Biuletyn
INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE
POÂWI¢CONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
ROK LXXI (71)

SIERPIE¡ 2015 - LIPIEC 2016

SPONSORZY

DN

FUNDACJA NA RZECZ
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Autor okładki: Rafał Olbiƒski
Opracowanie graficzne: Robert Juchno

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
PoÊwi´cony Badaniu Najnowszej Historii Polski

BIULETYN
ROK LXXI (71)

SIERPIE¡ 2015 – LIPIEC 2016

A Non-for-profit Educational Institution
(Contributions are deductible for income tax purposes – 501(c)(3)

138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222
tel. 212-505-9077, email office@pilsudski.org
www.pilsudski.org

Władze Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Ameryce
wybrane w dniu 2 kwietnia 2016 r.

Rada Instytutu
Ewa Babiarz
Agnieszka Brissey
dr Ewa Krystyna Hoffman J´druch
Tomasz Kalata
dr Magda KapuÊciƒska
dr Iwona Dràg Korga
dr Artur J. Kowalski

Piotr Kumelowski
Janusz Krzy˝anowski
dr Krzysztof Langowski
Andrzej Pelc
Janusz Skowron
Jerzy Âwiàtkowski
dr Marek Zieliƒski

» Rada Dyrektorów: od lewej Janusz Krzy˝anowski, Marek Zieliƒski, Tomasz Kalata, Piotr Kumelowski,
Andrzej Pelc, Iwona Korga, Jerzy Âwiàtkowski, Magda KapuÊciƒska, Agnieszka Brissey, Janusz
Skowron, Artur Kowalski i Ewa Babiarz

–2–

Zarzàd Instytutu
Prezes i Dyrektor Wykonawczy
dr Iwona Dràg Korga
Wiceprezes
dr Marek Zieliƒski

Wiceprezes
dr Artur J. Kowalski

Skarbnik
Piotr Kumelowski

Sekretarz Zarzàdu
Ewa Babiarz

Komisja Rewizyjna
dr Magda KapuÊciƒska
dr Ewa Krystyna Hoffman J´druch
Andrzej Pelc

Kierownik biura
Jolanta Szczepkowska

Dyrektor do spraw rozwoju
Karolina Obrycki
–3–

Radca prawny Instytutu
Rafał Gawłowski
Marta Talarek

Drodzy Przyjaciele,
Członkowie i Sympatycy Instytutu
W dniu 2 kwietnia 2016 r. Rada Instytutu jednogłoÊnie powierzyła mi
funkcj´ prezesa i dyrektora wykonawczego. Jestem z Instytutem zwiàzana
od 21 lat. Najpierw byłam wolontariuszem, zaÊ od 1998 roku zostałam
pracownikiem biura, potem członkiem Rady Dyrektorów i Zarzàdu, a od
2005 roku jestem dyrektorem wykonawczym.
Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie
historii. JednoczeÊnie w Nowym Jorku ukoƒczyłam drugie studia magisterskie na Queens College w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Nowy Jork jest od 1991 roku moim drugim domem po Krakowie, gdzie si´ wychowałam i skoƒczyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym. Z kolei Instytut Piłsudskiego to miejsce, które ukształtowało mnie
jako historyka, wolontariusza i człowieka. Wspaniali i wartoÊciowi ludzie, których tu spotkałam i wÊród których mam zaszczyt pracowaç, stali
si´ mojà drugà rodzinà, od której stale si´ ucz´.
To wielki zaszczyt reprezentowaç Instytut i zarzàdzaç pracà codziennà
biura, mieç piecz´ nad archiwum, bibliotekà i galerià. To ogromne wyró˝nienie, to tak˝e ÊwiadomoÊç potrzeby wyt´˝onej pracy, podejmowania decyzji, które b´dà słu˝yç przyszłoÊci Instytutu, to troska o to, aby ˝aden
dzieƒ nie został zmarnowany i aby przyniósł coÊ nowego i dobrego.
Instytut przej´łam po niezapomnianej dr Magdzie KapuÊciƒskiej, która
sprawowała funkcj´ prezesa przez ostatnie 8 lat doprowadzajàc działalnoÊç Instytutu do rozkwitu we wszystkich obszarach. Dr M. KapuÊciƒska
zrezygnowała z ubiegania si´ o reelekcj´ na stanowisko prezesa; teraz
wi´kszoÊç czasu b´dzie przebywaç w Polsce, ale jest nadal członkiem Rady
Instytutu i przewodniczàcà Komisji Rewizyjnej, zatem b´dzie odwiedzaç
Nowy Jork cz´sto.
Przede mnà i Instytutem wa˝ne wyzwania, przede wszystkim dokoƒczenie realizacji Kampanii na rzecz PrzyszłoÊci; w tym momencie udało si´
zebraç 263 tysiàce amerykaƒskich dolarów, zaÊ do celu brakuje 137 tysi´cy. Bardzo licz´ na Paƒstwa pomoc i wsparcie w tej kwestii. Kolejne wa˝ne sprawy to kontynuacja digitalizacji zbiorów i zakoƒczenie urzàdzania
i porzàdkowania po przeprowadzce naszej nowej siedziby.
W programie Instytutu na najbli˝szy rok sà projekcje filmów dokumentalnych w Kinie “Ziuk”, spotkania i prelekcje tematyczne oraz programy edukacyjne dla dzieci i młodzie˝y. Jak zawsze nasze kolekcje b´–4–

» Galeria Instytutu

dà otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszam wi´c do odwiedzenia Instytutu, wzi´cia udziału w spotkaniach otwartych i darmowych
dla publicznoÊci. Bardzo prosz´ o wspieranie naszej działalnoÊci, zach´canie rodziny i przyjaciół do zainteresowania Instytutem. Nasze polskie
dziedzictwo narodowe wymaga opieki, wsparcia i màdrej edukacji. Na
koniec powtórz´ za Patronem Instytutu: “Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłoÊci, ten nie jest godzien szacunku, teraêniejszoÊci ani prawa do
przyszłoÊci”.

dr Iwona Dràg Korga
Prezes
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Byłam prezesem
Instytutu Piłsudskiego przez 8 lat
Był rok 2008, gdy decyzjà Rady Dyrektorów otrzymałam nominacj´ na
funkcj´ prezesa Instytutu. Nie spodziewałam si´ takiego wyró˝nienia, ale
zgodziłam si´ pełniç t´ - jak˝e odpowiedzialnà - funkcj´ przez jeden rok.
Okazało si´ jednak, ˝e z jednego roku zrobiło si´ osiem - dobrych dla mnie
- lat prezesowania w Instytucie. W tym czasie podejmowaliÊmy wiele
działaƒ, dzi´ki którym, jak to mówili nasi przyjaciele, Instytut „o˝ył”. To
zasługa przede wszystkim Êwietnego, oddanego sprawie zespołu pracowników i wolontariuszy, a równie˝ naszych przyjaciół i sympatyków.
W 2016 roku zdecydowałam si´ nie kandydowaç na kolejnà kadencj´.
Doszłam do wniosku, ˝e nadszedł czas, aby przekazaç pałeczk´ młodszemu pokoleniu. Trudno mi było rozstawaç si´ z codziennà pracà „pro bono” i Instytutem, z którym jestem zwiàzana od 37 lat. Teraz b´dàc w Polsce, t´skni´ za moimi drogimi współpracownikami – członkami Zarzàdu
i Rady, wolontariuszami i przyjaciółmi. Ju˝ si´ ciesz´ na spotkania z nimi w czasie moich powrotów do Nowego Jorku z okazji zebraƒ Rady Dyrektorów, w której wcià˝ zasiadam.
Dzi´kuj´ za współprac´
i pomoc instytucjom polskim i amerykaƒskim, bez
których wsparcia nie byłoby mo˝liwe osiàgni´cie tak
wielu sukcesów: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwu
Spraw Zagranicznych za
sponsorowanie
naszych
projektów, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych
i Bibliotece Narodowej za
przyjazdy sta˝ystów, którzy
porzàdkowali nasze zbiory
archiwalne i biblioteczne.
Szczególnie dzi´kuj´ Instytutowi Pami´ci Narodowej
za przysyłanie profesjonalnych i oddanych swej misji
pracowników – w sumie było ich ponad 50. Zaprzyjaê-

» Dr Iwona Korga i dr Magda KapuÊciƒska
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» Dr Magda KapuÊciƒska

niliÊmy si´ z przyje˝d˝ajàcymi osobami, ta przyjaêƒ trwa i zapewne b´dzie trwała jeszcze długo. Słowa wielkiego podzi´kowania kieruj´ do
Polsko - Słowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej, która wynajmuje nam
cz´Êç swego lokalu na Greenpoincie i wspiera finansowo, do Konsulatu
Generalnego RP w Nowym Jorku za udost´pnianie nam sal na organizowanie wa˝nych uroczystoÊci i sponsorowanie ró˝nych projektów oraz do Klubu Seniora “Amber” za uÊwietnianie w ró˝nych formach naszych imprez.
Jestem wdzi´czna prywatnym sponsorom za pomoc finansowà i przy organizowaniu du˝ych wydarzeƒ Instytutu. Dzi´kuj´ wszystkim tym, którzy
nam pomagali, a było ich wielu. Jestem wdzi´czna za pomoc i mam nadziej´, ˝e b´dzie ona kontynuowana.
Mojà nast´pczynià jest dr Iwona Dràg Korga, która nie b´dzie szcz´dziç
sił, ˝eby wraz z Zarzàdem, Radà Dyrektorów, współpracownikami i pomocà przyjaciół oraz sponsorów, Instytut osiàgał jeszcze wi´ksze sukcesy. Goràco mu tego ˝ycz´!
Magda KapuÊciƒska
28 czerwca 2016 r.
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Podzi´kowania
Zarzàd i Rada Instytutu Piłsudskiego dzi´kujà:
» Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– 2015 r. - za przyznanie grantu: “Zmiana siedziby Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce” przyznanego w programie: Dziedzictwo Kulturowe Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicà”,
– 2016 r. - w programie” Dziedzictwo Kulturowe – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Za Granicà”: - za przyznanie grantu: “Digitalizacja zasobów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce” oraz na wydanie albumu o zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.
» Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP
– za przyznanie w konkursie “Współpraca z Polonià i Polakami za granicà
w 2015 r.” wsparcia finansowego działalnoÊci statutowej Instytutu Piłsudskiego w Ameryce oraz na digitalizacj´ zbiorów archiwalnych Instytutu i na
budow´ Portalu Edukacyjnego z wykorzystaniem zasobów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce,
– za przyznanie w konkursie “Współpraca z Polonià i Polakami za granicà
w 2016 r.” wsparcia finansowego działalnoÊci statutowej Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, grantu na upowszechnienie dost´pu do zasobów cyfrowych Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.
» Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych i Bibliotece Narodowej
– za owocnà współprac´ i pomoc merytorycznà w opracowaniu zbiorów Instytutu oraz umo˝liwienie przyjazdu archiwisty z NDAP na dwumiesi´czny
sta˝ do Instytutu.
» Polsko-Słowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej
– za podarowanie oÊmiu u˝ywanych komputerów, wsparcie akcji “Giving Tuesday” oraz grantu na obchody 1050 Rocznicy ChrzeÊcijaƒstwa w Polsce.
» New York City Department of Cultural Affairs in partnership with
The City Council
– za grant wspierajàcy program spotkaƒ w Instytucie: wykładów, filmów, programów edukacyjnych i wystawy online dotyczàcej Ignacego Paderewskiego.
» Instytutowi Pami´ci Narodowej
– za pomoc w postaci sta˝y pracowniczych:
listopad 2015 – Mariusz Joƒczyk i Łukasz Baranowicz;
luty 2016 - Łukasz Wieczorek i Łukasz Grochowski;
kwiecieƒ 2016 - Karol Lisiecki, Marcin Moszczyƒski;
maj 2016 – Tomasz Karczewski, Paweł Grudziƒski.
» Sponsorom: Adamba Bàk Foundation
– za nieustanne wspieranie działalnoÊci Instytutu i uroczystoÊci organizowanych przez Instytut.
» Mediom:
– “Kurierowi Plus”, “Nowemu Dziennikowi”, “Super Expresowi”, “Echu Polonijnemu”, “Radiu Rampa” za zamieszczanie ogłoszeƒ, sprawozdaƒ, audycji
i informacji zwiàzanych z działalnoÊcià Instytutu Piłsudskiego.
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Donacje pieni´˝ne

($200 i wi´cej)

» Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poprzez Fundacj´ na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. J. Piłsudskiego:
– wsparcie finansowe działalnoÊci statutowej Instytutu Piłsudskiego w Ameryce
w konkursie “Współpraca z Polonià i Polakami za granicà w 2015 r.” - $29,000.00,
– digitalizacja zbiorów archiwalnych Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w konkursie “Współpraca z Polonià i Polakami za granicà w 2015 r.” - $11,500.00,
– promocja Kultury polskiej w USA - budowa portalu edukacyjnego - $7,160.00
» Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Fundacj´
na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. J. Piłsudskiego:
– zmiana siedziby Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w programie “2015 Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicà”- $59,000.00
» Polsko-Słowiaƒska Federalna Unia Kredytowa – $4700
» New York City Department of Cultural Affairs in partnership with
The City Council – grant - $4000
The Brzezinski Family Foundation
Eva Christina Hoffman J´druch
Halina Koralewska
Michał Siniarski Czaplicki
Snape Family Fund
Marian Sak
Piotr J. Kumelowski
City Skyline Inc.
MarPol Construction Corp.
Pulaski Association of Business & Professional Men, Inc.
Polish Supplementary School Council of America, Inc.
Polish Army Veterans Assoc. of America Dist. No. 2, Inc.
Rafał Gawłowski
Bo˝ena McLees
Marian Krzy˝owski
Michael Pajak
Zbigniew Chrzanowski
Felix Smigiel
Victoria Consulting & Development LLC
Regina Misztela
Hanna & Norman Kelker
Marek Skulimowski
Syrena Bakery Inc.
Stanisława Chowaniec
Zbigniew Dar˝ynkiewicz
Joanna A. Clark
Polish National Alliance of the US of NA
Structural Engineering Integrated
Amber Restaurant
Cafe Riviera Inc.
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$2,000.00
$2,000.00
$1,100.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$400.00
$400.00
$400.00
$250.00
$250.00
$250.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00

Dary rzeczowe
Zbiory Alfreda Szebla w Instytucie
W grudniu 2015 roku do archiwum Instytutu cz´Êç swych zbiorów przekazał Alfred Szebel wraz córkà Christine Szebel - Killips. Zbiory zostały przetransportowane z Chicago dzi´ki zaanga˝owaniu Konsula Roberta Rusieckiego.
A. Szebel znany polonijny kolekcjoner przekazał zbiór kart pocztowych zwiàzanych z Pocztà Polowà Legionów z lat 1914-1917; razem 150 plansz zawierajàcych od trzech do czterech kart pocztowych na ka˝dej planszy.
Informujàc o tym cennym darze przypominamy, ˝e dzieƒ 6 sierpnia 1914 r.
- wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc otworzył nowà
er´ w dziejach Polski a tak˝e w kwestii filatelistyki. Polskie orły, emblematy
i symbole narodowe ukazały si´ ponownie na przesyłkach pocztowych walczàcego ˝ołnierza. Powstała poczta polowa dla oddziałów polskich. Najpierw u˝ywano piecz´ci pocztowych z napisem Strzelecka Komenda Etapowa w Krakowie a od 16 sierpnia 1914 r. powstały Poczta Polowa Legionów, L1 dla 1-szej
Brygady i Poczta Polowa Legionów L 2 dla 2-giej Brygady. Instytut posiada wi´c
t´ wyjàtkowà i unikatowà kolekcj´, która liczy ponad 100 lat.
Dar p. Szebla zawiera tak˝e 43 plansze zwiàzane z Józefem Piłsudskim,
znaczki pocztowe, specjalne wydania kartek pocztowych z okresu 1918-1939
oraz stemple i plakietki.
Dodatkowo zbiory Instytutu wzbogaciły si´ o 1000 kart i listów pocztowych
z okresu XX wieku.
Te pi´kne dary mogà teraz słu˝yç kolejnym polskim pokoleniom w Stanach
Zjednoczonych.
Panu Alfedowi Szeblowi serdecznie dzi´kujemy i ˝yczymy zdrowia oraz pomyÊlnoÊci.

Cenne dary dla Instytutu Piłsudskiego w Ameryce
W dniach 28 maja – 4 czerwca w Nowym Jorku w Javits Center miał miejsce World Stamp Show NY 2016, który odbywa si´ co 10 lat w ró˝nych miastach w Stanach Zjednoczonych. Do Nowego Jorku ta mi´dzynarodowa wystawa filatelistyczna zawitała po 60 latach. To wydarzenie jest Êwi´tem kolekcjonerów i hobbystów oraz osób zajmujàcych si´ biznesowo filatelistykà. W tym
roku wystaw´ filatelistycznà odwiedziło kikadziesiàt tysi´cy osób.
W USA działa od 1939 r. Polonus Philatelic Society, który ma swojà siedzib´ w Chicago i zajmuje si´ promocjà i badaniami nad polskà filatelistykà oraz
wydaje kwartalnik pt. “Polonus”, a tak˝e organizuje coroczne zjazdy swoich
członków. Jest to najstarsza i najwi´ksza organizacja skupiajàca hobbystów zajmujàcych si´ polskà filatelistykà poza Polskà.
Wielu członków “Polonusa” to bliscy przyjaciele i sympatycy Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Przez lata, dzi´ki wsparciu Jana Niebrzydowskiego z New
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» Robert Ogrodnik przekazuje kolekcj´ kart pocztowych Alfreda Szebla
Britain i Alfreda Szebla z Chicago, Instytut wzbogacił si´ o bardzo cenne zbiory
filatelistyczne, karty pocztowe, korespondencj´ z poczt polowych i rzadkie listy.
Wystawa w Javits Center zgromadziła grono polskich i polonijnych filatelistów. WÊród nich z Polski przybyli: prof. Julian Auleytner i Janusz Adamczyk.
Z Missouri przyjechał Robert Ogrodnik, prezes Polonus Philatelic Society, który odwiedził Instytut, aby przekazaç kolejnà niecodziennà kolekcj´ od Alfreda Szebla.
Alfred Szebel, znany kolekcjoner z Chicago, działacz “Polonusa”, zgromadził
przez ostatnie kilkadziesiàt lat pi´knà kolekcj´ filatelistycznà, kart i listów. Cz´Êç
tego wyjàtkowego zbioru jest ju˝ w Instytucie. Alfred Szebel wraz z córkà Christinà McKillip przekazali:
» kilkanaÊcie kart i listów z obozów w Starobielsku, Kozielsku z roku 1939/poczàtek 1940 r. czyli z miejsc, w których przebywali polscy oficerowie przetrzymywani przez Rosjan od wrzeÊnia 1939 r., nast´pnie straceni w kwietniu 1940 r. w Katyniu,
» karty pocztowe i listy poczty polowej z Armii Polskiej w Rosji pod wodzà
gen. Władysława Andersa z lat 1941-1942,
» karty poczty polowej z Armii Polskiej na Wschodzie i korespondencj´ z Iranu, Egiptu do Wielkiej Brytanii,
» materiały o podobnej zawartoÊci z II Korpusu Polskiego z Egiptu i Palestyny do Wielkiej Brytanii,
» karty pocztowe i znaczki zwiàzane z II Korpusem Polskim i jego pobytem
we Włoszech, szczególnie te przedstawiajàce Bitw´ o Monte Cassino.
Dokumenty te to pi´kny materiał badawczy dotyczàcy historii Polski z okresu II wojny Êwiatowej. Przew´drowały cały Êwiat, aby znaleêç si´ najpierw w kolekcji Alfreda Szebla a teraz w archiwum Instytutu.
JesteÊmy bardzo wdzi´czni za ten pi´kny dar.
– 11 –

Inne dary
» Pan Kendall Merrian, amerykaƒski poeta i pisarz, zainteresowany tematykà
polskà, przysłał do Instytutu swoje wiersze, poematy oraz materiały warsztatowe i badawcze.
» Pan Andrzej Bieƒkowski przekazał do Instytutu kilkadziesiàt ksià˝ek o tematyce historycznej, które zasilà nasze zbiory biblioteczne.
» Pan Bohdan Kaczmarek - regionalista, redaktor Wirtualnej Izby Regionalnej
Gminy Ksià˝ Wielkopolski przysłał w formacie cyfrowym kilka zdj´ç archiwalnych datowanych na 1933-34 rok, przedstawiajàcych uroczystoÊci imienin
Marszałka Józefa Piłsudskiego, obchodzone przez uczniów szkół w Ksià˝u
i w Mchach. Sà to wzruszajàce, unikatowe zdj´cia dzieci zgromadzonych wokół portretu Marszałka przyozdobionego bukietami kwiatów.
» Pani Stefania Cieszyƒska przekazała do Instytutu kilka swoich obrazów oraz
kilka medalionów okolicznoÊciowych.
» Bracia Raymond, Thomas i Robert Betkowski przysłali do Instytutu płaskorzeêb´ w drewnie przedstawiajàcà podobizn´ Józefa Piłsudskiego, która stanowiła rodzinnà pamiàtk´ po ich matce, Helen Antczak Betkowski (19232015), córce polskich emigrantów przybyłych do USA około 1900 r., która
zmarła w paêdzierniku 2015 r. w wieku 94 lat. Helen, wychowywana w patriotycznej atmosferze, przez ponad 60 lat piel´gnowała ten wizerunek marszałka, zobowiàzujàc synów do jego zachowania. Betkowscy podarowali go Instytutowi z nadziejà, ˝e portret polskiego patrioty znajdzie tu godne miejsce.
» Od prof. Anny Frajlich-Zajàc Instytut otrzymał w darze interesujacà prac´
plastycznà.
» Prof. Thaddeus Piotrowski z University of New Hampshire at Manchester wiosnà 2016 r. przekazał do Instytutu kolekcj´ ksià˝ek, kopie wa˝nych dokumentów dotyczàcych spraw polskich z archiwów europejskich, mikrofilmy i mapy.
» Dzi´ki uprzejmoÊci ks. Daniela Rajskiego z parafii Êw. Macieja na Ridgewood, Instytut przejàł skromnà kolekcj´ pamiàtek po zmarłym ks. prałacie Piotrze ˚endzianie. Do zbiorów Instytutu trafiły ksià˝ki, dyplomy, korespondencja i obrazy.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzi´kujemy!
Apelujemy o przekazywanie do Instytutu Piłsudskiego
pamiàtek rodzinnych, korespondencji i innego rodzaju
zbiorów archiwalnych. Nasze zasoby ciàgle rosnà
dzi´ki donacjom od osób prywatnych i instytucji.
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Odznaczenia i wyró˝nienia
Osoby wyjàtkowo zasłu˝one w pracy dla Instytutu i jego promocji otrzymujà
Repliki Krzy˝a Legionowego. Krzy˝ Legionowy był odznakà pamiàtkowà ustanowionà Uchwałà I Zjazdu Legionistów w 1922 r. w Krakowie. Nadawany osobiÊcie przez Józefa Piłsudskiego był symbolem honoru ˝ołnierza polskiego walczàcego o niepodległoÊç.

» Odznaka Instytutu
- replika Krzy˝a Legionowego

» Magda KapuÊciƒska i wolontariusze:
Barbara Lech i Wojciech Rapa

W okresie sprawozdawczym nast´pujàce osoby zostały wyró˝nione tà odznakà: wolontariusze - Barbara Lech, Emily
Sujka i Wojciech Rapa oraz zasłu˝eni działacze polonijni - Janusz Romaƒski i Ryszard Bàk.

W dniu 11 maja, 2016 r. podczas Gali
z okazji wr´czenia Nagrody Corporate Catalyst Award firmie Coca-Cola w Pałacu
Rzeczypospolitej w Warszawie, wiceminister Jan Dziedziczak wr´czył dr. Magdzie
KapuÊciƒskiej, wieloletniej prezes Instytutu
Piłsudskiego, Odznak´ Honorowà “Bene
Merito” przyznanà przez Ministra Spraw
Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.
Odznaka jest honorowym wyró˝nieniem
nadawanym obywatelom polskim oraz obywatelom paƒstw obcych za promowanie
Polski na arenie mi´dzynarodowej.

» Wiceminister Jan Dziedziczak wr´cza
dr Magdzie KapuÊciƒskiej, Odznak´
Honorowà “Bene Merito”

W dniu 11 czerwca, 2016 r. Ewa Babiarz,
długoletni sekretarz Zarzàdu Instytutu została
uhonorowana przez Rad´ Instytutu medalem
“Merentiubus”.

» Ewa Babiarz
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Medal „MERENTIBUS”
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

» Medal Merentibus
W 2003 roku Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia Instytutu Piłsudskiego w Ameryce postanowił w roku jubileuszowym odznaczyç osoby, które swojà
pasjà i zaanga˝owaniem bezinteresownie poÊwi´ciły swój wolny czas na działalnoÊç w Instytucie. Podj´to decyzj´ ustanowienia presti˝owego medalu przyznawanego za szczególne zasługi poło˝one dla rozwoju i działalnoÊci tej placówki.
Powstał projekt wybicia medalu „Merentibus” (“Zasłu˝onym”), nawiàzujàcego do medalu „Bene Merentibus” (“Dobrze Zasłu˝onym”) ustanowionego w 1766
roku przez ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, zało˝yciela Mennicy Polskiej. Przyznawano go niezale˝nie od urodzenia, głównie za zasługi poniesione na polu nauki i sztuki, rozwoju przemysłu i wynalazczoÊci, a tak˝e dla zasłu˝onych pracowników w ró˝nych zawodach i podró˝ników. Autorem
historycznego projektu medalu „Bene Merentibus” był nadworny medalier króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego – Jan Filip Holzhaeusser.
Komitet Organizacyjny zwrócił si´ do znanych artystów plastyków w Polsce
z proÊbà o opracowanie projektów. Ostatecznie została przyj´ta wersja Andrzeja
i Roussłany Nowakowskich z Warszawy, znanych i cenionych projektantów medali i monet. Medal „Merentibus” wybito tylko w iloÊci 50 egzemplarzy w Mennicy Warszawskiej, jednej z najlepszych mennic w Europie. Decyzjà Rady Instytutu medal został po raz pierwszy wr´czony na głównej uroczystoÊci jubileuszowej 25 paêdziernika 2003 roku w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Do odznaczenia jest dołàczany oficjalny dokument imienny z podaniem numeru medalu.
Do tej pory medal „Merentibus” otrzymały nast´pujàce osoby:
Zarema Bau, dr Magda KapuÊciƒska, prof. Piotr Wandycz, Janusz Krzy˝anowski, Halina Janiszewska, Danuta Cisek, Tadeusz Pawłowicz, Andrzej Ziobroƒ,
Gra˝yna Jonkajtis - Luba, Malina Stadnik-Nealis, Krzysztof Kasprzyk, dr Barbara
Berska, dr Iwona Korga, Jacek Miler, Biblioteka Narodowa, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Paƒstwowych, Instytut Pami´ci Narodowej, Marta Talarek, Rafał
Gawłowski, Ewa Babiarz.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
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Kampania na rzecz PrzyszłoÊci
Nasza akcja “Kampania na rzecz PrzyszłoÊci” wcià˝ trwa! ChcielibyÊmy
wszystkim goràco podzi´kowaç za wsparcie finansowe i pomoc w trudnych
chwilach przeprowadzki Instytutu, ale jednoczeÊnie przypomnieç, ˝e “Kampania na rzecz PrzyszłoÊci” nie została jeszcze zakoƒczona. Celem naszej akcji jest
zapewnienie długoterminowej stabilnoÊci Instytutu, aby mógł on kontynuowaç
swojà misj´ opieki nad spuÊciznà narodowà oraz promocji polskiej kultury i historii w Stanach Zjednoczonych. Do dnia dzisiejszego udało nam si´ zebraç sum´ $263,000, naszym celem jest $400,000. Obecnie zbieramy fundusze na digitalizacj´ kolekcji archiwalnych.
Niestrudzenie poszukujemy nowych firm zainteresowanych współpracà z Instytutem i bardzo goràco zach´camy do włàczenia si´ do naszej akcji. Ka˝dy
mo˝e pomóc “Kampanii na rzecz PrzyszłoÊci” poprzez przekazanie darowizny finansowej lub polecenie donatora, spółki lub fundacji, które mogà byç zainteresowane wspieraniem naszej placówki. Wpłat na rzecz Instytutu mo˝na dokonywaç poprzez naszà stron´ internetowà:
http://www.pilsudski.org/portal/pl/donacje/oplaty-i-donacje
bàdê przesyłajàc czek na adres Instytutu:
Instytut Piłsudskiego, 138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç drogà telefonicznà lub listownà:
212 505 9077, office@pilsudski.org
Ka˝da, nawet najmniejsza suma pozwala nam kontynuowaç naszà działalnoÊç
programowà.

Rozliczenie podatkowe Instytutu Piłsudskiego (forma 990) jest do wglàdu na ˝yczenie
w biurze Instytutu. Amerykaƒski urzàd podatkowy udost´pnia formy 990 online.
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Seminarium “Jak sporzàdziç testament”
We wrzeÊniu 2016 r. w Instytucie Piłsudskiego odb´dzie si´ bezpłatne seminarium pt. “Jak sporzàdziç testament”, prowadzone przez adwokata specjalizujàcego si´ w prawie spadkowym. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby si´
dowiedzieç, jakie korzyÊci wynikajà z faktu posiadania testamentu, wspomnimy
równie˝ o mo˝liwoÊci umieszczenia w testamencie zapisu na rzecz organizacji
non-profit. Dokładny termin tego spotkania b´dzie podany w sierpniu.

Zostaƒ członkiem Legionu Honorowego
W 2018 roku Polska b´dzie Êwi´towała 100-lecie odzyskania niepodległoÊci.
Instytut Piłsudskiego postanowił w wyjàtkowy sposób upami´tniç to doniosłe
wydarzenie w historii naszego narodu i przypomnieç tradycj´ Pierwszej Kompanii Kadrowej “Kadrówki” Legionów Polskich, pierwszej polskiej organizacji
militarnej walczàcej w czasie I wojny Êwiatowej.
Pierwsza Kampania Kadrowa została utworzona przez Józefa Piłsudskiego
3 sierpnia 1914 r. w Krakowie, z połàczenia członków “Strzelca” i Polskich Dru˝yn
Strzeleckich i stała si´ zalà˝kiem Legionów Polskich. Naszà akcjà chcemy uczciç
pami´ç ludzi, którzy 100 lat temu byli gotowi poÊwi´ciç ˝ycie w walce o swojà ojczyzn´.
W Instytucie Piłsudskiego od kilku lat tworzymy Legion Honorowy zło˝ony
z osób wspierajàcych finansowo Instytut, który w zało˝eniu powinien liczyç 145
Legionistów. Do tej pory do Legionu Honorowego wstàpiło 10 członków: Andrew J. Beck, Piotr Chomczyƒski, Danuta Cisek, Andrzej Cisek, Stanisław A. Milewski, Edward Piƒkowski, Zdzisław J. Starostecki, Leszek J. Wolfram, Magda
KapuÊciƒska, Izabela Roman, Halina Koralewska.
Nazwiska osób, które decydujà si´ dołàczyç do Legionu Honorowego sà
umieszczane na tablicy pamiàtkowej, wyeksponowanej w Galerii Instytutu.
Planujemy tak˝e zaprojektowaç specjalne odznaki i Gal´ Legionu Honorowego
w 2018 r.
Inicjatywa Legionu Honorowego jest kampanià zbierania funduszy rozło˝onà
na okres 3 lat, w ciàgu których mo˝na dokonywaç wpłat w formie ratalnej. Donacja wynosi $5000, płatnoÊç mo˝e byç rozło˝ona na 3 lata.
Aby zostaç członkiem Legionu Honorowego prosimy wypełniç formularz ze
strony 83.
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Wolontariusze
DziałalnoÊç Instytutu w du˝ej mierze opiera si´ na pracy wolontariuszy, którzy pomagajà w porzàdkowaniu oraz digitalizacji zbiorów, pracach biurowych
i organizowaniu wi´kszych uroczystoÊci. Sà to uczniowie szkół Êrednich, studenci, a tak˝e inne osoby dysponujàce wolnym czasem, które regularnie oferujà nam swojà pomoc. Du˝a grupa wolontariuszy mieszkajàcych poza Nowym
Jorkiem i w Europie, pracuje online, opisujàc zeskanowane kolekcje.
Aby zostaç wolontariuszem nie trzeba posiadaç specjalistycznej wiedzy, gdy˝
na miejscu prowadzimy szkolenia.
W okresie sprawozdawczym udzielało si´ w Instytucie 24 wolontariuszy.
Najbardziej aktywnymi osobami pracujàcymi pro bono sà: Barbara Lech, Wojciech Rapa, Emily Sujka, Anna Biesiadecka, Aneta Rzucidło, Maria Olichwer i Agata Sobczak. Agnieszka Rybak zajmuje si´ obsługà serwisu Google
„AdWords”. W okresie wakacyjnym 2016 pracowali: Weronika Patycka, Emilia
Piziak, Aleksandra Korga i Tomasz Draus.
Pro bono pracujà tak˝e członkowie Rady Instytutu.
Instytut Józefa Piłsudskiego bardzo dzi´kuje Ewie Zeller, która przez
wiele tygodni pracowała nad przygotowaniem spisu obrazów i ich przestrzennym rozmieszczeniem w Galerii i innych pomieszczeniach w nowej siedzibie Instytutu. Opracowanie to zostanie wykorzystane do przygotowania plansz ułatwiajàcych zwiedzanie Galerii Instytutu.

» Wolontariusze przy pracy
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A oto nasi wolontariusze przedstawieni w porzàdku alfabetycznym:

Anna Biesiadecka

Andrzej Józef
Dàbrowski

Tomasz Draus

Kinga Drzalowska

Bogusław Gaw´da

Aleksandra Korga

Krzysztof Korga

Joanna KwaÊniak

Barbara Lech

Wacław Marchel

Maria Magdalena
Olichwer

Ryszard Ostrzycki
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Weronika Patycka

Emilia Piziak

Beata Pociask

Wojciech Rapa

Patrycja Roman

Agnieszka Rybak

Aneta Rzucidło

Agata Sobczak

Emily Sujka

Beata Wyczałek

Ewa Zeller

Joanna Zieliƒska

Serdecznie dzi´kujemy za Waszà prac´ dla Instytutu Piłsudskiego.
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Fundacja na rzecz
Dziedzictwa Narodowego
imienia Józefa Piłsudskiego
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego z siedzibà w Łodzi, której fundatorem jest Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, została zarejestrowana 25 wrzeÊnia 2014 r. w KRS pod numerem 0000524177.
Celem Fundacji jest wspieranie działalnoÊci naukowej i kulturalnej na rzecz
polskiego dziedzictwa narodowego, szczególnie w obszarze archiwalnym, bibliotecznym i muzealnym oraz na rzecz zabezpieczania, badania i udost´pniania zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i na Êwiecie.
Fundacja przyjmuje donacje od osób prywatnych i instytucji, które mo˝na przelewaç na konto 34 1090 2590 0000 0001 2601 3346 w Banku Zachodnim WBK.
Pracami zwiàzanymi z Fundacjà zajmuje si´ Paweł Lipka mieszkajàcy w Łodzi, któremu bardzo dzi´kujemy za profesjonalizm i wyt´˝onà prac´.
W latach 2015-16 Fundacja brała udział w konkursach na projekty polonijne
organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Senat RP uzyskujàc fundusze na ró˝ne projekty dla
Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Piłsudskiego w Londynie, Muzeum
Polskiego w Chicago, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.

DN

FUNDACJA NA RZECZ
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

fundacja@pilsudski.org
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DZIAŁALNOÂå INSTYTUTU
SIERPIE¡ 2015 – LIPIEC 2016

Archiwum
Od lipca 2015 roku archiwum jest
czynne dla korzystajàcych. W okresie
sprawozdawczym trwały prace porzàdkowe, układanie i przepakowywanie
materiałów, tak aby jak najlepiej wykorzystaç posiadane miejsce w magazynie. Obecnie wszystkie zbiory archiwalne sà przechowywane w nowej siedzibie na specjalnych przesuwanych regałach lub na regałach stojàcych. Sà łatwo
dost´pne dla korzystajàcych, co znacznie skraca czas realizacji zamówieƒ.
Zbiory filatelistyczne i falerystyczne zostały uporzàdkowane, zbiory mikrofilmów sà przechowywane w nowych pudłach bezkwasowych. Zbiory fotograficzne zostały skatalogowane i ju˝ ko» Archiwum Instytutu
rzysta z nich wielu badaczy.
Ostateczne uprzàdkowanie zbiorów
w nowej siedzibie było mo˝liwe dzi´ki ogromnemu wysiłkowi pracowników Instytutu Pami´ci Narodowej, którzy w listopadzie 2015 i lutym 2016 r. przebywali w Instytucie: Mariusz Joƒczyk i Łukasz Baranowicz oraz Łukasz Wieczorek
i Łukasz Grochowski. Ta ostatnia grupa pracowała w magazynie zewn´trznym
w dzielnicy Maspeth, w którym dzi´ki uprzejmoÊci Polsko-Słowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej, Instytut otrzymał przestrzeƒ, gdzie składowane sà
ksià˝ki z sygnaturami E, F oraz G a tak˝e materiały audiowizualne, które zostały poddane dokładnej inwentaryzacji. W magazynie tym przechowywana jest
tak˝e cz´Êç czasopism, szczególnie tych o du˝ych formatach.
Pod koniec grudnia 2015 r., dzi´ki uprzejmoÊci Biblioteki Narodowej, udało
si´ przesłaç do Polski czasopisma wydawane poza Stanami Zjednoczonymi,
głównie w Europie i Australii w latach 1939-1989, celem digitalizacji.
Latem 2015 r. w archiwum Instytutu pracował dr Bartosz Nowo˝ycki z Archiwum Akt Nowych, który kontynuował prac´ and katalogowaniem kolekcji
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK). Obecnie kolekcja SPK liczy 908
tomów i ma kilkanaÊcie metrów bie˝àcych długoÊci. Latem 2016 (od koƒca
sierpnia 2016 r.) dr Nowo˝ycki b´dzie kontynuował opracowywanie zbiorów
SPK i innych kolekcji, które w ciàgu roku zostały przekazane do Instytutu.
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Biblioteka
Ksi´gozbiór jest uzupełnieniem zasobów archiwalnych. Liczy ponad 23 000
publikacji i stale si´ powi´ksza. Ksià˝ki
zapisane sà we wspólnym katalogu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce,
Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce i Fundacji Kulturalnej w Clark, który od 2010 r. jest udost´pniony na stronie internetowej.
W pierwszych latach istnienia Instytutu zbiory biblioteczne pochodziły
głównie z agend informacyjnych Rzàdu
Polskiego na Wychodêstwie, działajàcych w Stanach Zjednoczonych. Były to
publikacje Polskiego Centrum Informacyjnego oraz Ministerstwa Informacji
i Dokumentacji w Londynie. Wiele pozycji pochodziło z polskiego wydawnictwa “Rój” i “Płomyk”, paryskiego Instytutu Literackiego, Gryfa i Polskiej Fundacji Kulturalnej.
Podstawowym sposobem rozbudowy ksi´gozbioru sà jednak darowizny
indywidualne. Swoje zbiory biblioteczne przekazali Instytutowi m.in.: Ignacy
Matuszewski, Lucjusz Kupferwasser,
Wacław J´drzejewicz, gen. Tadeusz Kasprzycki, gen. Kazimierz Sosnkowski,
ambasadorzy: Józef Lipski i Michał Sokolnicki, senatorowie: Tadeusz Katelbach, Edward Kleszczyƒski i Władysław Pobóg-Malinowski.
Otrzymujemy równie˝ publikacje
z polskich instytucji historyczno-kulturalnych. Dzi´ki temu, i˝ ksià˝ki sà pozyskiwane drogà darów, zasoby biblioteczne wzbogaciły si´ o unikalny druk
wydany w Londynie w 1733 r. autorstwa Wawrzyƒca GoÊlickiego pt. “The
Accomplished Senator”. Jest to wydanie czwarte tego tytułu, pierwsze zostało opublikowane w Wenecji w 1568 r.
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Biblioteka posiada bogatà literatur´ z zakresu historii Polski od 1863 r., nie
brakuje równie˝ pozycji opisujàcych histori´ krajów oÊciennych: Rosji, Litwy,
Ukrainy czy Niemiec. Znajduje si´ tu równie˝ bogate piÊmiennictwo dotyczàce
emigracji polskiej.
Ciekawà cz´Êç ksi´gozbioru stanowi polska i zagraniczna literatura dotyczàca Józefa Piłsudskiego: “Genjusz niepodległoÊci” wydana we Lwowie w 1933 roku przez “Polsk´ Niepodległà”, Mieczysława Opałka “Z lat dziecinnych Józefa
Piłsudskiego” z roku 1917, album fotografii - “Pamiàtka po Marszałku Józefie
Piłsudskim” z 1936 r. czy “ Józef Piłsudski jako pisarz i mówca” Cezarego Jellenty wydana w Warszawie w 1929 r.
Do zasobów bibliotecznych nale˝y tak˝e kolekcja czasopism i codziennej
prasy polonijnej wydawanej w Stanach Zjednoczonych, Londynie i w Polsce
przed i po II wojnie Êwiatowej oraz publikacje niezale˝ne, wydawane w Polsce
od połowy lat siedemdziesiàtych.
Ze wzgl´du na ograniczone warunki lokalowe, zbiory podlegajà dokładnej
selekcji. Dublety sà przekazywane do innych bibliotek na terenie Nowego Jorku oraz do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagielloƒskiej czy Biblioteki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. Sà te˝ sprzedawane na cieszàcych si´ popularnoÊcià kiermaszach ksià˝ki organizowanych w Instytucie.
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Badania naukowe
W okresie od sierpnia 2015 do lipca 2016 r. z archiwum osobiÊcie korzystali
nast´pujàcy badacze:
» dr Andrzej Cz. ˚ak – Centralne Archiwum Wojskowe – Adiutantura Generalna
Naczelnego Wodza,
» Bogusław Stachula – Centralne Archiwum Wojskowe – Samodzielna Placówka
Wywiadowcza,
» Mieczysław Rudek – archiwum osobowe – Artur Szyk, Stanisław Szukalski
» Benjamin Van Zee – Liga Morska i Kolonialna,
» dr Konrad Paduszek – Ministerstwo Obrony Narodowej – biografia I. Matuszewskiego,
» Szymon Stopa – Ministerstwo Obrony Narodowej – biografia I. Matuszewskiego,
» Tomasz Zawisza – Ministerstwo Obrony Narodowej – biografia I. Matuszewskiego,
» Jan Błaszczak – Narodowy Instytut Audiowizualny – informacje o Domu Polskim
na St. Mark’s,
» dr hab. Sławomir Łukasiewicz – Polska Emigracja w latach 1945-1990,
» Konstantin Rometsch – Justus Liebig University – kwestie prawa mi´dzynarodowego,
» Grzegorz Rogowski – polscy artyÊci na emigracji,
» Agata Sobczak – Fordham University – archiwum instytucjonalne Instytutu Piłsudskiego,
» Klementyna Suchanow – wydawnictwo “Czarne” – Leon Mitkiewicz, Bohdan
Pawłowicz,
» Alexandra Zehetner – informacje o Pawle Stanisławie Kittay,
» John Skibiski – Archiwum Płatonowa,
» Piotr Puchalski – University of Wisconsin – Madison – polska polityka emigracyjna i kolonialna,
» dr Czesław Karkowski – Hunter College – dziennik “Nowy Âwiat”,
» Laurence Weinbaum – Israel Council on Foreign Relations – korespondencja
Władysława Pobóg-Malinowskiego,
» Sir John Dermot Turing – Enigma,
» Renata Naklicka – Legiony Polskie, Dywizjon “303”,
» Marcel Woêniak – Wydawnictwo MG – biografia Leopolda Tyrmanda,
» Łukasz Wieczorek – Instytut Pami´ci Narodowej – prof. Wacław J´drzejewicz,
» Pavel Tribunski – kolekcja Władysława Studnickiego,
» Ewa Winnicka – Wydawnictwo Znak – Barbara Piasecka Johnson,
» Paulina Kusiak – kwerenda dla B. Kruszyƒskiego – Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu – Komisja Likwidacyjna ˚eligowskiego,
» dr Jacek Czarnecki – City University of New York – Polska w latach 1914-1939,
» David Nasaw – CUNY Graduate Center – Obozy DP,
» Bartosz Koziƒski – Kancelaria Prezydenta RP – Polityka Etniczna Rzàdu RP na
Uchodêstwie,
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» Wojciech MaÊlanka – Nowy Dziennik – Instytut Romana Dmowskiego,
» dr hab. Beata Dorosz – Instytut Badaƒ Literackich PAN – Jan Lechoƒ, Kazimierz Wierzyƒski,
» Ronald D. Landa – archiwum gen. K. Sosnkowskiego,
» Jadwiga Biskupska – Sam Houston State University – archiwum Władysława
Studnickiego.

» Jadwiga Biskupska PhD, wykładowca Sam Houston State University

Kwerendy
Bardzo wa˝nym punktem prac Instytutu Piłsudskiego sà kwerendy naukowe. Najcz´Êciej zapotrzebowanie składajà studenci i naukowcy poszukujàcy
materiałów do prac doktorskich i projektów badawczych, ale tak˝e hobbyÊci,
którzy interesujà si´ historià. Zamówienia przychodzà z ró˝nych zakàtków Êwiata. Cieszy nas to zainteresowanie zbiorami Instytutu i zawsze staramy si´ jak
najrzetelniej pomóc, udost´pniajàc zainteresowanym materiały archiwalne.
W okresie sprawozdawczym wykonaliÊmy ponad 50 kwerend na zamówienie
osób prywatnych oraz instytucji. Udost´pnione zostały materiały, mi´dzy innymi,
z archiwum Władysława i Haliny Korsaków, ambasadora W. Sokolnickiego,
W. Wawrzonka czy W. Studnickiego. Kilka zapytaƒ dotyczyło poszukiwaƒ przodków.
W przypadku gdy wykonanie kwerendy jest bardzo czasochłonne, szczególnie w projektach naukowych wymagajàcych materiałów z wielu kolekcji, zach´camy do osobistego odwiedzania Instytutu i samodzielnej pracy badawczej.
Wszystkie informacje o kwerendach zamieszczone sà na naszej stronie:
http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/korzystanie-z-archiwum
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Instytut Cyfrowy
W ostatnich latach roÊnie
liczba i zasi´g serwisów Instytutu, które oferowane sà w postaci elektronicznej. Jest to widoczne równie˝ na naszej stronie Internetowej, która ma teraz
dział “Instytut Cyfrowy”. Pracownia digitalizacji zatrudnia
wolontariuszy, sta˝ystów i pracowników (w miar´ uzyskiwanych grantów). Opiekunem merytorycznym projektów pracowni jest dr Marek Zieliƒski, opiekunem d/s historycznych jest dr
Iwona Korga a pomocà słu˝à dr
Artur Kowalski i Tomasz Kalata.
Zadania pracowni obejmujà planowanie i prowadzenie wszystkich projektów cyfrowych, kolejne etapy digitalizacji, tworzenie procedur i instrukcji pracy,
» Dr Marek Zieliƒski w serwerowni
szkolenie pracowników i wolontariuszy, instalacja i aktualizacja
sprz´tu oraz oprogramowania, selekcja materiału, kontrola jakoÊci pracy, obsługa
i nadzór pracowników i wolontariuszy.
Digitalizacja zasobów archiwalnych jest najwa˝niejszym, długoplanowym projektem Instytutu Cyfrowego. Zaczynamy od zabezpieczania cyfrowego
najstarszych, cennych i najbardziej zagro˝onych zasobów. W okresie od sierpnia 2015 r. zeskanowanych zostało 33 tys. stron, a opracowanych i udost´pnionych 20 jednostek archiwalnych zawierajàcych ok. 2 tys. wielostronicowych dokumentów.
Na stronie internetowej www.pilsudski.org/archiwa dost´pnych jest ju˝ 8 zespołów archiwalnych. Obecnie pracujemy nad zespołem “Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza” zawierajàcym dokumenty kancelarii Naczelnika Paƒstwa i Naczelnego Wodza od listopada 1918 roku do grudnia 1922 roku.
W roku 2016 obchodzimy 95. rocznic´ III Powstania Âlàskiego. W tym roku
wypada tak˝e 10 rocznica rozpocz´cia pracy Instytutu Piłsudskiego nad projektem “Powstaƒ Âlàskich”, które sà cz´Êcià tzw. Archiwum Belwederskiego, uratowanego z płonàcej Warszawy w 1939 roku.
W digitalizacji zespołu “Powstania Âlàskie“ biorà udział wolontariusze w Polsce, Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a koordynatorem projektu jest
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Agnieszka Brissey, członek Rady Instytutu. Prac´ wykonuje si´ online. Sporà
cz´Êç dokumentów stanowià spisy ewidencyjne, nad którymi obecnie pracujà
wolontariusze. Dzi´ki ich zaanga˝owanej pracy udało si´ ju˝ zebraç ponad 55
tys. rekordów powstaƒców. Ma to ogromne znaczenie dla rodzin, które poszukujà informacji na temat swoich przodków i ich udziału w Powstaniach. W planach mamy rozbudowanie strony internetowej Powstaƒców. Na naszej stronie
Internetowej mo˝na znaleêç Archiwa Online Instytutu, osobnà kolekcj´ Powstaƒ Âlàskich online, stale uzupełnianà, oraz Archiwum Józefa Piłsudskiego
połàczone wirtualnie z kolekcjà w Instytucie Piłsudskiego w Ameryce i w Instytucie Piłsudskiego w Londynie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy!
Kontynuowany jest tak˝e program digitalizacji map, które wymagajà specjalnej obróbki ze wzgl´du na ich rozmiar. Przygotowanych zostało kolejnych 100
map, w planach jest opracowanie specjalnej przeglàdarki do map.

» Emilia podczas skanowania map
“Poznaj Histori´” jest nowym portalem edukacyjnym powstałym na przełomie 2015/2016 r. z grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP uzyskanego poprzez Fundacj´ na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia J. Piłsudskiego. Jest to
zasób internetowy z lekcjami historii przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół
polonijnych w USA i na Êwiecie oraz w Polsce. Inicjatorem i opiekunem historycznym projektu jest dr Iwona Korga mocno zwiàzana z oÊwiatà polonijnà. Misjà
portalu jest ukazanie w sposób ciekawy, z wykorzystaniem dokumentów, fotografii,
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map, filmików lekcji historii, które zainteresujà ucznia i ułatwià prac´ nauczycielowi. Lekcje zawierajà scenariusz i konspekt, informacje dla nauczyciela, materiały dla uczniów. W dniach 27-30 maja portal “Poznaj Histori´” dr I. Korga przedstawiła uczestnikom 14 Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Orlando, FL gdzie spotkał si´ z du˝ym zainteresowaniem. W chwili obecnej gotowych jest 8 kompletnych lekcji historii, bogato ilustrowanych zasobami Instytutu Piłsudskiego; kolejne sà w przygotowaniu. Autorami lekcji sà nauczyciele
polonijni z du˝ym doÊwiadczeniem. Portal jest ju˝ oddany do u˝ytku, a jego oficjalne otwarcie i promocja nastàpi z poczàtkiem roku szkolnego 2016/2017.

» Portal edukacyjny - www.poznajhistorie.org
Katalogi zasobów archiwalnych, które dost´pne sà na miejscu, sà równie˝ dost´pne online.Wspólny katalog biblioteczny pilsudskilibrary.org zawiera
informacje o zasobach trzech bibliotek: Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, biblioteki im. Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce i biblioteki Marjanczyków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ.
Wykorzystanie zasobów archiwalnych jest zaskakujàco du˝e. Kilkuset
badaczy pracuje rocznie nad własnymi projektami badawczymi, korzystajàc z Archiwów online. Strona internetowa zawierajàca zasoby archiwalne miała w ubiegłym roku około 200,000 odsłon i 40 tys. u˝ytkowników. Liczba ta stale roÊnie.
RoÊnie tak˝e u˝ycie urzàdzeƒ mobilnych – smartfonów i tabletów w wykorzystaniu naszej strony. W okresie od czerwca 2015 r. przekroczyło ono 20% ruchu na
naszej stronie (w porównaniu do 8.5% dwa lata temu). B´dziemy stopniowo
przystosowywaç nasz serwis internetowy do u˝ycia w urzàdzeniach mobilnych.
Portal “Poznaj Histori´” jest pierwszym przykładem takiej responsywnej witryny,
która płynnie dostosowuje si´ do ró˝nych wielkoÊci i formatów ekranu.
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Kalendarium wydarzeƒ
Wizyty
W okresie od lipca 2015 do lipca 2016 roku Instytut odwiedziło ponad 100
osób, w tym przedstawiciele polskiego rzàdu, naukowcy z USA i Polski, turyÊci
i inne osoby zainteresowane naszà placówkà. Na spotkaniach organizowanych
w Instytucie było ponad tysiàc osób.
» Na poczàtku sierpnia 2015 r. przebywali w Instytucie: Dyrektor Centralnego
Archiwum Wojskowego im. mjr. Bolesława Waligóry - dr Andrzej Cz. ˚ak oraz
zast´pca dyrektora CAW płk mgr Bogusław Stachula. Przez dwa tygodnie korzystali z archiwum, przeprowadzajàc badania dokumentów dotyczàcych dyplomacji polskiej.
» 17 wrzeÊnia 2015 r. goÊcił w Instytucie wnuk Marszałka Piłsudskiego Krzysztof Jaraczewski z ˝onà Igà i synem Dominikiem.

» Krzysztof i Iga Jaraczewscy
» 27 wrzeÊnia 2015 r. do Instytutu z oficjalnà wizytà przybył Prezydent RP Andrzej
Duda. Towarzyszyli mu: sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta RP - Adam
Kwiatkowski, sekretarz stanu - szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego - Paweł
Soloch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Krzysztof Szczerski oraz
liczna delegacja.
» 29 paêdziernika 2015 r. odwiedził Instytut Kamil Bednarek, znany polski wokalista. Towarzyszyła mu grupa młodych ludzi z Nowego Jorku. Z zainteresowaniem oglàdali nasze zbiory. Artysta wpisał do ksi´gi pamiàtkowej: “B´dàc tu
miałem dreszcze!!! Dzi´kuj´ za spotkanie pełne emocji”. “Jeszcze tu wróc´”.
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» Kamil Bednarek z Magdà KapuÊciƒskà w Instytucie Piłsudskiego
» 17 grudnia 2015 r. w Instytucie goÊciła dr Gra˝yna Kozaczka, prezes Polish
American Historical Association, wykładowca literatury w Cazenovia College.
» 28 grudnia 2015 r. odwiedziły Instytut dwie harcerki ze Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego Poza Granicami Kraju - Nowy Jork: Anna Sawicka, dru˝ynowa w dru˝ynie Skaliste Orły i instruktorka Natalia Popko. Oglàdały zbiory i z zainteresowaniem słuchały opowieÊci o naszej działalnoÊci. Mamy nadziej´, ˝e kontakty
z harcerzami rozwinà si´, co umo˝liwi rozszerzenie wiedzy o polskiej historii
wÊród dzieci i młodzie˝y w Nowym Jorku.

» Magda KapuÊciƒska i harcerki: Anna Sawicka i Natalia Popko
» 1 lutego 2016 r. Instytut goÊcił delegacj´ z Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Jana Dziedziczaka, podsekretarza stanu oraz Joann´ Koziƒskà Frybes,
zast´pc´ dyrektora Departamentu Współpracy z Polonià i Polakami za Granicà. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu. Dr Magda KapuÊciƒ– 30 –

ska powitała goÊci, dr Iwona Korga opowiedziała o obecnej sytuacji, działalnoÊci i planach naszej organizacji. GoÊcie z uznaniem wypowiadali si´ o naszej siedzibie i działaniach.

» Wizyta ministra Jana Dziedziczaka w Instytucie
» 4 lutego 2016 r. odwiedził Instytut Michał Dworczyk, poseł na Sejm RP i przewodniczàcy Komisji ŁàcznoÊci z Polakami za Granicà. Dyrektor dr Iwona Korga oprowadziła goÊcia po naszej siedzibie, nast´pnie poseł Dworczyk poinformował przedstawicieli naszej organizacji o planowanych ustawach i innych
działaniach zwiàzanych ze wspieraniem Polonii na całym Êwiecie.

» Od lewej: Jolanta Szczepkowska, Iwona Korga, Michał Dworczyk,
poseł RP, Magda KapuÊciƒska, Karolina Obrycki

» 5 lutego 2016 r. goÊciliÊmy Małgorzat´ Wypych, posłank´ na Sejm RP VIII kadencji z ramienia Prawa i SprawiedliwoÊci, zasiadajàcà w Komisji ŁàcznoÊci z Polakami za Granicà oraz Komisji MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu oraz konsul Stanisław Stàsiek. Omawiano sprawy zwiàzane z kontaktami z instytucjami rzàdowymi w Polsce oraz
działalnoÊcià Instytutu zwiàzanà z edukacjà w zakresie kultury i historii Polski.
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» 9 lutego 2016 r. Instytut odwiedzili dr Rafał LeÊkiewicz, dyrektor Biura Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów (BUiAD) IPN i Andrzej Pieczunko, zast´pca dyrektora BUiAD IPN. Celem spotkania było poznanie nowej siedziby
Instytutu na Brooklynie, rozpoznanie potrzeb i uzgodnienie planów dalszej
współpracy pomi´dzy dwiema instytucjami w 2016 r. Dyrektorzy BUiAD bardzo pozytywnie ocenili warunki przechowywania dokumentów w nowej siedzibie i sposób ich zabezpieczenia.
» 21 kwietnia 2016 r. z krótkà wizytà przybył Robert Kostro, dyrektor Muzeum
Historii Polski. Towatzyszył mu Krzysztof Niewiadomski.
» 27 kwietnia 2016 r. w Instytucie goÊcili dr hab. Sławomir Cenckiewicz, pełnomocnik MON ds. Reformy Archiwów Wojskowych, Piotr Woyciechowski, prezes
Zarzàdu Polskiej Wytwórni Papierów WartoÊciowych oraz podpułkownik Michał
Sprengel, attache Obrony RP w Waszyngtonie. Spotkanie dotyczyło wzajemnej
współpracy. GoÊcie przekazali specjalny list od Ministra MON Antoniego Macierewicza oraz zapoznali si´ z działalnoÊcià Instytutu i zwiedzili nowà siedzib´.

» Od lewej: Michał Sprengel, Magda KapuÊciƒska, Piotr Woyciechowski, Iwona Korga
i Sławomir Cenckiewicz

» 9 maja 2016 r. w Galerii Instytutu goÊcił Bogdan Romaniuk - wicemarszałek
województwa podkarpackiego.
» 7 czerwca 2016 r. odwiedził Instytut w towarzystwie ˝ony Ryszard Ogrodnik
z Polonus Philatelic Society.
» 8 czerwca 2016 r. archiwum Instytutu zwiedził prof. Julian Auleytner, rektor
Wy˝szej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.
» 9 czerwca 2016 r. na spotkaniu w Instytucie goÊcił Sebastian Tyrakowski wicedyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni.
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UroczystoÊci, spotkania i prelekcje
Od sierpnia 2015 r. odbyło si´ w Instytucie 29 spotkaƒ obejmujàcych prelekcje, wykłady, promocje ksià˝ek i spotkania z ciekawymi ludêmi.
» 4 sierpnia 2015 r. - Wykład dr. Piotra Potomskiego pt. “˚ołnierze gen. Stanisława Maczka”.
» 8 wrzeÊnia 2015 r. - Spotkanie z okazji 76-tej rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej: prezentacja fragmentów ksià˝ki “Przemin´ło z wojnami” autorstwa Jadwigi Siniarskiej-Czaplickiej, matki byłej prezes Instytutu Magdy KapuÊciƒskiej oraz film ”Amerykaƒski Korespondent”, w re˝yserii Eugeniusza Starky.
» 22 wrzeÊnia 2015 r. - wykład redaktora Andrzeja Józefa Dàbrowskiego pt. “250
lat Teatru Narodowego”. Prelegent mówił, nie tylko o randze artystycznej teatru polskiego na tle innych teatrów Europy, ale równie˝ o jego roli w piel´gnowaniu polskiego j´zyka i podtrzymywaniu ÊwiadomoÊci narodowej Polaków
mieszkajàcych w trzech zaborach i rozsianych po całym Êwiecie.

» Wykład redaktora Andrzeja Józefa Dàbrowskiego pt. “250 lat
Teatru Narodowego”

» 26 wrzeÊnia 2015 r. - udział w Greenpoint Arts Block Festival. Instytut Piłsudskiego miał swoje stoisko, gdzie pracownicy i wolontariusze informowali o misji i działalnoÊci Instytutu na rzecz Polonii. Rozdawane były upominki i materiały informacyjne,
» 2 paêdziernika 2015 r. - prezentacja Filipa Fràckowiaka - „Pułkownik Ryszard Kukliƒski - Polska Samotna Misja. Czyli ˝ycie i znaczenie misji Ryszarda Kukliƒskiego”.
» 8 paêdziernika 2015 r. - Małgorzata Mazurek, profesor studiów polskich na
Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, wygłosiła wykład
„Z Warszawy do Nowego Jorku: moja najnowsza historia Polski”.
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» 10 paêdziernika 2015 r. - odbył si´ pokaz szabli polskiej XX wieku z licznymi
wariantami i typami. Eksponaty były własnoÊcià członków Klubu MiłoÊników
Militariów Polskich.
» 19 paêdziernika 2015 r. - w Instytucie odbyło si´ spotkanie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej działajàcej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku,
której członkiem jest dr Iwona Korga. Kilkudziesi´ciu przedstawicieli organizacji polonijnych miało okazj´ zwiedziç nowà siedzib´ Instytutu.
» 11 listopada 2015 r. - Z okazji Âwi´ta NiepodległoÊci - Dzieƒ Otwarty w Instytucie: zwiedzanie galerii Instytutu, mini kiermasz ksià˝ek i prac plastycznych,
projekcja fragmentów filmu dokumentalnego „Wielka wojna na wschodzie”.

» Kiermasz ksià˝ek i dzieł sztuki
» 12 listopada 2015 r. - wykład dr. hab. Sławomira Łukasiewicza „W proteÊcie
przeciwko Jałcie. Polski Ruch WolnoÊciowy NiepodległoÊç i Demokracja w USA
po II wojnie Êwiatowej.”
» 14 listopada 2015 r. - El˝bieta Kieszczyƒska prowadziła spotkanie z Witoldem
Ławrynowiczem poÊwi´cone jego ksià˝ce “Droga do człowieczeƒstwa”.
» 17 listopada 2015 r. - spotkanie z dr Anittà Maksymowicz, autorkà ksià˝ki
“Agnieszka Wisła i działalnoÊç Polek w Ameryce na rzecz ochotników i weteranów
Bł´kitnej Armii”, która wygłosiła prelekcj´ „Z pomocà opuszczonym bohaterom”,

» Anitta Maksymowicz i Iwona Korga
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» 1 grudnia 2015 r. - Instytut Piłsudskiego po raz pierwszy brał udział
w ogólnoÊwiatowej akcji “Giving
Tuesday”. Tego dnia zach´ca si´
zarówno osoby indywidualne jak
i firmy do przekazywania darowizn na rzecz organizacji charytatywnych. W naszej galerii zorganizowaliÊmy “Bake sale for Giving
Tuesday” oferujàc wypieki sporzà- » “Bake sale for Giving Tuesday”
dzone przez pracowników i wolontariuszy Instytutu oraz darowane przez piekarnie z Greenpointu,
» 5 grudnia 2015 r. - warsztaty artystyczne pod hasłem “Ubieramy choink´”, na
które zostały zaproszone dzieci z rodzicami.
» 13 grudnia 2015 r. - „Gwiazdka” dla przyjaciół i sponsorów Instytutu.

» Wolontariusze Instytutu na „Gwiazdce”
» 12 stycznia 2016 r. - wykład dr Bogusława Winida, ambasadora RP przy ONZ,
na temat pozyskiwania sprz´tu dla polskich muzeów wojskowych zatytułowany “Przywracanie pami´ci”. Dr Winid opowiadał o staraniach zwiàzanych ze
sprowadzaniem do Polski czołgów, armat i innych dział znalezionych w ró˝nych krajach Europy, które obecnie sà eksponowane w polskich miastach na
placach i w muzeach.

» Ambasador Bogusław Winid
– 35 –

» 16 lutego 2016 r. - wykład Krystyny
Piórkowskiej pt. “Nie tylko wizyta
u Stalina. Ks. Stanisław Orlemaƒski i jego bracia”.
» 1 marca 2016 r. - “Dzieƒ Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych”. W programie wyst´p artystyczny harcerek dru˝yny
“Górski Las” oraz pokaz filmu dokumentalnego „Inka - zachowałam si´
jak trzeba” w re˝yserii Arkadiusza
Goł´biewskiego.

» Harcerki z dru˝yny “Górski Las”

» 4 marca 2016 r. - spotkanie z dr Teresà Kaczorowskà i promocja jej ksià˝ki pt. “Obława Augustowska”. Ksià˝ka przybli˝a mało znanà, a najwi´kszà w “wyzwolonej”
Polsce i zupełnie do dziÊ niewyjaÊnionà zbrodni´ stalinowskà z lipca 1945 roku,
nazywanà ”Obławà Augustowskà”, “Obławà Lipcowà”, albo “Małym Katyniem”.
» 19 marca 2016 r.- warsztaty plastyczne - „Malujemy pisanki”, na które przyszły dzieci z rodzicami, dziadkami, harcerze i zuchy ze swoimi opiekunami.
» 29 marca 2016 r. - prezentacja dr Marka Zieliƒskiego, wiceprezesa Instytutu,
pt. „Digitalizacja zasobów archiwalnych Instytutu Piłsudskiego”.
» 1 kwietnia 2016 r. goÊciliÊmy w Instytucie córk´ generała Władysława Andersa, Ann´ Mari´ Anders. Spotkanie było współorganizowane z Kongresem Polonii Amerykaƒskiej, wydział Long Island.

» Spotkanie z Annà Marià Anders
» 5 kwietnia 2016 r. - spotkanie z prof. Tadeuszem Maliƒskim oraz film dokumentalny pt. „Trzy stany skupienia / Three States of Matter”.
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» 19 kwietnia 2016 r. - spotkanie z przedstawicielami Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Âwiatowej Instytutu Pami´ci Narodowej. Przedstawione zostały elektroniczne bazy danych wykorzystywane w codziennej
pracy archiwistów IPN.
» 26 kwietnia 2016 r. - wykład profesora Andrzeja Nowaka pt. „Polityka historyczna: wyzwania i zadania”.
» 3 Maja, w rocznic´ ustanowienia Konstytucji odbył si´ w Instytucie wykład
dr hab. prof. Mieczysława Rokosza pt. „Dziejowa rola KoÊciuszki i tradycja koÊciuszkowska w Krakowie”.

» Profesor Andrzej Nowak

» Profesor Mieczysław Rokosz

» Profesor Beata Dorosz

» Dr hab. Tomasz Pudłocki

» 15 maja 2016 r. - msza w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w koÊciele
Êw. Stanisława Kostki przy 607 Humboldt Str. na Greenpoincie.
» 7 czerwca odczyt prof. Beaty Dorosz pt. “Jan Lechoƒ w kr´gu nowojorskich
piłsudczyków”.
» 15 czerwca wykład dr. hab. Tomasza Pudłockiego pt. “Nie zachodnia ani
wschodnia czyli jaka? Fenomen kulturowo-historyczny Europy Ârodkowej”.
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Kino Ziuk
Kino dyskusyjne “Ziuk”, które od wielu lat działa w Instytucie, pokazuje filmy dokumentalne, głównie o tematyce historycznej. Projekcje odbywajà si´
raz w miesiàcu. WyÊwietlane filmy sà êródłem wiedzy historycznej, wywołujà
refleksje i zach´cajà do dyskusji.
Pokazy filmowe sà bezpłatne i cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem.
W okresie od sierpnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. zostało wyÊwietlonych w Kinie Ziuk 15 filmów:
» 11 sierpnia 2015 r. - “303”, re˝. Tomasz Magierski, obecny na projekcji,
» 25 sierpnia 2015 r. - “Stra˝nik minionego czasu”,
re˝. Małgorzata Potocka, obecna na projekcji,
» 8 wrzeÊnia 2015 r. - ”Amerykaƒski korespondent”,
re˝. Eugene Starky, obecny na projekcji,
» 15 wrzeÊnia 2015 r. - “Honor of the City”,
re˝. Eugene Starky, obecny na projekcji,
» 13 paêdziernika 2015 r. - film dokumentalny “Honor generała”,
scenariusz i re˝yseria Joanna Pieciukiewicz,
» 3 listopada 2015 r. - “Musieli zwyci´˝yç” w re˝yserii Aliny Czerniakowskiej.
W pokazie uczestniczył współpracownik re˝yserki,
Waldemar Baczuƒ, kierownik produkcji
w Telewizji Polskiej,
» 19 stycznia 2016 r. - dwa pierwsze odcinki filmu “Polska Jasienicy”:
“˚ołnierz wykl´ty” i “Wróg publiczny”,
re˝yseria Rafał Mierzejewski,

» Projekcja filmu Małgorzaty Potockiej

» Eugene

Starky odpowiada na pytania publicznoÊci
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» Waldemar Baczuƒ uczestniczy w projekcji filmu Aliny Czerniakowskiej i na tym samym
spotkaniu: Jerzy Âwiatkowski prezentuje zdj´cie i ksià˝eczk´ wojskowà swojego ojca

» 29 stycznia 2016 r. - Projekcja filmu o Stanie Borysie pt.: “ WolnoÊç jak płomieƒ”,
artysta był obecny na projekcji,
» 2 lutego 2016 r. - cz´Êç trzecia filmu “Polska Jasienicy”
pt. “Tajny współpracownik: ˝ona”,
w re˝yserii Rafała Mierzejewskiego,
» 1 marca 2016 r. - „Inka - zachowałam si´ jak trzeba”,
scenariusz i re˝yseria Arkadiusz Goł´biewski,
» 24 maja 2016 r. - film Rafała Mierzejewskiego pt. „Cztery ˝ycia Lidii Lwow”,
» 31 maja 2016 r. - dwa kolejne filmy dokumentalne Rafała Mierzejewskiego:
„Zwiadowcy z Lidzbarka” i „Brygada”,
» 28 czerwca 2016 r. - projekcja filmu Aliny Czerniakowskiej
pt. “Powrót Paderewskiego”,
» 19 lipca 2016 r. - “Papie˝ Polak” - film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej.

» Rafał Mierzejewski zaprezentował

» Stan Borys - dyskusja po projekcji

swoje najnowsze filmy
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Najwa˝niejsze wydarzenia
W okresie sprawozdawczym Instytut zorganizował kilka du˝ych wydarzeƒ:

Spotkanie “Meet and Greet”
16 wrzeÊnia 2015 r. - spotkanie “Meet
and Greet”, na które zaproszono amerykaƒskich polityków i działaczy społecznych: Diane Reyna – zast´pca prezydenta
Brooklynu, Joseph Lentol – poseł stanowy i Alicja Winnicki – kurator 14 dystryktu oraz dyrektorki okolicznych szkół publicznych. Instytut przedstawiła konsul
generalna RP Urszula Gacek.
Spotkanie to zorganizowała dyrektor
dr Iwona Korga we współpracy z Alicjà
Winnicki. GoÊcie podziwiali galeri´ obrazów i materiałów muzealnych. W superlatywach mówili o Instytucie i wyra˝ali radoÊç, ˝e taka reprezentacyjna polska organizacja znalazła swoje miejsce na Greenpoincie.

» Marek Zieliƒski, Magda KapuÊciƒska,
Iwona Korga i Diane Reyna

» Konsul Urszula Gacek, Iwona Korga, Joseph Lentol,
Magda KapuÊciƒska i Alicja Winnicki
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Prezydent RP Andrzej Duda w Instytucie

» Prezydent RP Andrzej Duda przyjmuje z ràk prezes Magdy KapuÊciƒskiej pamiàtkowà plakiet´
W sobot´ 27 wrzeÊnia 2015 r. Instytut Józefa Piłsudskiego miał zaszczyt goÊciç prezydenta RP Andrzeja Dud´.
Z przej´ciem przygotowywaliÊmy si´ do tego wydarzenia, bo to było wielkie
wyró˝nienie dla naszej placówki. Wizyt´ prezydenta poprzedziły kontrole
przedstawicieli BOR-u i członków Kancelarii Prezydenta. WysłuchaliÊmy instrukcji co do osób, które mogà byç obecne na spotkaniu, jego scenariusza i innych szczegółów. W dniu wizyty Rada i najbli˝si przyjaciele Instytutu oczekiwali na dostojnego goÊcia. Na ulicy, przed naszym i budynkiem PSFUK, zbierali si´ Polacy z białoczerwonymi choràgiewkami. Porzàdku pilnowali policjanci
mówiàcy po polsku. Prezydent w otoczeniu ochrony i członków Kancelarii,
przybył par´ minut przed godzinà czternastà.
Przed naszà siedzibà powitała go prezes Magda KapuÊciƒska oraz konsul generalna RP Urszula Gacek. Prezydent zanim przywitał si´ z paniami, Êciskał r´ce wiwatujàcych Polaków. Po wejÊciu do naszej siedziby przywitał si´ z członkami Rady, po czym dyrektor dr Iwona Korga oprowadziła naszego goÊcia po
galerii. Prezydent z wielkà uwagà i zachwytem oglàdał obrazy wybitnych polskich twórców, unikatowe dokumenty – mi´dzy innymi oryginał rozkazu Bitwy
Warszawskiej. Nast´pnie wpisał si´ do ksi´gi pamiàtkowej.
Dopiero teraz mogli wejÊç do galerii nasi goÊcie oczekujàcy w innej sali. Prezes KapuÊciƒska w słowach powitania wyraziła radoÊç z wizyty prezydenta i powiedziała: „Zapewniam, ˝e nie ustaniemy w wysiłkach, aby godnie reprezentowaç naszà Ojczyzn´ poza granicami Kraju. Dbaç o jej dobre imi´ i dziedzictwo
narodowe, promowaç polskà histori´ i kultur´ oraz edukowaç nowe pokolenia
w duchu patriotyzmu”. Nast´pnie dyrektor Iwona Korga powiedziała o działal– 41 –

noÊci Instytutu, w której podkreÊliła wag´ programów digitalizacji, edukacyjnych i promocyjnych w dziedzinie historii i kultury Polski. Po przemówieniach
nastàpiła wymiana prezentów: prezydentowi została wr´czona plakieta z płaskorzeêbà Marszałka Piłsudskiego, a Instytut otrzymał pi´knà rycin´ przedstawiajàcà Belweder.
Ku zaskoczeniu wszystkich, prezydent wyraził ch´ç obejrzenia ekspozycji
zgromadzonych w nast´pnej sali, w której znajdujà si´ komputery i skanery do
pracy nad digitalizacjà, a na Êcianach wisi ponad 40 dzieł Zdzisława Czermaƒskiego. Była te˝ chwila na rozmowy z goÊçmi. Czas przeznaczony na Instytut
znacznie si´ przedłu˝ył, to nas cieszyło, bo widaç było, ˝e prezydent czuje si´
dobrze w naszej siedzibie. Na zakoƒczenie powiedział: „Mam nadziej´ , ˝e to
nie jest ostatnia moja wizyta w tym miejscu”. Szampanem wznieÊliÊmy toast za
zdrowie i pomyÊlnoÊç naszego goÊcia.
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Gala Nagród 2016
Gala Nagród odbyła si´ 30 paêdziernika 2015 r., tradycyjnie w salach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Zostały odznaczone nast´pujàce osoby:

“Marshal Józef Piłsudski Leadership and Achievement Award”
- Bogdan Chmielewski,
dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiaƒskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Przyznajàc t´ nagrod´ Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce docenił osiàgni´cia Bogdana Chmielewskiego w dziedzinie polskiej bankowoÊci w Stanach Zjednoczonych oraz pomocy dla instytucji polonijnych.

“Wacław J´drzejewicz History Medal”
- prof. Wojciech Roszkowski,
historyk i ekonomista za wkład w badania historii Polski
XX wieku oraz edukacj´ historycznà polskiego młodego
pokolenia.

“Ignacy Paderewski Arts and Music Medal”
- Alina Czerniakowska,
re˝yser filmowy i dziennikarka telewizyjna za osiàgni´cia
w dziedzinie twórczoÊci filmów dokumentujàcych re˝im komunistyczny w PRL, biografie wybitnych polityków i patriotów polskich oraz wa˝ne wydarzenia patriotyczne.

» Laureaci, przedstawiciele Konsulatu i Instytutu Piłsudskiego
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UroczystoÊç otworzył konsul Mateusz Stàsiek. Nagrody wr´czała prezes
dr Magda KapuÊciƒska, towarzyszyli jej wiceprezes dr Marek Zieliƒski i dyrektor wykonawczy dr Iwona Korga. UroczystoÊç prowadziła Jolanta Szczepkowska. Prezydent Rzeczypospolitej Polski przysłał list gratulacyjny na r´ce prezes
Magdy KapuÊciƒskiej, który został odczytany przez wiceprezesa dr. Artura Kowalskiego. W gali uczestniczyło około 200 osób. Oprócz sympatyków i przyjaciół
Instytutu, wzi´li w niej udział przedstawiciele szeregu organizacji nowojorskich
oraz ambasador Bogusław Winid, przedstawiciel Polski przy ONZ.
W imieniu profesora Wojciecha Roszkowskiego medal odebrał jego syn, Marcin Roszkowski, a w imieniu Aliny Czerniakowskiej, jej współpracownik, Waldemar Baczuƒ. Podzi´kowania nieobecnych laureatów zostały nagrane w Warszawie i wyÊwietlone w czasie gali.
Urozmaiceniem uroczystoÊci była wystawa fotografii “Od gali do gali” zwiàzana z osiàgni´ciami Instytutu w ciàgu ostatnich miesi´cy, przygotowana przez
członka Rady Instytutu Janusza Skowrona.
Gala była współfinansowana przez Konsulat Generalny RP w ramach funduszy polonijnych MSZ RP. Z pomocà finansowà przyszli równie˝ fundatorzy reklam w pamiàtkowym programie, prywatni darczyƒcy oraz sponsorzy pocz´stunku: Adamba Imports International, Hudson Bread oraz Christina Restaurant. Dekoracje kwiatowe podarowała Teresa Mazur. Dzi´kujemy!

Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych
28 lutego, 2016 r. w parku miejskim Forest Park na Queensie Instytut Piłsudskiego w Ameryce przy współpracy z organizacjà polskich biegaczy “Polska Running Team” zorganizował po raz pierwszy w metropolii nowojorskiej bieg “Tropem
Wilczym. Bieg Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych”. Prezes “ Polska Running Team”

» Bieg Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych: Start
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» Wr´czenie pucharów zwyci´zcom
Artur Tyszuk poÊwi´cił wiele godzin pracy na analiz´ miejsca biegu, wytyczenie trasy i logistyk´ zwiàzanà z profesjonalnym pomiarem wyników. Instytut
wsparł ogólnopolskà akcj´ Fundacji WolnoÊç i Demokracja, która realizuje ten
bieg od czterech lat. W tym roku w Polsce i na Êwiecie w biegu uczestniczyło
około 40. tysi´cy osób.
Bieg Pami´ci „Tropem Wilczym” wpisuje si´ w obchody Narodowego Dnia
Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych, który jest obchodzony w Polsce od 2011 roku.
Obejmuje dystans 1963 metry na pamiàtk´ roku, w którym zginàł ostatni ˚ołnierz Wykl´ty – Józef Franczak ps. “Lalek”. Celem biegu jest oddanie hołdu ˝ołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działajàcego w latach 1944 – 1963 w obr´bie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
Liczni przedstawiciele Polonii – starsi i młodsi – przybyli pełni entuzjazmu do
parku w niedzielne przedpołudnie. Temu wa˝nemu wydarzeniu sprzyjała słoneczna, wiosenna pogoda. Spodziewano si´ około 100 uczestników a tymczasem
zarejestrowało si´ a˝ 197 osób dorosłych w wieku od 13- 78 lat oraz około pi´çdziesi´cioro dzieci w wieku od 1 -12 lat. Przyjechali mieszkaƒcy Nowego Jorku,
stanu New Jersey i Connecticut a nawet delegacja z Kanady. Bieg wsparły dru˝yny harcerskie wraz z instruktorami, uczniowie i nauczyciele sobotnich polskich
szkół dokształcajàcych, rodzice z dzieçmi, dziadkowie z wnukami. Wszyscy stan´li na miejscu startu w czarnych i szarych koszulkach z podobiznami polskich
bohaterów, ˝ołnierzy, którzy poniewa˝ byli niezłomni, zostali wykl´ci przez władz´ PRL: Stefanii Firkowskiej, ps. FeluÊ – 1925-1946; Danuty Sochówny, ps. Rad
– 1927-2008; Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka – 1910-1951; Łukasza Ciepliƒskiego, ps. Pług - 1913-1951.
Atmosfera podczas tego wydarzenia była patriotyczna. Przed startem zebrani
odÊpiewali hymn Polski. Najpierw dystans 1963 metrów przebiegli doroÊli, a nast´pnie dzieci zmierzyły si´ na trasie 400 metrów. Wszyscy uczestnicy biegu
otrzymali pamiàtkowe medale na biało-czerwonej wst´dze.
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“Polska Running Team” nagrodziła biegaczy statuetkami: najszybszà wÊród
kobiet okazała si´ 14-letnia Karolina Niepokój z wynikiem: 7.41 minut, drugie
miejsce zaj´ła Marta Wawrzusiak, trzecie miejsce przypadło Monice Majcherczyk. WÊród m´˝czyzn najszybszy był Jarosław Skalik z wynikiem 6.43 minuty,
drugie i trzecie miejsce zaj´li harcerze: Maciej Zielonka i Alexander Rief.
W kategorii wiekowej kobiet powy˝ej 40 lat pierwsze dwa miejsca zaj´ły Danuta Prysak i Agata Demchuk, dwa kolejne Winia Rybarczyk i Ewa Zalewska;
w kategorii m´˝czyzn powy˝ej 40 lat kolejno do mety przybiegli: Grzegorz Klepidło, Eugeniusz Kacprzak i Adolf Lawrowski.
Instytut Piłsudskiego zapowiedział organizacj´ biegów w nast´pnych latach
i ma nadziej´ na jeszcze wi´kszy udział tych, którzy zechcà oddaç hołd ˚ołnierzom Niezłomnym - ich ofiara ˝ycia dla Ojczyzny nie mo˝e byç zapomniana. Instytut dzi´kuje wszystkim, którzy poparli t´ wa˝nà ogólnopolskà i mi´dzynarodowà akcj´.

» Wspólne zdj´cie uczestników

Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski
23 kwietnia 2016 r. Instytut Piłsudskiego zaprosił członków, przyjaciół i sponsorów na gal´ z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Ponad dwieÊcie osób zapełniło goÊcinne salony Konsulatu Generalnego R.P. W Nowym Jorku.
Program obchodów został zaplanowany w taki sposób, aby zach´ciç do udziału dzieci, młodzie˝, młodych profesjonalistów i osoby dojrzałe. Najpierw wystàpili uczniowie z Polskiej Szkoły przy parafii Êw. Cyryla i Metodego prezentujàc legendy polskie. Aleksander Jopek sugestywnie opowiedział legend´ pt. “Rycerze
Êpiàcy w Tatrach” a Adam Wysocki pi´knie wyrecytował treÊç legendy pt. “KoÊciół Marii Panny”. Młodzi recytatorzy, urodzeni w USA uj´li słuchaczy dobrà
dykcjà, nienagannà pami´cià, ciekawà interpretacjà, wdzi´kiem i eleganckà prezencjà.
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» Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski
Głównym goÊciem gali był dr hab. Andrzej Nowak, prof. zwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz w Instytucie Historii UJ, autor 20 ksià˝ek, 200
artykułów i recenzji naukowych i 400 artykułów publicystycznych oraz wielotomowej serii pt. Dzieje Polski, z której do tej pory ukazały si´ dwa pierwsze tomy.
Prof. Nowak przedstawił bardzo interesujàcy wykład pt. “Chrzest i misja: 1050
lat”, w którym omówił miejsce i dat´ chrztu Polski oraz jego znaczenie dla paƒstwa polskiego polegajàce na misji kulturalnej i politycznej na wschodzie Europy.
Nast´pie dr Justyna Chłap-Nowakowa, zaprezentowała referat pt. “PolskoÊç
jako wybór, polskoÊç jako dziedzictwo: z dziewi´ciu wieków polskiej poezji patriotycznej”, w którym przedstawiła fragmenty najstarszych i bardziej współczesnych poetyckich utworów patriotycznych oraz opowiedziała o ich kontekÊcie literackim i politycznym.
Po wykładach wolontariusze Instytutu: Barbara Lech, Emily Sujka oraz Wojciech Rapa w podzi´kowaniu za długoletnie wspieranie prac w archiwum Instytutu zostali uhonorowani odznaczeniem Instytutu - replikà Krzy˝a Legionowego.
Po przemówieniach nastàpił czas na doznania muzyczne. Chór Angelus pod
dyrekcjà Izabeli Grajner-Partyki przy akompaniamencie Nicholasa Kaponyas
(fortepian) zaprezentował szeÊç pieÊni od “Bogurodzicy” poprzez “Gaude Mater
Polonia” po polonez – “Ojczystej ziemi słysz´ Êpiew”. ArtyÊci zebrali wielkie brawa i podzi´kowania.
Gala była tak˝e okazjà do ogłoszenia zmiany w Instytucie na stanowisku prezesa. Dr Magda KapuÊciƒska, długoletnia prezes Instytutu, nie kandydowała na
t´ funkcj´, i Rada Instytutu wybrała dr Iwon´ Korg´ na nowego prezesa. Magda KapuÊciƒska otrzymała z ràk konsula Mateusza Stàsieka pi´kne kwiaty i podzi´kowania od Rzàdu Polskiego za jej wyjàtkowy wkład w zachowanie dziedzictwa narodowego. PublicznoÊç nagrodziła jà długotrwałà owacjà na stojàco.
Sponsorem spotkania była Polsko-Słowiaƒska Federalna Unia Kredytowa,
Adamba Imports International, Hudson Bread oraz Christina Restaurant. Dekoracje kwiatowe podarowała Teresa Mazur. Dzi´kujemy!
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Corporate Catalyst Award
- nagroda dla firmy Coca-Cola
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyznał nagrod´ "Pilsudski Institute
Corporate Catalyst Award" firmie Coca-Cola, którà w Warszawie wr´czyła dr Iwona
Korga i dr Magda KapuÊciƒska.
Nagroda ta jest zwiàzana z wyró˝nieniami przyznawanymi przez Instytut w Nowym Jorku w latach 1995-2000 z inicjatywy admirała Sigmunda Bajaka dla wiodàcych firm mi´dzynarodowych za ich udane inwestycje w Polsce. Danuta Cisek
była przewodniczàcà Komitetu Organizacyjnego tych uroczystoÊci. Nagrody te
zostały przyznane, mi´dzy innymi, CitiGroup i International Paper, choç nigdy
nie były wr´czane w Polsce. W tym roku nagrod´ otrzymała Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services.
Fakt, ˝e amerykaƒskie firmy wybierajà Polsk´ na swoje inwestycje jest kolejnym przykładem silnych zwiàzków łàczàcych Poloni´ i Stany Zjednoczone,
zwiàzków, które majà ogromne znaczenie dla Instytutu. Z tego te˝ powodu Instytut Piłsudskiego wybrał Warszaw´ jako miejsce przyznania tej presti˝owej
nagrody.
Instytut zaprezentował nagrod´ Pilsudski Institute Corporate Catalyst
Award 2016 w trakcie uroczystoÊci, która miała miejsce w Warszawie w Pałacu
Rzeczypospolitej, w Êrod´ 11 maja 2016 r. Wr´czenie nagrody odbyło si´ w ramach specjalnego wydarzenia – Wielki Polski Sen, w obecnoÊci ponad 100 osób
z sektora mi´dzynarodowego biznesu, filantropii oraz sfer rzàdowych.

» Gala Coca-Coli - dr Iwona Korga
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» Gala Coca Coli - przedstawiciele Instytutu i nagrodzonych firm
Nagroda Corporate Catalyst jest elementem promocji Kampanii na rzecz PrzyszłoÊci, mi´dzynarodowej akcji, której celem jest zapewnienie długoterminowej
stabilnoÊci Instytutu, aby mógł on kontynuowaç swojà misj´ opieki nad spuÊciznà
narodowà, oraz promocji polskiej kultury i historii w Stanach Zjednoczonych.
Podczas uroczystoÊci wiceminister Jan Dziedziczak wr´czył dr Magdzie KapuÊciƒskiej, wieloletniej prezes Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, Odznak´ Honorowà „Bene Merito” przyznanà przez Ministra Spraw Zagranicznych Witolda
Waszczykowskiego. Odznaka Honorowa „Bene Merito” została ustanowiona Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 jako zaszczytne honorowe wyró˝nienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom paƒstw obcych za działalnoÊç wzmacniajàcà pozycj´ Polski na arenie mi´dzynarodowej.
Serdecznie gratulujemy!
WÊród goÊci na ceremonii byli obecni: Paul Jones ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Nikos Kalaitzidakis szef Rady Nadzorczej i dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska, Anna Jakubowski dyrektor zarzàdzajacy Coca-Cola Poland Services, Adam Bielan wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc wicemarszałek Senatu RP, Barbara Dolniak wicemarszałek Sejmu RP.
Podczas Gali miał miejsce panel dyskusyjny, w którym udział wzi´li: Tony
Haush Chairman of American Chamber of Commerce in Poland, Ryszard Szuster wiceminister Sportu, Adam Hamryszczak wiceminister Rozwoju, Krzysztof Chaciƒski burmistrz Radzymina, dr Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagielloƒskiego, Anna Jakubowski i Nikos Kalaitzidakis z Firmy Coca-Cola. Uczestnicy przeprowadzili ciekawà dyskusj´ na temat ekonomicznych inwestycji zagranicznych w Polsce i społecznej odpowiedzialnoÊci inwestorów.
Instytut Piłsudskiego bardzo dzi´kuje uczestnikom panelu i wszystkim znakomitym goÊciom, którzy wzi´li udział w uroczystoÊci.
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DziałalnoÊç Edukacyjna
Lekcje historii i warsztaty edukacyjne

» Młodzie˝ uczestniczàca w lekcji historii
» 24 paêdziernika – lekcja o Powstaniu Warszawskim 1944 r. – dla uczniów
klasy XI i XII ze Szkoły J´zyka i Kultury Polskiej im. Êw. Jana Pawła II w Maspeth NY.
» 7 listopada – lekcja o odzyskaniu przez Polsk´ niepodległoÊci i o Józefie Piłsudskim – dla uczniów klasy IV i V z Polskiej Szkoły Dokształcajàcej im. o. Augustyna Kordeckiego.
» Dzi´ki współpracy z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej w Instytucie Piłsudskiego goÊcili dr Łukasz Michalski i Karol Wisłocki,
którzy przeprowadzili warsztaty edukacyjne w siedzibie Instytutu, w Polskiej
Szkole Sobotniej przy Parafii Âw. Cyryla i Metodego w dzielnicy Greenpoint
oraz w Szkole J´zyka i Kultury Polskiej im. Êw. Jana Pawła II w Maspeth. Ponad 200 uczniów szkół polonijnych miało okazj´ zapoznaç si´ z edukacyjnymi grami planszowymi:
20 listopada – Warsztaty edukacyjne z Instytutem Pami´ci
Narodowej dla młodzie˝y: postaç Danuty Siedzikówny „Inki”, gry planszowe.
22 listopada – Piknik edukacyjny z Instytutem Pami´ci Narodowej dla dzieci; oÊ czasu, gry
planszowe: „Znaj Znak” i „Polak Mały”, „303”, „Pami´ç’ 39”.

» Lekcj´ historii prowadzi dr Iwona Korga
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» Warsztaty Edukacyjne IPN
» 12 grudnia 2015 r. - lekcja historii w Szkole Polskiej im Marii Konopnickiej na
Greenpoincie. Na zaproszenie dyrektor Danuty Bronchard poprowadziła jà dr
Iwona Korga, dyrektor wykonawczy Instytutu. Klasa VII i VIII zapoznała si´ z
historià i działalnoÊcià Instytutu Piłsudskiego i osobà Józefa Piłsudskiego, patrona Instytutu. W lekcji wykorzystano przykłady oryginalnych zdj´ç Marszałka, ciekawe gry edukacyjne i fragmenty wspomnieƒ Aleksandry Piłsudskiej.
» 9 kwietnia 2016 r. - dwie lekcje historii dla młodzie˝y z polskich szkół dokształcajàcych: Henryk Sienkiewicz Educational Society, Inc. z Brooklynu i Polish Language Academy z Manchester.
» 15 i 16 kwietnia - w Instytucie goÊciła młodzie˝ z Polskiej Szkoły Dokształcajàcej przy parafii Êw. Cyryla i Metodego na Brooklynie oraz ze Szkoły J´zyka
i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II na Maspeth. Lekcje historii prowadziła
dr Iwona Korga. Młodzie˝ zwiedziła Galeri´ Instytutu, zapoznała si´ z działalnoÊcià archiwum i biblioteki.
Podczas zaj´ç uczniowie oglàdali fragmenty filmów dokumentalnych oraz w grupach pracowali nad kopiami dokumentów
przechowywanych w Instytucie.
Uczniowie Polskiej Sobotniej
Szkoły przy parafii Êw. Cyryla
i Metodego na Greenpoincie regularnie uczestniczà w lekcjach
historii prowadzonych w piàtki
» Mama i córka grajà w “Zaj Znak” - popularnà
w Galerii Instytutu.
gr´ edukacyjnà
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PrzedÊwiàteczne warsztaty artystyczne dla dzieci
5 grudnia odbyło si´ wyjàtkowe spotkanie pod hasłem “Ubieramy choink´”,
na które zostały zaproszone dzieci z rodzicami. Została kupiona ˝ywa choinka
i zadaniem dzieci było wykonanie ozdób i ustrojenie drzewka. Frekwencja była ogromna. Dzieci pod okiem artystów - plastyków: Magdaleny Zawadzkiej
i Jerzego Âwiàtkowskiego oraz Jolanty Szczepkowskiej wykonywały z kolorowej bibułki i papieru aniołki, bombki, gwiazdki, łaƒcuchy i inne pomysłowe tradycyjne zabawki na choink´. Rodzice ch´tnie pomagali swoim pociechom, ale
tak˝e samodzielnie wykonywali ozdoby. Dzi´ki temu wydarzeniu Instytutowa
choinka była jednà z pi´kniejszych w Nowym Jorku. GoÊcie byli zachwyceni
warsztatami i prosili o zorganizowanie podobnych w przyszłym roku.

» Nasza choinka ustrojona

» Dzieci wykonały kilkumetrowy łaƒcuch

w tradycyjne ozdoby

19 marca pomieszczenia Instytutu p´kały w szwach. Na spotkanie „Malujemy
pisanki” przyszły dzieci z rodzicami, dziadkami, harcerki i zuchy ze swoimi opiekunami, w sumie około 70 osób. Ch´tnych było wi´cej, ale niestety nie mogła ju˝
ich pomieÊciç nasza siedziba. Wydarzenie to nie było zwykłym malowaniem jajek.
NazwaliÊmy je warsztatami plastycznymi, bowiem było to wspólne wykonywanie
Êwiàtecznych pisanek pod okiem zaprzyjaênionych artystów - plastyków: Magdaleny Zawadzkiej, Jerzego Âwiàtkowskiego i Ewy Zeller oraz dyrektor Instytutu
Iwony Korgi i organizatorki spotkania Jolanty Szczepkowskiej. Pomagali: prezes
Magda KapuÊciƒska, wiceprezes Marek Zieliƒski i wolontariuszka Aneta Rzucidło.
Przygotowano stoły dla czterech grup, prezentujàc ró˝ne techniki ozdabiania jajek: skrobanie jajek zabarwionych na bràzowo w łupinach cebuli, malowanie farbami akrylowymi oraz wodnymi, decoupage czyli naklejanie wycinanek
z bibułkowych serwetek oraz wykonywanie owalnych, przypominajàcych pisank´, kartek Êwiàtecznych. Z zadowoleniem obserwowaliÊmy dzieci, które
z zapałem pracowały, wykorzystujàc przeró˝ne pomysły na ozdobienie wielkanocnego jajka. Cieszyło nas, ˝e równie˝ rodzice aktywnie uczestniczyli w tych
zaj´ciach, pomagajàc swoim pociechom, a tak˝e wykonujàc własnor´cznie nie– 52 –

zwykle pomysłowe pisanki. Ogłoszony został konkurs na najładniejszà pisank´ tradycyjnà i współczesnà. Ufundowano trzy pierwsze nagrody (ogromne czekoladowe zajàce) za najciekawsze dzieci´ce „dzieła” i cztery nagrody
ksià˝kowe dla dorosłych. Wykonane przez naszych milusiƒskich pisanki były bardzo ró˝norodne i ko» Malujemy pisanki
lorowe i zasługiwały na wyró˝nienie, dlatego wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki. Uczestnicy warsztatów dzi´kowali za zorganizowanie
tego przedÊwiàtecznego spotkania i prosili o nast´pne w przyszłym roku.

» Uczestnicy warsztatów

Współpraca z amerykaƒskà szkołà publicznà
Od poczàtku roku szkolnego 2015/2016 Instytut Piłsudskiego współpracuje z
amerykaƒskà szkołà publicznà PS. 34 – Oliver H. Perry Elementary School (131
Norman Ave, Brooklyn, NY 11222) gdzie funkcj´ dyrektora sprawuje Carmen Asselta. Szkoła ta jako pierwsza w mieÊcie Nowy Jork otworzyła Polish Dual Language Program, gdzie klasa przedszkolna ma zaj´cia zarówno w j´zyku polskim
jak i angielskim. Dyrektor C. Asselta w jesieni 2015 r. uczestniczyła w spotkaniu
Meet & Greet zorganizowanym przez Instytut, nast´pnie dr Iwona Korga zacz´ła odwiedzaç szkoł´ uczestniczàc w specjalnym wydarzeniu, podczas którego
czytana była ksià˝ka pt. “Soldier Bear czyli o niedêwiadku Wojtku w Armii gen.
W. Andersa”, czy w corocznej uroczystoÊci tzw. Flag Day, a ostatnio 17 czerwca
przeprowadziła lekcje dla przedszkolaków w j´zyku polskim i angielskim o polskich symbolach narodowych.
Dzi´kujemy kurator Alicji Winnicki za wspieranie działaƒ edukacyjnych Instytutu.
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Konferencje i wykłady
W dniach 2-6 wrzeÊnia, 2015 r. odbyła si´ XXVII Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Rapperswil
w Szwajcarii. Podczas konferencji dr Ewa Hoffman-J´druch i dr Iwona D. Korga przestawiły referat pt. „Mniej znane, a wybitne postacie Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku: Aleksander Mełeƒ-Korczyƒski i Stanisław Jordanowski”.
Konferencje MAB odbywajà si´ co roku i majà na celu zaprezentowanie dorobku instytucji polskich na Zachodzie, okreÊlenie potrzeb i mo˝liwoÊci pomocy
z Polski oraz zacieÊnienie kontaktów.

15 rocznica działalnoÊci archiwalnej Instytutu Pami´ci Narodowej
W dniach 16-18 listopada 2015 r. - prezes Instytutu dr Magda KapuÊciƒska brała udział w konferencji zorganizowanej w Łodzi z okazji 15-tej rocznicy działalnoÊci archiwalnej Instytutu Pami´ci Narodowej. W trzydniowej konferencji, która odbywała si´ w hotelu “Hilton”, uczestniczyli pracownicy IPN
z całej Polski oraz zaproszeni goÊcie z polskich i zagranicznych instytucji archiwalnych. Konferencja była okazjà do prowadzenia kuluarowych rozmów
dotyczàcych przyszłej współpracy Instytutu zarówno z IPN jak i Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych. Prezes przedstawiła prezentacj´ zatytułowanà “Współpraca Instytutu Piłsudskiego w Ameryce z Instytutem Pami´ci Narodowej”.

Konferencja Metropolitan New York Library Council
21 stycznia 2016 r. w Nowym Jorku odbyła si´ konferencja zorganizowana
przez Metropolitan New York Library Council poÊwi´cona przeglàdowi problematyki opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w oÊrodkach
skupionych na Wschodnim Wybrze˝u USA. Przewa˝ała tematyka humanistyki
cyfrowej, z przeglàdem najnowszych technik, programów i projektów. Wiele
miejsca poÊwi´cono sprawom wystaw online kolekcji artystycznych jak ta przechowywana we Frick Art Reference Library, digitalizacji kolekcji w ró˝nego rodzaju oÊrodkach bibliotecznych, edukacji młodego pokolenia poprzez wykorzystywanie lokalnych zbiorów bibliotek publicznych. Z Instytutu w konferencji
uczestniczył dr Marek Zieliƒski i dr Iwona Korga.

75-lecie Polonia Technica
W dniach 20-21 maja 2016 r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku
odbyło si´ sympozjum naukowe poÊwi´cone jubileuszowi 75-lecia Stowarzyszenia Polonia Technica. W obchodach udział wzi´li znani naukowcy z Polski, USA
i Europy oraz przedstawiciele Polonii nowojorskiej. Instytut reprezentował dr
M. Zieliƒski, dr A. Kowalski i dr I. Korga, która wygłosiła odczyt pt. “Polscy in– 54 –

˝ynierowie w Instytucie Piłsudskiego w Ameryce”. Dr Janusz Romaƒski, prezes Polonia Technica i członek Zarzàdu Ryszard Bàk zostali odznaczeni odznakà Instytutu - Replikà Krzy˝a Legionowego w uznaniu zasług dla naszej organizacji a przedstawiciele Instytutu pamiàtkowym medalem z podobiznà Tadeusza KoÊciuszki.

Zjazd Polish American Historical Association
Od 22 do 23 maja 2016 r. dr Iwona Korga uczestniczyła w dwudniowych obradach PAHA, które odbyły si´ w St. John Fisher College w Rochester, NY. Spotkanie PAHA miało na celu omówienie spraw organizacyjnych oraz zapoznanie
si´ z okolicznà Polonià skupionà w Polish Heritage Society of Rochester. Była
to rzadka okazja do rozmów i poznania Polonii zamieszkujàcej te tereny od
koƒca XIX wieku. W Rochester najbardziej zasłu˝ona jest rodzina Skalny, która ufundowała programy i budynki w St. John Fisher College i na Rochester
University.
PAHA działa od 1942 r. jako organizacja niedochodowa, skupiajàca naukowców prowadzàcych badania na temat polsko-amerykaƒskiej historii i kultury.
Dr Iwona Korga od 2015 r. pełni społecznà funkcj´ II wiceprezesa PAHA.

XIV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich
W dniach 27-30 maja 2016 r. w Orlando na Florydzie odbyło si´ spotkanie
nauczycieli polonijnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, na które przybyło ponad 200 osób. Zjazd zaszczyciła swojà obecnoÊcià Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Jan Dziedziczak, Wiceminister Spraw Zagranicznych, naukowcy, działacze oÊwiatowi, specjaliÊci. Instytut reprezentowała dr
Iwona Korga, która promowała nowy portal edukacyjny stworzony przez Instytut, a współfinansowany ze Êrodków otrzymanych z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na realizacj´ zadania “Współpraca z Polonià i Polakami za granicà w 2015 r.”.
Dr Korga wygłosiła odczyt pt. “Portal edukacyjny Poznaj Histori´ dla nauczycieli polonijnych” oraz przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli wykorzystujàc
materiały êródłowe przechowywane w zbiorach Instytutu. Portal PoznajHistorie.org cieszył si´ du˝ym zainteresowaniem nauczycieli, którzy prosili o kolejne
lekcje dotyczàce Polonii w Chicago i na Zachodnim Wybrze˝u USA.
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Sta˝e w Instytucie

» Archiwista dr Bartosz Nowo˝ycki (w Êrodku), wolontariusze i pracownicy Instytutu
Na mocy porozumienia Instytutu Piłsudskiego i Instytutu Pami´ci Narodowej, co roku w Instytucie goÊcimy pracowników IPN, którzy digitalizujà zbiory
oraz pomagajà w ich opracowaniu.
Od sierpnia 2015 r. do
lipca 2016 r. przebywało na
miesi´cznych sta˝ach w naszej placówce osiem osób.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych tak˝e
wspiera Instytut sta˝ami.
Ka˝dego roku goÊcimy archiwist´ na okres około dwóch
miesi´cy celem opracowywania zbiorów.

» Dzi´kujemy pracownikom IPN za ich pomoc
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ObecnoÊç w mediach
Instytut na bie˝àco informuje polonijne media o swojej działalnoÊci. W Nowym Dzienniku raz w miesiàcu ukazujà si´ artykuły na temat ciekawych wydarzeƒ, które miały miejsce w Instytucie. W Kurierze Plus raz w tygodniu publikowane sà opowieÊci z cyklu “W galerii Instytutu Piłsudskiego”, przedstawiajàce kolejno najcenniejsze dzieła malarskie znajdujàce si´ w naszych zbiorach.
Nowopowstałe Echo Polonijne, ukazujàce si´ co trzy miesiàce, poÊwi´ca du˝o
miejsca na omawianie kwartalnej działalnoÊci Instytutu. Lokalna stacja Radio
Rampa, z której studiem Instytut sàsiaduje, na bie˝àco informuje Poloni´ o wa˝nych wydarzeniach organizowanych przez naszà placówk´.
Dr Iwona Korga podj´ła współprac´ z nowym kwartalnikiem pt. “Asystent”,
który od poczatku 2016 r. Wydawany jest przez Central´ Polskich Szkół Dokształcajàcych w Ameryce.
Serdecznie dzi´kujemy mediom za zainteresowanie naszà działalnoÊcià.

Portale
Oprócz miesi´cznych biuletynów i informacji na naszej stronie internetowej,
umieszczamy informacje w portalach społecznoÊciowych. Sà one cz´Êciej ilustrowane zdj´ciami i podajà informacje na bie˝àco o najnowszych wydarzeniach. Posiadaczy kont na Facebooku, Twitterze, Google+ i LinkedIn, zapraszamy do Êledzenia naszych wiadomoÊci. Nasze portale:

Facebook:
najbardziej popularny portal, dla wielu główne êródło informacji.

Twitter:
krótkie wiadomoÊci i zdj´cia.

Google+:
głownie zdj´cia i wideo, tak˝e komentarze,

LinkedIn:
portal nastawiony bardziej profesjonalnie od pozostałych.
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Listy gratulacyjne

» Prezydent RP Andrzej Duda
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» Marszałek Sejmu Marek Kuchciƒski
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» Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
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» Prezes Prawa i SprawiedliwoÊci Jarosław Kaczyƒski
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In memoria
» Henryk Kitaszewski
Długoletni członek Instytutu Piłsudskiego, zmarł w 2015 r. w Australii.

» Richard Gastowich (1930-2015)
Członek do˝ywotni Instytutu zmarł 25 grudnia 2015 r.

» Witold Sulimirski (1933-2016)
10 lutego zmarł polski działacz polonijny, filantrop, bankier i finansista.
Urodził si´ 18 maja 1933 r. we Lwowie. Był synem Tadeusza Sulimirskiego, rotmistrza
rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, profesora Uniwersytetu Jagielloƒskiego i rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyênie z siedzibà w Londynie. Ukoƒczył Cambridge University. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1957 r. Pracował ponad trzydzieÊci lat z Irving
Trust Company (obecnie Bank of New York). Był zało˝ycielem i przewodniczàcym AmerBank, pierwszego zagranicznego banku w Polsce. Od 1992 do 1994 r. był dyrektorem wykonawczym American Investment Initiative, organizacji, która na polecenie Białego Domu ułatwiała realizacj´ amerykaƒskich inwestycji w Polsce. Pracował w radach nadzorczych Banku Pekao SA., Banku Gdaƒskiego, BIG Banku Gdaƒskiego, Narodowego Funduszu Inwestycyjnego “Piast” i “Octava”, BRE Asset Management oraz Fundacji Centrum
Prywatyzacji. Poza tym pełnił funkcj´ doradcy w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Witold Sulimirski równie˝ aktywnie działał wÊród Polonii nowojorskiej, pełniàc wiele
wa˝nych funkcji w ró˝nych organizacjach: Fundacji KoÊciuszkowskiej, Instytucie Naukowym w Ameryce (PIASA), zasiadał w zarzàdzie Polish Assistance-Polska Bratnia Pomoc oraz
kilku Mi´dzynarodowych Izb Handlowych. Był członkiem zarzàdu Middle East Policy Council and Commissioner of the US-EU-Poland Action Commission w Centrum Studiów Strategicznych i Mi´dzynarodowych. Zasiadał równie˝ w radzie dyrektorów “Nowego Dziennika”,
przez ponad dwadzieÊcia lat działał w zarzàdzie Zwiàzku Polskich Kawalerów Maltaƒskich.

» Ksiàdz prałat Piotr ˚endzian (1952-2015)
Ksiàdz prałat Piotr ˚endzian urodził si´ 23 lipca 1952 r. w polskiej rodzinie mieszkajàcej
na Maspeth; jego dziadkowie pochodzili z regionu białostocko-łom˝yƒskiego. Âwi´cenia kapłaƒskie przyjàł 8 stycznia 1978 r. w parafii Êw. Józefa na Astorii. Pierwszà parafià, w której przez dwa lata pełnił swojà posług´ kapłaƒskà, był koÊciół Êw. Franciszka z Asy˝u. Kolejne trzy lata sp´dził w parafii Êw. Małgorzaty na Middle Village. W latach 1982-1985 był
koordynatorem do spraw emigracyjnych, a w latach 1986-1987 dyrektorem Episkopatu
Amerykaƒskiego ds. emigracyjnych. W latach 1987-1993 został skierowany do Waszyngtonu, gdzie był dyrektorem Episkopatu Amerykaƒskiego ds. emigracyjnych w USA oraz na
Êwiecie. W 1993 r. objàł funkcj´ proboszcza koÊcioła Matki Boskiej Cz´stochowskiej na
Brooklynie, gdzie sp´dził 7 lat. Najdłu˝ej swojà posług´ sprawował w parafii Êw. Krzy˝a na
Maspeth, w której od roku 2000 do 2013 był proboszczem. Nast´pnie objàł funkcj´ proboszcza w parafii Âw. macieja na Ridgewood. Działał społecznie w wielu orgnaizacjach polonijnych, wspierał potrzebujàcych, zawsze gotowy do pomocy innym.
Zmarł nagle 23 paêdziernika, 2015 r. w Nowym Jorku. Za swojà prac´ społecznà i duszpasterskà otrzymał wiele nagród i wyró˝nieƒ. Najwa˝niejszym z nich jest Krzy˝ Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
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English Summary

To: Members, Friends
and Supporters of the Institute
On 2 April 2016 the Board of Directors of the Institute unanimously entrusted me with the positions of President and Executive Director. I have
been associated with the Institute for the last 21 years. At first as volunteer, becoming an employee of the office in 1998, then member of the Board
of Directors and of the Executive Committee, and since 2005 as the executive director.
I am a doctor of humanities in history. At the same time in New York,
I graduated with a second master's degree from Queens College in the field
of information and library science. New York City since 1991 has been
my second home after Krakow, where I grew up and where I graduated
from the Pedagogical University. The Institute is a place that has shaped
me as a historian, volunteer, and human being. I met here wonderful and
decent people, with whom I have the honor to work, who became my second family, and from whom I am constantly learning.
It is a great honor to represent the Institute and manage the daily work
of the office, have custody of the archives, library and gallery. I am also
aware of the need to work hard, make decisions that will serve the future of
the Institute, and my main concern is that no day should be wasted and
should bring something new and good.
I took over the Institute after eight years of presidency by the distinguished Dr. Magda Kapuscinska who lead the Institute's activities to flourish in all areas. She had decided not to seek re-election as President
and will mostly live in Poland, but visit New York City often as a member of the Board of Directors of the Institute and Chair of the Audit Committee.
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Moving forward, I and the Institute face important challenges, primarily the completion of the Campaign for the Future; at this point we
have collected 263,000 US dollars, and will be working to secure additional $137,000. We count on your help and support in this great campaign which is destined to secure the long term wellbeing of our organization. A second important matter is the continuation and completion of digitization and finishing the reorganization of our new headquarters.
Our program for the coming year includes projections of documentary
films in the Cinema "Ziuk" meetings and thematic lectures and educational programs for children and youth. As always, our collections will be
open to all interested parties. I invite you to visit the Institute to participate in meetings which are open and free to the public. Please support our finances, and encourage family and friends to get involved. Our Polish national heritage requires care, support and wise education. To conclude
I can only quote our Patron, Jozef Pilsudski: Who does not respect and value his past, is not worthy of respect in the present or the right to a future.
Dr Iwona Dràg Korga
President
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I was President of the Pilsudski
Institute for 8 years
It was the year 2008 when by the decision of the Board of Directors I was
nominated for the President of the Institute. I did not expect such a distinction, but agreed to continue this - how responsible - position for one year. It
turned out, however, that one year become eight years- good eight years for
me as President of the Institute. At that time, we undertook many new initiatives, and as many our friends said, the Institute "came back to life". This
was due first and foremost because of the dedicated team of coworkers - employees and volunteers - as well as our friends and supporters.
In 2016, I decided not to run for another term. I decided that it is time
to pass the baton to the younger generation. I found it hard to part with my
daily work "pro bono" and with the Institute, with which I was associated
for 37 years. Now, while in Poland, I miss my dear colleagues - members of
the Executive Committee, volunteers and friends. Already I look forward to
meeting them during my return to New York on the occasion the meetings
of the Board of Directors, of which I am still a member.
My thanks for the cooperation and assistance go to Polish and American institutions without whose support it would not have been possible to achieve so
much success: the Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of Foreign Affairs for sponsoring our projects, the State Archives and the National Library for supplying us with interns who cataloged our archival and library collections. Special thanks are due to the Institute of National Remembrance for sending their more than 50 of their highly professional and devoted archivists. They
became our friends, our friendship continues, and hopefully will last for a long
time. Words of the great thanks go to the Polish and Slavic Federal Credit Union,
which rented us new space in Greenpoint and financially contributes to our projects, as well to the Consulate General in New York for their sponsorship of various important projects and for affording us their facilities to organize events.
Thanks also go to the Senior Club "Amber" for enhancing the various forms of our
events. I am grateful to private sponsors for financial assistance and the organization of major events of the Institute. I thank all those who helped us, and there
were many. I am grateful for your help and I hope that will continue.
My successor is Dr Iwona Dràg Korga, who will continue work together with the Executive Committee and the
Board of Directors. With the help of friends and sponsors,
the Institute will have even greater success, which I wish
from the bottom of my heart.
Magda KapuÊciƒska
President 2008-2016
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» Adam Bak Foundation for exceptionally generous donations,
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(above $1000.00)
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» The Ministry of the Foreign Affairs, Senate of the RP - $10,000 and $39,000
» Polish-Slavic Federal Credit Union - $4,700
» New York City Department of Cultural Affairs in partnership with
The City Council – grant - $ 4000
» The Brzezinski Family Foundation - $2,000.00
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» Halina Koralewska - $1,100.00
» Michał Siniarski Czaplicki - $1,000.00
» Snape Family Fund - $1,000.00
» Marian Sak - $1,000.00

Honors and Awards
Those most deserving recognition for their work and for promoting the Institute are awarded replicas of the Cross of the Legions. Bestowed personally
by Jozef Pilsudski it became a symbol honoring Polish soldiers fighting for independence. In the reporting period the following persons were awarded this distinction: volunteers - Barbara Lech, Emily Sujka and Wojciech Rapa and Janusz Romaƒski and Ryszard Bàk from Polonia Technica.
On 11 May, 2016 at a gala presentation of the Coca-Cola Corporate Catalyst
Award in the Palace of the Republic in Warsaw by Deputy Minister Jan Dziedziczak, dr. Magda Kapuscinskia was awarded the Honorary Badge "Bene Merito"
by the Minister of Foreign Affairs Witold Waszczykowski. This Badge is an honorary distinction awarded to Polish citizens and citizens of foreign countries
for promoting Poland on the international arena.
On 11 June, 2016. Ewa Babiarz, longtime secretary of the Board of the Institute was honored by the Institute with the "Merentiubus" Medal.
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Campaign for the Future
Our "Campaign for the Future" is still going on! We thank everyone who contributed to the financial support and help in difficult moments of the Institute’s
move. But also please note that the "Campaign for the Future" is not yet over.
Its aim is to ensure the long-term sustainability of the Institute, so that it can
continue its mission to care for the national legacy and the promotion of Polish
culture and history in the United States. To date, we have a total of $ 263.000,
a little over half of our designated goal of $ 400,000. Currently, we collect funds
for the digitization of archival collections. We are tirelessly looking for new companies interested in cooperation with the Institute and encourage you to join
our campaign. Everyone can help in "Campaign for the Future" by providing financial donation or recommend a donor, a corporation or foundation that would be interested in supporting us. Contributions to the Institute can be made
through our website:
http://www.pilsudski.org/portal/pl/donacje/oplaty-i-donacje
or by sending a check to the address of the Institute:
The Institute, 138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222.
Additional information can be obtained by phone or letter:
212 505 9077, office@pilsudski.org
Even the smallest sum allows us to continue our programs.

» Seminar "How to make a will"
In September, 2016. the Pilsudski Institute will hold a free seminar on "How
to make a will," led by a lawyer specializing in the law of succession. We invite
not only seniors, but all who would like to know what benefits arise from having a will and also of including in it non-profit organizations. The date of the
meeting will be announced in August.

» Become a member of the Honorary Legion
In 2018, Poland will celebrate the 100th anniversary of independence. The
Institute decided to commemorate this significant event in the history of our
nation in a special way by commemorating the tradition of the First Cadre Company of Polish Legions, the first Polish military organization fighting during the
First World War.
The First Cadre Company was formed by Jozef Pilsudski on August 3, 1914 r.
in Krakow. We would like to honor the memory of the people who 100 years ago
were ready to sacrifice their lives in the struggle for Poland. The Pilsudski Institute had been promoting the idea of the Honorary Legion for the last few
years. We hope to have 145 Legionnaires by 2018. Until now, the Honorary Legion consists of 11 members: Andrew J.Beck, Piotr Chomczynski, Danuta Cisek, Andrzej Cisek, Stanislaw A. Milewski, Edward Piƒkowski, Zdzislaw J. Starostecki, Leszek J. Wolfram, Magda KaspuÊciƒska, Izabela Roman, Halina Kora– 68 –

lewska. Names of people who decide to join the Legion of Honour are placed
on the plaque, displayed in the Gallery of the Institute. We also plan to design
a special badge and organize a Gala for the Honorary Legion in 2018. You can become the member of the Honorary Legion over a period of 3 years, during which
you can make payments in the form of installments. Full donation is $ 5,000,
the payments can be made in three years 2016-2018.
Contact: 212-505-9077, office@pilsudski.org

Volunteers
The activities of the Institute are largely dependent on the work of volunteers who help in organizing and digitizing collections, do office work and organize major events. Those are often high school students, college students, and individuals who having free time, regularly offer their help. A large group of volunteers who live outside of New York and in Europe, work online, describing
scanned collections. To become a volunteer no specialist knowledge is required. In the reporting period we had 25 volunteers.
The Pilsudski Institute warmly thanks Ewa Zeller, who for several weeks
worked on the preparation of the list of paintings in the Gallery of our location. This list will be used to prepare the labels identifying the paintings for
Gallery tours.
We are grateful to all volunteers for their work for the Piłsudski Institute!

The archives and the library
Since July 2015 our archives are open for use. In the reporting period we have cleaned, arranged, and repackaged materials, in order to better utilize the storage space. Currently, all archives are stored in the new premises on specialized
sliding shelves or racks. The materials are available for use in our new location.
In December 2015, courtesy of the National Library certain newspapers had
been sent to Poland for digitization. In the summer of 2015 dr. Bartosz Nowo˝ycki from the Head Office of the State Archives continued to work on cataloging the collection of the Polish Combatants Association (SPK).
Our library complements our archival resources with over 23 000 publications, still growing. Books are available in our electronic catalog:
http://www.pilsudskilibrary.org/
Part of our library is available in our new location while the rest is kept in
off-site storage in Maspeth, NY thanks to the help provided by the Polish and
Slavic Federal Credit Union. If you need to use books, please contact us in advance so we can make them available for your upcoming visit.
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Archival Queries and research visits
During the past year 50 archival queries had been answered and more than
thirty researchers mostly from Poland but also from Germany, Austria, the UK
and the US have used our archives for research on books, on materials for dissertations, also for articles and documentary films.

Gifts
The Pilsudski Institute is very grateful for the donation of extraordinary materials by Mr. Alfred Szebel and Mrs. Christina Szebel McKillip:

In January 2016:
» three packages of materials related to Polish Legions (142 pages)
» Jozef Pilsudski collection (43 pages)
» 1000 old envelopes and cards

In June 2016:
» 8 pages of postcards related to Katyn Forest Massacre – April 1940
» 25 pages of postcards, stamps, and letters from the Polish Army under gen.
W. Anders, from Iran, Palestine and Italy.
» 37 pages of postcards, stamps, letters related to the Polish Second Corp, the
units of the Polish Army which left Soviet Russia and proceeded across Iran,
Palestine, Egypt to Italy, to fight at Monte Cassino.
» Scrap book – 15 pages – on Monte Cassino.
We are plan to prepare a presentation of this great collection and to write
articles for the Polish-American newspapers.

Digital Institute
In recent years, there is an increasing number and range of services offered by the Institute, which are available in electronic form. They can be found on our Internet site, under the heading "Digital Institute". Our digital laboratory employs volunteers, interns and employees (in the shape of grants
received). Dr. Marek Zielinski is in charge of all digital projects, dr. Iwona
Korga consults on historical issues, and dr. Artur Kowalski and Tomasz Kalata assist. Digitization of the archive is our most important project. We started by securing digitally the oldest, most valuable and vulnerable resources.
In the period from August 2015 we scanned 33 thousand pages, prepared
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and made available 20 archival units containing approx. 2 thousand multi-page documents.
In 2016 we celebrate the 95th anniversary of the Third Silesian Uprising.
This year coincides with the 10th anniversary of the start of work on the project by Pilsudski Institute on the Silesian Uprisings, part of the so-called Belvedere Archives rescued from the burning Warsaw in 1939. The digitization
of the collection titled "Silesian Uprisings" involves volunteers in Poland, the
United States and several other countries, and the coordinator of the project
is Agnieszka Brissey, member of the Institute’s Board of Directors. Work is
done online. With volunteers committed to this work we have collected more than 55 thousand name records. This is very important for families seeking information about their ancestors and their participation in the uprisings. We plan to expand the website on the insurgents. We invite everyone
to cooperate.
The use of archival resources is surprisingly large. Several hundred researchers are working on their own research projects using our Archives online.
Last year, some 200,000 page views and 40 thousand users consulted our resources online.

Educational projects
The Pilsudski Institue is active in the field of education. Last year after our
office had been moved to Greenpoint in Brooklyn, excellent contacts had been
established with Polish Saturday Schools and PS 34 on Norman Ave. Polish American children and high school students have been attending history classes at the Institute, and younger children have a chance to take part in artistic
workshops connected with Christmas and Easter.
Thanks to Alicja Winnicki, Superintendent of District 14 the Institute established a good relation with PS 34 in Greenpoint where dr Iwona Korga gives
occasional classes and attends special events like Flag Day (June 13, 2016).
In order to help teachers and instructors teaching Polish history abroad,
the Institute decided to design a special educational portal. "Meet the History" ( poznajhistorie.org) is a new educational portal created in 2015/2016 on
a grant from the Ministry of Foreign Affairs through Jozef Pilsudski National
Heritage Foundation. This Internet resource offers lessons of history for teachers and students of the Polish community in the United States and around
the world. The initiator and supervisor of the project is Dr. Iwona Korga with
strong background in Polish-American education. The mission of the portal is
to show an exciting way of using documents, photographs, maps, and videos
in history lessons that will arouse students’ interest and facilitate the teacher’s task. Lessons include script and synopsis, information for teachers,
materials for students. The portal is already in use, but its official inauguration and promotion will take place at the start the 2016/2017 school year.
– 71 –

Important events
In the reporting period the Institute organized several major events:

» Meeting "Meet and Greet"
16 September 2015 r. - Meeting "Meet and Greet", with invited American politicians and social activists: Diane Reyna - Deputy Mayor of Brooklyn, Joseph
Lentol – New York State Assemblyman, Alicja Winnicki – superintendent of the
14th district Community Education Council NYS as well as principals of local
public schools. The Consul General of Poland, Urszula Gacek, introduced the
Institute to the assembled visitors.
The meeting was organized by director dr Iwona Korga jointly with Alicja
Winnicki. The guests admired the picture gallery and the museum collections.
The compliments received spoke volumes about the Institute and underscored
the satisfaction of official representatives that a distinguished Polish organization found its place in Greenpoint.

» President of Poland Andrzej Duda at the Institute
Saturday 27th September 2015. Pilsudski Institute had the honor to host
the President of Poland, Andrzej Duda. At the door to our headquarters the
President was greeted by Magda KapuÊciƒska and by the Consul General of
Poland, Urszula Gacek. In welcoming Mr Duda, president KapuÊciƒska
expressed the joy on account of the president's visit, then director Iwona Korga described the Institute’s activities, stressing the importance of digitization
programs, and educational and promotional activities in the field of the Polish
history and culture. After the speeches there was an exchange of gifts: the
President was presented with a plaque of a relief of Marshal Pilsudski, the Institute received a beautiful etching of the Belvedere palace. Dr. Iwona Korga
then guided our guest through the gallery. The President viewed the picture
collection with great attention, admiring the paintings of many distinguished
Polish artists, as well as the collection of unique documents, including the original order of the Battle of Warsaw. Before leaving our premises he signed the
visitors' book.

» Gala Awards 2016
The Award Ceremony was held on 30 October 2015, as has become a tradition in the halls of the Consulate General in New York. The following persons
were awarded medals:
"Marshal Jozef Pilsudski Leadership and Achievement Award" - Bogdan
Chmielewski, executive director of the Polish & Slavic Federal Credit Union.
With this award Pilsudski Institute of America recognized the achievements
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Bogdan Chmielewski in Polish banking in the United States and support for
the institutions of Polonia.
"Wacław J´drzejewicz History Medal" - prof. Wojciech Roszkowski, a historian and economist for contributions to research the history of the twentieth
century Polish and Polish historical education of the young generation.
"Ignacy Paderewski Medal of Arts and Music" - Alina Czerniakowska, film
and TV journalist for achievements in the field of films documenting the work
of the communist regime in the People's Republic, biographies of prominent
politicians and patriots Polish patriotic and important events.
The ceremony was opened by consul Mateusz Stàsiek. The awards were
presented by dr. Magda KapuÊciƒska, accompanied by the Vice President, dr.
Marek Zielinski and Executive Director dr. Iwona Korga, with Jolanta Szczepkowska as master of ceremony. The President of Poland sent a congratulatory letter addressed to dr. Kapuscinska, which was read by the Vice President
dr. Artur Kowalski The gala was attended by some 200 guests. In addition to
the supporters and friends of the Institute, and representatives of a number
of organizations in New York, the Polish Ambassador to the UN, Boguslaw Winid,was also present.
On behalf of Professor Wojciech Roszkowski his medal was received by his
son, Marcin, and on behalf of Alina Czerniakowska, by her colleague, Waldemar Baczuƒ. The absentee laureates sent voice recordings of their thanks
from Warsaw, played back during the gala.

» Remembrance Run for the Accursed Soldiers
February 28, 2016 r. The Pilsudski Institute of America in cooperation with
the organization of the Polish runners "Polish Running Team" organized for the
first time in the metropolitan NY a Remembrance Run for Accursed Soldiers in
Forest Park, Queens NY. The president of the "Polish Running Team", Artur Tyszuk, spent many hours preparing the trajectory for the race, setting routes and
logistics based on professional measurements. The Institute supported a nationwide campaign by the Freedom and Democracy Foundation, which has been sponsoring the course for the last four years. This year, in Poland and across
the world about 40 thousand people participated in the race to celebrate the
National Day of Remembrance of Accursed Soldiers; it has been observed in Poland since 2011. It covers a distance of 1963 meters to commemorate the year
in which the last of the Accursed or Banned soldiers, Józef Franczak, was killed. The course is intended as a tribute to the soldiers of the Polish anti-communist and anti-Soviet underground, active during the period 1944 - 1963 within Poland’s pre-war borders, and to popularize of knowledge of these heroes.
Many representatives of the Polish community - young and old – enthusiastically attended the event in the park on Sunday morning. This important
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event was favored by sunny, spring weather. One hundred participants were
expected, but in actuality 197 adults aged 13- 78 years signed up and some
fifty children aged 1 -12 years. The included residents of New York, New Jersey and Connecticut and even a delegation from Canada. The run was supported by scouts and instructors, students and teachers of the Saturday Polish
Supplementary Schools, parents with children, grandparents with grandchildren. Everyone stood on the starting line in black and gray T-shirts with pictures of Polish heroes. The atmosphere at the event was intensely patriotic.
Before the start the assembled people meeting sang the Polish national anthem. All participants received commemorative medals on white-red ribbon.
Next year we plan to have this special event again hoping that even more runners will join us.

» Celebration of the 1050 anniversary of the Baptism of Poland
April 23, 2016 on. The Institute invited members, friends and sponsors for
the gala to celebrate the 1050 anniversary of Polish Christianity. More than
two hundred people filled the guest lounges at the Consulate General R.P. in
New York.
The celebrations have been planned in such a way as to encourage the participation of children, youth, young professionals and adults. Students from Polish schools in the parish of St. Cyril and Methodius re-enacted the Polish legend. Alexander Jopek emotionally rendered the legend of "The knights sleeping in the Tatra Mountains" and Adam Wysocki beautifully recited the legend "The Church of the Virgin Mary."
The principal guest of the gala was dr hab. Andrzej Nowak, prof. at the Institute of History of Academy of Sciences and the Institute of History of the Jagiellonian University. Prof. Nowak presented an interesting lecture on "The
Baptism and Mission: 1050 years". Next Dr. Justyna Chlap-Nowakowa, presented a lecture on "Polishness as a choice, Polishness as a legacy: nine centuries
of Polish patriotic poetry”.
At the end volunteers of the Institute: Barbara Lech, Emily Sujka and Wojciech Rapa were honored with the award of the Institute - a replica of the
Cross of the Legion in recognition for their many years of support work in the
Institute’s archives.
After the speeches there was time for music, and the Angelus Choir under
the direction of Izabela Grajner-Partyka, accompanied by Nicholas Kaponyas
(piano) presented six songs from "Mother of God", "Gaude Mater Polonia", and
the polonaise - "Homeland hear the singing." The artists were rewarded with
generous applause and thanks.
This gala was also an opportunity to announce the changes in the Institute
as president. dr. Magda KapuÊciƒska, longtime president of the Institute, was
stepping down after eight years and the Board of Directors of the Institute chose dr. Iwona Korg as the new president.
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» Corporate Catalyst Award - the prize for Coca-Cola
Pilsudski Institute of America awarded the prize "Pilsudski Institute Corporate Catalyst Award" Coca-Cola in Warsaw. This award is associated with
the awards granted by the Institute in New York in the years 1995-2000 on
the initiative of Admiral Sigmund Bajak and Danuta Cisek as a chairmen to
leading international companies for their successful investments in Poland.
The fact that the awarded American companies choose Poland for their investment is another example of the strong ties between the Polish community and the United States, a fact of great importance to the Institute. For
this reason, the Institute chose Warsaw as the place for presenting this prestigious award.
In recent years, similar awards were given, among other companies, to CitiGroup and International Paper, although they were never presented in Poland.
This year, the prize went to Coca-Cola HBC Polska and Coca-Cola Poland Services.
The Pilsudski Institute Corporate Catalyst Award 2016 was presented during a ceremony, which took place in Warsaw on Wednesday, May 11 2016. The
ceremony was held as part of a special event - the Great Polish Dream organized by the Institute, in the presence of over 100 people from international business, philanthropy and government spheres.
Corporate Catalyst Award is part of the promotion Campaign for the Future, an international action, which aims to provide long-term stability of the Institute, so that it can continue its mission to care for the national legacy, and
the promotion of Polish culture and history in the United States.
During the ceremony the Deputy Minister Jan Dziedziczak awarded dr.
Magda Kapuscinski, the retired longtime president of the Pilsudski Institute
with "Bene Merito" a badge of honor by the foreign minister Witold Waszczykowski. This medal is an honorary distinction awarded to Polish citizens and
citizens of foreign countries for promoting Polish interests on the international arena.
Among the guests at the ceremony were: Paul Jones, US Ambassador to Poland, Nikos Kalaitzidakis head of the Supervisory Board and CEO of Coca-Cola
HBC Polska, Anna Jakubowski Managing Director of Coca-Cola Poland Services,
Adam Bielan, Deputy Speaker of the Senate, Maria Koc, Deputy Speaker of the
Polish Senate, Barbara Dolniak Deputy Speaker of the Sejm.
A panel discussion during the Gala was attended by Tony Haush, Chairman
of the American Chamber of Commerce in Poland, Ryszard Szuster, Deputy Minister of Sport, Adam Hamryszczak, Deputy Minister of Development, Krzysztof Chaciƒski Mayor of Radzymin, Dr. Krzysztof Mazur, president of the Jagiellonian Club, Anna Jakubowski and Nikos Kalaitzidakis from Coca-Cola. Company. Participants conducted an interesting discussion on foreign investment in
Poland and the social responsibility of investors.
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LISTA CZŁONKÓW INSTYTUTU
LIST OF MEMBERS

Honorowi członkowie Instytutu – Honorary Members of the Institute
Zbigniew Brzezinski DC
Henryk Bulhak Poland
Norman Davies UK
Jadwiga Jaraczewska Poland
Barbara A. Mikulski DC

Wieslaw Ochman Poland
Jan Olszewski Poland
Barbara Piasecka Johnson NJ
Zbigniew Wojcik Poland

Legion honorowy - Honorary Legion
Andrzej J. Beck CT
Piotr Chomczynski OH
Danuta & Andrzej Cisek Poland
Magda Kapuscinska Poland
Halina Koralewski NY

Stanislaw A. Milewski CT
Edward Pinkowski FL
Izabela Roman IL
Zdzisław Starostecki FL
Leszek J. Wolfram CA

Członkowie do˝ywotni – Lifetime members
Eugene Bàk OH
Adam & Ava Bàk NY
Chester Baldowski CT
Zbigniew K. Binienda AR
George S. Bobinski NY
Christopher Boreyko CT
Hank Brown
Richard Brzozowski NY
Joseph Burzanski
Antoni Chroscielewski NY
Zbigniew Chrzanowski NY
Joanna A. Clark NJ
John Conrad FL
Jan Czekajewski OH
Frederick Dammont NJ
Zbigniew Dar˝ynkiewicz NY
Dagmara Dominczyk Wilson NJ
Iwona Dràg Korga NY
Leo Dulacki AZ
Mieczysław M. Dutkowski
Romuald Dymski NY
Andrew Forest FL
Aleksander Frejszmidt Ontario

Jacek Gałàzka CT
Richard Gastowich NJ
Adam M. Golas CT
Stanislaw W. Grebski NY
Franciszek S. Herzog CT
Bronisław Idasiak NJ
Andrzej Jasinski IL
Eva Cristina Jedruch NJ
Tomasz Jedrzejewicz TX
Kathy Jedrzejewicz TX
Roman M. Kabara NJ
Alojzy Kondracki FL
Elizabeth Kondracki FL
Henryk Kudlinski
Wanda Kulpinska-Dezwol
Stanisław Kut NJ
Peter Lacek NY
Bolesław Laszewski NY
Caroline E.F. Matecki
John Micgiel NY
Frank Milewski NY
London Morawski MI
William J. Nareski CT
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Tytus Nobis NY
Chester M. Nowak MA
Halina Pawłowicz FL
Tadeusz A. Pawłowicz FL
Michal A. Peszke RI
Anton Pliska IL
Janusz Pogorzelski NJ
Michal Polewko CA
Irene S. Prime NY
Wanda Pryba von Kashub NY
Jack Radgowski NY
Maria Rasiej NJ
Janusz Romaƒski NY
Andrzej T. Romer Belgium
Alicja Ryczek NY

Marian Sak NY
Michał Siniarski - Czaplicki Poland
John F. Skibiski MA
Stanislaw Sliwowski NJ
Henryk Sokołowski Ontario
Malina Stadnik NY
Zygmunt Staszewski NY
Marian Stoj CT
Peter Swiecicki Poland
Maria & Szymon Âwi´torzecki Canada
Andrzej Szczotka
Eugene J. Trela OH
Aldona Wos NC
Wallace Zielinski PA

Członkowie wspierajàcy – Supporting members
Joanna Aleksiejuk CT
Ewa & Stanislaw Babiarz NY
George M. Blaszczynski MA
Stanislaw R. Burzynski TX
Stanisława Chowaniec NY
Anna Czekaj-Farber CT
Kazimierz Dadak VA
Edward Drozd NJ
Richard & Martha Federowicz PA
Joanna & Witold Fraczek CA
Frances Gates NY
Rafał Gawłowski NY
Joseph E. Gore NJ
Miroslaw & Ewa Gorny NY
Tomek Grajewski CT
Tomasz Jaworski MD
Daniel E. Josephs IL
Zbigniew Kantorosiƒski DC
Beata Klar-Jakubowski NY
Paweł & Monika Kohutnicki NY
Kinga Komorowski NY
Andrzej Korboƒski CA
Krzysztof Korga NY
Irene M. Korsak MD
George Krol NY
Marian Krzy˝owski MI
Alan Kubarek PA
Katarzyna Kucia NY
Piotr Kumelowski NY

Joanna Leszczyƒska NJ
Janusz Lipski NY
John Micgiel CT
Regina Misztela NJ
Edward Mohylowski NY
Gra˝yna & Jerzy MoÊcicki NY
Bo˝ena Nowicka McLees IL
Wojciech Oktawiec NY
Jan & Stanisława Olender IL
Paula J. Olsiewski NY
Walter Orlowski NY
Stanisław Pelc NY
Andrzej Pelc NY
Zofia Pelc NY
Karol Pilarczyk MA
Krystyna Piórkowska NY
Walter Piskorski NH
Polanki INC. WI
Krzysztof Rostek NY
Sławomir i Małgorzata Rubinsztajn NY
Stanisław RyÊ NY
Barbara W. Rzàdca MI
Krzysztof Rzamek NY
Matthew R. Schwonek AC
Krzysztof Sierant NJ
Janusz & Anna Skowron NY
Małgorzata i Witold Sławiƒscy Poland
Felix Smigiel IN
Cezary Sosidko NJ
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Gregory Stanclik MD
Szczepan Wesoly Italy
Arthur Wielkoszewski NJ
Maria Witelska NY

Bogusław Woycieszyk OH
Walter Zachariasiewicz MD
Wiktor Zajkiewicz Poland
Marek Zieliƒski NY

Członkowie zwyczajni – Ordinary members
Walter Abramski NJ
Krzysztof Albera NY
Jan T. Archacki NY
Barbara & Wojciech Ardelt NY
Frank Austin NY
Marek Axentowicz Poland
Jan Bagiƒski NJ
Irena Balawajder NY
Władyslaw Baraƒski Poland
Thaddeus C. Baranski NY
El˝bieta Baumgartner NY
George Bellak NY
Waldemar Berlowski Poland
Paul Best CT
Leon Białkowski AZ
Louis Bielakowski IL
Marvin Bielawski NJ
Mary Bielski NY
Henry S. Bieniecki AZ
Andrzej Bieƒkowski NJ
Justine Bienkowski NJ
Anna Biesiadecka NY
Jerome Biranowski NY
Mieczyslaw Biskupski CT
Bo˝ena Blacha NY
Beata Borowik NY
Jason Borowski NY
Stanley P. Bosse PA
Anna Branas PA
Michael Branas PA
Agnieszka Brissey FL
Wanda Brodzka NY
Daniel Buczek NY
Beata Buhl-Tatka NY
Romuald Bulas NJ
Frank W. Bulsiewicz S.C.
Andrzej Burghardt NJ
Julian & Fay R. Bussgang MA
Alice-Catherine Carls TN
Richard S. Chabior MA
Wiesława A. Chlus CT
Donna Chmara NJ
Krystyna Chmielewska NY

Marek J. Chodakiewicz DC
Charles Chotkowski CT
Henry Cierpikowski CT
Krzysztof Cios VA
Marek Cypryk Poland
Stanley Czerwinski NY
John D. Czop NJ
Janina Dàbrowska NY
Andrzej Józef Dàbrowski NY
Maciej Dàbrowski NY
Agata Demchuk NY
Helen S. Devlin NY
Charles Jan Di Mascola MA
Joanna Dobroszycki NY
Andrzej Dobrowolski NY
Sławomir Dobrzaƒski KS
Henry Dombrowski NY
Gra˝yna Drabik NY
Mariola Dràg-Bylica Poland
Zofia E. Dziewanowska CA
David J. Dziuba IL
Franciszka Dzumaga NY
Mary Louise Ellena-Wygonik PA
Anna & Andrew Findeisen NJ
Bogdan Fryszczyn NJ
Jolanta & Sławomir Fryszkowski NY
Agata Galanis NY
Boguslaw Gaweda NY
Gizela Gawronski ME
Teresa & Piotr Gessner NY
John J. Gmerek NY
Janina Golab IL
Zenia Goł´biewska NY
Janusz Gorzyƒski NY
Grace Grochowski NJ
Mirosław Grodzki NY
Virginia Grosso NY
El˝bieta I Grove NY
Stefan Grubiƒski CA
David E. Grus PA
Edward S. Gryczyƒski VA
Jolanta & Mieczysław Gubernat NY
Joanna Gwóêdê NY
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Halina Dorota Halicka NY
Magdalena Heyda NY
Beth Holmgren NC
Bohdan Chester Hryniewicz FL
Marianna W. Jachimczyk NY
Edward A. Jajko CA
Walentyna Jakowiuk NY
Ewa & Wojciech Jamrozik NJ
Gerald Janusz PA
Aleksandra Januszewska NY
Anna D. Jaroszyƒska-Kirchmann CT
Janina Jasionek NY
Thaddeus Jaszkowski NJ
Wladyslawa Jaworowska NY
Alicja Je˝ewska NY
Stanisław Jonas NY
Christopher P. Jurkiewicz NY
John Kaczmarek NJ
Gregory J. Kaczorowski NJ
Tomasz Kalata NY
Eugene L. Kału˝ny WI
Gra˝yna Kamiƒska-McNamara NJ
Dorota Kamiƒski WI
Mieczysław Karoƒski NY
El˝bieta Karoƒski NY
Jerzy Karwowski NY
Christopher Kasparek CA
Stephen J. Kasprzak NY
Kazimierz Kasprzak MD
Maria Kazan NY
Henry Kazmierczak IL
Maciej Kazubowski NY
Charles E. Kilbourne, III NY
Ludomir Kitajewski CA
Henryk Kitaszewski Australia
Stephen Klimczuk NM
Zofia Kłopotowska NY
Daniel Kłosowski WI
Frances Klys NY
Edward U. Kmiec NY
Danuta Knapik NY
Charles A. Koehler NY
Henryka Komaƒska NY
Paul E. Konopka DC
Alexander R. Koproski CT
Maria Kordal NY
Kazimierz Korzeb NJ
Rudolph Kosiba PA
Hanna Kosiƒska-Hartowicz NY
Wallace J. Kosinski OH

Richard H. Kosinski CT
Richard J. Koszarski NJ
Yvonne Kowalczewski MA
Gra˝yna Kozaczka NY
Piotr Koziej NY
Martin Kozon CT
Henry Krawczyk NY
Rafal Krawczyk NJ
Jan F. Krawiec IL
Janusz Krzy˝anowski NJ
Theresa S. Kubis NY
John Kulczycki IL
Julian E. Kulski D.C.
Thaddeus W. Kurczynski OH
Teofil Lachowicz NY
Maria Lachowska NY
Henry J. Lang NY
Krzysztof Langowski Poland
Paweł & Dominika Latos PA
Witold Ławrynowicz NY
Barbara Lech NY
Barbara Legutko NY
John S. Lenkiewicz MA
Wanda Lorenc NY
Camilla Los MA
William Loss NY
Cecylia Łoziƒska Grzywacz NY
Andrew Luczak IL
Anna Ludwikowska NY
Juliusz Lukasiewicz Canada
Sławomir Łukasiewicz Poland
John A. Mack MI
Krystyna & Stefan Madajewicz NY
Mieczysław Madejski NY
Karen M. Majewski MI
Canon Philip S. Majka VA
Thomas Makuch CT
Tadeusz Massalski PA
Bo˝ena Massey NY
Henry & Susan Matala NY
Krzysztof Matyjaszewski PA
El˝bieta Matynia-Adams NY
Agnieszka May NY
Edward Mazur NY
Teresa Mazur NY
Halina McCormack NY
Marta M´drzak Poland
Lukasz & Bo˝ena Mellerowicz NY
Edward J. Meros MD
Mark Michalski VA
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Gra˝yna Michalski NY
Ann T. Mikoll NY
Regina Ewa Milewska NY
Mark A. Milewski CT
Wojciech T. Mleczko NJ
George L. Morgan CA
Marzanna Mucha Poland
Agnes Murawski CT
Andrzej Myc MI
Conrad A. Namiesniowski Canada
Janina Narbuntowicz NY
George Narbut CA
Suzan G. Neale MA
Jan Niebrzydowski CT
Walter Niebrzydowski NY
Tadeusz R. Nieduzak MA
Dariusz L. Nosorowski NY
Maria Nowakowska Stycos NY
Edward Nowakowski NY
Ania O'Brien MA
Sławomir & Karolina Obrycki NY
Bernadette O'Keefe NY
Henryk Olbrycht NY
Jadwiga B. Oldakowska NY
Andrew Olechowski NY
Elzbieta Olszewski NY
Jozef Olszewski FL
Wiesław Opałka NY
Richard Organisciak NY
Ryszard Ostrzycki NY
Bronisław Ozimek NY
Anna Pacholarz NY
Stefan Pagowski Canada
Michael Pajak NY
Jadwiga Palade FL
Henry Paluszek NY
Wiesława Pasternak NY
Andrzej & Alina Paszkowski NY
Anna Pawlik NY
Neal Pease WI
Irene Pendzick NY
Genia Peterson NJ
Zbysław J. Petryka CA
Marianna Peza NY
Małgorzata Pfabe MA
Danuta Piàtkowska NY
Wiesława Piàtkowska-Stepaniak Poland
Edward Pieniak NY
Krystyna C. Pieƒkowski NY
Victor J. Pietkiewicz MA
Roma Pilarczyk MA

Ró˝a Piłsudska-Ekimov TX
Krystyna Piotrowska-Breger NY
Józef Piotrowski NJ
Leszek Pitula NY
Krystyna Płochocki NJ
Roman Płoszaj NY
Beata Pociask NY
Marian Poczobutt NY
Andrzej K. Podbielski NY
Iwona Polak NY
Teresa Polakowska NY
Antony Polonsky MA
Andrzej Porwit PA
Andrzej Pradzynski, Ph.D. TX
Janusz Przemieniecki FL
Jadwiga Przybylak NY
Józef H. Przytycki MD
Gary J. Ptak NY
James S. Pula IN
Anna Pyz NY
Tomasz Raczkowski NY
Wojciech Adam Rapa NY
Danuta Redliƒska NY
Robert F. Reiss, M.D. NY
Therese Rivard NY
Krzysztof Rogalski Poland
Paulina Rogawski NY
Patrycja Roman NJ
Janusz Romaƒski PA
Edward L. Rowny DC
Roman Rudnicki MI
Marek Rudzki NY
Ireneusz Rydzewski NY
Andrew Sadowski NJ
John Sadowski NJ
Antoni Saj NY
Stephen Sajewicz MI
Mira Satryan NY
Olaf Saykiewicz PA
Michael Scolamieri NJ
Katherine J. Sekowski NY
Gene Tyler Sendlewski NY
Eugene Setwyn WI
Aleksandra Sidorenko NY
Maciej M. Siekierski Ph.D. CA
Franciszka Sienko NY
Barbara Sikora NY
Piotr Skarbowicz CA
Christopher & Eva N. Skibicki FL
Olivia Skowroƒski NY
Zofia Slabyk NY
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Anna Âliz Poland
Ludomir Âlusarski Poland
Walter Smietana MA
Agata Sobczak NY
Władysław Socha NY
Longina Soczewka NY
Edward Soliƒski NJ
Margaret Solomon NY
Jadwiga Spoagis NY
Andrzej Stachowiak CT
Amelia Stankiewicz NY
Orkan George Stasior NY
Adam Staszczuk NY
Teresa Stefanowicz NY
Matthew Stefanski NJ
Ben S. Stefanski II OH
Adam Stepien NJ
Walter Stojanowski NY
Carl S. Stoy MA
Marek Stroba, OMI CA
Louis Stypiƒski CT
Irena Suchecki-Szewioła CA
Marek Suchocki FL
Witold Sulimirski NY
Jerzy Âwiàtkowski NY
Danuta Âwi´cicka - Lloyd PA
Maria Âwi´cicka - Ziemianek PA
George Swierbutowicz NY
Tadeusz Swi´tochowski NY
Stanisław Âwistak NY
Robert Synakowski NY
Theodore M. Sysol NY
Sabina Szafrankowska NY
Uta Szczerba NY
Chester Szczotka MI
Halina Szewczyk NY
Stanisława Szkiladz NY
Janusz Szlechta NJ
Anna H. Szpakowska NY
Stanisław H. Szuttenbach NY
Barbara Szydłowski NY
Leonard Szymaƒski OH
Andrew S. Szyposzynski NJ
Andrew Targowski MI
Halina Tarnacka Sadocha NY
Zbigniew Tazbir NH
Irena Trzcionkowska NY
Ann S. Turalski NJ
Henry Turel NY
Tadeusz Turkowski NJ
Zofia Twarowska NY

Bozenna Urbanowicz Gilbride NY
Jon Verbalis NY
Andrzej Vorbrodt NY
Julia Vrzesinsky NY
Witold Waberski CT
Wojciech Walczak NJ
Piotr Wandycz CT
Alexandra Wankowicz NY
Linda Watt Doyle MA
Andrzej Wawryniuk Poland
Genowefa Weber NY
Leszek Wesołowski CA
Albert Wetherell NY
Jozef Wieczerzak NJ
Wanda Wilk NY
Andrew Wise NY
Maria WiÊniewski NY
John F. Witkowski NY
Robert J. Witkowski MI
Stanley Wlodarczyk CT
John B. Wlodkowski ME
Genowefa Wanda Wojcik NY
Jan & Paweł Wojdyła NY
Maria A. Wolfram CA
Irena Wolicka NY
Wojbor A. Woyczynski OH
Jolanta & Wiesław Woêniak NY
Wanda & Kazimierz Wrzeszczyƒski NY
Stanley A. Wyspiaƒski OH
John W. Yanta TX
Monika & Ray Yaworski NY
Matthew Zaba CT
Jarosław Zajàc NY
Jadwiga Zakrzewski NY
Krystyna M. Zaleski NY
Ewa Zalewska NY
Bogusław Zalewski NY
Wieslaw A. Zdaniewsky, Ph.D. NJ
Peter Zendzian NY
El˝bieta ˚eranska NY
Joanna Zieliƒska NY
Eleonora Zieliƒska Poland
Janusz Zieliƒski MI
Thomas Ziglinski IL
Joshua D. Zimmerman NY
Andrzej Ziobroƒ Poland
Aleksandra Ziółkowska-Boehm DE
Helena Zolkowski IL
Angela Zubrzycki NY
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Członkowie zwyczajni, rodzinne – Ordinary members, family
Halina & Kazimierz Babiƒski Canada
Maria & Wiesław Binienda OH
Marta & Marek Brzostek NY
Gra˝yna & Lech Ciszewski NJ
Ryszard & Marzena Jankowiak KS
Joanna & Jacek Karczmarz NY
Henry & Janina Kedron NJ
Norman & Hanna Kelker NY
Leokadia & Władysław Korcz NY
Artur Kowalski NJ
Denis Kubiak TX
Kinga & Jerzy LeÊniak NY
Iwona & Chris Miekina NJ
Jacek Milbrandt PA
Richard J. & Rosemary S. Milczarek IL

Margaret Kostrzewski &
Zdzisław Fortuniak PA
Bogusław & Adriana MyÊliwiec NJ
Krzysztof & Gra˝yna Palczewski OH
Andrzej & Iwona Riess NY
Mateusz & Bogna Sakowicz NY
John and Susan Saletnik MA
Ewa & David Smyk-Fidel, D.D.S. NY
Katarzyna & Zbigniew Solarz NY
Marzena & Adam Stafiej NY
Monika & Leszek Stefaƒski NJ
Jolanta & Leszek Szczepkowski NY
Olga TolÊcik - Uszyƒska TX
Danuta & Eugene Uszyƒski NY
Christopher & Alicja Winnicki NY
Mark & Marina ˚urada NY

Członkowie instytucje - Institutional members
Genevieve E. Young Living Trust, NJ
Genyca Corporation, NJ
City Skyline Inc., NY
Inter Connection Electric Inc., NY
Polish Youth Association of New York, NY
Zych Construction Services Corp., NY

Członkowie organizacje niedochodowe
– Not-for-profit member organizations
Henryk Sienkiewicz Educational Society, INC, NY
Marie Sklodowska Curie Professional Women's Assoc., INC, NY
Our Lady of Poland Church, NY
Polish & Slavic Center, Inc., NY
Polish Army Veteran Association of America Post 74, NY
Polish Army Veterans Association of America, Post 21/201, NY
Polish Supplementary School Council of America, Inc., NY
Polish-American Cultural Center, NY
Polish Army Veterans Association of America District No. 2, Inc., NY
Polish Veterans of World War II, NY
Pulaski Association of Business & Professional Men, Inc., NY
The Polish Mission of Orchard Lake Schools, MI
Polonia Technica, Inc., NY
Polish Youth Association of New York, NY
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Formularz Darczyƒcy
Legionu Honorowego
Ja,
ni˝ej podpisany deklaruj´ ch´ç zostania członkiem Legionu Honorowego Instytutu Piłsudskiego. W ten sposób pragn´ włàczyç si´ w Êwi´towanie 100 rocznicy odzyskania niepodległoÊci przez naszà ojczyzn´, i jednoczeÊnie finansowo wesprzeç Instytut Piłsudskiego kwotà $5,000.
Kwota powy˝sza b´dzie wpłacana
jednorazowo lub
przez okres 3 lat,
w 5 ratach, (ka˝da rata $1000) poczynajàc od dnia
.
Prosz´ o przysyłanie przypomnienia o wpłacie
półrocznej
rocznej.
Wpłaty dokonuj´:
aby uczciç pami´ç osoby:
aby uhonorowaç osob´:
Prosz´ podaç imi´ i nazwisko osoby, którà nale˝y powiadomiç:

Adres:

Podpis, data
Imi´ i nazwisko:
Adres
Stan
Telefon domowy

Miasto
Kod
Telefon w pracy

Email
Dzi´kujemy za deklaracj´ wpłaty.
Kwota donacji jest zwolniona od podatku w USA.
Czek prosimy wystawiç na Pilsudski Institute of America i wysłaç na adres:
Józef Piłsudski Institute of America,
138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222
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Deklaracja Członkowska Instytutu
– Membership Application Form
Pilsudski Institute of America
138 Greenpoint Avenue, Brooklyn, NY 11222
Tel. 212-505-9077
office@pilsudski.org, www.pilsudski.org

Name:

Address:

City:

State:

Phone:

Email:

Zip:

Please accept my application for membership in the Piłsudski Institute of America
Please check one:
$30 Student / Senior

$60 Regular

$100 Non-Profit Org.

$120 Sustaining

$250 Corporations

$1000 Life Member

$5000 Honorary Legionary

Special Donation: $

$80 Dual

Please make check or Money Order payable to Piłsudski Institute of America.
The Institute is a non-profit Educational Institution, Section (501 (c)(3) Internal
Revenue Code; membership dues and donations are tax deductible.
We also gratefully accept institutional memberships, bequests, and other special
contributions.
Please contact the Institute at the address or phone above to discuss details.
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SPONSORZY

» Wojciech Gerson (1831-1901)
"Rysy w Tatrach”,
olej na desce, sygnowany i datowany, 1895, 21x26cm.

A NON-FOR-PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTION
(CONTRIBUTIONS ARE DEDUCTIBLE FOR INCOME TAX PURPOSES - 501 © (3))
138 GREENPOINT AVENUE, BROOKLYN, NY 11222
Tel. 212-505-9077
e-mail: office@pilsudski.org
WWW.PILSUDSKI.ORG

