
Instytut Józefa Piłsudskiego w
Ameryce

“Wiodąca organizacja kulturalna z siedzibą w USA zaangażowana w sprawy polskiej diaspory”

Kampania na rzecz Przyszłości

Wstęp 

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest jedną z największych i 
najważniejszych instytucji badawczych  najnowszej historii Polski i Europy 
Środkowo-Wschodniej, znajdujących się poza granicami Polski. Posiada drugie 
co do wielkości, po Hoover Institution - Stanford University, zasoby archiwalne 
obejmujące okres od I wojny światowej do współczesności. Jako polsko - 
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amerykańska organizacja, Instytut Piłsudskiego
przyczynił się do budowy nowoczesnego
amerykańskiego społeczeństwa.

W ciągu swojej 70-letniej historii Instytut gromadził,
zabezpieczał i przechowywał unikalne archiwa, z których
korzystają badacze z całego świata, zainteresowani
zarówno najnowszą historią Polski, jak i historią
emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Stanów
Zjednoczonych Ameryki.

Instytut Piłsudskiego powstał w 1943 roku z inicjatywy
wybitnych Amerykanów polskiego pochodzenia oraz
ministrów Rządu II Rzeczypospolitej, którzy wyemigrowali do USA  podczas II 
wojny światowej. Był pomyślany jako kontynuacja założonego w 1923 roku 
Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski, przemianowanego w 1936 roku na 
Instytut Józefa Piłsudskiego, wielkiego Marszałka i polskiego męża stanu. 

Główne osiągnięcia

Unikalne zbiory archiwalne uratowane z Polski na początku II wojny światowej 
powiększały się o kolekcje dokumentów, książek, pamiątek i dzieł sztuki  
pochodzące od  zagranicznych przedstawicielstw II Rzeczypospolitej, organizacji
i instytucji polonijnych oraz od osób prywatnych. Bogate i różnorodne zbiory 
Instytutu stale rosną. W ciągu wielu lat swojej działalności Instytut Józefa 
Piłsudskiego w Ameryce stał się światowej sławy centrum badań historycznych i
pełni ważną rolę w promowaniu kultury i historii Polski oraz Europy Środkowo - 
Wschodniej. Kolekcje dokumentów archiwalnych  przechowywane w Instytucie 
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Instytut Józefa Piłsudskiego jest nie tylko skarbnicą cennych i unikalnych archiwów, jest także 
żywym pomnikiem zaangażowania w walkę o niepodległość Polski pod duchowym przywództwem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie, kiedy Polska jest znów niepodległa i walczy o umocnienie 
swojej suwerenności, przykład Piłsudskiego inspiruje Polaków w ich patriotycznych dążeniach.

 Prof. Zbigniew Brzeziński
Doradca do Spraw Bezpieczeństwa

Prezydenta Jimmy Cartera
Członek honorowy Instytutu od 1988 r.



mają szczególne znaczenie dla badaczy młodego pokolenia i przyciągają nie 
tylko polskich i amerykańskich historyków, ale także studentów różnorodnych 
dyscyplin naukowych, dziennikarzy i producentów filmowych. Unikalne materiały
i dokumenty, które można znaleźć tylko w Instytucie są wykorzystywane do 
licznych rozpraw doktorskich i publikacji na całym świecie.

Misją Instytutu jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie 
dokumentów archiwalnych i opracowań naukowych oraz 
przekazywanie amerykańskiemu społeczeństwu wiedzy z zakresu 
historii Europy Środkowo - Wschodniej.

W ciągu ostatnich  70-ciu lat zgromadzono w Instytucie ponad milion 
dokumentów, stworzono galerię sztuki i pamiątek oraz specjalistyczną bibliotekę
naukową zawierającą ponad dwadzieścia tysięcy pozycji.

Instytut Piłsudskiego organizuje doroczne gale nagród, podczas których 
honorowane są wybitne osobistości w dziedzinie biznesu, historii, literatury, 
nauki i sztuki.

Marshal Józef Piłsudski Leadership and
Achievement Award:

● Zachary and Elizabeth M. Fisher,  
założyciele i prezesi Intrepid Museum 
Foundation,

● John A. Georges, prezes Rady 
Nadzorczej i dyrektor naczelny firmy 
International Paper Co.,

● William J. Bresnan, prezes i dyrektor 
naczelny firmy Bresnan 
Communications,

● Jean E. Boyle, wiceprezes - 
International Business Development, 
McDonnell Aircraft and Missile 
Systems, Boeing Company,

● William R. Rhodes, wiceprezes 
Citigroup,

● Frank Spula, prezes Polskiego Związku
Narodowego i Polsko- 
Amerykańskiego Kongresu,

Joseph Conrad Literature Award:
Pisarze: 

● Ryszard Kapuscinski, 
● Tad Szulc,
● Andrzej Pomian, 
● Lynne Olson & Stanley Cloud – 

autorzy książki “”Sprawa honoru”,
● Zbigniew Gluza, wydawca i redaktor 

naczelny magazynu historycznego 
”Karta”,  

● Tadeusz Płużański - autor książki 
“Bestie”

Marie Skłodowska-Curie Science 
Award:

● Prof. Małgorzata Zielińska-Pfabe – 
fizyk nuklearny,

● Dr Alina Surmacka-Szczesniak - 
chemik,

● Prof. Bohdan Paczyński – astronom,
● Dr Hilary Koprowski - mikrobiolog, 
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● Izabela Roman, doktor nauk 
medycznych, były naczelny dyrektor 
badawczych firm medycznych,

● Barbara Mikulski – Senator USA,
● Jan Czekajewski – przedsiębiorca.

Wacław Jędrzejewicz History Award:
Historycy: 

● Prof. Norman Davies,
● Richard M. Watt, 
● Prof. Janusz Zawodny, 
● Prof. M.Kamil Dziewanowski,
● Dr Richard C. Lukas,  
● Prof. Andrzej Nowak, 
● Dr Anna Jaroszynska–Kirchmann, 
● Prof. Timothy Snyder,
● Prof. Andrzej Chojnowski, 
● Prof. Krzysztof Szwagrzyk.

● Prof. Mieczysław Mąkosza- chemik, 
● Prof. Zbigniew Darzynkiewicz – 

biotechnolog,
● Prof. Krzysztof Matyjaszewski - 

chemik,
● Prof. Tadeusz Massalski, fizyk, inżynier

w dziedzinie wytrzymałości 
materiałów

Ignacy Paderewski Art and Music 
Award:

● Wiesław Ochman, tenor operowy, 
● Henryk M. Górecki - kompozytor,
● Rafal Olbiński, malarz i grafik ,
● Andrzej Pityński – rzeźbiarz, 
● Dariusz Jabłoński, producent i reżyser

filmowy,
● Anna Seniuk, aktorka, wykładowca w 

Akademii Teatralnej w Warszawie,
● Janusz Skowron – malarz.

Obecny zarząd Instytutu Piłsudskiego:

● Dr Magda Kapuścińska – prezes
● Dr Marek Zieliński – wiceprezes
● Dr Artur Kowalski – wiceprezes
● Dr Iwona Drąg-Korga – dyrektor wykonawczy i skarbnik
● Ewa Babiarz – sekretarz 
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Od swych skromnych początków w 1943 roku do dzisiaj, Instytut Piłsudskiego był wierny swojej 
misji. Przyjaciele, wyrażam uznanie dla Waszej ciężkiej pracy nad  rozpowszechnianiem języka 
polskiego, sztuki, historii oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Jesteście wielkimi 
humanistami i patriotami, organizacją zakorzenioną głęboko w dziedzictwie narodowym, historii i 
nauce. Jesteście obrońcami polskiej mowy, literatury, sztuki, muzyki i polskich tradycji.

Barbara A. Mikulski
Senator Stanów Zjednoczonych Ameryki



Rada Dyrektorów Instytutu Piłsudskiego:

● Ewa Babiarz
● Agnieszka Brissey
● Dr Ewa Hoffman-Jędruch
● Tomasz Kalata
● Dr Magda Kapuścińska
● Dr Iwona Drąg-Korga 

● Dr Artur Kowalski
● Piotr Kumelowski
● Janusz Krzyżanowski
● Dr Krzysztof Langowski
● Andrzej Pelc
● Dr hab. Danuta Piątkowska
● Dr Marek Zieliński

Programy: Czym zajmuje się Instytut Piłsudskiego dzisiaj?

Ogólnie dostępne, bezpłatne programy:

➢ konferencje, sympozja,
spotkania

➢ wystawy i wykłady
➢ dyskusje panelowe z

udziałem wybitnych
historyków, pisarzy,
dziennikarzy i świadków
historii

➢ pokazy filmowe
➢ lekcje historii dla uczniów

w różnym wieku
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Jestem aktywnym członkiem Instytutu od 2012 roku. Początkowo jako wolontariusz 
przygotowywałem kwerendy, a obecnie jestem wikipedystą-rezydentem. Jako student historii 
znalazłem w Instytucie rzadkie i niedostępne gdzie indziej źródła, dokumenty i fotografie, które 
ogromnie pomogły mi w napisaniu na NYU pracy dyplomowej pt.: “Piłsudski w Galicji i polskie 
międzywojenne plany kolonialne” . Instytut organizuje regularnie spotkania kulturalne i naukowe 
na różne tematy, także te kontrowersyjne, zachowując jednocześnie polityczną niezależność. 

Piotr Puchalski
wolontariusz, student programu doktoranckiego z historii

członek Instytutu od 2012 r.



Zabezpieczanie archiwów 

Jednym z najważniejszych zadań Instytutu Piłsudskiego jest digitalizacja 
zasobów archiwalnych zawierających około 1,5 miliona stron dokumentów. Tym 
działaniom  przyświecają dwa cele:  po pierwsze zachowanie dla potomności 
dokumentów historycznych zapisanych na kruchym papierze, po drugie 
udostępnienie ich szerokiej publiczności na całym świecie poprzez zamieszczanie
ich na stronie internetowej Instytutu. Działania te, w których bierze udział 
oddana grupa wolontariuszy, wspierane są donacjami finansowymi i grantami. 
Obecnie dostępnych jest online 8 kolekcji archiwalnych liczących kilkadziesiąt 
tysięcy stron na www.pilsudski.org/archiwa.

Instytut Piłsudskiego współpracuje ściśle z innymi instytucjami archiwalnymi 
takimi, jak Metropolitan Library Council w Nowym Jorku, polskimi archiwami i 
muzeami w Polsce i na świecie, dzieląc się doświadczeniami i tworząc wspólne 
archiwa online w programie łączenia kolekcji rozproszonych, jak np. Archiwa 
Instytutów Piłsudskiego w Nowym Jorku i Londynie.
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Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce został utworzony w 1943 roku jako archiwum, muzeum i 
ośrodek badawczy poświęcony najnowszej historii Polski. W czasie “czarnej ery” komunizmu w 
Polsce był żywym centrum zabezpieczania, gromadzenia i publikowania obiektywnych 
historycznych informacji, które komuniści próbowali zniszczyć. Po upadku komunizmu w Polsce, 
Instytut przeżywa swój renesans i oprócz pełnienia swojej historycznej misji, stał się tętniącym 
życiem centrum wzajemnego oddziaływania Amerykanów polskiego pochodzenia i ich rodaków z 
wolnej Polski. Szczególnie budujący jest entuzjazm młodych emigrantów polskich, przybyłych do 
USA, którzy często uczestniczą w wydarzeniach organizowanych w Instytucie. Po zakończeniu 
działalności Fundacji Jurzykowskiego, honorującej najlepszych polskich naukowców z różnych 
dziedzin nauki, Instytut Piłsudskiego jest jedyną organizacją nagradzającą uczonych zarówno z 
Polski jak i z USA, zasługujących na uznanie w dziedzinie historii, polityki, nauki i inżynierii 
biomedycznej. Oferując nie tylko lekcje historii Polski oraz stosunków polsko - amerykańskich, ale 
także połączenie imprez edukacyjno-rozrywkowych takich, jak projekcje filmów, spotkania 
autorskie, czy seminaria, Instytut jest jednym z niewielu ośrodków, gdzie trzy pokolenia Polaków 
mieszkających w USA mogą się spotkać, uczyć się, rozmawiać i spędzać czas.

Zbigniew Darzynkiewicz
Profesor Patologii, Medycyny i Mikrobiologii / Immunologii

New York Medical College
Członek zwyczajny Instytutu od 1979 r. , dożywotni od 2009 r.



“Kampania na Rzecz Przyszłości”

Instytut Piłsudskiego w Ameryce, organizacja pożytku publicznego (501.c3), 
poszukuje nowej siedziby w Nowym Jorku..  W celu zapewnienia stabilnej 
przyszłości, Instytut wychodzi z nową inicjatywą. Celem jest znalezienie stałej 
siedziby w miejscu, które będzie prestiżowe, a jednocześnie dostosowane do 
naszych potrzeb i aspiracji. 

Wszystkie programy opisane powyżej, od wykładów po lekcje historii, będą 
dostępne w nowej siedzibie. 

Jesteśmy w trakcie Kampanii na Rzecz Przyszłości, inicjatywy, która ma 
zapewnić, że nasze programy będą   rozwijać się dla przyszłych pokoleń. 
Prosimy o przyłączenie się do nas i wsparcie tej niezwykle pilnej sprawy. Cel jest
ambitny – zgromadzenie $400,000. Poszukujemy sponsorów, którzy pomogą 
nam osiągnąć ten cel, a także możliwości uzyskania grantów wspierających 
zbiórkę funduszy.

Każdy może pomóc “Kampanii na Rzecz Przyszłości” poprzez przekazanie 
donacji, która jest odpisem podatkowym lub przez skontaktowanie nas z 
potencjalnym sponsorem, korporacją lub fundacją zainteresowaną udzieleniem 
pomocy finansowej.

Uhonorowanie darczyńców.

Zapewniamy, że wszystkie nazwiska darczyńców będą wymienione na specjalnej
tablicy pamiątkowej w nowej siedzibie Instytutu oraz  na naszej stronie 
internetowej www.pilsudski.org
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Inspirowany przez idee swojego Patrona, Instytut dzierżył wysoko sztandar narodowej 
niepodległości i integralności naukowej. Jego unikalne archiwa są otwarte dla wszystkich 
naukowców. Instytut promuje monografie naukowe i organizuje ważne konferencje. Zarówno w 
Polsce jak i za granicą uznawany jest za uosobienie najlepszych tradycji w dziedzinie polskich nauk
historycznych, wnosząc swój różnorodny i niezwykłej wagi wkład.

Prof. Piotr Wandycz
Yale University

Członek Instytutu od 1975 r.



Donacja będzie uwidoczniona w formie stałej ekspozycji w nowej siedzibie Instytutu oraz na stronie
Instytutu www.pilsudski.org 

Instytut wyraża wdzięczność za hojną donację w wysokości:

$100
Przyjaciel

$500
Sponsor 

$1,000
Super sponsor*

$2,500
Srebrny sponsor*

$5,000
Złoty sponsor*

$10,000
Platynowy sponsor*

* Ofiarujący na rzecz Kampanii od $ 1000 wzwyż 
otrzymują dożywotnie członkostwo Instytutu.

Ja/My deklaruję/deklarujemy wpłatę kwoty $ ______________ na rzecz Instytutu Józefa Piłsudskiego w 
Ameryce. Moja/Nasza darowizna przeznaczona jest na konto Kampanii na Rzecz Przyszłości.

Kwota powyższa będzie wpłacana ___  jednorazowo albo przez okres _____ lat, poczynając od dnia  
_______________________.

Proszę o przysyłanie przypomnienia o wpłacie     ____ rocznie     ____ półrocznie     ____ kwartalnie

      Wpłaty dokonuję aby uczcić pamięć osoby  _____________________________________
                                aby uhonorować osobę   _____________________________________
Proszę podać osobę, którą należy powiadomić   _____________________________________   
                                              oraz jej adres   _____________________________________ 

___________________________________________          __________________________
                                            Podpis                                                                  Data

Imię i nazwisko  ___________________________________________________________________

Adres ________________________  Miasto ____________  Stan ___________ Kod ____________

Telefon domowy ________________    Telefon w pracy _____________________________

Email    __________________________________

Dziękujemy za deklarację wpłaty donacji. Kwota donacji jest zwolniona od podatku w USA. Czek prosimy
wystawić na Pilsudski Institute of America i wysłać na adres:

Józef Piłsudski Institute of America | 180 Second Avenue, New York, NY 10003-5778 
W Polsce mozna dokonać wpłaty na konto PKO SA V O. Warszawa, 77 1240 1066 1111 0000 0022 0987 
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Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

KAMPANIA NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI

Formularz sponsora – deklaracja wpłaty

http://www.pilsudski.org/


Aby dokonać wpłaty internetowo prosimy odwiedzić stronę:
www.pilsudski.org/portal/pl/kampania

Instytut składa podziękowanie za hojną donację i  udział w Kampanii na Rzecz Przyszłości!
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http://www.pilsudski.org/portal/pl/kampania

