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Fundacja Kościuszkowska
AMERYKAŃSKIE CENTRUM POLSKIEJ KULTURY
NOWY JORK, NY
Założona w 1925 roku, Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez promowanie programów edukacyjnych i naukowych jak i pogłębianie wymiany
kulturalnej. Dzięki dotacjom od polsko-amerykańskich fundatorów, Fundacja corocznie przeznacza ok. 1 miliona USD na stypendia i nagrody dla
studentów wyższych uczelni, uczniów, naukowców, zawodowców i artystów jak również zajmuje się promowaniem kultury polskiej w Ameryce.
W ciągu swojego istnienia, Fundacja przyznała stypendia dla wielu studentów oraz stanowiła forum dla tych wielkich Polaków, którzy przyczynili się do zmiany biegu historii.
Założyciel Fundacji, pan Szczepan Mierzwa urodził się w 1892 r.,
w rodzinie chłopskiej, we wsi Rakszawa. W 1910 roku przypłynął do Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie zmienili jego imię i nazwisko
na Stephen Mizwa. Polscy imigranci mieszkający w Northhampton, Massachutes pomogli mu znaleźć pracę przy produkcji drewnianych skrzynek
i przy myciu naczyń. Mizwa pracował w dzień a studiował nocą i w ten
sposób uzyskał stypendium do Amhest College, a następnie ukończył studia magisterskie na Universytecie Harvarda. Chcąc odwdzięczyć się środowisku polonijnemu, Mizwa uzyskał fundusze na stypendia i w 1925 roku
założył Fundację Kosciuszkowską, której misją była pomoc finansowa dla
studentów, którzy na nią zasłużyli.

Fundacja Kościuszkowska
jest organizacją sponsorującą dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Pozyskiwanie Funduszy na Promocję
Polskich Artystów i Nauczycieli
W 1928 roku, Fundacja Kościuszkowska zorganizowała w nowojorskim hotelu „Commodore” uroczysty obiad na cześć Ignacego Paderewskiego; od 1933 roku Fundacja organizowala coroczne bale by wspomóc
w ten sposób wydatki na swą działalność.
W 1945 roku, Mizwa przekonał panią Patterson, wdowę po bogatym
przedsiębiorcy, aby sprzedała mu rezydencję „The Van Alen” przy Wschodniej 65. Ulicy, która miała zostać wykorzystana na siedzibę Fundacji. Pani
Patterson sprzedała budynek za bardzo przystępną cenę i przeznaczyła
również dodatkowe fundusze na spłatę pożyczki hipotecznej, która była
zaciągnieta na ten obiekt. Z siedzibą w cieniu najbardziej prestiżowych
światowych kolekcji sztuki – „The Manhattan Museum Mile” przy 5.
Alei – Polonia uzyskała doskonałą lokalizację na wystawianie sztuki polskich artystów. Mizwa nie tylko otrzymywał fundusze ale również uzyskał
w prezencie obrazy największych polskich artystów, takich mistrzów jak
Matejko, Chełmoński, Malczewski, Kossak, Brandt, Styka i wielu innych,
których dzieła obecnie są wystawione w galerii Fundacji na pierwszym
piętrze. Wystawa jest otwarta dla publiczności.
W 1949 roku, w setną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, Fundacja
zorganizowała pierwszy Konkurs Chopinowski. Dziś, ten coroczny konkurs
zachęca wybitnych pianistów do kontynuowania i rozwoju ich studiów,
jak również do wykonywania utworów innych wybitnych polskich kompozytorów.
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Kardynał Wojtyła i Zimna Wojna
Podczas Zimnej Wojny Fundacja działała przeciwko komunizmowi,
dając możliwość polskim studentom poznania zasad demokracji i kapitalizmu. 4 września 1976 roku, Kardynał Karol Wojtyła odwiedził Fundację
i powiedział jej członkom, iż praca Fundacji jest „…szczególnie ważna w tym czasie. Zdajemy sobie sprawę, iż kultura stwarza narodową tożsamość, a tym samym stwarza naród.”
Kardynał Wojtyła, który poźniej został papieżem Janem Pawłem II,
z dumą wypowiadał się o pracy Fundacji Kościuszkowskiej, „…która próbuje pilnie sprostać interesom Polaków. Musimy być wdzięczni tym, którzy przyczynili się do tych wysiłków, i tym, którzy kontynuują tę pracę
w wyznaczonym celu. Ta praca jest jednym z najważniejszych składników
naszej narodowej tożsamości.”

Przyszłość Fundacji Zależy od Ciebie
Fundacja Kościuszkowska czyni starania, aby poprawić wizerunek
Polski w Stanach Zjednoczonych. W 2009 Fundacja zorganizowała międzynarodową konferencję w Waszyngtonie, poświęconą ofiarom zbrodni
w Katyniu – wzbudziła ona zainteresowanie studentów a także członków
kongresu amerykańskiego. Fundacja uzyskała zgodę członków senatu,
aby wystawę o historii Polski pokazać w rotundzie budynku senatu.
W 2010 roku, Fundacja wystąpiła z petycją, umieszczoną na jej stronie internetowej, aby prasa przestała używać zwrotu „Polskie obozy koncentracyjne”. Petycja została podpisana przez setki osób i w rezultacie, the
New York Times, the Wall Street Journal, the Associate press, i inne media
zobowiązały się nie opisywać obozów koncentracyjnych drugiej wojny
światowej jako „polskich”.
Podczas gdy przewodnią misją Fundacji Kościuszkowskiej jest promowanie polskiej edukacji i kultury, będzie ona zarazem stawiała czoła
wyzwaniom i zmianom, które zachodzą obecnie w Polsce.
Dzisiaj młodzież polska i polonijna jest szczególnie nastawiona na światowe zmiany nie tylko w zakresie nauk humanistycznych i sztuki,
ale także w dziedzinie nauki, technologii i biznesu. Potrzeba funduszy, aby
sfinansować marzenia edukacyjne. Dzięki stypendiom, studenci mogą zostać w przyszłości liderami. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby to osiągnąć.

* Powyższa informacja została przygotowana przez Fundację Kościuszkowską

