Sprawozdanie Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce
za okres lipiec 2013-lipiec 2014
List Prezesa Instytutu
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, który od ponad 70 lat służy
Polakom i Polonii jest niezależną placówką archiwalno-badawczą, z którego
skarbnicy korzystają naukowcy, studenci, pisarze i filmowcy z całego świata.
Cenne zbiory stawiają Instytut w szeregu najważniejszych instytucji
chroniących dziedzictwo narodowe poza granicami Polski, co znalazło
odzwierciedlenie w przyznaniu tej placówce przez IPN zaszczytnego tytułu
Kustosza Pamięci Narodowej. W swojej działalności Instytut reprezentował
zawsze niezależną polską historiografię i stał na straży niepodległości i
integralności naukowej. Jest wybitną placówką kulturalną, badawczą i
niepodległościową, której wkładu w rozwój polskich nauk historycznych nie
można przecenić.
Dziś, choć tyle się w świecie zmieniło, nie zmieniła się rola Instytutu, bowiem
droga do wiedzy i prawdy jest drogą, która nie ma końca” - powiedział o
Instytucie płk. Ryszard Kukliński.
Jak wiele polonijnych organizacji, Instytut znalazł się w trudnej
sytuacji. Budynek na Manhattanie, który od 20 lat był naszą siedzibą, został
sprzedany przez właściciela - Związek Narodowy Polski. Organizacja nowej
siedziby oraz przeprowadzka wiąże się z ogromnymi kosztami. Pragniemy, aby
nowe miejsce było dostosowane do naszych potrzeb. Instytut utrzymuje się z
donacji i składek członkowskich. W tej sytuacji zdani jesteśmy na siebie i ludzi
dobrej woli, do których zwracamy się o pomoc.
Podjęliśmy nowy projekt: Kampanię na Rzecz Przyszłości, która ma
zapewnić stabilizację finansową Instytutu. Prosimy o przyłączenie się do nas i
wsparcie tej niezwykle ważnej inicjatywy, która umożliwi Instytutowi
urządzenie się w nowej siedzibie oraz pełnienie jego misji zabezpieczenia
posiadanych archiwaliów. Dokumenty na kruchym papierze wkrótce rozpadną
się w pył, jeśli nie zostaną przeniesione na elektroniczne nośniki. Pionierski
program digitalizacji prowadzony przez Instytut pozwala jednocześnie na
zachowanie i udostępnianie cennych źródeł. Wierzymy, że nie zostawią nas
Państwo bez pomocy. Będziemy także wdzięczni za rozpowszechnienie
naszego apelu wśród osób i instytucji, które mogłyby pomóc.

Każdy może wspierać Kampanię na Rzecz Przyszłości poprzez
przekazanie donacji, która może być odpisana od podatku lub przez
skontaktowanie nas z potencjalnym sponsorem, korporacją lub fundacją
zainteresowaną udzieleniem pomocy finansowej.
Nazwiska darczyńców będą wymienione na specjalnej tablicy pamiątkowej
w nowej siedzibie Instytutu oraz umieszczone na naszej stronie internetowej
www.pilsudski.org.
Z wyrazami szacunku,
dr Magda Kapuścińska
Prezes

W okresie sprawozdawczym Instytut Piłsudskiego
wspierały następujące instytucje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Konsulatu
Generalnego RP w Nowym Jorku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biblioteka
Narodowa, Instytut Pamięci Narodowej, Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa oraz Adam Bak Foundation.

Kolekcje Archiwalne
Archiwum i Biblioteka Instytutu Piłsudskiego każdego roku wzbogacają się o
cenne dary, które po opracowaniu są udostępniane badaczom i czytelnikom. W
okresie sprawozdawczym archiwum Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w
Ameryce oraz Związku Narodowego Polskiego z okręgu nowojorskiego.
Są one porządkowane i opracowywane przez Bartosza Nowożyckiego,
przebywającego w Instytucie na stażu zawodowym od 1 lipca do 31 września
2014 r .
W marcu br. biblioteka Instytutu wzbogaciła się o ponad 50 książek
pochodzących ze zbiorów śp. Janiny Katelbach, która przez dlugie lata była
członkiem i przyjacielem Instytutu. Książki zostały skatalogowane i są dostęne
w naszej bibliotece.

Wolontariusze
Instytut opiera się głównie na pracy wolontariuszy.
Praca zwykle jest na miejscu, ale coraz więcej można zrobić przez
Internet we własnym domu - takim programem jest digitalizacja kolekcji
Powstania Śląskie. Prawie 60 wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, Polski
i innych krajów u siebie w domu opracowuje przez internet tę kolekcję.
W okresie sprawozdawczym pracowało w Instytucie 31
wolontariuszy.

Grupa Młodych „Teraz my/ Time for us”
Grupa Młodych działająca przy Instytucie Józefa Piłsudskiego organizuje
spotkania, których głównym celem jest dotarcie do młodej Polonii interesującej
się polską historią, kulturą i sztuką.
Teraz My/Time For Us zorganizowała dwie wycieczki do miejsc związanych z
Polakami. Pierwszą była wyprawa do West Point, której punktem
kuliminacyjnym było spotkanie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Kolejna
wycieczka zaś skupiła się na Manhattanie i na miejscach związanych z polską
historią. Grupa młodych zorganizowała spotkanie pt. Pamiętam! poświęcone
Żołnierzom Wyklętym/Niezłomnym, zamordowanym po wojnie przez reżim
komunistyczny oraz spotkanie promujące pierwszą nowelę napisaną przez jej
członka Piotra Puchalskiego pt. Relikwie.
Tradycyjnie już, jak każdego roku, zorganizowano spotkanie z cyklu Historia
nie musi być nudna. Głównym punktem programu jest wspólna gra w Kolejkę popularną grę planszową, nawiązującą do czasów PRL-u, wydaną przez
Instytut Pamięci Narodowe

Działalność Instytutu
lipiec 2013 - lipiec 2014

Archiwum
W okresie od 15 lipca do 13 września 2013 r. w Instytucie przebywał na stażu
zawodowym ufundowanym przez MKiDN Bartosz Nowożycki, archiwista z
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Opracował archiwum instytucjonalne
Instytutu (nr.174), w sumie 487 jednostek archiwalnych, co stanowi prawie 7

metrów bieżących materiałów związanych z powstaniem i działalnością
Instytutu, pracą Zarządu, Rady, przyznawanymi nagrodami. Dużą część
spuścizny stanowi korespondencja, wycinki prasowe i zdjęcia. Dodatkowo p.
Nowożycki uporządkował i opisał:
- kolekcję nr. 173 - Akta Rocha Mariana, Heleny i Aleksandra Józefa Frejszmidt
liczące 21 j., a wzbogacone o cenne odznaczenia i mundury Rocha Frejszmidt,
- kolekcję nr 172 - Akta Alexandra Buczka liczące 12 j. z okresu działalności
polonijnej w Filadelfii.
Od 1 lipca br. Bartosz Nowożycki przebywa na 3-miesięcznym stażu, w czasie
którego opracowuje archiwum Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i
otrzymane ostatnio archiwum Związku Narodowego Polskiego.

Biblioteka
Do chwili obecnej skatalogowano w systemie KOHA ponad 21
tysięcy książek. Przez lipiec i sierpień 2013 r. przebywały na stażu dwie
bibliotekarki z Biblioteki Narodowej: Joanna Podurgiel i Urszula Stasiak.
Kontynuowały katalogowanie czasopism bieżących i małego formatu oraz
rzadkich książek (rare books), uporządkowały Prasę drugiego obiegu w
Polsce. Opracowały również dokumenty życia społecznego (broszury, foldery,
programy, katalogi, zaproszenia, księgi pamiątkowe itp.).
Biblioteką opiekuje się Jolanta Szczepkowska, asystent prezesa.

Wspólny katalog bibliotek
Wspólny katalog bibliotek Polonii amerykańskiej, zainicjowany przez
Instytut Piłsudskiego, obejmuje: bibliotekę Instytutu Józefa Piłsudskiego w
Ameryce, bibliotekę imienia Alfreda Jurzykowskiego Polskiego Instytutu
Naukowego w Ameryce i bibliotekę imienia Josepha A. Marjańczyka Polskiej
Fundacji Kulturalnej. W katalogu wspólnym jest już umieszczonych 36 tysięcy
woluminów.

Badania naukowe i kwerendy
W okresie od lipca 2013 do lipca 2014 r. z archiwum osobiście
korzystało 30 badaczy ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Niemiec, Australii.
Wśród nich byli: prof. Mariusz Wołos i prof. Józef Łaptos z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, prof. Beth Holmgren z Duke University w USA,
i amerykański student Ian Johnson z Ohio State University.
Kwerendy naukowe, które są wykonywane dla studentów i pracowników
naukowych nie tylko z Polski, ale także z wielu innych zakątków świata, są
bardzo ważnym punktem prac Instytutu Piłsudskiego. W ciągu okresu
sprawozdawczego przeprowadzono ponad 50 kwerend naukowych zleconych
korespondecyjnie.

Digitalizacja
Instytut kontynuuje rozpoczęty w roku 2008 program digitalizacji
zasobów archiwalnych. Digitalizacja jest złożonym procesem, i w miarę
nabywania doświadczenia, pozyskaliśmy pomoc wolontariuszy.
Oprócz bieżącej digitalizacji prowadzimy również inne projekty:


Digitalizacja map. Instytut posiada w archiwum duże ilości map,
szczególnie wojskowych, z różnych kampanii.



Projekt Crowdsourcing - Powstania Śląskie. Członek Rady Instytutu
Agnieszka Brissey opiekuje się grupą wolontariuszy internetowych,
którzy systematycznie uzupełniają dane powstańców śląskich. Obecnie
wpisanych jest 43 tysiące rekordów, które wkrótce pojawią się wraz z
oryginalnymi dokumentami na naszej stronie Powstań Śląskich.



Archiwum Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce. Ukraińska Misja
Wojskowa w Polsce została utworzona w 1919 r. w Warszawie celem
koordynowania wysiłku wojennego Ukraińskiej Republiki Ludowej w
sojuszu z Rzeczpospolitą. Archiwum to jest w całości dostępne na
naszej stronie Archiwów Online. Z uwagi na zainteresowanie,
pracujemy nad przetłumaczeniem tytułów dokumentów na język
ukraiński, co pomoże w znajdowaniu tych dokumentów pisanych w
dużej części w języku ukraińskim. Nad zadaniem tym pracuje nasza
wolontariuszka Anna Biesiadecka.

Blog i Wikipedia

Blog Humanistyka Cyfrowa archiwistów i bibliotekarzy Instytutu
Piłsudskiego cieszy się coraz większym powodzeniem wśród czytelników
naszej strony. Na Blogu publikujemy informacje i komentarze na tematy
związane z funkcjonowaniem archiwów i bibliotek w nowym, połączonym i
coraz bardziej cyfrowym świecie. Blog ten jest od ponad roku publikowany
również w polskim Naukowym Portalu Archiwalnym ARCHNET, w dziale
Humanistyka Cyfrowa.
Wikipedia jest obecnie jednym z najbardziej używanych źródeł
informacji o charakterze encyklopedycznym; czyta ją pół miliarda odbiorców
miesięcznie. Instytut zainicjował z Wikipedią współpracę, która ma dwojaki
cel. Po pierwsze, Instytut jako organizacja typu GLAM (z angielskiego Galerie, Biblioteki, Archiwa i Muzea) posiada bezcenne zasoby kulturalne i
współpraca z Wikipedią pomaga w ich udostępnieniu, co jest jedną z misji
archiwum. Po drugie, zwiększanie obecności Instytutu w Wikipedii przyczynia
się do popularyzacji naszej placówki, jej zasobów i osiągnięć.

Kalendarium wydarzeń
Wizyty
W okresie od lipca 2013 do lipca 2014 roku Instytut odwiedziło ponad 100
osób, w tym przedstawiciele polskiego rządu, naukowcy z USA i Polski
prowadzący badania przez kilka do kilkunastu dni, turyści, wycieczki i inne
osoby zainteresowane naszą placówką. Na spotkaniach Instytutu przebywało
około tysiąc osób. Wśród gości Instytutu byli:
Andrzej Żak - dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, Lorene Gwen
Shapiro – amerykańska dziennikarka i pisarka, Krzysztof Szwagrzyk - prof. dr
hab. IPN, historyk; Tadeusz Płużański – pisarz, Monika Rogozińska - prezes
Oddziału Polskiego the Explorer Club,Richard Tomback - Profesor
Kingsborough Community College,

Uroczystości, spotkania i prelekcje
Od lipca 2013 r. odbyło się 20 spotkań obejmujących prelekcje, wykłady,
promocje książek i uroczystości jak:
5 października 2013 - spotkanie z Witoldem Ławrynowiczem, autorem książki
Kiedy krwawią kwiaty,

12 października 2013 r. - sympozjum Polonijny Nowy Jork,
15 października 2013 r. - wykład profesora dr hab. Mariusza Wołosa z
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. Józef Piłsudski w oczach
sowieckich dyplomatów,
10 listopada 2014 r. - obchody Święta Niepodległości Polski. Wykład dr
Tomasza Pudłockiego: Kobiety a wojna. Polki ziem południowo-wschodnich
wobec walk 1914-1921,
26 listopada - wykład dr Andrzeja Żaka, dyrektora Centralnego Archiwum
Wojskowego pt. Józef Piłsudski romantyczny pragmatyk,
4 maja 2014 r. Obchody Święta Narodowego 3 Maja. Wykład dr Tomasza
Pudłockiego pt. Znaczenie Konstytucji 3 Maja w życiu Polaków na emigracji w
latach 1918 – 1939,
15 maja 2014 r. - spotkanie z dr hab. Danutą Piatkowską, autorką książki
Droga bez powrotu. Emigracyjny szlak Tomasza Drewniaka,
10 czerwca 2014 r. - spotkanie z dr hab. Krzysztofem Szwagrzykiem i
Tadeuszem Płużańskim zatytułowane Ofiary i kaci komunizmu. Polskie
problemy z rozliczeniem totalitaryzmu,
17 czerwca 2014 r. - spotkanie z Dagmarą Domińczyk, aktorką i autorką książki
Kołysanka polskich dziewcząt zorganizowane przez EK Bookstore.

Kino Ziuk
Działające w Instytucie Kino dyskusyjne Ziuk pod kierownictwem prezes dr
Magdy Kapuścińskiej przy współpracy z Jolą Szczepkowską pokazuje filmy
dokumentalne i fabularne w każdym miesiącu. Pokazywane filmy wywołują
dyskusje, zmuszają do zastanowienia się i dodatkowej edukacji wszystkich,
którzy je oglądają.
Pokazy filmowe są bezpłatne i cieszą się dużym zainteresowaniem
publiczności. W okresie od lipca 2013 do lipca 2014 r.zostało wyświetlonych
w Galerii Instytutu 13 filmów np. - Iluminator, reżyseria i scenariusz Potr
Zarębski; Kwatera „Ł”, reżyseria: Arkadiusz Gołębiewski; Santa Rosa:
Oddysey in the Rhytm of Mariachi, Reżyseria Sławomir Grunberg, Węgierskie
Serce, scenariusz i reżyseria: Grzegorz Łubczyk, Polonians - Pierwsi Polacy w
Ameryce, scenariusz i reżyseria: Eugeniusz Starky

Działalność Edukacyjna
Lekcje historii konkursy
Dyrektor wykonawczy Instytutu dr Iwona Korga prowadzi lekcje historii dla
dzieci i młodzieży z polskich szkół dokształcających. Młodzież często
przychodzi z rodzicami i w otoczeniu obrazów sławnych polskich malarzy oraz
w atmosferze polskiej tradycji i historii mają okazję wysłuchać wykładów z
zakresu historii dwudziestolecia międzywojennego. Młodzi ludzie dowiadują
się o Marszałku Piłsudskim i poznają tragedię Polaków w czasie drugiej wojny
światowej.
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery lekcje dla młodziezy szkoł
polonijnych w tym jedna z bohaterami uczestnikami Powstania Warszawskiego.
Instytut dostarczył materiały archiwalne (kopie fotografii i dokumentów) do
Szkoły Podstawowej nr 85 mieszczącej się na osiedlu Złotego Wieku w
Krakowie, która brała udział w koncercie z okazji Święta Niepodległości
Polski pt. Młodzi z Piętnastki dla Niepodległej. Koncert odbył się 14 listopada
2013 r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na
osiedlu Bohaterów Września w Krakowie. Młodzież zaśpiewała pieśni
legionowe i przygotowała prezentację pt. Józef Piłsudski - z życia Marszałka
Instytut wraz z Instytutem Pamięci Narodowej objął patronatem Międzyszkolny
Konkurs z cyklu Wielcy Polacy w Dziejach Ojczyzny. Marszałek Józef Piłsudski
w obronie Polski i Europy. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Szkołę
Podstawową nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu w 95. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na nagrody przeznaczono 10
egzemplarzy książki pt. Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu
państwa polskiego - skryptu wykładów prof. Wacława Jędrzejewicza
wygłoszonych w Instytucie w latach 1981-1982.

Wystawa w Muzeum Narodowym
Obraz z Galerii Instytutu Przed pojedynkiem Aleksandra Gierymskiego został
wypożyczony na wystawę jego prac w Muzeum Narodowym. Obraz został
pięknie odrestaurowany na koszt Muzeum i powróci do nas jesienią po
zakończeniu wystawy.

Najważniejsze wydarzenia
W okresie sprawozdawczym Instytut zorganizował cztery duże
wydarzenia. Trzy z nich odbyły się przy współpracy z Konsulatem Generalnym
RP w Nowym Jorku, w jego salach. Były to:
- 11 października, 2014 r., Jubileusz - 70 lat istnienia Instytutu
- 6 czerwca 2014 r, Gala Nagród Instytutu Piłsudskiego w Ameryce,
- 22 listopada 2013 r., Obchody 120 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci
prof. Wacława Jędrzejewicza.
W uroczystościach tych uczestniczyło każdorazowo około 200 osób, w tym
przedstawiciele polskich władz i urzędów, Konsulatu Generalnego RP z panią
Konsul Generalną Ewą Juńczyk Ziomecką oraz reprezentanci organizacji
polonijnych, prasy i radia.
Uroczystość jubileuszową i Galę Nagród prowadziła Anna Tarnawska,
dziennikarka. Obydwa te wydarzenia uświetniła recitalami fortepianowymi
znana pianistka Magdalena Baczewska, której występy spotykały się z
aplauzem na stojąco. Poczęstunek, do którego szczodrze dołożyli się
sponsorzy zorganizowali pracownicy, stażyści i wolontariusze Instytutu.
Szatę graficzną zaproszeń i programów wykonał Robert Juchno. Pani
Teresa Mazur dekorowała salę podarowanymi przez siebie kwiatami.

Jubileusz 70 lat istnienia Instytutu
W dniu 11 października, na uroczystości jubileuszowej
zgromadzonych powitał w imieniu Konsulatu Generalnego RP konsul Mateusz
Stąsiek, który podziękował Instytutowi za dotychczasową działalność i życzył
dalszych sukcesów. Dr Janusz Romański z Polskiego Uniwersytetu Ludowego
w Filadelfii wręczył prezes Magdzie Kapuścińskiej dyplom uznania dla
Instytutu, a przedstawicielka Federalnej Unii Kredytowej, Elżbieta
Baumgartner w swoim przemówieniu doceniła działania tej placówki dla
Polonii i obiecała dalszą dla niej pomoc finansową.
Dr Iwona Korga wygłosiła referat pt. 70 lat Instytutu Piłsudskiego w
Ameryce, który został przyjęty brawami na stojąco. Po prezentacji
wyświetlono film o Instytucie wykonany w prezencie, specjalnie z okazji
jubileuszu, przez znanego polonijnego reżysera Tomasza Magierskiego,
mieszkającego w Nowym Jorku. Występują w nim zarówno osoby związane z
Instytutem, jak również Konsul Generalna Ewa Juńczyk-Ziomecka i prof.
Timothy Snyder z Yale University. Film prezentuje zbiory Instytutu - archiwa,
książki, czasopisma, obrazy, ordery i inne materiały. Kończy się znaną
legionową pieśnią pt. My, Pierwsza Brygada. Na jej dźwięk zgromadzeni

powstali i ze wzruszeniem śpiewali ten ulubiony utwór legionistów.

Sympozjum Polonijny Nowy Jork
Dużym wydarzeniem było sympozjum Polonijny Nowy Jork,
zorganizowane przez dyrektor dr Iwonę Korga w dniu 12 października 2013 r.
W pierwszej części zatytułowanej Piłsudczycy w Nowym Jorku wygłoszone
zostały trzy ciekawe wykłady: przez prof. ECSU dr Annę JaroszyńskąKirchmann - Tworzenie się polskiej wojennej i powojennej diaspory w świecie,
w USA i w Nowym Jorku, przez prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie dr hab. Mariusza Wołosa - Emigracyjne niedole pierwszego ułana
Drugiej Rzeczypospolitej. Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski w USA
w latach 1940-1942 oraz przez dr Krzysztofa Langowskiego z IPN - Początki
powstania i działalności Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.
W drugiej części sympozjum prowadzonej w języku angielskim
wystąpili polscy studenci amerykańskich uczelni w Nowym Jorku, którzy
prezentowali swoje prace tematycznie związane z polską historią i kulturą:
Luiza Newlin-Lukowicz, Piotr Puchalski i Agnieszka Brissey.

Obchody 120 rocznicy urodzin i 20 rocznicy śmierci
prof. Wacława Jędrzejewicza
22 listopada 2013 r. uroczyście obchodzono 120 rocznicę urodzin i 20
rocznicę śmierci prof. Wacława Jędrzejewicza, współzałożyciela Instytutu,
któremu służył z oddaniem przez 50 lat.
Licznie zebrani goście wysłuchali wspomnień współpracowników
profesora. Dr M. Kapuścińska mówiła w swojej prezentacji ilustrowanej
zdjęciami o wykładach z historii, wygłaszanych w okresie stanu wojennego
przez Profesora dla młodych emigrantów, wspominała wspólne z nim drugie
śniadania w Instytucie, rozmowy i jego hucznie celebrowane urodziny. W jej
wspomnieniu wyczuwało się wzruszenie i wdzięczność za jego
przewodnictwo i udział w wychowaniu patriotycznym młodych ludzi.
Przemawiali Jerzy Świątkowski, były wicedyrektor i członek Rady
Instytutu oraz dr Czesław Karkowski , były dyrektor , którzy współpracowali z
profesorem.
Goście obejrzeli film amatorski nakręcony podczas setnych urodzin
Jubilata w 1993 r., obchodzonych w domu jego córki - Ewy Beck w Cheshire,
CT.
Dyrektor Iwona Korga przedstawiła książkę Wacława Jędrzejewicza
pt. Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego,
wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Piłsudskiego w czerwcu
2013 r., która jest zbiorem wykładów Profesora wygłoszonych w Instytucie w

latach 1981-82 dla młodych emigrantów w okresie Solidarności i stanu
wojennego w Polsce.
Po części oficjalnej w kuluarach długo wspominano Profesora, przy
cytrynówce (Jego ulubionej nalewce), winie i poczęstunku.

Gala Nagród 2014 Instytutu Piłsudskiego
w Ameryce
6 czerwca 2014 r.odbyła się uroczystość rozdania nagród Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Galę zaszczycili swoją obecnością: Jan
Dziedziczak, poseł na sejm RP, członek Komisji Łączności z Polakami za
Granicą, Andrzej Pieczunko, zastępca dyrektora Biura Udostępniania i
Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr Sławomir
Zagórski z małżonką, przedstawiciel Ambasady RP w Waszyngtonie.
Nastęjące osoby otrzymały nagrody:
Dr Jan Czekajewski - naukowiec, przedsiębiorca i pisarz. Specjalista w
dziedzinie biomedycznych przyrządów naukowych oraz autor szeregu
publikacji w obronie dobrego imienia Polski - otrzymał Marshal Józef Piłsudski
Leadership and Achievement Award. Nagroda ta przyznawana jest za
szczególne osiągnięcia i wspieranie spraw polskich w Stanach Zjednoczonych.
Prof dr hab. Krzysztof Szwagrzyk - historyk, badacz komunistycznego
aparatu terroru, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw
poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 19441956. Kieruje działaniami badawczymi i ekshumacyjnymi, między innymi na
kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego w Warszawie. Został
wyróżniony Wacław Jędrzejewicz History Medal.
Tadeusz Płużański - dziennikarz, publicysta historyczny, komentator
polityczny. Specjalizuje się w powojennej historii. Jest prezesem Fundacji
Łączka, której zadaniem jest opieka nad kwaterą „Ł” zwana Łączką na
Warszawskich Powązkach oraz wspieranie środowisk rodzin żołnierzy
niezłomnych, zamordowanych w latach 1945 - 1956. Joseph Conrad Literature
Medal został przyznany Tadeuszowi Płużańskiemu w uznaniu jego
niestrudzonego reporterskiego śledztwa w sprawie nierozliczonych zbrodni
komunistycznych w Polsce, które opisał w książkach Bestie, Bestie 2 i
Oprawcy. Zbrodnie bez kary.
Prof. Tadeusz Massalski, laureat nagrody Maria Skłodowska-Curie Science
Medal - były szef katedry Material Science, Engineering, and Physics na
Carnegie Mellon University i były dyrektor Mellon Institute jest specjalistą w

dziedzinie metalurgii. Profesor Massalski otrzymał dwa doktoraty honoris
causa i liczne medale. Jego dorobek naukowy liczy ponad 200 publikacji z
zakresu termodynamiki, stabilności metali, transformacji stopów, materiałów
magnetycznych oraz krystalografii.
Janusz Skowron, laureat nagrody artystycznej Ignacy Paderewski Art and
Music Medal jest artystą i społecznikiem. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek
i fotografię. Od wielu lat swoimi pracami bezinteresownie wspiera aukcje
charytatywne w Nowym Jorku i w Polsce. Aktywnie uczestniczy w życiu
nowojorskiej Polonii. Obecnie jest dyrektorem Klubu Amber Health,
zrzeszającym polskich seniorów.
Laureaci wygłosili krótkie wzruszające przemówienia. Każdy z nich
spotykał się z aplauzem w podziękowaniu za wybitne osiągnięcia i pracę dla
spraw polskich i Polaków.

Udział w konferencjach
Przedstawiciele Instytutu brali udział w następujących konferencjach
naukowych:
Doroczna konferencja Metropolitan New York Library Council (METRO)
- Dr Marek Zieliński i dr Iwona Korga przedstawili referat p.t. Digitization of
Polish History 1918-1923 opisujący projekt digitalizacji i przedstawiający
wybrane materiały, technikę opracowania danych, prezentację online i
wykorzystanie danych przez Internautów.
XIII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich – dr Iwona
Korga wygłosiła prezentację pt. Wielkie rocznice historyczne w 2014 r i ich
wykorzystanie w nauczaniu historii.,
Wikiconference - Dr Marek Zieliński opowiedział o doświadczeniach Instytutu
w układzie partnerskim z Wikipedią, w panelu Rola Wikipedii w czterech
typach bibliotek.
Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce - W panelu
sponsorowanym przez Polish American Historical Association zatytułowanym
Commemoration in Exile uczestniczyła dr Iwona Korga z prezentacją pt.
Representations of Poland and Polonia at the 1939 World's Fair in New York
City.

Wszystkim przedstawicielom instytucji członkowskich MAB oraz
zacnym gościom Zarząd Instytutu Piłsudskiego w Ameryce życzy
udanych obrad.

