu in nych,
któ rych dzie ła obec nie są wy sta wio ne w ga le rii Fun da cji na pierw szym
pię trze. Wy sta wa jest otwar ta dla pu blicz no ści.

W 1949 ro ku, w set ną rocz ni cę śmier ci Fry de ry ka Cho pi na, Fun da cja
zor ga ni zo wa ła pierw szy Kon kurs Cho pi now ski. Dziś, ten co rocz ny kon kurs
za chę ca wy bit nych pia ni stów do kon ty nu owa nia i roz wo ju ich stu diów,
jak rów nież do wy ko ny wa nia utwo rów in nych wy bit nych pol skich kom -
po zy to rów.

Kar dy nał Woj ty ła i Zim na Woj na
Pod czas Zim nej Woj ny Fun da cja dzia ła ła prze ciw ko ko mu ni zmo wi,

da jąc moż li wość pol skim stu den tom po zna nia za sad de mo kra cji i ka pi ta -
li zmu. 4 wrze śnia 1976 ro ku, Kar dy nał Karol Woj ty ła od wie dził Fun da cję
i po wie dział jej człon kom, iż pra ca Fun da cji jest „…szcze gól nie waż -
na w tym cza sie. Zda je my so bie spra wę, iż kul tu ra stwa rza na ro do wą toż -
sa mość, a tym sa mym stwa rza na ród.”

Kar dy nał Woj ty ła, któ ry po źniej zo stał pa pie żem Ja nem Paw łem II,
z du mą wy po wia dał się o pra cy Fun da cji Ko ściusz kow skiej, „…któ ra pró -
bu je pil nie spro stać in te re som Po la ków. Mu si my być wdzięcz ni tym, któ -
rzy przy czy ni li się do tych wy sił ków, i tym, któ rzy kon ty nu ują tę pra cę
w wy zna czo nym ce lu. Ta pra ca jest jed nym z naj waż niej szych skład ni ków
na szej na ro do wej toż sa mo ści.”

Przy szłość Fun da cji Za le ży od Cie bie 
Fun da cja Ko ściusz kow ska czy ni sta ra nia, aby po pra wić wi ze ru nek

Pol ski w Sta nach Zjed no czo nych. W 2009 Fun da cja zor ga ni zo wa ła mię -
dzy na ro do wą kon fe ren cję w Wa szyng to nie, po świę co ną ofia rom zbrod ni
w Ka ty niu – wzbu dzi ła ona za in te re so wa nie stu den tów a tak że człon ków
kon gre su ame ry kań skie go. Fun da cja uzy ska ła zgo dę człon ków se na tu,
aby wy sta wę o hi sto rii Pol ski po ka zać w ro tun dzie bu dyn ku se na tu. 

W 2010 ro ku, Fun da cja wy stą pi ła z pe ty cją, umiesz czo ną na jej stro -
nie in ter ne to wej, aby pra sa prze sta ła uży wać zwro tu „Pol skie obo zy kon -
cen tra cyj ne”. Pe ty cja zo sta ła pod pi sa na przez set ki osób i w re zul ta cie, the
New York Ti mes, the Wall Stre et Jo ur nal, the As so cia te press, i in ne me dia
zo bo wią za ły się nie opi sy wać obo zów kon cen tra cyj nych dru giej woj ny
świa to wej ja ko „pol skich”.

Pod czas gdy prze wod nią mi sją Fun da cji Ko ściusz kow skiej jest pro -
mo wa nie pol skiej edu ka cji i kul tu ry, bę dzie ona za ra zem sta wia ła czo ła
wy zwa niom i zmia nom, któ re za cho dzą obec nie w Pol sce. 

Dzi siaj mło dzież pol ska i po lo nij na jest szcze gól nie na sta wio -
na na świa to we zmia ny nie tyl ko w za kre sie na uk hu ma ni stycz nych i sztu ki,
ale tak że w dzie dzi nie na uki, tech no lo gii i biz ne su. Po trze ba fun du szy, aby
sfi nan so wać ma rze nia edu ka cyj ne. Dzię ki sty pen diom, stu den ci mo gą zo -
stać w przy szło ści li de ra mi. Po trze bu je my Two jej po mo cy, aby to osią gnąć. 
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