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Rada Instytutu

wybrane 7 marca 2020 r.

Władze Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Ameryce

» Rada Instytutu Piłsudskiego, 7 marca 2020 r. Od lewej: dr Krzysztof Langowski, Andrzej Pelc,
dr Iwona Korga, Jerzy Âwiàtkowski, dr Ewa K. Hoffman-J´druch, Piotr Kumelowski,
dr Magda KapuÊciƒska, dr Artur J. Kowalski, Ewa Babiarz, dr Jacek Czarnecki, Janusz Skowron.
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Zarzàd Instytutu

Prezes i Dyrektor Wykonawczy
dr Iwona Dràg-Korga

Wiceprezes
dr Ewa Krystyna Hoffman-J´druch

Wiceprezes
dr Artur J. Kowalski

Sekretarz Zarzàdu
dr Jacek Czarnecki

Skarbnik
Piotr Kumelowski

Komisja Rewizyjna
Ewa Babiarz - członek
Janusz Skowron - członek
mec. Paweł Szymaƒski - członek

Zarzàd Instytutu Piłsudskiego dzi´kuje Tomkowi Kalacie za 9 lat pracy
w Radzie Dyrektorów, za dzielenie si´ z nami swojà wiedzà i czasem.

Dyrektor d/s rozwoju
Karolina Obrycki

Kierownik biura
Anna Skupieƒ

Asystent administracyjny
Małgorzata Skrodzki

Współpracownicy
red. Andrzej Józef Dàbrowski
Joanna Zieliƒska

Radca prawny
Rafał Gawłowski
Marta Talarek



Drodzy Przyjaciele,
Członkowie i Sympatycy Instytutu

Ostatni rok działalnoÊci Instytutu mo˝na podzieliç na dwie cz´Êci. Od sierp-
nia 2019 do lutego 2020 realizowaliÊmy działania majàce na celu opiek´ nad ko-
lekcjami, ich opracowanie i udost´pnianie. W naszej siedzibie goÊciliÊmy Paƒ-
stwa na szeregu spotkaƒ otwartych dla publicznoÊci. Były spotkania z historyka-
mi, m.in. z prof. TadeuszemWolszà, prezentacje ksià˝ek m.in. praca wydana przez
IPN pt. „Antykomunizm Polaków w XX wieku”, pokazywaliÊmy ciekawe filmy, tak
jak „Wi´zy krwi” – film o ˚ołnierzach Niezłomnych. ZaprezentowaliÊmy tak˝e dwa
wydarzenia z cyklu „Spotkania z Historià” zwiàzane z Powstaniami Âlàskimi
oraz kolekcjami polskimi w Nowym Jorku na przykładzie New York Public Libra-
ry. W marcu zorganizowaliÊmy kolejnà edycj´ „Biegu Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´-
tych”, w którym wzi´ło udział około 200 osób. KontynuowaliÊmy naszà współpra-
c´ ze szkołami amerykaƒskimi i szkolnictwem polonijnym, oferujàc programy
edukacyjne z dziedziny historii i kultury polskiej.

Z okazji 100-lecia urodzin Êw. Jana Pawła II mo˝na było zobaczyç w Instytu-
cie filmy: „Jan Paweł II. SzukałemWas...” i „Papie˝ Polak”. Podczas spotkania po-
Êwi´conego postaci Êw. Jana Pawła II wysłuchaliÊmy wspomnieƒ Êwiadków histo-
rii i skosztowaliÊmy osławionych kremówek.

W siedzibie Instytutu goÊciliÊmy tak˝e specjalne osobistoÊci. Z okazji Âwi´ta
NiepodległoÊci Polski wykład wygłosił dr Jarosław Szarek, prezes IPN. Instytut
odwiedził tak˝e dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Paƒstwowych.
W lutym natomiast w naszej siedzibie sir Dermot Turing prezentował swojà słyn-
nà ksià˝k´ o Enigmie.

Od kilku miesi´cy wszyscy zmagamy si´ z kwarantannà i wirusem. Od 22
marca do 22 czerwca nasze biuro było nieczynne ze wzgl´du na pandemi´, wszy-
scy pracownicy biura podj´li prac´ zdalnà. Nasze programy i spotkania zostały
odwołane, a archiwum i biblioteka zamkni´te. W trudnym okresie zaprosiliÊmy
wszystkich do Êledzenia naszej strony internetowej, na której prezentowane sà
programy „Poznaj Histori´ online” oraz „Polska Sztuka w Instytucie”.

Wszystkie spotkania zostały przeniesione na platform´ wirtualnà. Na naszej stro-
nie internetowej oraz na profilu FB prezentujemy programy takie jak: „III Edycja No-
cyMuzeów”, obchody rocznicy PowstaniaWarszawskiego oraz programy edukacyjne,
a tak˝e wyjàtkowe obchody 100-lecia zwyci´skiej Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia
te sà realizowane dzi´ki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mam nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce, gdy tylko pozwolà na to wa-
runki, zaprosimy Paƒstwa do naszej siedziby i wtedy razem
b´dziemy mogli kontynuowaç nasze spotkania dotyczàce hi-
storii Polski i Polonii. Teraz pozostaje nam wierzyç, ˝e z Paƒ-
stwa wsparciem doczekamy lepszych czasów i wspólnie zadba-
my o zachowanie i przekazanie wiedzy o polskiej kulturze ko-
lejnym pokoleniom.

dr Iwona Dràg-Korga
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Wszyscy jesteÊmy zgodni - bardzo nam bra-
kuje Marka. Brakuje nam Go, bo był wspaniałym
kolegà i równie wspaniałym fachowcem. W na-
szà pami´ç wbiła si´ mocno Jego troska, by In-
ternet działał jak nale˝y, by sprawnie przebiega-
ła digitalizacja dokumentów, którà kierował i by-
Êmy nadà˝ali za zmianami i ulepszeniami, które
nieustannie wprowadzał do sieci komputerowej.
Ka˝dego z nas pytał, czy potrzebna jest jakaÊ po-
moc. Spokojnie tłumaczył, pomagał, nadzorował,
ujednolicał i korygował bł´dy. Szybko i skutecz-
nie rozwiàzywał niespodziewane komputerowe
problemy, jak nie osobiÊcie, to przez telefon. Je-
go jasny uÊmiech, poczucie humoru i ˝yczliwoÊç
docieplały przyjaznà atmosfer´ panujàcà w Instytucie. WiadomoÊç o Jego nieuleczalnej
chorobie przygn´biła nas wszystkich. ModliliÊmy si´, by los okazał si´ dla Niego łaska-
wy. Tak si´ jednak nie stało. Marek odszedł na zawsze, ale wcià˝ ˝yje w naszej pami´ci
jako ktoÊ bliski i bardzo potrzebny. Mówimy o nim cz´sto.

Dr Iwona Dràg – Korga, prezes i dyrektor wykonawczy naszego Instytutu, wspomina
Marka jako wszechstronnie wykształconego doktora chemii z umiej´tnoÊciami w dzie-
dzinie technologii informatycznej, który w 2006 roku zapoczàtkował w Instytucie re-
wolucj´ informatycznà, szkolenia i programy komputerowe. Z czasem Marek wdro˝ył
te˝ program Koha do katalogowania ksià˝ek, opracował program digitalizacji zbiorów
polegajàcy na trzyfazowym działaniu – paginacja, skanowanie i opisywanie w progra-
mie DSpace. Wszystkie działania były oparte na standardach Êwiatowych – podkreÊla
prezes Korga – dodajàc, ˝e „Instytut w krótkim czasie stał si´ wiodàcà instytucjà w dzie-
dzinie nowoczesnego zabezpieczania zbiorów wÊród instytucji polonijnych na Êwiecie
i partnerem dla instytucji polskich. Marek był te˝ wielkim promotorem powstania Fun-
dacji Instytutu w Polsce, która dzi´ki Jego wytrwałoÊci rozpocz´ła działanie”. Prezes
Korga zapami´tała Marka tak˝e jako „człowieka bardzo wytrwałego w pracy, cierpliwe-
go i wyrozumiałego. Z Jego pomocà trudne zagadnienia informatyczne stawały si´ ja-
sne i zrozumiałe”. Pani prezes przypomniała równie˝ w swym wspomnieniu, ˝e „Ma-
rek nie tylko interesował si´ naukami Êcisłymi, ale doceniał wiedz´ humanistycznà, do-
brze pisał i przemawiał, cenił histori´ i kultur´. Prywatnie był członkiem bardzo
skromnym, całkowicie oddanym rodzinie, zawsze dumny z wnuków. Uwielbiał podró-
˝e, szczególnie w ukochane góry Adirondack. Miał wyraziste poglàdy i do koƒca pozo-
stał wierny swoim przekonaniom”.

NawszechstronnoÊçMarka zwróciła uwag´ równie˝ dr EwaHoffman-J´druch, wicepre-
zes Instytutu, która zanotowała w swymwspomnieniu „DlamnieMarek był człowiekiem re-
nesansowym, rzadkoÊcià w czasach wybujałej technologii. Miał umysł zarówno humanisty,

Wspomnienia o Marku Zieliƒskim,
wieloletnim wiceprezesie naszego Instytutu,
zmarłym 2 listopada 2019 roku.

» Dr Marek Zieliƒski



jak i naukowca w dziedzinie nauk Êcisłych. Dyskusje z Markiem na tematy filozoficzno-
-etyczno-społeczne nieraz były trudne, ale zawsze fascynujàce i niezmiennie dostarczały
Êwie˝ego materiału do przemyÊlenia”. Dr Hoffman-J´druch zapami´tała, ˝e w kontaktach
z ludêmi Marek był „spostrzegawczy, ciepły i niezwykle szczodry, zawsze ch´tny do udziela-
nia pomocy innym. Nieraz dzwoniłam do Zieliƒskich z prymitywnym pytaniem komputero-
wym, nie zawsze o stosownej porze. Czy pozwolisz mi dokoƒczyç kolacj´? Marek pytał
uprzejmie. I za chwil´ ju˝ oddzwaniał i nast´powało długie, cierpliwe tłumaczenie”.

To długie i cierpliwe tłumaczenie zapami´tał te˝ redaktor Andrzej Józef Dàbrowski,
któremu Marek pomagał zarówno w sprawach komputerowych, jak i digitalizacyjnych,
szczególnie przy opisywaniu kolejnych kolekcji dokumentów z naszego archiwum. Po-
za Instytutem obaj panowie podejmowali w rozmowach zagadnienia historiozoficzne,
Êwiatopoglàdowe i obawiali si´ ró˝nych zagro˝eƒ cywilizacyjnych. Wiedza Marka w tej
materii była przeogromna.

Piotr Kumelowski, członek naszej Rady Dyrektorów i zarazem skarbnik wspomina
Marka jako zapalonego „propagatora nowoczesnoÊci, który wkładajàc w projekty kom-
puteryzacji i digitalizacji wszystkie swoje siły doprowadził do sytuacji, ˝e dzisiejszy In-
stytut Piłsudskiego mo˝e Êmiało stawaç w rz´dzie podobnych placówek, posiadajàc
atrakcyjnà, cz´sto odwiedzanà internetowà witryn´ z dost´pem do znacznej cz´Êci
swych zbiorów”. Piotr Kumelowski zauwa˝ył równie˝, ˝e „Marek swojà wiedzà mógł
onieÊmielaç osoby mniej biegłe w nowych technologiach, ale b´dàc osobà cierpliwà –
potrafił wytłumaczyç potrzeb´ modernizacji i drogi wiodàce do celu, jakim była do-
st´pnoÊç zbiorów i dorobku Instytutu – nawet w najdalszych zakàtkach globu”.

Tomasz Kalata, były członek naszej Rady Dyrektorów, wspomina pierwszà współ-
prac´ z Markiem przy projekcie przeniesienia w roku 2009 danych bibliotecznych do
systemu Koha. „Marek zajmował si´ stronà technicznà, ja, jako bibliotekarz, stronà
merytorycznà. Zadanie to zupełnie przekraczało moje umiej´tnoÊci i pami´tam, jak
wielkie wra˝enie wywarł na mnie krótki skrypt napisany przez Marka, który dokonał
koniecznych zmian w ciàgu kilku sekund. Program Jego był dla mnie czymÊ niezrozu-
miałym, ale wspaniałym jak magia. Marek zasiał we mnie w ten sposób ziarnko progra-
misty, które staram si´ do dziÊ piel´gnowaç. Anga˝ował mnie w coraz to nowe inicja-
tywy na rzecz Instytutu. Zwykle nie musiał mnie namawiaç, bo projekty te były zawsze
bardzo intrygujàce i pozwalały mi rozwijaç nowo nabyte umiej´tnoÊci. Traktuj´ Go ja-
ko mojego mentora, choç On prawdopodobnie nigdy nie podchodził w ten sposób do
naszej znajomoÊci. Marek uczył subtelnie - przez przykład. Zawsze dawał do zrozumie-
nia, ˝e jestem dla niego równorz´dnym partnerem”.

Ciepło wspomina Marka tak˝e Karolina Obrycki, nasza dyrektor do spraw rozwoju,
piszàc - „Marek był osobà bardzo ciepłà, otwartà, potrafił stworzyç rodzinny klimat w
Instytucie. Miał rzutki umysł, uwielbiał nowinki techniczne, wcià˝ chciał si´ uczyç, nie
zadowalały Go półÊrodki i łatwe rozwiàzania. Był tytanem pracy, upartym, czasem a˝
m´czàcym w swoim dà˝eniu do perfekcyjnoÊci. Miał bardzo ambitnà wizj´ digitaliza-
cji zbiorów Instytutu, chciał ˝ebyÊmy byli pionierami w tej dziedzinie. Czasem musie-
liÊmy studziç Jego zamiary, gdy˝ niektóre pomysły wykraczały poza nasze techniczne
mo˝liwoÊci. Wiele si´ od Niego nauczyłam, teraz gdy pracuj´ nad czymÊ nowym, za-
stanawiam si´, w jaki sposób On by to zrobił i czy byłby z tego zadowolony”.

Podsumowujàc powy˝sze wspomnienia mo˝na Êmiało stwierdziç, ˝e - mimo i˝ si´ mówi,
˝e nie ma ludzi niezastàpionych - Marek jako osobowoÊç i jako współtwórca nowoczesno-
Êci w naszym Instytucie jest wcià˝ człowiekiem niezastàpionym. CzeÊç Jego pami´ci!
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» Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– za dofinansowanie zadania Zabezpieczanie i popularyzacja zbiorów In-
stytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w ramach programuWspieranie
Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem

– za przyznanie grantu na digitalizacj´ zespołu nr 3 Legiony Polskie w ra-
mach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzàce-
go z Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Grani-
cà Polonika

» Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP
poprzez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
– za wsparcie i przyznanie grantu na realizacj´ dwóch wydarzeƒ pt. Spotka-
nia z historià

» Instytutowi Pami´ci Narodowej
– za kontynuacj´ projektu opracowywania i zabezpieczania zbiorów Instytutu
Piłsudskiego w Ameryce poprzez sfinansowanie przyjazdu szeÊciu archiwi-
stów

» Bibliotece Narodowej
– za oddelegowanie do pomocy w opracowywaniu zbiorów Instytutu dwóch
bibliotekarek

» Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego
– za współprac´ i pomoc w pozyskiwaniu grantów z Polski. Słowa uznania
kierujemy pod adresem dyrektora wykonawczego Pawła Lipki z podzi´ko-
waniem za pomoc i opiek´

» Polsko-Słowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej
– za wsparcie biegu Tropem Wilczym. Biegu Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´-
tych oraz wspieranie programów i spotkaƒ w Instytucie, w tym obchodów
75. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obchodów 100-
lecia Bitwy Warszawskiej

» Mediom:
„Radiu Rampa”, „Kurierowi Plus”, „Nowemu Dziennikowi”, „Białemu Orłowi”
za zamieszczanie ogłoszeƒ, sprawozdaƒ, audycji i informacji zwiàzanych z dzia-
łalnoÊcià Instytutu Piłsudskiego

Podzi´kowania
Rada i Zarzàd Instytutu Piłsudskiego dzi´kujà:
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Donacje pieni´˝ne ($200 i powy˝ej na dzieƒ 19 lipca, 2019 roku)

08/08/19 Mr. & Mrs. Allan J. & Anna K. Snape, Snape Family Fund $1,000.00

08/08/19 Kinga and Derrick T. Komorowski $250.00

09/17/19 Polish & Slavic Federal Credit Union $3,000.00

09/17/19 Polish & Slavic Federal Credit Union $500.00

10/24/19 Michael A. Krzemien $200.00

11/30/19 Shizuko Kato $300.00

12/03/19 Polish & Slavic Federal Credit Union $3,000.00

12/03/19 Ichiro Kato $1,000.00

12/10/19 Krystyna Piórkowska $200.00

12/17/20 Ewa Krystyna J´druch $2,000.00

12/17/20 Christopher Kasparek $200.00

12/19/19 Norman & Hanna Kelker $200.00

12/23/20 Mr. & Mrs. Allan J. & Anna K. Snape, Snape Family Fund $1,000.00

12/30/20 Brzezinski Family Foundation $1,000.00

01/27/20 Polish & Slavic Federal Credit Union $5,000.00 (Bieg Tropem Wilczym)

02/20/20 Joanna Zieliƒska in memory of Marek Zieliƒski $20,000.00

03/10/20 Magda Kapuscinska $1,000.00

03/17/20 Tomasz & Julie Lenkiewicz $500.00

03/18/20 Estate of Gizela Maria Gawronski $19,060.00 (spadek)

06/01/20 Ewa Krystyna J´druch $2,000.00

06/11/20 Elzbieta and David Grove Foundation $5,000.00

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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Dary rzeczowe

W ciàgu ubiegłego roku Archiwum i Biblioteka Instytutu wzbogaciły si´ o no-
we dary, które po opracowaniu b´dà udost´pnione badaczom i czytelnikom.

» Jednà z najcenniejszych pamiàtek jest list królew-
ski Zygmunta Starego z 1513 r.

Ten wyjàtkowy dokument, pochodzàcy z epoki
Jagiellonów, jest darem Alfreda Szebla, znanego
kolekcjonera z Chicago, który od lat współpracuje
z nami i wspiera Instytut. List Króla Zygmunta I
(1467-1548) sporzàdzony wWilnie, datowany jest
na 17 paêdziernika 1513 roku. List, którego orygi-
nalnoÊç została ju˝ wst´pnie potwierdzona, adre-
sowany jest do Jana Mikołajewicza Radziwiłła,
marszałka ziemskiego w ówczesnym Ksi´stwie
Litewskim i dotyczy gruntów Bogusza Bohowity-
nowicza w powiecie słonimskim; podpisany jest imieniem Zygmunt.

Panu Alfredowi bardzo dzi´kujemy za zaufanie.
» Natomiast pan Janusz Ihnatowicz z Houston w stanie Texas przekazał do
Instytutu szereg materiałów dotyczàcych jego rodziców – kpt. Stanisława Jó-
zefa Ihnatowicza i Zofii z Szymanowskich Ihnatowiczowej. Bardzo interesu-
jàcy jest album prowadzony przez Zofi´ w czasie jej słu˝by dla Białego Krzy-
˝a w Pogotowiu Wojennym Kobiet Polskich przy 3. Dywizji Legionów w cza-
sie wojny 1919-1920, (z podpisami Leona Berbeckiego, Helen Johns Kirtland
i Lucian Swift Kirtland) oraz paszport wojskowy Stanisława Ihnatowicza
z 1919 roku. Dar zawiera wiele innych ciekawych dokumentów, z których wy-
branà cz´Êç pokazujemy na załàczonych fotografiach.

Wszystkim darczyƒcom bardzo dzi´kujemy.

Apelujemy o przekazywanie do Instytutu Piłsudskiego
pamiàtek, korespondencji i innego rodzaju zbiorów archiwalnych,
które mogà byç cennym êródłem poszukiwaƒ historycznych.

Nasze zasoby wcià˝ rosnà dzi´ki darom od osób prywatnych i instytucji.



Celem naszych akcji zbierania funduszy jest zapewnienie Instytutowi długo-
terminowej stabilnoÊci finansowej, dzi´ki której b´dzie mógł on nadal pełniç
swà misj´ oraz słu˝yç kolejnym pokoleniom.

Legion Honorowy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
W tym roku obchodzimy 100-lecie Bitwy Warszawskiej, znanej równie˝ jako

Cud nad Wisłà.
15 sierpnia 1920 roku dzi´ki trafnym decyzjom pol-

skiego dowództwa, osobistej postawie naczelnego
wodza Józefa Piłsudskiego oraz wytrzymałoÊci, od-
wadze i m´stwie polskich ˝ołnierzy, została zatrzy-
mana ofensywa Armii Czerwonej. Instytut Piłsud-
skiego w Ameryce posiada w swoim archiwum
bardzo wa˝ne dokumenty i zdj´cia dotyczàce woj-
ny polsko-bolszewickiej, a w szczególnoÊci oryginał
rozkazu do Bitwy Warszawskiej, z podpisem naczel-
nego wodza i dowódców poszczególnych armii.

Setna rocznica Bitwy Warszawskiej jest wyjàtkowà okazjà do wstàpienia do
Legionu Honorowego naszego Instytutu. Legion ten jest tworzony od kilkuna-
stu lat, obecnie nale˝à do niego 23 osoby i organizacje.

Wszyscy, którzy w tym roku zostanà członkami Legionu otrzymajà wyjàtko-
wy prezent - pamiàtkowy medal Bitwy Warszawskiej, a tak˝e odznak´ - replik´
Krzy˝a Legionowego. Imiona i nazwiska osób oraz nazwy instytucji, które dołà-
czà do Legionu Honorowego sà umieszczane na tablicy pamiàtkowej, wyekspo-
nowanej w Galerii Instytutu.

Inicjatywa Legionu Honorowego jest kampanià zbierania funduszy, kwota
donacji wynosi $5000, mo˝na jà odpisaç od podatku w USA. Donacja zostanie
przeznaczona na dalszà działalnoÊç Instytutu. Osoby zainteresowane wstàpie-
niem do Legionu Honorowego prosimy o kontakt z biurem Instytutu pod nume-
rem tel. 212 505 9077 lub kobrycki@pilsudski.org. Aplikacja Legionu Honoro-
wego dost´pna jest na koƒcu Biuletynu.

Zostaƒ członkiem
Jako instytucja niedochodowa utrzymujemy si´ wyłàcznie z grantów, darowizn

oraz składek członkowskich, dlatego goràco zach´camy wszystkich do wst´po-
wania w szeregi członków naszego Instytutu. Deklaracja członkowska dost´pna
jest na koƒcu Biuletynu.

Kampania na rzecz PrzyszłoÊci
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Składamy serdeczne podzi´kowania naszym stałym współpracownikom i wo-
lontariuszom, którzy poÊwi´cajà swój wolny czas na prac´ w Instytucie.

Joanna Zieliƒska i redaktor Andrzej Józef Dàbrowski od lat opracowujà i opisu-
jà zdigitalizowane kolekcje, które nast´pnie trafiajà do naszych zbiorów online.

Nasi wolontariusze wspomagajà Instytut w porzàdkowaniu, digitalizowaniu
i fotografowaniu zbiorów oraz pomagajà przy organizacji ró˝nych uroczystoÊci.
Pracujà pro bono. Do najbardziej aktywnych, zaanga˝owanych i z najdłu˝szym
sta˝em nale˝à panie Barbara Lech i Anna Biesiadecka.

Wdzi´czni jesteÊmy równie˝ Dominikowi Dajce, Aleksandrze Kordze, Kevino-
wi Skowroƒskiemu, Jolancie Szczepkowskiej, Gabrieli Skrodzki, Julii Wojtkow-
ski, Magdalenie Szmitko, Kseni Winnickiej, Lauren Renzoni, Jeremiemu Urba-
niakowi i Piotrowi Myłkowi za pomoc i poÊwi´cony nam czas.

Współpracownicy i wolontariusze

Joanna Zieliƒska Andrzej Józef Dàbrowski

» Wolontariuszki Barbara Lech i Anna Bie-
siadecka przy pracy

» Jolanta Szczepkowska podczas skanowa-
nia dokumentów

» Dominik Dajka » Aleksandra Korga
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» Gabriela Skrodzki i Kevin Skowroƒski wyko-
nujà hymn podczas uroczystoÊci upami´tnia-
jàcej Powstanie Warszawskie

FUNDACJA NA RZECZ
DZIEDZICTWANARODOWEGO
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

DN

Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego z sie-
dzibà w Łodzi, której zało˝ycielem jest nasz Instytut, została zarejestrowana 25
wrzeÊnia 2014 r. w KRS pod numerem 0000524177.

Jej celem jest wspieranie działalnoÊci naukowej i kulturalnej na rzecz polskie-
go dziedzictwa narodowego, szczególnie w obszarze archiwalnym,
bibliotecznym i muzealnym oraz na rzecz zabezpieczania zbiorów,
badania i udost´pniania zasobów kultury i dziedzictwa narodowego
w Polsce i na Êwiecie. Fundacja przyjmuje donacje od osób prywat-

nych i instytucji, które mo˝na przelewaç na konto 34 1090
2590 0000 0001 2601 3346 w Banku Zachodnim WBK.

Fundacja na rzecz
Dziedzictwa Narodowego
imienia Józefa Piłsudskiego
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»Wolontariusze podczas pakowania biuletynów IJP, lipiec 2019 r.

» Piotr Myłek » Ksenia Winnicki



W okresie sprawozdawczym, w ra-
mach naszej współpracy z Instytutem
Pami´ci Narodowej, przebywali w In-
stytucie Piłsudskiego Magdalena Ko-
stempska i Małgorzata Sobczyk-Witko
we wrzeÊniu oraz Maciej Taƒski i Jerzy
Pusiak w paêdzierniku. Pracownicy IPN
podczas swoich miesi´cznych pobytów skanowali i przygotowywali do digitali-
zacji materiały z kolekcji Uchodêcy Polscy w Niemczech. W marcu przybyli do
Instytutu Mariusz Jerominek i Paweł Ziemnicki, aby kontynuowaç prac´, nieste-
ty z powodu wybuchu pandemii ich sta˝ w Nowym Jorku został przerwany.

Dzi´ki wspólnym działaniom naszego Instytutu z Instytutem Pami´ci Naro-
dowej wzrasta iloÊç zdigitalizowanych materiałów. Pracownicy IPN sà zawsze
u nas mile widziani poniewa˝ współpraca z nimi układa si´ znakomicie.

Nasze archiwum powi´ksza si´ o zdigitalizowane i opisane materiały równie˝
dzi´ki pracy naszych stałych współpracowników i wolontariuszy, którzy skanujà
dokumenty (Dominik Dajka) oraz je opisujà (red. Andrzej Józef Dàbrowski).

Archiwum

DZIAŁALNOÂå INSTYTUTU
SIERPIE¡ 2019 – LIPIEC 2020
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» Sta˝ystki z IPN, Magdalena Kostempska i Małgorzata Sobczyk-Witko z Karolinà Obrycki, dy-
rektorem d/s rozwoju IJP. Na zdj´ciu z prawej sta˝yÊci z IPN, Maciej Taƒski i Jerzy Pusiak.

» Red. Andrzej Józef Dàbrowski i wolontariusz Dominik Dajka przy pracy
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Biblioteka Instytutu jest uzupełnie-
niem zasobów archiwalnych. Nasz ksi´-
gozbiór liczy 17,805 tytułów ksià˝ko-
wych i 1,164 tytuły czasopism. Zasób bi-
blioteczny wcià˝ si´ powi´ksza o daro-
wizny indywidualne i przysyłane z Polski
najnowsze publikacje instytucji histo-
ryczno-kulturalnych.

Ze wzgl´du na ograniczone warunki lokalowe, zbiory podlegajà dokładnej
selekcji. Dublety przekazywane sà do innych bibliotek, przeznaczane na nagro-
dy w naszych konkursach lub sprzedawane na kiermaszach ksià˝ki.

Ksià˝ki zapisane sà wewspólnym katalogu polskich bibliotek wmetropolii nowo-
jorskiej, do którego nale˝à zbiory: Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Polskie-
go Instytutu Naukowego w Ameryce i Fundacji Kulturalnej w Clark. Wspólny zuni-
fikowany katalog jest dost´pny online. Ma on na celu ułatwiç badaczom dost´p do
zbiorów, tworzàc jedno narz´dzie przeszukiwania. W tym roku do wspólnej bazy bi-
bliotecznej dołàczyła równie˝ Fundacja KoÊciuszkowska, nad zbiorami której praco-
wały w paêdzierniku panie Małgorzata Kurowska i Małgorzata Grochowska
z Biblioteki Narodowej. Panie sp´dziły równie˝ kilka dni w Instytucie Piłsudskie-
go, gdzie prowadziły prace porzàdkowe w bibliotece. Przejrzano kilka kartonów ró˝-
norodnych zbiorów bibliotecznych. Skatalogowano i włàczono do ksi´gozbioru ok.
30 nowych egzemplarzy ksià˝ek, uzupełniono zasób czasopism, uporzàdkowano
broszury i druki ulotne. Pozostałe materiały biblioteczne, ze wzgl´du na niezgodnoÊç
z profilem gromadzenia zbiorów lub ich fizyczny stan zachowania, wytypowano do
selekcji. Najciekawsze z nich przygotowano do sprzeda˝y podczas kiermaszu (usu-
ni´to sygnatury i pieczàtki własnoÊciowe biblioteki). Kontynuowano rozpocz´te rok
temu szkolenie z katalogowania i obsługi systemu bibliotecznego Koha. Udzielono
konsultacji dotyczàcych zasad gromadzenia, opracowania i udost´pniania zbiorów.
Dzi´ki pomocy pracowników Biblioteki Narodowej, biblioteka
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest uporzàdkowana
i opracowana w całoÊci, wszystkie zbiory dost´pne sà we
wspomnianym wspólnym katalogu elektronicznym
Bibliotek Polonii Amerykaƒskiej.

Biblioteka



W okresie sprawozdawczym tematyka poszukiwaƒ korzystajàcych z archi-
wum IJP była bardzo ró˝na. Z materiałów archiwalnych korzystali nast´pujàcy
badacze:
» 12 sierpnia 2019 – Oleksandr Avramchuk – doktorant z Uniwersytetu War-
szawskiego, badajàcy stosunki polsko-ukraiƒskie wÊród emigracji na terenie
USA – Archiwum Włodzimierza Bàczkowskiego i archiwum profesora Maria-
na Kamila Dziewanowskiego,

» 28 sierpnia – Beata Nowacka z Uniwersytetu Âlàskiego – zakres badaƒ: Mel-
chior Waƒkowicz. Przejrzane archiwa Stefana Kopra, Michała Kryspina Paw-
likowskiego, Melchiora Waƒkowicza, Wacława J´drzejewicza, Klaudiusza
Hrabyka,

» 3-17 wrzeÊnia – Bartosz Czajka – Katolicki Uniwersytet Lubelski – zakres ba-
daƒ: postaç Tytusa Filipowicza, działacza społecznego i niepodległoÊciowego,
dyplomaty, ambasadora RP w USA w latach 1929-1932,

» 9 wrzeÊnia – Katlin Sullivan – zainteresowanie takimi postaciami jaki: Fran-
ciszka Mannówna, Abraham Gancwajch, Adam ˚urawin, Lolek Skosowski.

» 17 wrzeÊnia – Grzybowska Agnieszka – Wojskowe Biuro Historyczne – zakres
poszukiwaƒ: płk. Ignacy Matuszewski, Henryk Floyar-Rajchman, Lechoƒ, Wa-
cław Lipiƒski, Kazimierz Wierzyƒski, Zdzisław Czermaƒski, Maksymilian W´-
grzynek, ambasador Michał Sokolnicki,

» 2-18 paêdziernika – Łukasz Obrylak, doktorant z Instytutu Historii PAN – ba-
da stosunki polsko-rosyjskie na emigracji w latach 1939-1956,

» 21 paêdziernika – prof. Marek Kornat z Instytutu Historii PAN – zakres poszu-
kiwaƒ: ambasador Józef Lipski/edycja dokumentów do biografii,

» 31 paêdziernika – Igor Zakrzewski i Katarzyna Ochociƒska z Gdaƒska,
» 19 listopada – Arkadiusz Stasiak z Instytutu Historii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego – zakres badaƒ: polska tradycjonalistyczna myÊl polityczna
w pierwszej połowie XX wieku. Korzystał z archiwum ambasadora Józefa Lip-
skiego,

» 6-10 stycznia – prof. Sławomir Łukasiewicz – KUL/Fulbright Harvard Univ. –
zakres badaƒ: polscy sowietolodzy w USA,

» 3 lutego – Piotr Puchalski – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
– zakres badaƒ: polska polityka kolonialna w I połowie XX wieku,

» 11 lutego- Mateusz Strzelecki z Akademii Muzycznej w Łodzi – zainteresowa-
nie Rudolfem Rathaus,

» 11 lutego – Piotr Wyszomirski i Magdalena Olszewska z Fundacji Pomysłodal-
nia – zakres badaƒ: Bronisław Piłsudski,

» 18 lutego – Marcin Dybowski z Fundacji NiepodległoÊciowej – zakres ba-
daƒ: Wacław Studnicki i Kazimierz Sosnkowski,

» 28 Lutego – David Nelson Black – zakres badaƒ: oficerowie polscy i uchodê-
cy polscy w 1940-1960,

» 10 marca – Piotr Długoł´cki z MSZ – korzystał z archiwum Michała MoÊcickie-
go, Tytusa Komarnickiego i Tytusa Filipowicza.

Badania naukowe
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Kwerendy
Bardzo wa˝nà cz´Êcià prac Instytutu Piłsudskiego sà kwerendy archiwalne,

wykonywane na zamówienie instytucji naukowych i osób prywatnych. Najcz´-
Êciej zapotrzebowanie składajà naukowcy, poszukujàcy materiałów do swoich
prac doktorskich lub projektów badawczych. Pomagamy te˝ studentom, zbiera-
jàcym materiały do ró˝nych opracowaƒ historycznych i osobom prywatnym, po-
szukujàcym informacji dotyczàcych członków rodziny. Zamówienia przychodzà
z ró˝nych cz´Êci Êwiata i staramy si´ zawsze słu˝yç wszystkim rzetelnà pomocà.

W okresie sprawozdawczym wykonaliÊmy około 40 kwerend na zamówienie
osób prywatnych i instytucji. Udost´pnione zostały m.in. materiały dotyczàce:
» Powstaƒ Âlàskich,
» Polskiego Ruchu WolnoÊciowego NiepodległoÊç i Demokracja,
» korespondencja Wandy Dynowskiej z Ignacym Matuszewskim i Wacławem J´-
drzejewiczem,

» materiały dotyczàce Adama Miłob´dzkiego,
» listy poselstwa RP w Meksyku do poselstwa RP w Buenos Aires,
» wspomnienia z kolekcji Sybiracy,
» zdj´cia polskich uchodêców w Rumunii, na W´grzech i Litwie,
» materiały dotyczàce organizacji kombatanckich w Pary˝u – zbiór gen. Józefa
Jaklicza,

» fotografie z kolekcji Dzieci polskie w ZSRR,
» polska prasa z okresu 1947 zwiàzana z ucieczkà Stanisława Mikołajczyka z Polski,
» materiały z kolekcji nr 30 dotyczàce Litwy Ârodkowej,
» listy Władysława Studnickiego do brata Wacława i wiele innych.

Z racji obchodów w tym roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej otrzymaliÊmy
du˝o zapytaƒ i próÊb o udost´pnienie materiałów zwiàzanych z Wojnà Polsko-
-Bolszewickà. Kancelaria Sejmu RP zamówiła skany szyfrogramów bolszewic-
kich. Trzy szyfrogramy Armii Czerwonej zapowiadajàce atak na warszawskà
Prag´ i sforsowanie Wisły w celu zdobycia Warszawy, potrzebne były do wyko-
rzystania w wirtualnej galerii poÊwi´conej 100. rocznicy tej˝e Bitwy. Skany szy-
frogramów bolszewickich zamówiło równie˝ Muzeum Narodowe w Krakowie,
przygotowujàce wystaw´ na ten sam temat.

Natomiast Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało wystaw´ poÊwi´conà
stosunkowi paƒstw europejskich do Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r. oraz sa-
mej Bitwie Warszawskiej. W wystawie wzi´ła udział Naczelna Dyrekcja Archi-
wów Paƒstwowych, która przygotowała 5 plansz ukazujàcych udział lotników
amerykaƒskich w wojnie 1920 r. W tym celu zamówiono kopie dokumentów
Meriana C. Coopera i pułkownika Cedrica E. Fauntleroya oraz zdj´cia wybra-
nych medali i odznaczeƒ z okresu Wojny Polsko-Bolszewickiej.

Wiele zapytaƒ dotyczyło poszukiwaƒ przodków, sà to trudne kwerendy, ale
czasem udaje si´ natrafiç na jakiÊ Êlad w dokumentach.

Wszystkie informacje o tym, jak zamawiaç kwerendy, zamieszczone sà na na-
szej stronie: http://www.pilsudski.org/portal/pl/zbiory/korzystanie-z-archiwum
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Otwarte spotkania w Instytucie zostały zawieszone
z koƒcem marca ze wzgl´du na zagro˝enie koronawi-
rusem, dlatego na okres wakacyjny przygotowaliÊmy
ciekawe wydarzenia, które zostały udost´pnione na
platformach wirtualnych, m.in. na stronie Instytutu –
www.pilsudski.org oraz na platformie FB.

1. III Edycja Nocy Muzeów
Tegoroczna edycja Nocy Muzeów poÊwi´cona jest dynastii Jagiellonów. In-

spiracjà do wybrania tego tematu był dar kolekcjonera Alfreda Szebla – list kró-
lewski Zygmunta I Starego, który Instytut Piłsudskiego otrzymał latem 2019 r.
List datowany 17 paêdziernika 1513 roku został sporzàdzony w Wilnie i adreso-
wany jest do Jana Mikołajewicza Radziwiłła, marszałka ziemskiego w ksi´stwie li-
tewskim. List napisany w j´zyku staroruskim opatrzony jest podpisem Zygmunt.

Do współpracy w III edycji Nocy Muzeów zaprosiliÊmy dr. hab. Wiktora Szym-
borskiego, wykładowc´ Uniwersytetu Jagielloƒskiego i znawc´ tej epoki, który
w prezentacji zatytułowanej Czasy panowania Zygmunta I opowiada o dwo-
rze królewskim na Wawelu w Krakowie, o kulturze i religijnoÊci tamtych cza-
sów. Młodsze pokolenie, czyli dzieci i młodzie˝ zaprosiliÊmy natomiast na warsz-
taty o dawnej sztuce pisania listów i kaligrafii – Tajemnica w kopercie – prowa-
dzone przez dr Joann´ Kozak, historyka sztuki.

2. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego
Dr Iwona Korga w prezentacji filmowej przedstawiła zbiory Instytutu doty-

czàce uczestników i przebiegu Powstania. W filmie pokazane zostały materiały
Zofii i Stefana Koprów przekazane przez ich syna Piotra w 2018 r. Zofia była pie-
l´gniarkà w Powstaniu Warszawskim, Stefan uratował jà z Getta Warszawskie-
go. Był zwiàzanym z AK sprawozdawcà polowym, napisał dziennik z Powstania.
Po wojnie wraz z rodzinà zamieszkał w USA.

3. Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej
Dr Iwona Korga opowiedziała o zbiorach Instytutu poÊwi´conych Wojnie Pol-

sko-Bolszewickiej 1919-1921 z kulminacyjnym zwyci´stwem w Bitwie Warszaw-
skiej. Przedstawiła kolekcj´ nr 3 Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego gen. Tadeusza Rozwadowskiego, zaprezentowała wybrane zdj´cia, do-
tyczàce tematu oraz opowiedziała o cennych pamiàtkach zwiàzanych z 7 Eska-
drà MyÊliwskà im. Tadeusza KoÊciuszki, w której walczyli amerykaƒscy piloci.
W Instytucie przechowywane sà odznaczenia jednego z oficerów eskadry Meria-
na C. Coopera.

Wakacyjne programy dofinansowane
ze Êrodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP
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4. Programy edukacyjne
ZmyÊlà o dzieciach i młodzie˝y przygotowaliÊmy te˝, w ramach grantu MKiDN,

warsztaty edukacyjne prowadzone przez dr Joann´ Kozak –
» Jak zostaç Indiana Jones? Kurs archiwistyczny dla poczàtkujàcych.
» Jak wytresowaç smoka?
» Galeria Instytutu Piłsudskiego – historia malarstwa przełomu XIX i XX
wieku.
Wszystkie programy sà dost´pne na naszej stronie internetowej i profilu FB.

Zapraszamy do zapoznania si´ z materiałami.

W Instytucie realizujemy tak˝e projekty z dziedziny digitalizacji. W tym roku
pracujemy nad udost´pnieniem kolekcji fotografii i kart pocztowych. W ramach
grantu MKiDN nad tym projektem pracujà wyszkoleni w tym kierunku studenci
nowojorskich uczelni, Aleksandra Korga i Dominik Dajka. Ich działania koncen-
trujà si´ na wyborze fotografii przedstawiajàcych architektur´, ˝ycie oraz wyda-
rzenia polityczne i sportowe z okresu II Rzeczypospolitej. Skanowane sà równie˝
fotografie z wizerunkami przedstawiajàcymi Legiony Polskie 1914-1918.

Zach´camy do korzystania z materiałów online
i odwiedzenia naszej strony www.pilsudski.org

» Ola Korga wybiera zdj´cia do skanowania

» Dominik Dajka skanuje karty pocztowe
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Kalendarium wydarzeƒ

Od sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. Instytut goÊcił wiele znamienitych osób.
Odwiedzili nas pracownicy Rzàdu RP, politycy, historycy, pisarze, działacze spo-
łeczni i wielu innych.
» 6 sierpnia goÊciem honorowym w Instytucie podczas obchodów 75. rocznicy
Powstania Warszawskiego był kpt. Mieczysław Madejski.

» 15 sierpnia goÊciliÊmy dyrektora programowego Radia Gdaƒsk, Michała Rze-
piaka z rodzinà. GoÊcie zwiedzili Instytut i zapoznali si´ z naszà działalnoÊcià.

» 20 sierpnia Instytut odwiedził Jerzy K. Malewicz, Powstaniec Warszawski od
lat mieszkajàcy w Nowym Jorku, który podzielił si´ wspomnieniami z okresu
wojny.

» Od 2 do 26 wrzeÊnia goÊciliÊmy pracowników
Instytutu Pami´ci Narodowej. Panie Magdale-
na Kostempska i Małgorzata Sobczyk-Witko
pomagały w Instytucie, skanujàc kolekcj´ ar-
chiwalnà Uchodêcy Polscy w Niemczech.

» Od 17 do 30 wrzeÊnia przebywała w Instytucie,
celem przeprowadzenia kwerendy archiwal-
nej na potrzeby Wojskowego Biura Historycz-
nego, pani Agnieszka Grzybowska.

» We wrzeÊniu praktyk´ zawodowà, obejmujàcà
skanowanie dokumentów i porzàdkowanie ar-
chiwów, odbyła Joanna Beksiak z lubelskiego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

» 7 paêdziernika odwiedził nas naczelny dyrektor
ArchiwówPaƒstwowych, dr Paweł Pietrzykwraz
z panià Katarzynà Kiliszek.

Wizyty

» Powstaniec Warszawski, kpt. Mieczysław Madejski ps. Marek

» Katarzyna Kiliszek, dr Paweł
Pietrzyk, dr Iwona Korga



Tego samego dnia goÊciliÊmy sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika
rzàdu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotra Naimskiego, któ-
ry zawitał z kurtuazyjnà wizytà.

» 16 paêdziernika goÊciliÊmy dyrektor Dorot´ Janiszewskà-Jakubiak oraz Pio-
tra Ługowskiego z Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowe-
go za Granicà POLONIKA.

» 5 listopada goÊciem Instytutu był konsul Mateusz Gmura, który wziàł udział
w Spotkaniach z historià.

» 11 listopada goÊciliÊmy delegacj´ Instytutu Pami´ci Narodowej w osobach
prezesa Jarosława Szarka i dyrek-
tor Marzeny Kruk.

Odwiedzili nas równie˝ Mariusz
˚uławnik, zast´pca dyrektora ar-
chiwum IPN oraz Paweł Zielony
z Archiwum IPN.

» 27 listopada goÊciliÊmy uczniów
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Białymstoku, przebywajà-
cych w Nowym Jorku w ramach
projektu CPSD Rodzina Polonijna.
MieliÊmy równie˝ przyjemnoÊç

goÊciç przedstawicieli Fundacji im.
Janusza Kurtyki: prezesa zarzàdu
Pawła Kurtyk´ i Łukasza Płoskie-
go oraz profesora TadeuszaWolsz´.

» W styczniu goÊciliÊmy w Instytucie
dr. hab. Sławomira Łukasiewicza
z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, który korzystał z archiwum,
zbierajàc informacje do swojej naj-
nowszej publikacji.
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»Wizyta sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rzàdu ds.
strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotra Naim-
skiego. Na zdj´ciu w Êrodku.

» Konsul Mateusz Gmura
i dr Iwona Korga

»Wizyta prezesa IPN. Na zdj´ciu dr Iwona Kor-
ga, dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Marze-
na Kruk.



– 21 –

» Wmarcu odwiedził nas i korzystał przez kilka dni z archiwum dr Piotr Puchal-
ski, adiunkt Katedry Historii Najnowszej na Uniwersytecie Pedagogicznym im.
KEN w Krakowie.

» Na poczàtku marca goÊciliÊmy w Instytucie pracownika naukowego Polskie-
go Instytutu Spraw Mi´dzynarodowych, historyka Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Piotra Długoł´ckiego, który równie˝ korzystał ze zbiorów naszego
archiwum.

» 4 sierpnia 2019 r. dr Iwona Korga wzi´ła udział w uroczystych obchodach
Âwi´ta ˚ołnierza, zorganizowanych przez 12 Placówk´ Stowarzyszenia Wete-
ranów Armii Polskiej w Ameryce w Bensalem w Pensylwanii. Obchody rozpo-
cz´ły si´ polowà mszà, po której miała miejsce uroczysta akademia z defila-
dà. Podczas akademii prezes Korga wygłosiła okolicznoÊciowy wykład zatytu-
łowany Bitwa Warszawska w stulecie zwyci´stwa. UroczystoÊç zakoƒczyła
si´ ceremonià wr´czenia medali SWAP. Medalem Ignacego Paderewskiego
przyznawanym osobom zasłu˝onym dla Polski i Polonii została odznaczona dr
Iwona Korga, prezes i dyrektor wykonawcza IJP.

» 24 wrzeÊnia odbyło si´ w siedzibie naszego Instytutu spotkanie inaugurujàce
7 edycj´ Przystanku Historia, wyda-
rzenia przygotowanego przez Stowa-
rzyszenie Pami´ç we współpracy z In-
stytutem Pami´ci Narodowej. Tego-
rocznymi goÊçmi Przystanku Historia
byli Grzegorz Nawrot i Katarzyna Helik
z Biura Edukacji Narodowej IPN, od-
dział w Łodzi. Grzegorz Nawrot wystà-
pił z wykładem zatytułowanym Pakt
Hitler-Stalin z perspektywy 80-lecia.

UroczystoÊci, spotkania i prelekcje

» Odznaczeni medalem Ignacego Paderewskiego, wÊród nich dr Iwona Korga

» Grzegorz Nawrot z łódzkiego odziału IPN



» 22 paêdziernika odbyło si´ pierwsze wydarzenie z cyklu Spotkania z histo-
rià. Spotkaniu poÊwi´conemu setnej rocznicy wybuchu I Powstania Âlàskie-
go nadaliÊmy tytuł Co zdarzyło si´ na Âlàsku w latach 1919-1921. Prezes
Iwona Korga zaprezentowała kolekcje Powstaƒ Âlàskich z archiwum Instytu-
tu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, po czym zebrani obejrzeli film dokumen-
talny o historii Âlàska zatytułowany Zawitała pi´kna wolnoÊç. Wydarzenie
przygotowane zostało we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w No-
wym Jorku oraz Muzeum Powstaƒ Âlàskich w Âwi´tochłowicach.

» 29 paêdziernika zaprosiliÊmy na spotkanie autorskie z pracownikami IPN,
którzy jako redaktorzy i autorzy swojej najnowszej ksià˝ki Antykomunizm
Polaków w XX wieku przedstawili t´ tematyk´ od okresu odzyskania przez
Polsk´ niepodległoÊci a˝ do czasów współczesnych. Byli to: dr hab. Piotr Kar-
dela, dr hab. Karol Sacewicz, dr hab. Marcin Kruszyƒski oraz dr Paweł Warot.

» 5 listopada odbyło si´ kolejne wydarzenie z cyklu Spotkania z historià. Te-
go dnia po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowaliÊmy najnowszy dar kolekcjo-
nera Alfreda Szebla do archiwum Instytutu – list królewski Zygmunta I Sta-
rego z 1513 r. Dr Bogdan Horbal, kurator zbiorów słowiaƒskich i wschodnio-

europejskich w New York Public Library opo-
wiedział o polskich zbiorach w NYPL, a pre-
zes IJP Iwona Korga, zaprezentowała wysta-
wy online Instytutu o Ignacym Paderewskim
i Józefie Piłsudskim. Projekt został współfi-
nansowany ze Êrodków polonijnych Konsula-
tu Generalnego RP w Nowym Jorku.

» 11 listopada odbył si´ w Instytucie Dzieƒ
Otwarty z udziałem prezesa Instytutu Pami´ci
Narodowej. Dr Jarosław Szarek wystàpił z wy-
kładem zatytułowanym Ostatnie boje Mar-
szałka. Zwyci´skie zmagania o pami´ç le-
gionowà w PRL. Tego dania mo˝na było te˝
zwiedziç Instytut, zakupiç ksià˝ki na kierma-
szu, a najmłodsi nasi sympatycy wykonali pod-
czas wizyty u nas patriotyczne ozdoby.
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» Promocja ksià˝ki „Antykomunizm Polaków w XX wieku”

» Dr Bogdan Horbal z New York Pu-
blic Library goÊcił w IJP z wykła-
dem w ramach „Spotkaƒ z Histo-
rià”. Na zdj´ciu z dr Iwonà Kor-
gà iPiotemKumelowskim(z lewej).



» 13 listopada, z okazji rocznicy Narodowego Âwi´ta NiepodległoÊci oraz na
proÊb´ członków polonijnego Klubu Seniora Amber, prezes Instytutu dr Iwona
Korga wystàpiła z krótkim wykładem o Józefie Piłsudskim w nawiàzaniu do
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

» 14 listopada Instytut Piłsudskiego w Ameryce we współpracy z Fundacjà Ko-
Êciuszkowskà i Fundacjà im. Janusza Kurtyki zaprosił na spotkanie zatytuło-
wane Âwiadkowie prawdy i ich spuÊcizna. Polska polityka historyczna
w kontekÊcie wydania przez Fundacj´ im. Janusza Kurtyki w USA ksià˝-
ki “Encounter with Katyƒ” Tadeusza Wolszy. Spotkanie, w którym udział
wziàł autor, połàczone było z promocjà tej˝e ksià˝ki.

» 3 grudnia odbyło si´ w Instytucie spotkanie z Wojciechem Grochowalskim,
prezesem Mi´dzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Ło-
dzi. Wojciech Grochowalski opowiedział o Piłsudskim jako człowieku kultury.
GoÊciem specjalnym była Eva Rubinstein, córka wielkiego pianisty Artura
Rubinsteina.
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» Prezes IPN dr Jarosław Szarek w otoczeniu uczestników spotkania

» Dr Iwona Korga w otoczeniu Seniorów z klubu Amber
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» 10 grudnia odbyło si´ spotka-
nie promujàce ksià˝k´ Laris-
sy Baldovin i Ani Koszykow-
ski zatytułowanà Przystanek
Gliwice/Pitstop Gliwice. Spo-
tkanie, na którym obecna była
autorka Larissa Baldovin, po-
prowadził dla licznie zgroma-
dzonej publicznoÊci znany
w Êrodowisku polonijnym dr
Henryk Cioczek.

» 14 grudnia odbyła si´ tradycyjna Gwiazdka, na którà przybyli przyjaciele
i sympatycy IJP. Błogosławieƒstwa zebranym udzielił proboszcz parafii Êw. Cyryla
i Metodego na Greenpoincie, ks. Eugeniusz Kotliƒski; goÊciliÊmy konsula Kami-
la Henne, przedstawicieli PSFCU na czele z dyrektorem Bogdanem Chmielew-
skim, przedstawicieli oÊwiaty, mediów, zaprzyjaênionych placówek i instytucji.

» Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Âwi´tego Jana Pawła II,
z tej okazji nasze spotkania z publicznoÊcià w nowym 2020 roku rozpocz´li-
Êmy wspomnieniem tej wyjàtkowej postaci. We wtorek 4 lutego zaprosiliÊmy
na spotkanie o Êw. Janie Pawle II, które rozpocz´liÊmy przypomnieniem filmu
Aliny Czerniakowskiej Papie˝ Polak.
W tym filmie dokumentalnym z 1997
roku trafnie i pi´knie została pokazana
droga do wolnoÊci, którà poprowadził
Jan Paweł II swojà umiłowanà Ojczy-
zn´, Polsk´. Po filmie był czas na wspo-
mnienia naszych spotkaƒ z Ojcem Âwi´-
tym – opowiadali o nich redaktor Andrzej
Józef Dàbrowski, nasz stały współpra-
cownik oraz Mieczysław Pajàk, prezes
Koła Fundacji im. Jana Pawła II w No-
wym Jorku.

» Promocja ksià˝ki "Przystanek Gliwice"

» Prezes Koła Fundacji im. Jana Pawła
II Mieczysław Pajàk oraz redaktor An-
drzej Józef Dàbrowski

» Załoga Instytutu podczas Gwiazdki
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Najwa˝niejsze wydarzenia

6 sierpnia odbyło si´ w siedzibie In-
stytutu spotkanie poÊwi´cone 75. Rocz-
nicy Wybuchu Powstania Warszawskie-
go. GoÊciem honorowym w tym dniu
był Powstaniec Warszawski kpt. Mie-
czysław Madejski ps. Marek. Obecni
byli równie˝: Konsul RP w Nowym Jor-
kuMateusz Gmura, prezes CPSD dr Do-
rota Andraka, harcerze i harcerki huf-
ców Podhale i Warmia.

75. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

» 3 wrzeÊnia pokazaliÊmy zebranej publicznoÊci film Dariusza Walusiaka zaty-
tułowanyWi´zy krwi. Film opowiadajàcy histori´ ˝ołnierzy NSZ i kpt. Hen-
ryka Flamego Bartka spotkał si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem.

» 15 paêdziernika pokazaliÊmy film dokumentalny pt. Jan Paweł II. Szukałem
Was... Spotkanie z publicznoÊcià poprowadził red. Andrzej Józef Dàbrowski,
który wygłosił słowo wst´pne oraz poprowadził dyskusj´ po projekcji.

» 22 paêdziernika w ramach Spotkaƒ z historià pokazaliÊmy film Zawitała
pi´kna wolnoÊç.

Kino Ziuk

» W poniedziałek 17 lutego od-
było si´ spotkanie autorskie
z sir Dermotem Turingiem,
wielokrotnie nagradzanym i do-
cenianym na Êwiecie autorem,
który zaprezentował swojà
najnowszà ksià˝k´ zatytuło-
wanà X, Y, Z – prawdziwa
historia złamania szyfru
enigmy. Jest to pierwsza an-
gielska relacja z pracy polskich
łamaczy kodu i tego, jak bar-
dzo przyczynili si´ oni do roz-
szyfrowania kodu Enigmy. Dermot Turing wykorzystał ostatnio odtajnione ar-
chiwa do swojej najnowszej ksià˝ki, która opowiada o współpracy Francji,
Wielkiej Brytanii i Polski w złamaniu słynnego szyfru Enigmy. Ksià˝k´ mo˝-
na było kupiç w obydwu j´zykach – polskim i angielskim.

» Spotkanie z Sir Dermotem Turingiem

» Kpt. Mieczysław Madejski w otoczeniu pra-
cowników IJP
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Dzi´ki Małgorzacie i Romanowi Stasiukom oraz Wojciechowi Budzyƒskie-
mu z Klubu MiłoÊników Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby, uczestnicy
spotkania mogli podziwiaç cz´Êç kolekcji, w skład której wchodzà mundury,
broƒ, opaski powstaƒcze. Dzi´ki Radiu „Rampa” ka˝dy mógł obejrzeç relacj´
z uroczystoÊci, poniewa˝ transmitowana była na ˝ywo. Podczas spotkania od-
czytane zostały te˝ fragmenty powstaƒczych dzienników prowadzonych przez
Stefana Kopra, który podczas Powstania pełnił funkcj´ polowego sprawozdaw-
cy wojennego. W archiwum Instytutu znajduje si´ cała kolekcja poÊwi´co-
na Stefanowi i Zofii Koprom.

» Prezes IJP dr Iwona Korga wita przybyłych goÊci na czele z kpt. Mieczysławem Madejskim,
konsulem RP w Nowym Jorku Mateuszem Gmurà, prezesem CPSD dr Dorotà Andrakà i pre-
zesem KPA z Long Island Zbigniewem Kurjaƒskim.

» Upominki dla uczestników spotkania
ufundowane przez Muzeum Powstania
Warszwskiego w Warszawie

» Mundury z Klubu MiłoÊników Milita-
riów Polskich im. Andrzeja Zaremby



100-lecie Bitwy Warszawskiej

W tym roku obchodzimy 100-lecie Bitwy Warszawskiej, która rozegrała si´
pod Warszawà w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku. Bitwa Warszawska była bez
wàtpienia najwa˝niejszym wydarzeniem wojny polsko-bolszewickiej. Polska
obroniła swà niepodległoÊç i uchroniła Europ´ przed zalewem komunizmu.
Zwyci´stwo w tej walce było mo˝liwe dzi´ki osobistej postawie Naczelnego
Wodza Józefa Piłsudskiego, ale te˝ wytrzymałoÊci i odwadze polskich ˝ołnierzy
oraz patriotycznej postawie narodu polskiego.
Zwyci´stwo Polski nad Armià Czerwonà Francuzi porównywali do bitwy

nad Marnà, która w 1914 r. ocaliła Pary˝ i Francj´. Lord Edgar Vincent d’Aber-
non, szef misji brytyjskiej w Polsce, nazwał Bitw´ Warszawskà osiemnastà de-
cydujàcà bitwà w dziejach Êwiata.
To właÊnie Instytut Piłsudskiego w Ameryce posiada w archiwum najwa˝niej-

sze, zachowane dokumenty i zdj´cia dotyczàce woj-
ny polsko-bolszewickiej, w szczególnoÊci Bitwy War-
szawskiej. Dodatkowo w Galerii Instytutu prezento-
wane sà pamiàtki zwiàzane z udziałem amerykaƒ-
skich lotników w tej Bitwie.

Z pewnoÊcià wiele osób zastanawia si´, w jaki
sposób dokumenty te trafiły do Instytutu Piłsud-
skiego. Otó˝ dokumenty zwiàzane z wojnà polsko-
-bolszewickà i Bitwà Warszawskà sà przechowy-
wane w Instytucie od 1943 roku. Kolekcja ta sta-
nowi fragment zbiorów przedwojennego Instytu-
tu Józefa Piłsudskiego, działajàcego w Warszawie
od 1923 roku. Akta te wraz z innymi kolekcjami
zostały uratowane we wrzeÊniu 1939 roku z pło-
nàcej Warszawy i przewiezione do Rumunii, na-
st´pnie trafiły do Francji, potem do Lizbony, skàd

» Józef Piłsudski podczas przeglàdu I Pułku Szwole˝erów, Warszawa 1919

» Przetłumaczona kopia sowiec-
kiej depeszy rozszyfrowana
przez polski radiowywiad.



w roku 1941 wysłano je do Stanów
Zjednoczonych. Skrzynie otwarto
w Ambasadzie RP w Waszyngtonie
a nast´pnie materiały zostały prze-
kazane do Instytutu Piłsudskiego
w Ameryce, który odrodził si´ 4 lip-
ca 1943 r. w Nowym Jorku. Dzi´ki
wywiezieniu ich do Ameryki, doku-
menty te przetrwały i od dziesi´ciole-
ci słu˝à badaczom, historykom, fil-
mowcom i studentom.
Najwi´kszà kolekcjà w grupie ura-

towanych archiwów sà dokumenty Ad-
iutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Kolekcja za-
wiera 105 jednostek archiwalnych i liczy 6 metrów
bie˝àcych.W skład zespołu wchodzà dokumenty kan-
celarii Naczelnika Paƒstwa i Naczelnego Wodza od li-
stopada 1918 do grudnia 1922 r. Kolekcja ta zawiera
najwa˝niejsze dokumenty êródłowe dotyczàce walki
o granice paƒstwa polskiego. Najciekawsze dokumenty
znajdujà si´ jednak w trzech tekach gen. Tadeusza Roz-
wadowskiego, który od 22 lipca objàł funkcj´ Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego i sprawował jà przez kolejne kilka lat.
WÊród tych dokumentów znajdujà si´:

– sowiecka depesza przej´ta i rozszyfrowana przez polski radio-wywiad. Jest to
tłumaczenie szyfrogramu z 24 lipca, 1920 roku, dotyczàce ustawienia wojsk
Armii Czerwonej.

– rozkaz nr 8358 do przegrupowania i zorganizowania obrony na linii Wisły. Po-
chodzi z 6 sierpnia 1920 roku. Został podpisany przez gen. T. Rozwadowskie-
go; pierwsza strona tego dokumentu mówi o przegrupowaniu wojsk wcho-

dzàcych w skład
3 Armii, co było
zadaniem niezwy-
kle trudnym, ale
udało si´ go wyko-
naç perfekcyjnie
za pomocà 1 i 3Dy-
wizji Piechoty Le-
gionów.
– bezcennym do-
kumentem znajdu-
jàcym si´ w Insty-
tucie jest rozkaz
nr 10 000, do Bi-
twy Warszawskiej
z 10 sierpnia 1920

» Rozkaz nr 8358
do zorganizowa-
nia linii obrony
Wisły, 6 sierp-
nia 1920 r.

» Rozkaz dla 5 Armii WP
z 12 sierpnia 1920 r.,
utrzymanie linii obron-
nej nad Wkrà. Poczàtek
Bitwy Warszwskiej.

» Rozkaz operacyjny z 10 sierpnia 1920, oznaczony nr 10 000, dotyczà-
cy Bitwy Warszawskiej, pisany r´kà gen. Rozwadowskiego na polece-
nie J. Piłsudskiego z podpisami wszystkich dowodców i szkicami.



roku napisany własnor´cznie przez
generała Rozwadowskiego po dys-
kusji z Józefem Piłsudskim. Rozkaz
zawiera szkice sytuacyjne, przed-
stawiajàce dwa warianty okrà˝enia
wojsk bolszewickich nacierajàcych
naWarszaw´. Podpisali si´ pod nim
dowódcy poszczególnych odcin-
ków antybolszewickiego frontu.
Wszystkie wymienione doku-

menty zostały zdigitalizowane i do-
st´pne sà online poprzez stron´
Instytutu www.pilsudski.org.
W Instytucie posiadamy tak˝e

bardzo ciekawe fotografie. Dotyczà ró˝nych etapów wojny polsko-bolszewic-
kiej i przedstawiajà Marszałka Józefa Piłsudskiego, wojskowych, narady, po-
ciàg pancerny o nazwie Piłsudczyk, który wykorzystywany był przez stron´
polskà w wojnie z Sowietami.
W Instytucie przechowywane sà równie˝ niezwykle cenne pamiàtki zwiàza-

ne z 7 Eskadrà MyÊliwskà im. Tadeusza KoÊciuszki. Był to pododdział lotnictwa
myÊliwskiego Wojska Polskiego, walczàcy podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Do eskadry skierowano amerykaƒskich pilotów. Od połowy paêdziernika 1919
poczàtkowo słu˝yło w Eskadrze 8 pilotów amerykaƒskich, potem przybyli ko-
lejni ochotnicy. W sumie 21 Amerykanów oraz kilku pilotów polskich. Poczàt-
kowo dowództwo eskadry objàł Cedric Fauntleroy, a Merian C. Cooper został
jego zast´pcà. W tym czasie powstało godło eskadry. Pilot Elliot Chess zapro-
jektował godło malowane na wszystkich samolotach eskadry, przedstawiajàce
czerwonà krakowskà rogatywk´ (z czasów Tadeusza KoÊciuszki) i dwie skrzy-
˝owane kosy na tle barw flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Godło to prze-
trwało nast´pnie w u˝yciu polskich jednostek lotniczych, m.in. Dywizjonu 303.

» Narada wojenna, 1920. Józef Piłsudski, ppłk. B.
Wieniawa-Długoszowski (adjutant Naczelnego
Wodza), gen. E. Rydz-Âmigły.

» Pociàg pancerny "Piłsudczyk", u˝ywany podczas wojny polsko-boszewickiej



W czasie Bitwy Warszawskiej 7 Eska-
dra miała za zadanie broniç Lwowa. Od 16
sierpnia eskadra wykonała wiele lotów
szturmowych, ostrzeliwujàc kawaleri´ z ka-
rabinów maszynowych i zadajàc straty.
W Instytucie przechowywana jest od-

znaka eskadry oraz medale wojskowe Me-
riana Coopera – Krzy˝ Virtuti Militari, Krzy˝
Waleczny, Złoty Krzy˝ Zasługi z Mieczami.
Józef Piłsudski 12 sierpnia 1920 r. wy-

jechał w rejon koncentracji wojsk polskich
nad Wieprzem, po drodze po˝egnał ˝on´
i córki. Aleksandra Piłsudska tak wspomi-
na ten dzieƒ: Gdy ˝egnał si´ z nami był
zm´czony i pos´pny. Ci´˝ar olbrzymiej od-
powiedzialnoÊci za losy kraju przygniatał
go i sprawiał m´k´.... Po˝egnał si´ z dzieç-
mi i ze mnà tak, jak gdyby szedł na Êmierç.
(...) Rezultat ka˝dej wojny – powiedział
do mnie przed rozstaniem – jest niepew-
ny, a˝ do jej skoƒczenia. Wszystko jest
w r´ku Boga.
15 sierpnia armie polskie pod Warsza-

wà i nad Wkrà, rozbiły trzy z czterech ar-
mii wroga. 2 paêdziernika 1920 r. podpisano rozejm, a 18 marca 1921 r. pokój
w Rydze, dajàcy Polsce granic´ wschodnià, obowiàzujàcà do 1939 roku.

» Obrady Konferencji
Pokojowej w Rydze,
1921

» Józef Piłsudski, przedsta-
wiciele wojska i ludnoÊç
Warszawy uczestniczà
w uroczystej Mszy odpra-
wionej po odpraciu Ar-
mii Czerwonej.

» Medal Virtuti Militari Meriama Coope-
ra. Obok inne medale pilota: Złoty Krzy˝
Zasługi z Mieczami i Krzy˝ Walecz-
nych.

» Odznaka Pamiàtkowa 7 Eskadry Lotni-
czej im. Tadeusza KoÊciuszki oraz Po-
lowa Odznaka Pilota. Zawieszony na
łaƒsuszku srebrny orzeł w locie, trzy-
majàcy w dziobie wieniec.
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Przyznajàc nagrod´ Corporate Catalyst Award
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce od lat doce-
nia amerykaƒskie firmy, które wyró˝niajà si´ nie tyl-
ko sukcesami w biznesie, ale tak˝e swoim wkładem
w rozwój społeczny i gospodarczy Polski. W 2019
roku, Kapituła Instytutu zdecydowała o przyznaniu
tego presti˝owego wyró˝nienia firmie General Elec-
tric Company Polska. Uroczysta gala wr´czenia na-
grody odbyła si´ 23 stycznia 2020 roku w Arkadach
Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

20-letnia współpraca polskich specjalistów
z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, wyjàtko-
wy wkład w rozwój nowych technologii, stworze-
nie wraz z Siecià Badawczà Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa centrum ba-
dawczego Engineering Design Center, współpracujàcego z najlepszymi oÊrod-
kami naukowymi na Êwiecie – to tylko niektóre z przesłanek przyznania tego-
rocznej nagrody Corporate Catalyst Award General Electric Company Polska.

Decydujàc si´ na jej wyró˝nienie, nie mogliÊmy tak˝e nie zauwa˝yç nieoce-
nionego wr´cz zaanga˝owania firmy w przyszłoÊç polskiej i amerykaƒskiej my-
Êli naukowo-technicznej. DoceniliÊmy współprac´ z 12 uczelniami w Polsce,
stworzenie wielu programów i stypendiów dla studentów, a tak˝e Sta˝u Prezy-
denckiego pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, współorganizowanego
z Kancelarià Prezydenta i Polsko-Słowiaƒskà Federalnà Unià Kredytowà.

Nagroda Corporate Catalyst Award Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
przyznawana jest amerykaƒskim firmom za konsekwentne i długofalowe inwesty-
cje w inicjatywy społeczne i gospodarcze w Polsce. Corporate Catalyst jest ele-
mentem promocji Kampanii na rzecz PrzyszłoÊci. W minionych latach nagrod´
Corporate Catalyst Award Instytutu Piłsudskiego w Ameryce otrzymały m.in.: Citi-
Group, International Paper, Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services.

Instytut wyró˝nił nagrodà Corporate Catalyst Award
firm´ General Electric Company Polska

» Prezes GE Company Polska-Marian Lubieniecki oraz wiceprezes GE Aviation Services En-
gineering - Mohamed Ali w otoczeniu przedstawicieli IJP

» Prezes IJP dr Iwona Korga
wr´cza nagrod´ na r´c´ Pre-
zesa GE Company Polska,
Marka Lubienieckiego
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Piàta nowojorska edycja Biegu Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych zorganizowana
przez Instytut Józefa Piłsudskiego zgromadziła w Forest Park w dzielnicy Qu-
eens 1 marca prawie dwustu biegaczy. Wszystkich przybyłych na Bieg przywitała
prezes IJP dr Iwona Korga, której towarzyszyli konsul RP w Nowym Jorku Mate-
usz Gmura oraz Paweł MyÊliwiec z Polska Running Team. Po sygnale do rozpocz´-
cia Biegu, na tras´ najpierw wyruszyli doroÊli, po nich w symbolicznym wyÊcigu
pobiegły dzieci i młodzie˝. Biegacze otrzymali koszulki z podobiznami wybranych
na ten rok ˚ołnierzy Niezłomnych: Stanisławy Golec, Witolda Pileckiego, Zbignie-
wa Matysiaka, Józefa Trojana, Ludwika Marszałka i Henryka Koƒczykowskiego
oraz pamiàtkowe medale, które na mecie wr´czali członkowie Rady Instytutu.

Serdecznie gratulujemy zwyci´zcom, którymi w tym roku zostali: Aleksan-
der Jopek, Paweł MyÊliwiec i Olaf Kłos wÊród panów, a wÊród paƒ najlepszy
czas miały: Aleksandra Stolarczyk, Agnieszka Casper i Małgorzata Gausin.

Jako organizatorzy Biegu cieszymy si´ z tak licznego udziału młodych ludzi,
rodzin, harcerzy, reprezentujàcych hufce Podhale i Warmia, i uczniów szkół po-
lonijnych. Słowa podzi´kowania nale˝à si´ wszystkim, bez których Bieg nie
mógłby si´ odbyç: Polsko-Słowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej za wsparcie
finansowe, grupie Polska Running Team za współprac´, Konsulatowi General-
nemu RP w Nowym Jorku za patronat. Dzi´kujemy mediom, w szczególnoÊci
Radiu „Rampa”, wolontariuszom i członkom Rady Dyrektorów IJP.

V edycja Biegu Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych

» Uczestnicy V edycji Biegu Pami´ci ˚ołnierzy Wykl´tych

» Zwyci´˝czynie i zwyci´zcy Biegu w towarzystwie konsula Mateusza Gmury i prezes Korgi



» 26 paêdziernika najmłodsi sympatycy Instytutu wzi´li udział w warsztatach
epistolograficznych, które nosiły tytuł Ludzie listy piszà. Uczestnicy warsz-
tatów dowiedzieli si´ od animatorki spotkania dr Joanny Kozak, jaka jest hi-
storia pisania listów, jak wyglàdały te najstarsze oraz jakie były ich formy
w ró˝nych okresach historycznych.

» 27 listopada zaprosiliÊmy do Instytutu na lekcje historii uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Białymstoku, przebywajàcych w NY w ramach
projektu CPSD Rodzina Polonijna.

» 1 grudnia w siedzibie naszego Instytutu pani Krystyna Pituła poprowadziła za-
j´cia dla dzieci, które po wysłuchaniu wykładu dr Iwony Korgi o zbiorach i dzia-
łalnoÊci Instytutu, wykonały z masy solnej medale. Prace wzorowane były na
medalach wojskowych, które równie˝ mo˝na podziwiaç w galerii Instytutu.
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DziałalnoÊç edukacyjna
i warsztaty artystyczne

» Uczniowie z Białegostoku z opiekunkami Katarzynà Wasilewskà i Martà Klimuszko oraz
prezesem IJP dr Iwonà Korgà i prezesem CPSD dr Dorotà Andrakà

» „Ludzie listy piszà” - warsztaty epistolograficzne z dr Joannà Kozak
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» 7 grudnia zorganizowaliÊmy dla najmłodszych warsztaty Êwiàteczne, które po-
prowadziła dr Joanna Kozak. Uczestnicy spotkania poznali Êwiàteczne trady-
cje, histori´ pojawienia si´ w domach choinki, jej znaczenie oraz znaczenie jej
ozdób.

» 11 marca odwiedziliÊmy, w ramach współpracy IJP ze Szkołà Publicznà nr 34,
dzieci z programu dwuj´zycznego. Iwona Korga i Małgorzata Skrodzki zapro-
siły dzieci w podró˝ do poczàtków paƒstwa polskiego. Lekcja historii w połà-
czeniu z warsztatami plastycznymi przypadła dzieciom do gustu.

» Niestety ze wzgl´du na panujàcà pandemi´, wiele zaplanowanych lekcji i warsz-
tatów nie odbyło si´. ˚eby choç troch´ zrekompensowaç najmłodszym brak fi-

»Warsztaty plastyczne przeprowadzone przez Krystyn´ Pituł´. Dzieci wykonały medale
z masy solnej.

» Lekcja historii połàczona z warsztatami plastycznymi dla dzieci z programu dwuj´zyczne-
go w szkole PS 34.



–31 –

zycznych odwiedzin w Instytucie, zapraszali-
Êmy zainteresowanych do odwiedzania na-
szego profilu na FB i naszej strony interneto-
wej, gdzie staraliÊmy si´ umieszczaç ciekawe
propozycje spotkaƒ z historià i ciekawymi
ludêmi. Zach´caliÊmy równie˝ do korzysta-
nia z naszego portalu online Poznaj Histori´,
gdzie znajdujà si´ propozycje ciekawych lek-
cji. Mamy nadziej´, ˝e w nowym roku szkol-
nym 2020/2021 b´dziemy mogli otworzyç
nasze drzwi i zaprosiç na lekcje uczniów
szkół polonijnych oraz zaprzyjaênionych
amerykaƒskich placówek oÊwiatowych. » Portal Historia online

» W dniach 14-18 wrzeÊnia 2019 r. odbyła si´ w Lublinie XLI Stała Konferen-
cja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Wzi´li w niej
udział przedstawiciele polskich instytucji z całego Êwiata, zajmujàcych si´ mu-
zealnictwem, archiwizacjà dokumentów i bibliotekarstwem. Organizatorami
wydarzenia było: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, OÊrodek
Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Polski Instytut
Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz w Montrealu we
współpracy z Instytutem Pami´ci Narodowej i Katolickim Uniwersytetem Lu-
belskim. Podczas konferencji miała miejsce prezentacja wystawy Polonica
emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferen-
cji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie przygotowa-
na przez pracownika IPN Pawła Zielonego. Instytut Józefa Piłsudskiego repre-
zentowali na konferencji dr Iwona Korga i Piotr Kumelowski. Prezes Korga
wystàpiła z wykładem pt. Bohaterowie Niepodległej w zbiorach Instytutu
Piłsudskiego w Ameryce.

Konferencje

» Na zdj´ciu od lewej: autor wystawy Paweł Zielony, prezes IJP dr Iwona Korga,
prezes IPN dr Jarosław Szarek i członek Rady Dyrektorów IJP Piotr Kumelowski.
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» W dniach 18 – 20 wrzeÊnia 2019 r. odbył
si´ jubileuszowyXX Powszechny Zjazd
Historyków Polskich w Lublinie pod
patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.
Za jego przygotowanie odpowiedzialne
były nast´pujàce instytucje: Polskie To-
warzystwo Historyczne, Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła II oraz Archi-
wum Paƒstwowe w Lublinie. Instytut Jó-
zefa Piłsudskiego reprezentowała prezes
dr Iwona Korga wraz z członkiem Rady
Dyrektorów Piotrem Kumelowskim. Ha-
słem przewodnim Zjazdu było: Wielka
zmiana. Historia wobec wyzwaƒ.... Prezes Iwona Korga wzi´ła równie˝ udział
w panelu dotyczàcym polskich archiwaliów poza granicami Polski.

Dr Iwona Korga została odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległoÊci, który podczas zjazdu wr´czył jej osobiÊcie prezydent RP Andrzej Du-
da. Serdecznie gratulujemy pani Prezes tego odznaczenia.

» W pierwszych dniach paêdziernika 2019 roku odbyła si´, po raz pierwszy
w Nowym Jorku, IX edycja Âwiatowego Zjazdu Polonii znanego jako Kongres
60 Milionów. Współorganizatorem uroczystoÊci był Konsulat Generalny RP
w Nowym Jorku. 4 paêdziernika prezes Instytutu dr Iwona Korga wzi´ła
udział w panelu dyskusyjnym, dotyczàcym polonijnych instytucji non-profit
działajàcych na terenie Wschodniego Wybrze˝a Stanów Zjednoczonych.

» XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie. Odznaczeni w towarzystwie Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy.

» Odznaczeni historycy w towarzystwie
przedstawicieli IPN.
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» W dniach 18 – 20 listopada 2019 r. w historycz-
nym Hotelu Bristol w Warszawie Naczelna Dy-
rekcja Archiwów Paƒstwowych zorganizo-
wała mi´dzynarodowà konferencj´, poÊwi´conà
˝yciu i osiàgni´ciom polskiego patrioty, pianisty
i m´˝a stanu Ignacego Jana Paderewskiego. Uro-
czystoÊç, zatytułowanaKról pianistów w Êwie-
cie polityki została zorganizowana w ramach
obchodów 100-lecia działalnoÊci Polskich Archi-
wów Paƒstwowych. Wicepremier i Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliƒ-
ski otworzył konferencj´, podczas której zapre-
zentowane zostały referaty przedstawicieli
Êwiata nauki z Kraju oraz instytucji polonijnych
z miejsc, gdzie mieszkał i działał Ignacy Pade-
rewski tj. Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji została
równie˝ otwarta wystawa poÊwi´cona Ignacemu Paderewskiemu w Bibliote-
ce Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Instytut reprezen-
towała dr Iwona Korga, która wystàpiła z referatem Nowojorskie Êlady Igna-
cego Paderewskiego.

» W dniach 3 – 5 stycznia 2020 r. odbyła si´ w Nowym Jorku 77. Konferencja
Polish-American Historical Association (PAHA). Instytut podczas konfe-
rencji reprezentowały prezes dr Iwona Korga i dr Ewa Hoffman-J´druch. Co
roku w konferencji biorà udział przedstawiciele oÊrodków akademickich
z USA i Polski, którzy podczas zjazdów debatujà na tematy zwiàzane z histo-
rià Polonii w USA. Podczas konferencji PAHA ogłosiło laureatów dorocznych
nagród za 2019 r. WÊród nagrodzonych znalazła si´ prezes Instytutu dr Iwo-
na Korga, otrzymujàc nagrod´ James Pula Distinguished Service Award, któ-
ra przyznawana jest członkowi PAHA, pełniàcemu wartoÊciowà i trwałà słu˝-
b´ dla organizacji. UroczystoÊç rozdania nagród odbyła si´ w siedzibie Funda-
cji KoÊciuszkowskiej.

» 24 lutego 2020 r. prezes IJP dr Iwona Korga wzi´ła udział w Konferencji zaty-
tułowanej After the Poland Study Tour Conference: Assets of Plurilin-
gualism – Leveraging the Language and Cultural Heritage of Diver-
se Learners, zorganizowanej przez kurator Alicj´ Winnicki i 14 dystrykt no-
wojorskiego departamentu edukacji. Spotkanie miało miejsce w Konsulacie
Generalnym RP w Nowym Jorku. Konferencja zgromadziła dyrektorów, na-
uczycieli, rodziców oraz instytucje wspierajàce programy dwuj´zyczne w no-
wojorskich szkołach publicznych. Instytut Piłsudskiego od 2016 r. wspiera
program dwuj´zyczny polsko-angielski w amerykaƒskiej szkole PS 34 na Gre-
enpoincie, zapraszajàc na lekcje historii do Instytutu lub prowadzàc zaj´cia
pozaszkolne w tej placówce.
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Halina Alicja Leppert-Pawłowicz (1923-2019)

Dnia 10 sierpnia 2019 roku zmarła na Florydzie Halina Ali-
cja Leppert-Pawłowicz, długoletni i szczodry członek Instytu-
tu, donatorka obrazu autorstwa Aleksandra Gierymskiego
zatytułowanego Przed pojedynkiem – jednego z najbardziej
wartoÊciowych obrazów w galerii Instytutu Piłsudskiego.

Urodziła si´ 15 maja 1923 r. w Helenówku k/Warszawy.
W wieku 14 lat w wyniku wojny opuÊciła wraz z rodzicami
Polsk´, udajàc si´ najpierw do Francji a nast´pnie do Wielkiej Brytanii. W Lon-
dynie wyszła za mà˝ za Tadeusza Pawłowicza, póêniejszego prezesa Instytutu
Piłsudskiego (w latach 1978-1983), tam urodził si´ ich jedyny syn Olgierd. Po
wojnie wraz z rodzinà przybyła do Nowego Jorku. Przez długi czas prowadzi-
ła pracowni´ mody Jaga Oryginals przy Madison Ave. na Manhattanie. Za-
wsze pomagała osobom potrzebujàcym, kochała te˝ zwierz´ta. Na ˝ycie na
emeryturze wybrała Floryd´. Odeszła otoczona przez najbli˝szych.

Wanda WoÊ-Lorenc (1928-2019)

Dnia 11 sierpnia 2019 roku zmarła w Nowym Jorku, w wie-
ku 91 lat, uczestniczka Powstania Warszawskiego WandaWoÊ-
-Lorenc, wieloletni członek Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Urodziła si´ 22 czerwca 1928 r. w Warszawie. Od 1943 r. by-
ła zwiàzana z konspiracyjnymi Narodowymi Siłami Zbrojnymi.
Po zaprzysi´˝eniu przybrała pseudonim „Julita”. Przeszła szkolenie sanitarne i łàcz-
noÊciowe po czym znalazła si´ w batalionie NSZ im. Brygadiera Czesława Màczyƒ-
skiego. Słu˝yła w stopniu porucznika w Armii Krajowej, w Powstaniu Warszaw-
skim była sanitariuszkà. Po wyzwoleniu wstàpiła do organizacji WolnoÊç i Nieza-
wisłoÊç, walczàcej z komunistycznym okupantem, ale po kilku tygodniach orga-
nizacja została rozbita. W roku 1967 wyjechała z m´˝em i rodzinà do Ameryki.

Pogrzeb porucznikWandyWoÊ-Lorenc odbył si´ z honorami wojskowymi. Spo-
cz´ła ona w rodzinnym grobie na Cemetery of the Holy Rood wWestbury na Long
Island. Pani Wanda pozostanie w naszej pami´ci jako ciepły i otwarty człowiek,
wielka patriotka, która brała udział w spotkaniach Polonii i z ch´cià spotykała si´
z dzieçmi i młodzie˝à polonijnà, opowiadajàc o polskiej historii.

Cecylia Łoziƒska-Grzywacz (1938-2019)

Dnia 13 sierpnia 2019 roku Êmiercià tragicznà zgin´ła w Pol-
sce Cecylia Łoziƒska-Grzywacz, długoletni członek Instytutu.

Jako trzyletnie dziecko pani Cecylia razem z rodzinà została
deportowana w głàb Zwiàzku Radzieckiego. Dzi´ki trosce rodzi-

In memoriam
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ców, a szczególnie zaradnoÊci i zaanga˝owaniu matki, cała rodzina przetrwała
trudne lata. W 1946 r. wrócili do Kraju. Pani Cecylia 30 lat swojego ˝ycia poÊwi´-
ciła edukacji dzieci i młodzie˝y oraz pracy w harcerstwie. W 1989 rozpocz´ła swój
amerykaƒski etap ˝ycia. Tu, w Nowym Jorku, zwiàzana była przez lata ze Stowa-
rzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Współpracowała te˝ z naszym
Instytutem, prowadzàc lekcje historii dla dzieci i młodzie˝y ze szkół polonijnych.

Mjr Wincenty Knapczyk (1923-2019)

Dnia 25 wrzeÊnia 2019 roku, w wieku 96 lat zmarł mjr Win-
centy Knapczyk, przyjaciel naszego Instytutu, Sybirak, ˝oł-
nierz 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Cassino,
komendant naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce oraz działacz polonijny.

Urodził si´ 30 maja 1923 roku w małej miejscowoÊci Nowa Mysz w obwo-
dzie brzeskim. 10 lutego 1940 r. wraz z matkà i szeciorgiem rodzeƒstwa został
wywieziony na Sybir, do obozu w Archangielsku. Gdy ukoƒczył 18 lat dołàczył
do Polskich Sił Zbrojnych uformowanych przez gen. Andersa w Buzułuku.
Pod koniec kwietnia 1944 roku rozpoczàł ze swoim oddziałem przygotowania
do walk o Monte Cassino. Po wojnie i demobilizacji w 1946 roku trafił do An-
glii, gdzie poznał Helen´ Kubowicz, swojà przyszłà mał˝onk´. Wyjechali do
USA i tu si´ osiedlili. Wincenty Knapczyk od poczàtku swojego pobytu w sta-
nach Zjednoczonych, czyli od 1959 roku aktywnie działał w polonijnych orga-
nizacjach, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce,
w którym od 2009 roku pełnił funkcj´ komendanta naczelnego. Za udział
w II wojnie Êwiatowej oraz długoletnià działalnoÊç w organizacjach polonij-
nych otrzymał wiele medali i wyró˝nieƒ. Dzieƒ przed Êmiercià został odzna-
czony Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski przyzna-
nym przez prezydenta Andrzeja Dud´. Mjr Wincenty Knapczyk został pocho-
wany na cmentarzu weteranów w Amerykaƒskiej Cz´stochowie.

Dr Marek Zieliƒski (1950-2019)

W dniu 2 listopada zmarł po długiej chorobie nasz przyja-
ciel dr Marek Zieliƒski, wieloletni wiceprezes Instytutu Pił-
sudskiego w Ameryce. Był zwiàzany z Instytutem od 1981 ro-
ku, w 2006 roku zainicjował i, z wielkim powodzeniem, pro-
wadził szeroki program digitalizacji zasobów archiwalnych
Instytutu oraz nadzorował projekty z dziedziny Humanistyki Cyfrowej.

Marek Zieliƒski (ur. 28 listopada 1950 r. w Łodzi) ukoƒczył Politechnik´
Łódzkà, otrzymał doktorat w Centrum Badaƒ Molekularnych Polskiej Akade-
mii Nauk w Łodzi oraz kontynuował studia w New York University. Był auto-
rem 30 publikacji i 50 prezentacji w dziedzinie fizyki polimerów. Aktywnie



działał w ruchu „SolidarnoÊç”, był współzało˝ycielem i redaktorem czasopism
„Poglàdy” w Łodzi i „Pigułki” w USA. Do USA przybył w listopadzie 1981 ro-
ku, gdzie pracował jako architekt oprogramowania dla wydawnictw takich jak
New York Times i Boston Globe, stworzył te˝ jednà z pierwszych firm dostar-
czajàcych dost´p do Internetu w Polsce.

Był człowiekiem prawym i bardzo mocno zaanga˝owanym w działalnoÊç In-
stytutu. Jego odejÊcie to dla nas wszystkich ogromna strata.

Prof. dr hab. Janusz Cisek (1955-2020)

28 lutego zmarł w Warszawie po długiej walce z chorobà
prof. dr hab. Janusz Cisek – wybitny historyk, człowiek wiel-
ce zasłu˝ony dla Instytutu. W latach 1989-1992 pełnił funk-
cj´ wicedyrektora, a w latach 1992-2000 był dyrektorem wy-
konawczym Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Po powrocie
do Polski pełnił wiele wa˝nych funkcji, był m.in. Dyrektorem Muzeum Wojska
Polskiego (2006 2012), Podsekretarzem Stanu w MSZ i komendantem Zwiàz-
ku Strzeleckiego „Strzelec” (2008-2012). Na Uniwersytecie Jagielloƒskim peł-
nił funkcj´ kierownika Zakładu Historii i Kultury Europy Ârodkowej. Napisał
wiele ksià˝ek o tematyce historycznej okresu XX-lecia Mi´dzywojennego.
W 2009 został odznaczony Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pro-
fesor Cisek pozostawił w Nowym Jorku wielu znajomych i przyjaciół, którzy
po˝egnali Go z wielkim ˝alem. Odszedł w wieku 65 lat.

Bo˝enna Urbanowicz-Gilbride (1934-2020)

W dniu 7 marca 2020 r. zmarła w wieku 85 lat pani Bo˝en-
na Urbanowicz-Gilbride, długoletni, szczodry członek Instytutu.

Urodziła si´ na Wołyniu w Polsce w 1934 r. Jako dziecko
prze˝yła koszmar wojny, okupacj´ sowieckà, niemiecki obóz
pracy, w którym przebywała z rodzinà do 1945 roku. Jej matka
Janina Urbanowicz została wczeÊniej aresztowana i wysłana do obozu koncentra-
cyjnego Ravensbruck, a nast´pnie do obozu koncentracyjnego Buchenwald i Flos-
senburg. Po wojnie w 1947 r. udało si´ rodzinie wyjechaç do USA. W Nowym Jor-
ku Pani Bo˝enna ucz´szczała do polskiej szkoły Êw. Stanisława Kostki na Green-
poincie. Ukoƒczyła Strauben Muller Textile H. S. w Nowym Jorku i studiowała
w Nassau Community College. W Nowym Jorku działała w Êrodowisku polsko-
-amerykaƒskim, współpracujàc z wieloma organizacjami polonijnymi w zakresie
edukacji na temat II wojny Êwiatowej, a w szczególnoÊci działalnoÊci polskiej or-
ganizacji „˚egota” ratujàcej ˚ydów. Współpracowała tak˝e z US Holocaust Mu-
seum. Do archiwum Instytutu przekazała cenne dokumenty (kolekcja nr 184),
wÊród których znajdujà si´ opracowania, broszury, wycinki prasowe oraz fotogra-
fie i materiały dotyczàce organizacji „˚egota”. Była współautorkà publikacji pt.
”Children of Terror” i autorkà ksià˝ek: „Przerwane Dzieciƒstwo” i „Czekajàc na
mam´”, w których przedstawiła swoje prze˝ycia wojenne oraz rodzinne.
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Walentyna Janta-Połczyƒska (1913-2020)

W dniu 2 kwietnia, w nowojorskim szpitalu na Forest Hills
zmarła Walentyna Janta-Połczyƒska, wieloletnia członkini In-
stytutu Józefa Piłsudskiego, znana tak˝e jako Pierwsza Dama
Polonii Amerykaƒskiej. Miała 107 lat.

Walentyna Janta-Połczyƒska (z domu Stocker) urodziła si´
we Lwowie 1 lutego 1913 roku. Była ostatnim z ˝yjàcych pracowników Rzàdu
RP na Wychodêstwie. W latach 1940-1943 pełniła funkcj´ osobistej sekretarki
premiera i naczelnego wodza, gen. Władysława Sikorskiego, który powierzył Jej
m.in. spisanie raportów Jana Karskiego i przygotowywanie ich maszynopisów.

W czasie drugiej wojny Êwiatowej pracowała równie˝ jako spikerka tajnej
radiostacji „Âwit” z siedzibà pod Londynem, nadajàcej program na tereny oku-
powanej Polski.

Po wojnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1949 roku, w miej-
scowoÊci Warsaw koło Buffalo, zawarła zwiàzek mał˝eƒski ze znanym pisa-
rzem, poetà, dziennikarzem i działaczem Aleksandrem Jantà-Połczyƒskim. Ich
dom na nowojorskim Elmhurst był ostojà polskoÊci. Odwiedzali go pisarze, lu-
dzie zwiàzani z polskà kulturà i sztukà oraz znane osobistoÊci m.in.: Czesław
Miłosz, Jerzy Giedroyc, Jan Karski i Marek Hłasko, ale te˝ Mahatma Gandhi,
Vladimir Nabokov, Charlie Chaplin i Karol Szymanowski.

Walentyna Janta-Połczyƒska wraz z m´˝em prowadziła antykwariat sło-
wiaƒski, którego cenne zbiory przekazała po Êmierci m´˝a do Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie. W 2011 roku została odznaczona przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłu˝ony dla Kultury Polskiej,
a w 2016 roku otrzymała Nagrod´ Orła Jana Karskiego.

Mjr Jerzy Główczewski (1922-2020)

13 kwietnia, w wieku 97 lat zmarł długoletni członek In-
stytutu Piłsudskiego major Jerzy Główczewski. Podczas dru-
giej wojny Êwiatowej słu˝ył mi´dzy innymi w Dywizjonie 308.

Major Jerzy Główczewski urodził si´ w Warszawie w 1922
roku. Podczas wojny wydostał si´ z okupowanego kraju i przez
Rumuni´ przedostał si´ na Bliski Wschód. Wstàpił do Brygady Karpackiej, w sze-
regach której walczył w kampanii afrykaƒskiej. W 1942 roku zgłosił si´ do lotnic-
twa. Został przeniesiony najpierw do Wielkiej Brytanii, a nast´pnie do Francji.
Słu˝àc w Dywizjonie 308 odbył 100 lotów bojowych.Walczył mi´dzy innymi w bi-
twie pod Gandawà. Po wojnie wrócił do Polski. Jako architekt uczestniczył w od-
budowie Warszawy. Podró˝ował po Êwiecie, odbywajàc praktyki we Francji, Ir-
landii i Stanach Zjednoczonych. W USA podjàł prac´ jako wykładowca na Uni-
wersytecie Stanowym w Północnej Karolinie. Swoimi wojennymi prze˝yciami
dzielił si´ publikujàc ksià˝ki. Za wybitne zasługi wojskowe był wielokrotnie od-
znaczany, w tym trzykrotnie Krzy˝em Walecznych. Przez długie lata mieszkał
w Nowym Jorku, przekazał do zbiorów Instytutu wspomnienia rodzinne.
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Dear Friends, Members
and Supporters of the Institute

This last year of the Institute's activity can be divided into two parts.
From August 2019 to February 2020, we carried out activities aimed at ta-
king care of our collections, their development and sharing. In our facility,
we hosted you all at a number of meetings that were open to the public. The-
re were meetings with historians, such as prof. Tadeusz Wolsza, as well as
book presentations including a piece of work published by the Institute of
National Remembrance entitled “The anti-communism of Poles in the 20th
century”. We also showed interesting films such as “Blood Ties”, a film abo-
ut the Cursed Soldiers. We showcased two events from the Meetings with Hi-
story series related to the Silesian Uprisings as well as the Polish collec-
tions in New York, based on the examples in the New York Public Library.
In March, we organized another successful edition of the Wolf Trail Run, at-
tended by almost 200 people. We continued our cooperation with American
schools and the Polish school community, offering educational programs in
the field of Polish history and culture.

BULLETIN
2019 – 2020

English Summary
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On the occasion of the 100th anniversary of the birth of St. John Paul II,
we presented the following films to the public at our Institute: John
Paul II. I was looking for you… and The Polish Pope. During the meeting de-
dicated to St. John Paul II, we listened to the recalling of memories from wit-
nesses and had the chance to eat famous cream cakes called “kremówki”.

We had the opportunity to welcome a variety of special guests into our
Institute. During the celebration of Poland’s Independence Day, a lecture
was given by Dr. Jarosław Szarek, President of the Institute of National Re-
membrance. The Institute was also visited by Dr. Paweł Pietrzyk, General
Director of the State Archives. In February, at our headquarters, sir Dermot
Turing presented his famous book about Enigma.

We have all been struggling with quarantine and the virus for several mon-
ths now. From March 22nd to June 22nd, our office was closed due to the pan-
demic, and all office employees were subject to remote work. Our programs
and meetings have been canceled and the archive and library were closed. In
this difficult period, we invite everyone to follow our website, which presents
the programs “Learn History Online” and “Polish Art at the Institute”.

All meetings have been transferred to a virtual platform. On our websi-
te and on our FB profile, we present programs such as: “The 3rd Edition of
the Night of Museums”, the celebration of the anniversary of the Warsaw
Uprising and educational programs, as well as the unique celebration of
the 100th anniversary of the victorious Battle of Warsaw. These events are
carried out thanks to the support of the Ministry of Cul-
ture and National Heritage.

I hope that as soon as the conditions allow, we will
invite you to our Institute and then together we will be
able to continue our meetings on the history of Poland.
We believe that with your support, we will live to see
better times and together we will pass the knowledge
about the Polish culture to future generations.

Dr Iwona Dràg Korga
President
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The Board and the Executive Committee of the Pilsudski Institute would
particularly like to thank:

» The Ministry of Culture and National Heritage
– for co-financing the task entitled “Securing and popularizing the collections
of the Józef Piłsudski Institute in America” as part of the program called
Supporting Archives, Libraries and Museums Beyond Poland.

– for awarding a grant for the digitization of collection no. 3 Polish Legions
under the program of the Minister of Culture and National Heritage, coming
from the National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad Polonika

» The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland through the
Consulate General of the Republic of Poland in New York
– for the support and awarding of a grant for the implementation of two events
entitled “Meetings with History”.

» The Institute of National Remembrance
– for digitization the collections of the Pilsudski Institute in America by finan-
cing the arrival of six archivists

» The National Library
– for assigning two librarians to help in the library of the Institute

» The Józef Pilsudski National Heritage Foundation
– for cooperation and assistance in obtaining grants from Poland. We express
our appreciation to the Executive Director, Paweł Lipka, thanking him for
his help and care.

» The Polish & Slavic Federal Credit Union
– for supporting The Wolf’s Trail Run, honoring the Polish Cursed Soldiers,
and for supporting programs and meetings at the Institute, including
the 76th anniversary of the Warsaw Uprising and the 100th anniversary of
the Battle of Warsaw.

» The media
– Radio Rampa, Kurier Plus, Nowy Dziennik, Biały Orzel for publishing
announcements, reports, programs and information related to the activities
of the Piłsudski Institute.
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Honorary Legion of the Pilsudski Institute

In 2020, we are celebrating the 100th anniversary of the Battle of Warsaw,
also known as the “Miracle on the Vistula''. The Battle of Warsaw, fought from
August 12th-25th 1920, turned the tide on the Polish-Bolshevik war and preven-
ted the Bolshevik revolution from spreading into western Europe. The Pilsudski
Institute of America possesses unique documents and photos from the Polish-
-Bolshevik war in its archives, including the original order of the Battle of War-
saw, with signatures of Marshal Pilsudski and the highest Polish commanders.

The 100th anniversary of the Battle of Warsaw is a perfect occasion to join
the Honorary Legion of the Pilsudski Institute and to honor this crucial event in
the history of Poland. The Honorary Legion, created at the Institute several years
ago, is a fundraising initiative to support the Institute, with a pledge of $5,000.

All who join the Honorary Legion in 2020 will receive an honorary badge - re-
plicas of the Legionary Cross as well as commemorative medal of the Battle of
Warsaw. The names of individuals and institutions who join the Honorary Legion

Over the past year, the Archives and the Library of the Institute were enri-
ched with new donations.

» One of the most valuable and interesting souvenirs is The Royal letter of Zyg-
munt Stary dated 1513. This unique document from the Jagiellonian era is a gift
from Mr. Alfred Szebel, a well-known collector from Chicago, who has been co-
operating with us and supporting the Institute for many years. The letter of
King Zygmunt Stary (1467-1548), written in Vilnius, is dated October 17, 1513.
The letter, whose originality has already been initially confirmed, is addressed
to Jan Mikołajewicz Radziwiłł, land marshal in the then Duchy of Lithuania, and
concerns the land of Bogusz Bohowitynowicz in the Slonim district. The letter
was signed “Zygmunt”. The Institute thanks Mr. Alfred Szebel for a great gift.

» Mr. Janusz Ihnatowicz from Houston, Texas also donated to the Institute
a number of materials about his parents: Capt. Stanisław Józef Ihnatowicz
and Zofia Szymanowska Ihnatowiczowa. A very interesting artifact is the al-
bum Zofia kept during her service for the “White Cross” in the Polish Wo-
men's War Rescue at the 3rd Legion Division during the 1919-1920 war, and
the military passport of Stanisław Ihnatowicz from 1919. The donation conta-
ins many other interesting documents.

Thank you very much to all donors.

Donations/Gifts

Campaign for the Future



During the reporting period, as part of our cooperation with the Institute of
National Remembrance (INR), Magdalena Kostempska and Małgorzata Sob-
czyk-Witko visited the Piłsudski Institute in September, and Maciej Taƒski and
Jerzy Pusiak in October. During their monthly stays, INR employees scanned
and prepared for digitization materials from the collection of Polish Refugees
in Germany. In March, Mariusz Jerominek and Paweł Ziemnicki came to the
Institute to continue work, but unfortunately due to the outbreak of the pande-
mic, their stay in New York was shortened.

Thanks to the joint and intense activities of our Institute with the Institute
of National Remembrance, the number of digitized materials is increasing. Our
cooperation takes place in a friendly atmosphere, for which we are additional-
ly grateful.

Our archive has been expanded with digitized and described materials also
thanks to the work of our volunteers who scan documents and describe them.

Archives and research

ACTIVITIES OF THE INSTITUTE

AUGUST 2019 - JULY 2020
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We would like to thank our volunteers who devote their free time to work at
the Institute. Volunteers have been supporting IJP with their diligent work for
years, developing digitized collections that are included in our online collections.

Volunteers support the Institute in organizing and digitizing the collections
and in various celebrations at the Institute. Volunteers work pro bono. In order
to become a volunteer, you do not need to have any sort of previous experien-
ce – we are able to conduct training on-site. In the period from August 2019 to
July 2020, several volunteers helped at the Institute. We are grateful for all the-
ir efforts.

Volunteers

are engraved on a commemorative plaque displayed at the Institute Gallery. The
proceeds of the Honorary Legion are used to support the Pilsudski Institute to
continue its mission of preserving and promoting Polish national heritage, histo-
ry and culture in the USA. Anyone interested in joining the Honorary Legion is
kindly asked to contact us at: 212 505 9077 or kobrycki@pilsudski.org. The Le-
gion’s application is also available at the end of the Bulletin.
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In the reporting period many researchers used the Institute’s archival mate-
rials for their academic, publishing and filming work. We are glad that the In-
stitute's archival collections are used by scientists, researchers, writers, histo-
rians and students.

Archival inquiries commissioned by scientific institutions and private indi-
viduals are an important part of the Pilsudski Institute's work. Researchers lo-
oking for materials for their doctoral dissertations or research projects are
often using our services helping them to find documents. We also help stu-
dents who collect materials for various historical studies and private individu-
als looking for information about family members. Questions come from diffe-
rent parts of the world and we always try to provide reliable assistance. Du-
ring the reporting period, we performed approximately 40 searches for docu-
ments.

The Institute's library complements the archival resources. Our book collec-
tion includes 17,802 book titles and 1,164 journal titles. The library's resources
are still growing with individual donations as well as the latest publications of
historical and cultural institutions sent to us from Poland. Due to limited ho-
using conditions, the collections are carefully selected.

The books are included in the online catalog of Polish libraries in the New
York metropolis, which includes the collections of The Library of the Józef Pił-
sudski Institute of America, The Library of the Polish Institute of Arts & Scien-
ces of America, and The Marjanczyk Library of the Polish Cultural Foundation.
Its aim is to make it easier for researchers to access collections by creating
a single search tool.

This year, The Library of the Kosciuszko Foundation has also joined the com-
mon library base, the collection of which was worked on in October by Małgo-
rzata Kurowska and Małgorzata Grochowska from the National Library from Po-
land. Those librarians also spent a few days at the Piłsudski Institute, where
they help with book collection.

Library

From August 2019 to July 2020, the Institute hosted many eminent people.
We were visited by members of the Polish Government, politicians, historians,
writers, social activists and many others. We hosted, among others, Cpt. Mie-
czysław Madejski – a Warsaw insurgent, Dr. Jarosław Szarek, president of the
Institute of National Remembrance, Marzena Kruk – director of the Archives of
the Institute of National Remembrance, Dr. Paweł Pietrzyk – general director of
the State Archives and many others.

Visits, celebration and lectures
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» 75th Anniversary of the Warsaw Uprising

On August 6th, a meeting devoted to the 75th Anniversary of the Warsaw
Uprising was held at the Institute's headquarters. The guest of honor on that
day was the Warsaw Insurgent Capt. Mieczysław Madejski. Some guests also
present that day were the Consul of the Republic of Poland in New York Ma-
teusz Gmura, President of the Polish Supplementary School Council of Ame-
rica Dr. Dorota Andraka, scouts from Podhale and Warmia troops. Thanks to
Małgorzata and Roman Stasiuk as well as Wojciech Budzyƒski from the An-
drzej Zaremba Polish Military Club, participants of the meeting could admire
a part of the wonderful collection, which includes uniforms, weapons and in-
surgent armbands. Thanks to Radio Rampa, everyone could watch the cove-
rage of the ceremony, as it was broadcast live. During the meeting, fragments
of the insurgent diaries kept by Stefan Koper from the Uprising, were presen-
ted. The Institute's archives contain an entire collection devoted to Stefan
and Zofia Koper.

» The Józef Piłsudski Institute awarded the General Electric
Company Polska with the Corporate Catalyst Award

By awarding the Corporate Catalyst Award, the Józef Piłsudski Institute in
America has been appreciating American companies for years, which are distin-
guished not only by their successes in business, but also by their contribution
to the social and economic development of Poland. In 2019, the Board of Direc-
tors of the Institute decided to award this prestigious distinction to the Gene-
ral Electric Company Polska. The award ceremony was held on January 23,
2020 at Arkady Kubickiego, part of the Royal Castle in Warsaw.

20-year cooperation of Polish specialists with experts from the United Sta-
tes, a unique contribution to the development of new technologies, the creation
of an Engineering Design Center research facility together with the Łukasie-
wicz Research Institute – the Institute of Aviation, cooperating with the best re-
search centers in the world – these are just some of the reasons for this year's
award to the General Electric Company Polska.

When deciding to award General Electric Company Polska, we noticed the
company's invaluable commitment to the future of Polish and American scien-
ce and technology. We appreciate the cooperation with 12 universities in Po-
land, the creation of many programs and scholarships for students, as well as
the Presidential Internship under the patronage of President Andrzej Duda, co-
-organized with the President's Chancellery and the Polish & Slavic Federal Cre-
dit Union.

The Corporate Catalyst Award of the Józef Piłsudski Institute in America is
awarded to American companies for consistent and long-term investments in
social and economic areas in Poland. Corporate Catalyst is an element in the

Important events
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promotion of the Campaign for the Future. In recent years, the Corporate Ca-
talyst Award of the Piłsudski Institute in America was awarded to, among
others: CitiGroup, International Paper, Coca-Cola HBC Polska and Coca-Cola
Poland Services.

» The fifth New York edition of the Wolf’s Trail Run

The Run of Remembrance organized by the Józef Piłsudski Institute, gathe-
red almost two hundred runners in Forest Park in the Queens Borough on
March 1, 2020. Everyone gathered at the Run was welcomed by the President
of the Institute, Dr. Iwona Korga, accompanied by the Consul of the Republic
of Poland in New York, Mateusz Gmura and Paweł MyÊliwiec from Polska Run-
ning Team group. After the signal to start the Run, the adults first set off on
the route, followed by children and teenagers in a symbolic race. The partici-
pants of the Run received T-shirts with images of the Cursed Soldiers selected
for this year: Stanisława Golec, Witold Pilecki, Zbigniew Matysiak, Józef Trojan,
Ludwik Marszałek and Henryk Koƒczykowski as well as commemorative me-
dals, which were presented at the finish line by members of the Institute Board
of Directors.

We would like to congratulate the winners this year: Aleksander Jopek, Pa-
weł MyÊliwiec and Olaf Kłos, and among the ladies: Aleksandra Stolarczyk,
Agnieszka Casper and Małgorzata Gausin. As the organizers of the Run, we are
very happy that this event attracts more and more young people alongside en-
tire families. We are happy that both scouts representing Podhale and Warmia
troops, and students of Polish Saturday schools participated in the Remembran-
ce Run. We would like to thank all those without whom the Run could not ta-
ke place: Polish & Slavic Federal Credit Union, thank you for financial support,
Polska Running Team for their cooperation, and the Consulate General of the
Republic of Poland in New York for taking patronage over the New York Run.
We thank the media, in particular Radio Rampa, volunteers and members of the
Institute's Board of Directors.

» On October 26, the youngest supporters of the Institute took part in an epi-
stolographic workshop titled “People Write Letters”. The workshop partici-
pants learned from the presenter of the meeting, Dr. Joanna Kozak, about the
history of writing letters, what the oldest letters looked like and what their
forms were in different historical periods.

» On November 27, Dr. Iwona Korga presented a history lesson to the young
students from Białystok who were staying in NY as part of the Polish Supple-
mentary School Council of America Inc. project named Polonia Family.

» On December 1 at our Institute, Ms Krystyna Pituła conducted art workshops
for children, who after listening to a lecture by Dr. Iwona Korga on the collections

Educational activities and workshops
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and activities of the Institute, made medals out of salt dough. The works were
based on military medals, which can also be admired in the Institute's gallery.

» On December 7, we organized Christmas workshops for the youngest mem-
bers of the Institute, led by Dr. Joanna Kozak. Participants of the meeting le-
arned about Christmas traditions in Poland, the history of the appearance of
the Christmas tree in Polish homes as well as the meaning of its decorations.

» On March 11, as part of the cooperation between the Institute and Public
School No. 34, we visited children from the bilingual program. Iwona Korga
and Małgorzata Skrodzki invited the children on a journey to the beginnings
of Poland. The students seemed to enjoy the history lesson in combination
with the art workshop.

» Unfortunately, due to the prevailing pandemic, many scheduled lessons and
workshops did not take place. In order to compensate for the lack of physical
visits to the Institute, we invite interested participants to visit our profile on
FB and our website, where we have put up interesting suggestions for histo-
ry lessons and materials about interesting people to learn about. We also en-
courage you to use our online poznajhistorie.org portal, where you can find
interesting lessons.
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Bak, Eugene & Barbara, OH
Bak, Adam & Ava, NY
Baumgartner, El˝bieta, NY
Bernatowicz Mariusz, NJ
Binienda, Zbigniew K., AR
Boreyko, Christopher, CT
Brown, Hank, CO
Burzaƒski, Joseph
ChroÊcielewski, Antoni, NY
Chrzanowski, Zbigniew, NY
Clark, Joanna A., NJ
Conrad, John, FL
Czekajewski, Jan, OH
Dammont, Frederick, NJ
Darzynkiewicz, Zbigniew, NY
Dominczyk Wilson, Dagmara, NJ
Dràg Korga, Iwona, NY
Dulacki, Leo, AZ
Dutkowski, Mieczysław M.
Dymski, Romuald, NY
Forest, Andrew, FL
Frejszmidt Aleksander, Ontario
Golas, Adam M., CT
Hirschfeld, Elie, NY

Idasiak, Bronislaw, NJ
Jasinski, Andrzej, IL
J´drzejewicz, Tomasz, TX
J´drzejewicz, Kathy, TX
Klepacka, Anna, NY
Kondracki, Alojzy, FL
Kondracki, Elizabeth, FL
Koralewski, Zbigniew, NY
Kudlinski, Henryk
Kut, Stanislaw, NJ
Lacek, Peter, NY
Matecki, Caroline E.F.
Milewski, Frank, NY
Nobis, Tytus, NY
Nowak, Chester M., MA
Pawlowicz, Halina, FL
Pliska, Anton, IL
Pogorzelski, Janusz, NJ
Pryba von Kashub Wanda, NY
Romanski Janusz, PA
Ryczek Alicja, NY
Sak Marian, NY
Siniarski - Czaplicki Michał, Poland
Skibiski John F., MA

Beck Andrzej J., CT
Bobinski George S., NY
Brzozowski Richard, NY
Chomczyƒski Piotr, OH
Cisek Danuta i Andrzej, Poland
Domek Associates Inc. Pami´ci Eugenii
i Jana Jerzego Piórkowskich
Jedruch Eva Cristina, NJ
KapuÊciƒska Magda, Poland
Koralewski Halina, NY
Krzemieƒ Michael, NJ
Kumelowski Piotr, NY

Massalski Tadeusz, PA
Milewski Stanisław A., CT
Pinkowski Edward, FL
Piórkowska Krystyna, NY
Polish & Slavic Federal Credit Union, NY
Roman Izabela, IL
Rostek Krzysztof, NY
Skrodzki Henryk, NY
Starostecki Zdzisław J., FL
Swiecicki Peter, Poland
Wolfram Leszek J., CA

Legion honorowy - Honorary Legion

Członkowie do˝ywotni – Lifetime members

Brzeziƒski Zbigniew, DC
Bułhak Henryk, Poland
Davies Norman, UK
Jaraczewska Jadwiga, Poland
Ochman Wieslaw, Poland

Olszewski Jan, Poland
Piasecka Johnson Barbara, NJ
Spula Frank, IL
Wojcik Zbigniew, Poland

LISTA CZŁONKÓW INSTYTUTU

Honorowi członkowie Instytutu –HonoraryMembers of the Institute

LIST OF MEMBERS



Abramczyk Mary
Adamek-Twarowska Zofia, NY

Albera Krzysztof, NY
Axentowicz Marek, Poland

Członkowie zwyczajni – Ordinary members
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Aleksiejuk Joanna, CT
Auden William, CT
Babiarz Ewa, Poland
Blaszczynski George M., MA
Brissey Agnieszka, FL
Burzynski Stanislaw R., TX
Ciszewski Gra˝yna & Lech, NJ
Dadak Kazimierz, VA
Drozd Edward, NJ
Ennis Julia, PA
Galezowski A.,
Gates Frances X., NY
Gawlowski Rafal, NY
Gore Joseph E., NJ
Gorny Miroslaw & Ewa, NY
Grajewski Tomek, CT
Hawiger Jack J., TN
Jaworski Tomasz, MD
Josephs Daniel E., IL
Kalata Tomasz, NY
Kantorosiƒski Zbigniew, DC
Kepka Barbara, NJ
Kinga Komorowski Derrick T., NY
Klar-Jakubowski Beata, NY
Kohutnicki Pawel & Monika, NY
Koper Zofia, NY
Korbonski Andrzej, CA
Korga Krzysztof, NY
Korsak Irene M., MD
Krol George, NY
Krzyzowski Marian, MI
Kubarek Alan, PA
Kubiak Krzysztof, NY
Kucia Katarzyna, NY
Langowski Krzysztof, Poland
Langowski Beata, NY
Lipski Janusz, NY
Madajewicz Krystyna & Stefan, NY
McMahon Susan, PA
Micgiel John, CT
Misztela Regina, FL
Mohylowski Edward T, NY
MoÊcicki Gra˝yna & Jerzy, NY
Murawski Agnes, CT

Nowicka McLees Bozena, IL
Oktawiec Wojciech, NY
Olender Stanislawa, IL
Olsiewski Paula J., NY
Olszewska-FerenzyMałgorzata&Piotr Ferenzy,NY
Olszewski El˝bieta, NY
Orawiec Thomas, NY
Orlowski Walter, NY
Pajàk Mieczysław, NY
Pelc Stanislaw, NY
Pelc Andrzej, NY
Pelc Zofia, NY
Pietraszewska Christine M., FL
Piskorski Walter, NH
Piziak Joanna, NJ
Prus Jerzy, NJ
Riess Andrzej & Iwona, NY
Rzadca Barbara W., MI
Rzamek Krzysztof, NY
Schwonek Matthew R., AL.
Sierant Krzysztof, NJ
Skibicki Christopher & Eva N., FL
Skorwaczewski Stanisław, MN
Skowron Janusz & Anna, NY
Skrodzki Małgorzata & Tomasz, NY
Sławiƒscy Małgorzata i Witold, Poland
Smigiel Felix, IN
Sosidko Cezary, NJ
Stafiej Krystyna, Poland
Stanclik Gregory, MD
Stefanski Monika & Leszek, NJ
Suchecki-Szewioła Irena, CA
Toczek Maria Tekla, CA
Vaughan Krystyna, CT
Weiss Czeslaw, NY
Wielkoszewski Arthur, NJ
Wilczek Frank, MA
Wilczek Lech & Jolanta, DE
Wojcieszyk Bogusław, OH
Wolinska Wanda, NY
Zajkiewicz Wiktor, Poland
Zieliƒski Marek, NY
Zielinski Ellen, NY

Skulimowski Marek, NY
Sliwowski Stanisław, NJ
Sokołowski Henryk, Ontario
Stadnik Malina, NY
Staszewski Zygmunt, FL

Stoj Marian, CT
Âwi´torzecki Maria & Szymon, Canada
Trela Eugene J., OH
Werchun Zofia J., IL
Wos Aldona Z., NC

Członkowie wspierajàcy – Supporting members
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Babiƒska-Czartoryski Gra˝yna, Canada
Bielski Mary & Zygmunt, NY
Biskupski Mieczysław, CT
Borowski Jason, NY
Borys Iwona, NY
Branas Anna, PA
Buhl-Tatka Beata, NY
Bulas Romuald & Benigna, NJ
Burghardt Andrzej, NJ
Carls Alice-Catherine, TN
Chodakiewicz Marek J., DC
Chyra-Rolicz Zofia Krystyna, Poland
Cierpikowski Henry, CT
Cios Krzysztof, VA
Cypryk Marek, Poland
Czajkowska Małgorzata, NY
Czekaj-Farber Anna, CT
Czop John D., NJ
Dabrowski Maciej, NY
Demchuk Agata, NY
Dobrzanski Slawomir, KS
Dombrowski Henry, NY
Dràg-Bylica Mariola, Poland
Federowicz Richard & Martha, PA
Figiel Krystyna, NY
Fryszkowski Brosch Jolanta, NY
Galanis Agata, NY
Gaweda Boguslaw, NY
Gieniewski Czesław, NJ
Gmerek John J., NY
Goł´biewska Zenia, NY
Gorzynski Janusz, NY
Grabska-Wnek Małgorzata, Poland
Grochowski Grace, NJ
Grus David E., PA
Gwizdka Jacek, TX
Gwóêdê Joanna, NY
Halicka-Ambroziak Halina Dorota, NY
Hartman Richard, NY
Heyda Magdalena, NY
Hryniewicz Bohdan Chester, FL
Izak Dorota E., NY
Jaroszynska-Kirchmann Anna D., CT
Jaszkowski Thaddeus, NJ
Jurkiewicz Christopher P., NY
Kaczmarek John, NJ
Kaminska-McNamara Grazyna, NJ
Kedron Janina, NJ
Kilbourne, III Charles E., NY
Klimczuk Stephen, NM
Kłopotowska Zofia, NY
Komanska Henryka, NY
Koszarski Richard J., NJ
Kowalczewski Yvonne, MA
Kozaczka Gra˝yna, NY
Krawczyk Rafal, CT
Krawiec Jan F., IL
Krzy˝anowski Janusz, NJ
Kulski Julian E., D.C.
Kutolowski John F., NY
Latos Pawel & Dominika, PA
Lawrynowicz Witold, NY

Lech Barbara, NY
Loss William, NY
Łukasiewicz Sławomir, Poland
Makarska-Cermak Leokadia, NY
Makuch Thomas, CT
Marchocki Kathryn, NH
Massey Bozena, NY
Mazur Edward, NY
Medrzak-Conway Marta, Poland
Meros Edward J., MD
Mikoll Ann T., NY
Milewska Regina Ewa, NY
MyÊliwiec Paweł, NJ
Nieduzak Tadeusz R., MA
Niemiec Ireneusz, NY
O'Brien Ania, MA
Ostrzycki Ryszard, NY
Palade Jadwiga, FL
Pawlik Anna, NY
Pease Neal, WI
Piekarz Bozena, NY
Poczobutt Marian, NY
Polak Iwona, NY
Powers Zachary Frederick, Netherlands
Pradzynski, Ph.D. Andrzej, TX
Przytycki Jozef H., MD
Pula James S., IN
Pyz Anna, NY
Raczkowski Tomasz, NY
Reiss, M.D. Robert F., NY
Robertson Jennifer, TX
Rogalski Krzysztof, Poland
Rubinsztajn Sławomir i Małgorzata, NY
Rys Stanislaw, NY
Sadowski Andrew, NJ
Saj Antoni, NY
Sekowski Katherine J., NY
Sidorenko Aleksandra, NY
Siekierski Maciej M., CA
Skibicki Russell, FL
Słowikowska Agata, NY
Spoagis Jadwiga, NY
Stepien Adam, NJ
Stroba, OMI Marek, CA
Âwiàtkowski Jerzy, NY
Âwi´cicka - Ziemianek Maria, PA
Synakowski Robert, NY
Szczepkowska Jolanta, NY
Szczotka Chester, MI
Szewczyk Halina, NY
Szlechta Janusz, NJ
Szpakowska Anna H., NY
Taradaj Maria,
Tazbir Zbigniew, NH
Trochimczyk Mariusz, NY
Trzcionkowska Irena, NY
Turalski Ann S., NJ
Watt Doyle Linda, MA
Wise Andrew Kier, NY
Wnek Andrzej, Poland
Wojdyla Jan, NY
Woyczynski Wojbor A., OH



Babinski Halina & Kazimierz, Canada
Binienda Maria & Wieslaw, OH
Blacha Bozena & Stanislaw, NY
Brzostek Marta & Marek, NY
Cioczek Anna & Henryk, NY
Czarnecki Jacek, NY
Dàbrowski Jarosław & Katarzyna, NY
Dziuba David J. & Jodie M., IL
Fidel Ewa & David, NY
Fortuniak Zdzislaw & Kostrzewski Margaret, PA
Fraczek Joanna & Witold, CA
Jankowiak Ryszard & Marzena, KS
Karczmarz Joanna & Jacek, NY
Kelker Norman & Hanna, NY
Korcz Władysław & Leokadia, NY
Kowalski Artur & Katarzyna, NJ
Kubiak Denis, TX
Leniartek Małgorzata & Adam, NY
Lenkiewicz Tomasz & Julie, IL
Lesniak Kinga & Jerzy, NY
Matyjaszewski Krzysztof, PA

Miekina Iwona & Chris, NJ
Milbrandt Jacek, PA
Milczarek Richard J. & Rosemary S., IL
MyÊliwiec Boguslaw & Adriana, NJ
Niepokój Halina & Paweł, NY
Obrycki Slawomir & Karolina, NY
Palczewski Krzysztof & Grazyna, CA
Paszkowski Andrzej & Alina, NY
Rembisz Arkadiusz & Magdalena, NY
Roland Maja & Ryszard, NY
Sakowicz Mateusz & Bogna, NY
Saletnik John and Susan, MA
Solarz Katarzyna & Zbigniew, NY
Solinski Edward L., NJ
Stafiej-Kostrzewa Marzena & Stafiej Adam, NY
Thornton Sylwia & James, S.C.
Tolscik - Uszynski Olga, TX
Uszynski Danuta & Eugene, NY
Winnicki Christopher & Alicja, NY
Wrzeszczynski Wanda & Kazimierz, NY
Yaworski Monika & Ray, NY

Członkowie zwyczajni, rodzinne – Ordinary members, family

AMN Corporation, NY
Genevieve E. Young Living Trust, NJ
Genyca Corporation, NJ
City Skyline Inc., NY

Karczma, Inc., NY
Paweł Szymaƒski, Esq., NY
Joanna Gwóêdê, Esq., NY

Yanta John W., TX
Zachary Paul, CA
Zajac Jaroslaw, NY
Zakrzewski Jadwiga, NY
Zaleski Christina M., NY
Zalewska Ewa, NY
Zalewska Urszula, NY

Zeranska Elzbieta, NY
Zieliƒska Joanna, NY
Zielinska Eleonora, Poland
Zielinska - Haxton Weronika, NY
Zimmerman Joshua D., NY
Ziobroƒ Andrzej, Poland
Ziółkowska-Boehm Aleksandra, DE

Członkowie instytucje - Institutional members

Henryk Sienkiewicz Educational Society, INC, NY
Karol Pilarczyk Foundation, INC., MA
Marie Sklodowska Curie Professional Women's Assoc., INC, NY
Our Lady of Poland Church, NY
Polish & Slavic Center, Inc., NY
Polish Army Veterans 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.
The Polish Mission of Orchard Lake Schools, MI
Polonia Technica, Inc., NY
Polish Youth Association of New York, NY

Członkowie organizacje niedochodowe
– Not-for-profit member organizations
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Formularz Darczyƒcy
Legionu Honorowego

Ja, ni˝ej podpisany deklaruj´ ch´ç zostania człon-
kiem Legionu Honorowego Instytutu Piłsudskiego. W ten sposób pragn´ włà-
czyç si´ w Êwi´towanie 100 rocznicy odzyskania niepodległoÊci przez Polsk´,
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 Miasto

Stan Kod

Telefon domowy Telefon komórkowy

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: Zip:

Phone: Email:

Please accept my application for membership in the Piłsudski Institute of America

Please check one:

$30 Student / Senior $60 Regular $80 Dual

$100 Non-Profit Org. $120 Sustaining

$300 Corporations $1000 Life Member

$5000 Honorary Legionary Special Donation: $

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.



SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY



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

» Wojciech Kossak (1857-1942).
"Józef Piłsudski na Kasztance".
Olej na płótnie, sygnowany i datowany, 1928, 109x93cm.


