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Adam Sawicki

Stan Stanów taki sobie

Pi¹te z kolei orêdzie prezydenta Baracka Obamy o stanie pañstwa by³o umiarkowane w tonie i blade w treœci.
Wczeœniej z Bia³ego Domu dobiega³y pomruki samego prezydenta, ¿e bêdzie rz¹dzi³
przy pomocy dekretów, aby prze³amaæ obstrukcjê ze strony Kongresu. Republikanie
ju¿ ostrzegali nawet przed „form¹ tyranii.”
W Izbie Reprezentantów republikanie maj¹
wiêkszoœæ, co wykorzystuj¹ do blokady inicjatyw demokratów. Jednak groŸba dekretów
nie znalaz³a siê we wtorkowym przemówieniu. Przeciwnie, prezydent wzywa³ do miêdzypartyjnej wspó³pracy.
Trudno by³oby Obamie porywaæ siê na
program powa¿nych reform dwa lata przed
odejœciem z urzêdu, bez poparcia Kongresu.
Republikanie maj¹ nie tylko Izbê; mog¹ zdominowaæ te¿ Senat w listopadowych wyborach. Brakuje im tylko szeœciu g³osów ze stanów, gdzie republikanin Mitt Romeny zdoby³
przewagê w ostatnich wyborach prezydenckich. Perpsektywa wiêkszoœci republikañskiej
tak¿e w Senacie, nie tylko w Izbie, jest wiêc
ca³kiem realna.
Wœród mimo wszystko planowanych reform, znalaz³a siê imigracja. Obama przeko-

nywa³, ¿e u³atwienia w tej dziedzinie pomog¹
zmniejszyæ deficyt bud¿etowy. Nie wspomnia³ jednak, ¿e w kraju ju¿ przebywa nielegalnie 11 milionów ludzi. Wielu przyjecha³o
jako dzieci, sami ju¿ maj¹ dzieci i grozi im
deporatacja. Stratedzy polityczni mog¹ uwa¿aæ to przemilczenie za rzecz sprytn¹. Mówi¹c ma³o o imigracji prezydent zostawi³
swobodê ruchu republikanom, ¿eby sami wyst¹pili z inicjatywami nie wypadaj¹c przy
tym na us³u¿nych wobec Bia³ego Domu.
W partii republikañskiej toczy siê obecnie debata wewnêtrzna, czy wyst¹piæ z w³asnym
programem reformy i jakim.
Powa¿niej zabrzmia³a zapowiedŸ Obamy
podniesienia p³acy minimalnej do 10.10 dolara za godzinê, w ramach walki z bied¹. Ale
przy bli¿szym wejrzeniu ten ruch staje siê
niemal pozorny. Dotyczy wy³¹cznie pracowników federalnych – na tym poziomie p³ac
jest ich ledwie parêset tysiêcy – i tylko zatrudnianych w przysz³oœci. Jak na program
zmniejszania nierównoœci dochowych to sta➭8
nowczo za ma³o.

u We wtorek prezydent Barack Obama wyg³osi³ pi¹te z kolei orêdzie o stanie pañstwa.

Instytut Pi³sudskiego – wa¿ny dla Polski i Polaków
Rusza kampania zbierania funduszy na siedzibê
Instytutu Pi³sudskiego w Ameryce.
Przez ostatnie 20 lat Zwi¹zek Narodowy Polski wynajmowa³ Instytutowi Pi³sudskiego w Ameryce lokal
w swoim budynku przy 180 Second
Ave. na Manhattanie – pobieraj¹c
niewygórowany czynsz.
W koñcu 2013 r. ZNP podj¹³ decyzjê
o sprzeda¿y budynku i od tego czasu mo¿e
zakupiæ go ka¿dy, kto dysponuje pokaŸn¹
sum¹ pieniêdzy. Instytut Pi³sudskiego nie
posiada wystarczaj¹cych funduszy na kupno tego budynku i dlatego w ci¹gu roku
musi znaleŸæ now¹ siedzibê, zorganizowaæ
przeprowadzkê i zabezpieczyæ wszystkie
zbiory. W³adze Instytutu apeluj¹ do Polaków mieszkaj¹cych w Stanach Zjednoczonych o wsparcie finansowe i pomoc w poszukiwaniach nowej siedziby.

u „Józef Pi³sudski na Kasztance", olej na p³ótnie, sygnowany i datowany – Wojciech
Kossak 1928. (Obraz znajduje siê w zbiorach Instytutu Pi³sudskiego w Nowym Jorku).

Jak finansowany jest Instytut
Instytut Pi³sudskiego w Ameryce jest
instytucj¹ cz³onkowsk¹. Ka¿dy mo¿e zostaæ cz³onkiem Instytutu. S¹ ró¿ne rodzaje
cz³onkostwa, od 30 do 250 dolarów rocznie. Mo¿na te¿ zostaæ cz³onkiem do¿ywotnim wp³acaj¹c 1000 dolarów.
Przez wiele lat Instytut by³ organizacj¹
elitarn¹, gdzie ka¿dego nowego cz³onka
rekomendowa³o dwóch ju¿ zaanga¿owanych w jego pracê dzia³aczy. Od 1991 roku cz³onkostwo w Instytucie otwarte jest
dla wszystkich. Ka¿dy cz³onek Instytutu

otrzymuje drukowany roczny biuletyn, co
miesiêczny biuletyn e-mailowy i zaproszenia na organizowane przez Instytut wydarzenia. Obecnie Instytut posiada 600
cz³onków, ale by³oby wspaniale, gdyby
by³o ich sto tysiêcy!
Bud¿et Instytutu pochodzi z darów, donacji, oraz skromnego kapita³u zak³adowego. Instytut otrzymuje tak¿e dary z zapisów testamentowych i tzw. matching gifts
pochodz¹cych ze wspólnych donacji sponsorów i du¿ych amerykañskich korporacji.
Od 2001 r. Instytut korzysta z pomocy
polskich instytucji rz¹dowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
funduje sta¿e zawodowe dla polskich archiwistów i bibliotekarzy, którzy pomagaj¹ w opracowywaniu zbiorów Instytutu.
Od 2010 r. w projekcie digitalizacji bierze
udzia³ Instytut Pamiêci Narodowej. W latach 2005-2011 Senat RP wspiera³ programy otwarte dla publicznoœci, konferencje,
gale nagród i programy edukacyjne oraz
digitalizacjê zbiorów. Od 2012 r. opiekê
nad Poloni¹ przejê³o Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP, wspieraj¹c w pewnym
stopniu niektóre projekty Instytutu, np. digitalizacjê.
Ca³kowita pomoc finansowa z Polski,
przeznaczona prawie wy³¹cznie na programy naukowe i edukacyjne, wynosi oko³o 10 000 do 30 000 dolarów rocznie.
➭6
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Instytut Pi³sudskiego – wa¿ny dla Polski i Polaków
1➭ Starania o fundusze s¹ skomplikowane i zdarza siê, ¿e w danym roku w ogóle
nie zostaj¹ przyznane.
Wszelkie œrodki potrzebne na wynajem,
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ biura, pensje (niepe³ne
dwa etaty), koszty utrzymania i ubezpieczenie Instytut musi zapewniæ sobie sam. Dzia³alnoœæ Instytutu opiera siê g³ównie na pracy
wolontariuszy.
Dlaczego Instytut jest organizacj¹
wa¿n¹ dla Polonii?
Instytut Pi³sudskiego dzia³a w Nowym
Jorku od ponad 70 lat. W ci¹gu tego okresu
gromadzi, zabezpiecza i udostêpnia dokumenty dotycz¹ce historii Polski, Europy
Œrodkowo-Wschodniej i Polonii, g³ównie
Amerykañskiej. Oko³o 20 proc. tych dokumentów zosta³o uratownych w Polsce podczas Kampanii Wrzeœniowej w 1939 r., pozosta³e 80 proc. to zbiory polskich dyplomatów, genera³ów, mê¿ów stanu, którzy
po II wojnie œwiatowej pozostali na emigracji oraz instytucji polonijnych. Ka¿dy, kto
zg³osi siê do Instytutu mo¿e korzystaæ
z tych zbiorów do celów naukowych, poznawczych, edukacyjnych, czy genealogicznych. Ze zbiorów Instytutu korzystaj¹ badacze z Polski, USA i Europy, studenci, m³odzie¿ i pasjonaci historii.
Instytut dysponuje tak¿e bibliotek¹, która
posiada ponad 20 tysiêcy cennych i unikalnych ksi¹¿ek, które mo¿na czytaæ na miejscu.
W Galerii Instytutu mo¿na obejrzeæ obrazy wielkich polskich malarzy: Wyspiañskiego, Gierymskiego, Kossaków, Wyczó³kowskiego i wielu innych. Znajduje siê tu równie¿ wiele ciekawych kolekcji i pami¹tek.
Programy dla publicznoœci, na które jest
zawsze wstêp wolny, s¹ organizowane œred-

nio dwa razy w miesi¹cu. S¹ to spotkania
z ciekawymi osobami, pisarzami, œwiadkami historii, programy edukacyjne dla m³odzie¿y, projekcje filmów dokumentalnych,
konferencje, sympozja i wystawy.
Ka¿dego roku Instytut przyznaje nagrody
w dziedzinie historii, literatury, sztuki, nauki oraz osi¹gniêæ biznesowych i charytatywnych wybitnym osobom z Polski
i z USA, rozs³awiaj¹cym imiê Polski.
Najnowsze projekty
Od 2008 r. Instytut digitalizuje zbiory archiwalne. Stare dokumenty ulegaj¹ niszcz¹cemu dzia³aniu czasu, a digitalizacja (zapis
cyfrowy) pozwala zabezpieczyæ je dla potomnych. Obecnie na stronie Internetowej
Instytutu umieszczonych jest osiem kolekcji
– w tym w ca³oœci archiwum Józefa Pi³sudskiego i jego oryginalne listy. Dokumenty te
mog¹ byæ ogl¹dane i czytane bezp³atnie online.
Wa¿nym projektem jest digitalizacja nale¿¹cej do Instytutu kolekcji Powstania Œl¹skie, która zosta³a zmikrofilmowana i zeskanowana w Polsce, dziêki pomocy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych.
Od kilku lat trwa projekt tworzenia elektronicznych kart bibliotecznych ksi¹¿ek Instytutu. Obecnie 90 proc. ksiêgozbioru mo¿na przeszukaæ online.
W pracach pomagaj¹ wolontariusze:
wœród nich m³odzie¿, studenci i emeryci,
którzy swój wolny czas i wiedzê poœwiêcaj¹
Instytutowi.
Ka¿dy z nas mo¿e pomóc poprzez:
– cz³onkostwo w Instytucie: zapisaæ siê
mo¿na online, albo kontaktuj¹c siê telefonicznie, czy e-mailowo, a najlepiej
osobiœcie odwiedzaj¹c Instytut

u W Instytucie znajduje siê piêkna kolekcja polskiego malarstwa.
– przekazanie wiêkszej donacji. Instytut
jest organizacj¹ non-for-profit, mo¿na otrzymaæ ulgi podatkowe
– umieszczenie Instytutu w zapisie testamentowym
– zostanie wolontariuszem Instytutu
– szukanie lokalu na siedzibê tej wa¿nej
placówki
Instytut Pi³sudskiego w Ameryce od 70
lat zabezpiecza polskie dziedzictwo narodowe, wydaje wa¿ne Ÿród³a do historii Polski,
s³u¿y Polonii i Polsce, promuje historiê
i kulturê Polski w Stanach Zjednoczonych,
utrzymuje dobre i bliskie relacje ze œrodowiskiem akademickim w USA.
Instytut skupia w Nowym Jorku œrodowisko, które wspiera sprawy wa¿ne dla Polski
i Polaków.

Zarz¹d Instytutu Pi³sudskiego
180 Second Avenue
New York, NY 10003
tel: 212 505-9077
e-mail: office@pilsudski.org
Wp³aty mo¿na dokonaæ:
– czekiem wystawionym na Pilsudski Institute of America

– online na stronie:
http://www.pilsudski.org/portal/pl/dona
cje/oplaty-i-donacje
– w Polsce – Bank PKO SA, konto NRB
7712401066 1111 0000 0022 0987

Instytut Józefa Pi³sudskiego
w Ameryce
organizuje

Doroczny Kiermasz Ksi¹¿ek
6 i 7 lutego
(czwartek i pi¹tek) 2014 r.
w godz.: 10: 00 – 20: 00

Na sprzeda¿ bêd¹ wystawione nowoœci
oraz dublety ciekawych wydawnictw:
ksi¹¿ki, albumy, broszury itp.
Ceny ju¿ od 1 dolara!
Wiêkszoœæ u¿ywanych ksi¹¿ek
za darmo.
Zapraszamy!
180 Second Avenue, New York, NY
(pomiedyz 11 i 12 ulic¹)
tel: 212 505-9077
www.pilsudski.org

WYBORY
2014
Komisja Nominacyjna poszukuje Kandydatów do Rady Dyrektorów
Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej („P-SFUK”) zaprasza Członków spełniających wymagane kwalifikacje i zainteresowanych ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań. Podania
powinny być w języku angielskim i zawierać résumé oraz jedną stronę opisującą zainteresowanie kandydata sprawowaniem
funkcji dyrektora P-SFUK. Ostateczny termin przyjmowania podań przez Komisję Nominacyjną upływa o godz. 19: 00, w
piątek, 7. lutego 2014 r. Podania należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres elections@psfcu.net, faksem na numer
(973) 808-3217 lub listownie na adres:
Nominating Committee
Polish & Slavic Federal Credit Union
100 McGuinness Blvd.
Brooklyn, NY 11222
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami są zaplanowane w
okresie od 13. do 16. lutego 2014 r. Dokładne daty rozmów
zostaną podane w terminie późniejszym.

Potencjalni kandydaci powinni być przygotowani do pełnienia obowiązków dyrektora P-SFUK, do których należy uczestnictwo w miesięcznych i specjalnych spotkaniach Rady Dyrektorów,
kształtowanie strategii, wytyczanie celów i zadań, wprowadzanie planów strategicznych, oraz realizacja misji i założeń P-SFUK.
P-SFUK zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów do Rady Dyrektorów. Są one dostępne na stronie internetowej www.psfcu.com, można je również uzyskać pisząc
na adres emailowy elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer 973-808-3240 ext. 6119. Kryteria te wymagają, między
innymi, aby kandydat był pełnoprawnym członkiem P –SFUK,
wyraził zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikował się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej P-SFUK. Ponadto, kandydat
musi wyrazić zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na nominacji oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu
funkcję.
Komisja Nominacyjna: Artur Dołęga, Antoni Domino, Paul
Sosnowski, Małgorzata Wądołowski, Barbara Wawiórko.
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