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Po cząt ki In sty tu tu by ły bar dzo skrom ne:
garst ka lu dzi i nie wiel kie fun du sze. Pod sta wo -
we zna cze nie miał jed nak pro gram dzia ła nia
i wi zja twór ców In sty tu tu. Eli tę po li tycz ną pla -
ców ki two rzy li pił sud czy cy wy wo dzą cy się z
okre su II Rze czy po spo li tej i miej sco wi nie pod -
le gło ścio wi dzia ła cze Po lo nii. W pierw szej gru -
pie zna leź li się przed wo jen ni mi ni stro wie: Wa -
cław Ję drze je wicz – mi ni ster wy znań re li gij -
nych i oświe ce nia pu blicz ne go, Igna cy Ma tu -
szew ski – mi ni ster skar bu, Hen ryk Floy ar -
-Rajch man – mi ni ster prze my słu. Gru pę po -
lo nij ną two rzy li: Fran ci szek Ja nu szew ski – wy -
daw ca Dzien�ni�ka�Pol�skie�go w De tro it, Mak -
sy mi lian Wę grzy nek – wy daw ca No�we�go�Świa�-
ta w No wym Jor ku i Lu cjan Kup fer was ser z
Chi ca go. 

Współ dzia ła nie sta rej nie pod le gło ścio wej
pol skiej emi gra cji i no wej Po lo nii by ło rzad -
kim przy pad kiem w hi sto rii or ga ni za cji po lo -
nij nych. Współ pra ca ta trwa ła wie le lat, a In -
sty tut, trze ba przy znać, miał miał wiel kie szczę -
ście do lu dzi.

Od sa me go po cząt ku mi sją In sty tu tu by ło i
jest: gro ma dze nie, prze cho wa nie oraz kon ser -
wa cja do ku men tów i ma te ria łów hi sto rycz nych
do ty czą cych Pol ski i Po lo nii, a na stęp nie udo -

stęp nia nie tych zbio rów ba da czom, wspie ra -
nie i pro wa dze nie ba dań z dzie dzi ny współ -
cze snej hi sto rii Pol ski i Po lo nii, po pu la ry zo -
wa nie hi sto rii i kul tu ry pol skiej oraz edu ka cja
mło dzie ży po lo nij nej. In sty tut w swo jej dzia -
łal no ści kie ru je się ide ała mi pa trio tycz ny mi
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.

Zgod nie z mi sją Ra da In sty tu tu po sta no wi -
ła w tym ro ku pod jąć wy si łek zor ga ni zo wa -
nia ob cho dów rocz ni co wych w Pol sce w ce -
lu przed sta wie nia hi sto rii i dzia łal no ści In sty -
tu tu róż no rod nym śro do wi skom spo łecz no ści
pol skiej.

5 czerw ca 2013 r. na Zam ku Kró lew skim w
War sza wie, w Wiel kiej Sa li Asam blo wej, In -
sty tut – przy współ udzia le władz zam ku i Sto -
wa rzy sze nia “Wspól no ta Pol ska” – zor ga ni -
zo wał uro czy stość 70-le cia swe go ist nie nia. Ob -
cho dom tym pa tro no wał Bog dan Zdro jew ski,
mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go.
Uro czy stość za szczy ci li przed sta wi cie le władz
i in sty tu cji pol skich na cze le z mar szał kiem
Se na tu RP Bog da nem Bo ru se wi czem. Obec -
ni by li dy rek tor ge ne ral ny Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go (MKiDN) Ja -
cek Ol brycht, po słan ka na Sejm RP Jo an na Fa -
bi siak, pre zes Sto wa rzy sze nia “Wspól no ta Pol -

ska” Lon gin Ko mo łow ski, dy rek tor Zam ku
Kró lew skie go, pro fe sor An drzej Rot ter mund.
Na ob cho dy przy by li przed sta wi cie le śro do -
wisk na uko wych, ar ty stycz nych, kom ba tanc -
kich, pra cow ni cy pol skich ar chi wów, In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej, Bi blio te ki Na ro do wej,
mło dzież ze szkół no szą cych imię Mar szał ka
Jó ze fa Pił sud skie go, sta ży ści i in ne oso by zwią -

za ne z In sty tu tem miesz ka ją ce w Pol sce, wie -
lu przy ja ciół i sym pa ty ków.

Uro czy stość po łą czo na by ła z roz da niem na -
gród In sty tu tu Pił sud skie go, przy zna wa nych
za szcze gól nie za słu gi dla na uki i kul tu ry pol -
skiej oraz ich pro pa go wa nie na świe cie. W tym
ro ku me da le otrzy ma li: prof. An drzej Choj now -
ski, ba dacz hi sto rii naj now szej – Me dal prof.
Wa cła wa Ję drze je wi cza; prof. Mie czy sław Mą -
ko sza, wy bit ny na uko wiec w dzie dzi nie che -
mii – Me dal Ma rii Skło dow skiej -Cu rie; Zbi -
gniew Glu za – Me dal Jo se pha Con ra da za stwo -
rze nie kwar tal ni ka hi sto rycz ne go Kar�ta; ak -
tor ka An na Se niuk – Me dal Igna ce go Ja na Pa -
de rew skie go w dzie dzi nie ar ty stycz nej.

Ra da In sty tu tu przy zna ła tak że spe cjal ne me -
da le “Me ren ti bus”, nada wa ne za szcze gól ne za -
słu gi dla roz wo ju In sty tu tu Pił sud skie go, na stę -
pu ją cym oso bom i in sty tu cjom: Jac ko wi Mi le -
ro wi, dy rek to ro wi De par ta men tu Dzie dzic twa
Kul tu ro we go w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go; Na czel nej Dy rek cji Ar -
chi wów Pań stwo wych na rę ce dy rek to ra – prof.
dr. hab. Wła dy sła wa Stęp nia ka; Bi blio te ce Na -
ro do wej na rę ce wi ce dy rek tor Ewy Po trzeb nic -
kiej; In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej na rę ce pre -
ze sa – dr. Łu ka sza Ka miń skie go.

W cza sie te go wy da rze nia dy rek tor In sty -
tu tu, dr Iwo na Drąg -Kor ga zo sta ła od zna czo -
na srebr nym me da lem Za słu żo ny Kul tu rze

“Glo ria Ar tis” przy zna nym przez MKiDN.
W ce lu prze ka za nia in for ma cji i wie dzy o

wy sił kach, za cho wa niu i za bez pie cze niu pol -
skie go dzie dzic twa kul tu ro we go w Sta nach
Zjed no czo nych za pre zen to wa no film do ku men -
tal ny o In sty tu cie w re ży se rii zna ne go pol skie -
go do ku men ta li sty To ma sza Ma gier skie go
miesz ka ją ce go w No wym Jor ku. W fil mie,
oprócz człon ków Ra dy In sty tu tu, udział wzię -
ła kon sul ge ne ral na RP w No wym Jor ku Ewa
Jun czyk -Zio mec ka, któ ra pod kre śli ła ame ry -
kań ski cha rak ter In sty tu tu i je go mi sję edu ka -
cyj ną oraz pre stiż, ja kim cie szy się In sty tut w

IWO NA DRĄG -KOR GA

70latInstytutu
PiłsudskiegowAmeryce

4 lip ca 1943 r. po wstał In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce.
My ślą prze wod nią twór ców i dzia ła czy In sty tu tu 
by ło stwo rze nie or ga ni za cji bę dą cej kon ty nu acją 
za ło żo ne go w War sza wie w 1923 ro ku In sty tu tu 

Ba dań Naj now szej Hi sto rii Pol ski, prze mia no wa ne go 
w 1936 ro ku na In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go. 

Prof. Wa cław Ję drze je wicz, je den z za ło ży cie li In sty tu tu Piłsudskiego
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Ra da In sty tu tu – ma rzec 2013 r.
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Pol sce i na emi gra cji. Z ko lei prof. Ti mo thy
Sny der, wy kła dow ca Yale Uni ver si ty, któ ry jest
ba da czem Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej i kil -
ka krot nie pro wa dził ba da nia w In sty tu cie, mó -
wił o zna cze niu tej placówki ja ko pol skie go
ar chi wum w USA dla ba da czy ame ry kań skich
i tra dy cji pił sud czy kow skiej, któ ra wciąż jest
ży wa w In sty tu cie.

Ga lę na Zam ku Kró lew skim za koń czył re -
ci tal uta len to wa ne go 17-let nie go pia ni sty To -
ma sza Rit te ra, spon so ro wa ny przez Mię dzy -
na ro do wą Fun da cję Mu zycz ną im. A. Ru bin -
ste ina w Ło dzi. Pia ni sta prze dsta wił pro gram
z utwo ra mi Fry de ry ka Cho pi na, Ka ro la Szy -
ma now skie go i Woj cie cha Ki la ra.

Kon ty nu acja ob cho dów od by ła się w sie dzi -
bie Sto wa rzy sze nia “Wspól no ta Pol ska” – w
Do mu Po lo nii na Kra kow skim Przed mie ściu,
gdzie miał miej sce uro czy sty lunch przy go to -
wa ny przez ho tel Za mek Puł tusk i zo sta ły wy -
gło szo ne dwa wy kła dy zwią za ne z hi sto rią In -
sty tu tu. Prof. dr hab. Ra fał Sto biec ki wy gło -
sił wy kład pt. Wa�cław�Ję�drze�je�wicz�(1893-1993).
Hi�sto�ryk�epo�ki�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go, a dr Iwo -
na Drąg -Kor ga, dy rek tor In sty tu tu, przed sta -
wi ła dzia łal ność i hi sto rię placówki w re fe ra -
cie pt. 70�lat�In�sty�tu�tu�Pił�sud�skie�go�w�Ame�ry�-
ce. Te go dnia zo sta ła otwar ta wy sta wa ulicz -
na skła da ją ca się z 28 plansz po świę co nych
In sty tu to wi. Ma te ria ły te zo sta ły przy go to wa -
ne w In sty tu cie, a opra wę gra ficz ną i druk wy -
ko na ło Sto wa rzy sze nie “Wspól no ta Pol ska”.

Wie le osób za trzy my wa ło się i oglą da ło zdję -
cia twór ców In sty tu tu oraz zbio rów prze cho -
wy wa nych w ar chi wum, bi blio te ce i ga le rii In -
sty tu tu.

Ob cho dy ju bi le uszu In sty tu tu Piłsudskiego
w War sza wie moż li we by ły dzię ki po mo cy Sto -
wa rzy sze nia “Wspól no ta Pol ska” i gran to wi
z Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych RP.

Ob cho dy 70. rocz ni cy po wsta nia In sty tu tu od -
bę dą się rów nież w No wym Jor ku w dniach 11-
12 paź dzier ni ka w sa lo nach Kon su la tu Ge ne -
ral ne go RP oraz sie dzi bie In sty tu tu i po łą czo -
ne bę dą z trze cią edy cją Kon fe ren cji “Po lo nij -
ny No wy Jork”. W tym ro ku te ma tem prze wod -
nim bę dzie hi sto ria pił sud czy ków w No wym
Jor ku. W ra mach ob cho dów od bę dzie się pre -
zen ta cja książ ki Wa cła wa Ję drze je wi cza pt. Ro�-
la�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�w�od�bu�do�wie�i�umac�-
nia�niu�pań�stwa�pol�skie�go�(IPN/In sty tut Pił sud -
skie go, War sza wa 2013). Książ ka jest wzno wie -
niem wy kła dów wy gło szo nych przez pro fe so -
ra pod czas sta nu wo jen ne go dla tzw. Gru py Mło -
dych dzia ła ją cej przy In sty tu cie. W tym ro ku
ob cho dzi my 120. rocz ni cę uro dzin pro fe so ra Ję -
drze je wi cza i 20. rocz ni cę je go śmier ci.

Przez 70 lat dzia łal no ści In sty tut
Piłsudskiego upo rząd ko wał, za bez pie czył i ska -
ta lo go wał 200 me trów bie żą cych ar chi wa liów.
Z ma te ria łów ko rzy sta ją ba da cze z Pol ski, USA
i in nych kra jów świa ta, wie le kwe rend na uko -
wych jest za ma wia nych przez in ter net. W ce -
lu za bez pie cza nia i udo stęp nia nia ko lek cji ar -
chi wal nych In sty tut pro wa dzi ich di gi ta li za -
cję. W pra cach tych bio rą udział wo lon ta riu -
sze oraz oso by opła ca ne z gran tów in sty tu cji
rzą do wych – Se na tu RP w la tach 2007-2011,
a w ro ku 2012 z Mi ni ster stwa Spraw Za gra -
nicz nych – oraz pra cow ni cy In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej. Za bez pie cza nie jest szcze gól -
nie waż ne, gdyż wie le do ku men tów spo rzą -
dzo nych jest na kwa śnym pa pie rze, któ ry ule -
ga po stę pu ją ce mu roz kła do wi. Dzię ki pro wa -
dzo nej di gi ta li za cji uru cho mio no ser wis in -
ter ne to wy Ko�lek�cje�Ar�chi�wal�ne�On�li�ne, da ją -
cy peł ny do stęp do wy bra nych już zdi gi ta li -
zo wa nych za so bów ar chi wal nych.

Na ba zie ko lek cji prze cho wy wa nych w In -
sty tu cie po wsta ją książ ki o naj now szej hi sto -

rii Pol ski. Tyl ko w ostat nich kil ku mie sią cach
na ry nek tra fi ły na stę pu ją ce po zy cje na uko we:
Se�na�to�ro�wie:�lo�sy�wo�jen�ne�i�po�wo�jen�ne, Kan -
ce la ria Se na tu, War sza wa 2012; Be ata Do rosz
No�wo�jor�ski�pa�sjans.�Pol�ski�In�sty�tut�Na�uko�wy
w�Ame�ry�ce.�Jan�Le�choń,�Ka�zi�mierz�Wie�rzyń�-
ski, War sza wa 2013; Cze sław Kar kow ski Na�-
gro�dy�Fun�da�cji�Al�fre�da�Ju�rzy�kow�skie�go�w�No�-
wym�Jor�ku, 2013.

Bi blio te ka Na ro do wa wy da ła Ka�ta�log�cza�-
so�pism�In�sty�tu�tu�Pił�sud�skie�go�w�Ame�ry�ce ze
wstę pem Cze sła wa Kar kow skie go, a In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej, przy współ udzia le In sty -
tu tu, opra co wał i wzno wił wy da nie wy kła dów
wy gło szo nych przez pro fe so ra Wa cła wa Ję drze -
je wi cza w la tach 80. W tym ro ku In sty tut opra -
co wał w pięk nej sza cie gra ficz nej no wy fol -
der in for ma cyj ny, któ re go druk zo stał sfi nan -
so wa ny przez Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów
Pań stwo wych.

Przez po nad pół wie ku swo jej dzia łal no ści
In sty tut or ga ni zu je kon fe ren cje na uko we, spo t-
ka nia z wy bit ny mi Po la ka mi, pro mo cje ksią -

żek, lek cje hi sto rii dla dzie ci i mło dzie ży. Od
wie lu lat In sty tut przy zna je na gro dy wy bit nym
przed sta wi cie lom świa ta kul tu ry i na uki pol -
skiej, któ rzy dzię ki swo im ta len tom pro mu ją
Pol skę w Sta nach Zjed no czo nych.

O In sty tu cie bar dzo traf nie po wie dział 20
lat te mu An drzej Po mian, emi gra cyj ny hi sto -
ryk, i sło wa te są ak tu al ne do dziś (No�wy�Dzien�-
nik, 4 sierp nia 1993): “In sty tut to nie tyl ko Pił -
sud ski. To je dy ne w swo im ro dza ju zbio ry z
za kre su naj now szej hi sto rii Pol ski. To tra dy -
cja po wsta nia stycz nio we go, tak bli ska dla me -
go po ko le nia, jak dla dzi siej sze go ro sną ce go
po ko le nia tra dy cja po wsta nia war szaw skie go;
da lej – re wo lu cji 1905 ro ku, Le gio nów i in -
nych pol skich for ma cji woj sko wych pod czas
I woj ny świa to wej, woj ny ro ku 1920, okre su
mię dzy wo jen ne go, cza sów dru giej woj ny
świa to wej. To nie tyl ko prze szłość, któ ra się
za pew ne nie po wtó rzy. To ca łe bo gac two do -
świad czeń, ma ją cych ogrom ne zna cze nie dla
dzi siej szej Pol ski. In sty tut Pił sud skie go to hi -
sto ria ży wa”. p

Dr Iwo na Drąg -Kor ga otrzy mu je srebr ny me dal Za słu żo ny Kul tu rze 
“Glo ria Ar tis” na Zam ku Kró lew skim w War sza wie

Pre zes Mag da Ka pu ściń ska wi ta przy by łych go ści na uro czy stość ob cho dów 70-le cia In sty tu tu Piłsudskiego na Zam ku
Kró lew skim w War sza wie, 5 czerw ca 2013 r.
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Szko le nie bi blio tecz ne w ga le rii In sty tu tu, 2010 r.
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