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Fragment ekspozycji M/S Piłsudski chluba II Rzeczypospolitej
prezentowanej w muzeum Instytutu
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UROCZYSTOŚĆ NADANIA I PRZEKAZANIA INSTYTUTOWI SZTANDARU
Działalność naszej organizacji w 2019 roku rozpoczęła się ceremonią nadania Instytutowi sztandaru.
„Dzisiaj spadkobiercy idei Józefa Piłsudskiego tu, w polskim Londynie otrzymają sztandar, jako symbol uzewnętrzniający to czemu
służą i w co wierzą" - mówił Fundator Sztandaru Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczystości poświęcenia sztandaru w kościele garnizonowym p.w. św.
Andrzeja Boboli w Londynie dokonał Proboszcz ks. Marek Reczek. (fot. IPL)

„Nadanie sztandaru, to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Instytutu. Zarówno jego założyciele, jak i obecnie prowadzący
Instytut, wychowani byli w ogromnym szacunku do tego symbolu
tradycji oraz wierności, honoru i męstwa. Jestem wzruszony, że
ponad 70. letnia działalność Instytutu mogła zostać w ten właśnie
sposób uhonorowana” - stwierdził Mieczysław Stachiewicz,
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Honorowy Prezes Instytutu Piłsudskiego w Londynie dodając: „Słowa
Pana Ministra wygłoszone podczas przekazywania sztandaru w piękny sposób scharakteryzowały lata pracy naszego Instytutu w służbie
niepodległości, jednej z najbardziej zasłużonych placówek kulturalnych i niepodległościowych w historii Polski”.
"Sztandar, który będę miała zaszczyt dziś przyjąć w imieniu społeczności londyńskich piłsudczyków będzie jednym z symboli - integrujących nasze środowisko, naszą małą ojczyznę w Wielkiej Brytanii.
Będzie to znak, który złączy tych, którzy ten Instytut zakładali i tych
którzy tę pracę kontynuują dziś" - powiedziała Anna Stefanicka Sekretarz Generalny Instytutu, odbierając poświęcony sztandar z rąk Ministra Jana
Józefa Kasprzyka.
Fot. z lewej:
hm Marcin Roth
wprowadza sztandar.
Fot. z prawej:
rodzice chrzestni Sztandaru,
Damian Lawer i Teresa
Szadkowska Łakomy.
(fot.IPL)
Od lewej: Roman Kukliński i
Alicja Whiteside powiernicy
Instytutu, minister Jan Józef
Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, sędzia Bogusław
Nizieński Kawaler Orderu Orła
Białego, Mateusz Stąsiek Konsul
Generalny RP w Londynie, płk
Norbert Czerbniak i st chorąży
Krzysztof Stolarczyk przedstawiciele attachatu RP w Londynie,
dr Jan Tarczyński dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej.
(fot IPL)
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LONDYNIE
za okres styczeń 2019 – grudzień 2019
ZESPÓŁ INSTYTUTU
Rada Powierników
Mieczysław Stachiewicz
Artur Bildziuk

Honorowy Prezes
Powiernik, doradca do spraw
audio-wizualnych
Powiernik (do kwietnia 2019)
Powiernik, digitalizacja dokumentów
Doradca Zarządu
Powiernik, koordynator IT i
digitalizacja dokumentów

Adam Klupś
Roman Kukliński
Andrzej Suchcitz
Alicja Whiteside

Anna Stefanicka

Sekretarz Generalny

Pracownicy i Wolontariusze
Lidia Letkiewicz
Dr Olga Topol
Małgorzata Skibińska

Muzeum
Kustosz archiwum fotografii
Sekretariat

Paweł Filuś
Ewa Hammond
Elżbieta Klimowicz
Dorota Krimmel
Magdalena Paczocha
Marcin Roth
Dariusz Wierzchoś

Projekty wydawnicze
Tłumaczenia
Biblioteka
Portale społecznościowe
Projekty wydawnicze
Reprezentacja
Archiwum dokumentów
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Stażyści
Harry Blackett-Ord
Anne-Margaux Illido (do lutego 2019)
Magdalena Paczocha
Natalia Puchalska (od września 2019)

Lidia Letkiewicz, Natalia Puchalska i Harry Blackett-Ord
(fot. G. Skibińska)

CZŁONKOWIE HONOROWI INSTYTUTU
Marszałkowa Aleksandra Piłsudska
generał broni Kazimierz Sosnkowski
Ambasador RP dr Michał Sokolnicki
dr Wanda Piłsudska
prof. dr Wacław Jędrzejewicz
generał broni Tadeusz Alf-Tarczyński
Prezydent RP prof. dr Stanisław Ostrowski
Marszałek Sejmu RP Bohdan Podoski
płk dypl. prof. dr Stanisław Biegański
płk mgr Janusz Rowiński
inż. arch. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska
inż. arch. Mieczysław Stachiewicz
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KALENDARIUM WYDARZEŃ













Styczeń - A. Stefanicka i R. Kukliński reprezentowali Instytut
na Opłatku Naczelnictwa ZHP.
Marzec - uroczystość nadania i przekazania Instytutowi Sztandaru.
Kwiecień - Clare Mulley w fascynującej rozmowie przybliżyła
postać Krystyny Skarbek. Zaintrygowanych postacią polskiej
agentki wywiadu zachęcamy do zapoznania się z jej biografią
niezwykle barwnie przedstawioną przez C. Mulley w „The
Spy Who Loves.”
Maj - Caroline Longstaffe zaprezentowała swoją debiutancką
powieść zainspirowaną historią polskich matematyków, którzy
pierwsi złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Maj - podczas Polish Heritage Day, goście zwiedzający Instytut mieli możliwość obejrzenia filmu VR M/S Piłsudski- ukryta historia.
Maj - przez cały miesiąc czynna była w Instytucie ekspozycja
związana z walkami żołnierzy polskich pod Monte Cassino.
Maj - wzięliśmy udział w obchodach 70. lecia Polskiej Szkoły
Sobotniej im. Mikołaja Reja w Chiswick.
Czerwiec - “Zrozumieć Europę” – wykład dr Pawła Dubera
Lipiec - otwarcie wystawy w londyńskim Science Museum
„Top Secret: From Ciphers to Cyber Security.” Na wystawie
prezentowana
jest
maszyna
szyfrująca Enigma ze zbiorów
Instytutu.

Maszyna szyfrująca Enigma na wystawie w Science
Museum (fot. P. Hayes).
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Wrzesień - Heritage Open Days. Kolejny wykład Jerry’ego
McCarthy związany z
osiągnięciami
polskich
kryptologów. Tym razem
J. McCarthy przybliżył
budowę i działanie Bomby kryptologicznej opracowanej przez Mariana
Rejewskiego.
Wrzesień - doroczne spotkanie organizacji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie. Podczas
Konferencji A. Stefanicka
wygłosiła prelekcję na
temat wkładu kobiet w
zwycięstwo
Legionów
Piłsudskiego.
Jerry McCarthy (fot.IPL)

Uczestnicy 41 Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie. Lublin. 2019.
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Październik- spotkanie z Zofią Wyszomirską-Nogą - „Art
and Memory.”
Listopad - Zaduszki. A. Whiteside zapaliła znicze na grobach Edmunda Charaszkiewicza i Tadeusza Schaetzla na
Cmentarzu South Ealing oraz na grobie Jana Henryka Jedynaka znajdującym się na cmentarzu Kensal Green.
Listopad - dr Olga Topol wzięła udział w zorganizowanym
przez Science Museum sympozjum dotyczącym bezpieczeństwa i wywiadu. Dr Topol przedstawiła słuchaczom historię
złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma
przez polskich matematyków.
Grudzień - otwarcie ekspozycji M/S Piłsudski – chluba II
Rzeczypospolitej. Więcej na temat historii statku na stronach
17-27.

Prowadzony przez Instytut cykl lekcji historycznych nadal cieszy
się powodzeniem wśród uczniów polskich szkół sobotnich. W
tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę o lekcje w angielskich szkołach. Dr Olga Topol przeprowadziła lekcje m.in. w St Olave's Prep
School w New Eltham i Rosary Roman Catholic Primary School
w Camden.

Dr Olga Topol prowadzi lekcję historii dla uczniów z szkoły języków ojczystych
im. Marii Konopnickiej z Willesden (fot. G. Skibińska)
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ARCHIWUM
Przez cały okres sprawozdawczy kontynuowane były prace porządkowe i inwentaryzacyjne. Dzięki grantowi otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), za pośrednictwem Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, rozpoczęliśmy digitalizację materiałów znajdujących się w kolekcji Stefana Mayera. Są one już dostępne na naszej
stronie internetowej.

Z materiałów przechowywanych w Archiwum, skorzystało osobiście 39 badaczy. Wielu z nich pracowało w Archiwum wiele tygodni.
Ważną częścią pracy Instytutu jest pomoc w kwerendach otrzymywanych drogą korespondencyjną. W tym roku otrzymaliśmy ich 97.
Przygotowanie odpowiedzi wraz z udostępnieniem materiałów jest
bardzo czasochłonne i dlatego w przypadku szczegółowych kwerend, wymagających sprawdzenia dokumentów w wielu kolekcjach,
zachęcamy do osobistego przeprowadzenia pracy badawczej.
Katalogi naszego zasobu archiwalnego są dostępne zarówno na
miejscu jak i online. (www.pilsudski.org.uk)
Nasze Archiwum wzbogaciło się o dokumenty Stanisława Czuruka
przekazane przez córkę Rose-Marie O’Brien. Niezwykle interesujący zbiór znaczków po ojcu Ludwiku Słomnickim przekazali nam
Barbara Słomnicka i Ian Clark. Unikalny zbiór fotografii otrzymaliśmy od Krystyny Michalewicz-Sekleckiej. Dar tym cenniejszy, że
opisany!
W Archiwum Fotograficznym przez cały listopad pracowała Magdalena Hartwig starszy archiwista z Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Pani Hartwig wykonała ogromną pracę na rzecz
Instytutu porządkując i inwentaryzując instytutową kolekcję fotografii przygotowując ją do opisu i przyszłej digitalizacji. Pobyt pani
Hartwig został sfinansowany przez MKiDN.
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MUZEUM
Przy pomocy stażystów, Anne-Margoux Illido, Harry Blacket-Ord,
Lidii Letkiewicz, Magdaleny Paczochy i Natalii Puchalskiej kontynuowana jest inwentaryzacja zbiorów muzealnych. Obecnie, w programie Adlib, skatalogowanych zostało 1998 obiektów, co stanowi
około 90% naszych zbiorów.

Ldia Letkiewicz i Anne-Margoux Illido (fot. G. Skibińska)

Program praktyk muzealnych, który prowadzony jest przez Instytut
od kilku lat, cieszy się dużym powodzenie. Doświadczenie nabyte
podczas pracy w Instytucie umożliwiło naszym stażystom otrzymanie pracy m.in. w londyńskim Science Museum, w Victoria i Albert
Museum, w Muzeum Policji Scotland Yardu, a także przyjęcie na
studia magisterskie w Oxford.
‘I have great news: I have been offered the position of Assistant Curator of Loans in the Word and Image department at the V&A!! I am
starting next month and am very excited. I wanted to thank you again for the wonderful help and support that you offered me during my
time at the Institute, I had a great time there with the whole team
and the objects and it was a truly wonderful an enriching experience. I would not have been able to have been considered for this job
without my experience at Pilsudski Institute, so thank you once again!’ Anne-Margoux Illido.
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W 2019 roku Kolekcja muzealna wzbogaciła się m.in. o mundur
przekazany nam przez pana ppłk Mariusza Tomalskiego, a także
pamiątki związane z ostatnim Prezydentem na Obczyźnie śp. Ryszardem Kaczorowskim.
W związku z obchodami rocznic narodowych Instytut wypożyczał
wielokrotnie eksponaty muzealne organizacjom i szkołom sobotnim
upamiętniającym w różnych formach ważne historycznie dla Polski
wydarzenia.

Maszyna szyfrujaca Enigma z naszych zbiorów została wypożyczona na wystawę „Top Secret: From Ciphers to Cyber Security” zorganizowaną przez londyńskie Science Museum. Enigmę będzie tam
można oglądać do końca lutego 2020.
Od grudnia 2019 w Instytucie można zapoznać się z historią polskiego luksusowego transatlantyku M/S Piłsudski. Uzupełnieniem
ekspozycji jest widowisko w technologii Virtual Reality M/S Piłsudski — ukryta historia udostępnione nam przez Fundację Koncept Kultura.
Zapraszamy!

BIBLIOTEKA
Kontynuowano prace przy katalogowaniu broszur oraz wpisywano
bezpośrednio do bazy danych nowe nabytki.
Do naszego księgozbioru przekazała niezwykle interesujące pozycje Kazimiera Janota-Bzowska i Jarosław Lewandowski. Otrzymaliśmy również wydawnictwa z Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Historii Polski.
Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy.
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WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA
Za życzliwość i wsparcie okazywane naszej organizacji Minister
Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych został uhonorowany Złotą Odznaką Instytutu.

A. Stefanicka wręcza Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi Złotą Odznakę
Instytutu (fot.IPL)

Minister Jan Józef Kasprzyk odznaczył Medalem Pro Bono Poloniae Mieczysława Stachiewicza Honorowego Prezesa, Krzysztofa
Münnicha, wieloletniego członka Rady i Zarządu, i Annę Stefanicką Sekretarza Generalnego. Medalem Pro Patria, odznaczeni zostali
powiernicy Instytutu Alicja Whiteside i Roman Kukliński.
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Za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Instytut został wyróżniony Honorową Nagrodą Tygodnia Polskiego obchodzącego w tym roku swoje 60. lecie.
PODZIĘKOWANIA
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- za przyznanie grantu na rozpoczęcie digitalizacji zespołu: Stefan
Mayer
Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- za przyznanie grantu na realizację
zadania: wsparcie działalności statutowej
- za przyznanie grantu na realizację
zadania: jubileuszowa wystawa
związana z 80. rocznicą zatonięcia statku M/S Piłsudski
Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP poprzez Konsulat Generalny RP w Londynie
- za zakup okularów VR
- za zakup stanowiska komputerowego i skanera

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
- za zakup opakowań archiwalnych
- za umożliwienie przyjazdu archiwisty
Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego
- za współpracę i pomoc w pozyskiwaniu grantów z Polski
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Polskiemu Ośrodkowi Społeczno-Kulturalnemu
- za wspieranie naszej działalności
Polish Professionals in London
- za ufundowanie kompletu okularów VR
Mediom polonijnym, a w szczególności Redakcji Tygodnia
Polskiego
- za publikację artykułów i wiadomości o naszej działalności.
Dziękujemy darczyńcom za przekazane pamiątki, książki i eksponaty oraz pomoc finansową. Dziękujemy wszystkim członkom
i sympatykom za wspieranie naszych działań. Bez waszej pomocy
działalność Instytutu nie mogłaby się rozwijać.
Anna M. Stefanicka
Sekretarz Generalny

Uroczyste wręczenie Mieczysławowi Stachiewiczowi
Honorowemu Prezesowi
przyznanego przez Ministra
Jana Józefa Kasprzyka Medalu Pro Bono Poloniae.
(fot. IPL)
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LISTA DARÓW ZA ROK 2019
£
Anonimowi darczyńcy
Astachanowicz Teresa
Damulewicz-Cook Tekla
Godyń Irena
PAFT
Polish School Chiswick
Rybińska Jadzia
Sawicka Waleria
Szadkowska-Łakomy Teresa

226.00
105.00
400.00
100.00
100,000.00
87.00
10.00
100.00
100.00

Dla uczczenia pamięci śp. Barbary Buczek przekazali na
Instytut:
Dogett Myriam Emard
Janusz i Maryla
Ludwikowscy Rett i Anna

100.00
75.00
100.00
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Działający od ponad siedemdziesięciu lat Instytut Piłsudskiego w
Londynie potrzebuje funduszy na kontynuowanie swojej misji. Bez
wsparcia finansowego placówka może zniknąć z polonijnej mapy
Londynu wraz z bezcennymi zbiorami. Każde wsparcie przybliży
uratowanie placówki, a co za tym idzie jego dalszej działalności na
rzecz kultywowania pamięci historycznej wśród Polaków i Brytyjczyków, polskiej emigracji i przyszłych pokoleń.

Darowizny prosimy przekazywać na konto:
Jozef Pilsudski Institute of Research
Sort code: 20-35-90
SWIFTBIC:BARCGB22
IBAN: GB25 BARC 2035 90005408 03
Lub za pośrednictwem portalu: GoFundMe

Dziękujemy!
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„UPRAWA MORZA”
Andrzej Romanowski Jak oszukać Rosję, Kraków 2002
Było to ulubione sformułowanie ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pod jego kierownictwem, Polacy rzeczywiście zaczęli
„uprawiać” własne morze – zbudowali wielki port, stworzyli flotę
handlową i pasażerską. Rozwinęli także rybołówstwo, bowiem w
grudniu 1927 roku, właśnie do Ministerstwa Przemysłu i Handlu
przeszły z gestii Ministerstwa Rolnictwa sprawy rybołówstwa. W
roku 1928 rozpoczęła się rozbudowa portu rybackiego w Helu, a 3
grudnia tego roku Kwiatkowski powołał w Gdyni Morski Instytut
Rybacki z prof. Michałem Siedleckim na czele....
Wszystko działo się na taką skalę po raz pierwszy w 1000. letniej
historii kraju. A było to tym bardziej zdumiewające, że miało miejsce w warunkach skrajnie nieprzychylnych – przy wyjątkowej
szczupłości polskiego wybrzeża, oderwaniu od Polski Gdańska...
Polski eksport, który w roku 1925 kierował się na szlaki morskie
jedynie w 10%, w 1927 czynił to w 36%, a w 1928 – w 41%. Na
wybrzeżu rozwijały się miejscowości letniskowe, kwitły sporty
wodne. 13 lipca 1930 roku w Gdyni, w obecności Kwiatkowskiego,
podniesiono banderę na sławnej potem fregacie „Dar Pomorza”. W
sześć lat później, jako pierwszy polski statek, miała ona opłynąć
przylądek Horn.
Do księgi pamiątkowej „Daru Pomorza” wpisał Kwiatkowski zdanie, które mogłoby się stać dewizą jego działania: „Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani
zjednoczona, ani niepodległa.
[Kwiatkowski] ... wymową, zapałem i skrupulatnym rachunkiem
pokonywał przeciwników i zdobywał gorących zwolenników i
ofiarnych współpracowników.
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Swoje gdyńskie credo wyłożył Kwiatkowski w przedmowie do
książki Rummla Morskie zagadnienia Polski (1934): „Właśnie
przez Gdynię – jako symbol wszystkich zagadnień morskich Polski – przebiega główny nerw naszej twórczej żywotności, naszej
ekspansji, naszej istotnej samodzielności i naszego podźwignięcia
się z głębokiej depresji gospodarczej. Tu, w Gdyni właśnie i na
wybrzeżu morskim, coraz wyraźniej koncentrować się będą
najważniejsze problematy polityczne współczesnej Polski”.
FLOTA HANDLOWA
Była to zasługa Kwiatkowskiego jako ministra. Przed nim
floty handlowej Polska właściwie nie miała. Kilkanaście
statków pływających pod polską banderą w różnych okresach lat 1918-1926, pracowało
zazwyczaj przez czas krótki,
najwyżej paroletni, a z krajem
było związanych luźno.
W roku 1930, w dziesięciolecie Polski na morzu, przybył na Wybrzeże marszałek Piłsudski, który w towarzystwie ministra Kwiatkowskiego odbył krótki rejs na pokładzie „Jadwigi”.(Ze zbiorów AIPL)

Istniejące od 1919 roku towarzystwo żeglugowe Sarmacja dysponowało przestarzałymi statkami a formalnie zakończyło działalność w 1926. Brak własnej floty przyprawił gospodarkę polską o
olbrzymie straty, tylko w latach 1925-1926 przepłacono usługi
armatorów zagranicznych o 22-30 mln złotych.
W listopadzie 1926 r. Kwiatkowski utworzył instytucję Przedsiębiorstwo Państwowe „Żegluga Polska”, powołując na jej dyrek20

Juliana Rummla i oddając do jej dyspozycji zakupione we francuskiej stoczni statki, nazwane: „Wilno”, „Poznań”, „Katowice”,
„Toruń” i „Kraków”.
W kolejnych miesiącach 1927 roku przybyły „Żegludze Polskiej”
statki „Warta” i „Tczew”, następnie w 1928 r. „Niemen” i
„Wisła”. W kwietniu 1930 roku okręty te rozpoczęły obsługę
pierwszej regularnej linii towarowej na trasie: Gdynia-GdańskRyga-Tallinn-Helsinki. W 1927 roku między Gdynią, Helem, Jastarnią i Sopotem zaczęły kursować statki „Gdańsk” i „Gdynia”,
potem „Hanka”, „Wanda” i „Jadwiga” (nazwane tak na cześć córki ministra – Hanny Kwiatkowskiej, oraz córek Piłsudskiego –
Wandy i Jadwigi). Te cztery statki stanowiły, aż do września 1939
roku, trzon turystycznej „białej floty”.

Chrzest okrętów „Wandy”, „Jadwigi” i „Hanki”. (Ze zbiorów AIPL)

Startując od zera, po czterech latach pracy stworzył Kwiatkowski
dla Polski flotę składającą się z dwudziestu dwóch okrętów. A
ukoronowaniem pracy ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego było
zwodowanie w 1935 roku pierwszego polskiego transatlantyku
M/S. Piłsudski.
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ŚWIĘTO POLSKIEJ MARYNARKI HANDLOWEJ
Morze, Nr 2, Warszawa, luty 1935 r.
Stocznia Monfalcone przedstawiała tego dnia wygląd niezwykły.
Małe miasteczko tej samej nazwy, położone o kilkanaście kilometrów na zachód od Triestu, było też widocznie poruszone. Tłumy
mieszkańców przeważnie pracowników stoczni, oraz ich rodziny
śpieszyły do zdala widniejącego na staplu statku. Ogromny korpus
świeżo na czerwono pomalowany stał całkowicie odsłonięty, wysoki, wysmukły, piękny w linjach spokojnych i majestatycznych.
Rusztowania zostały zdjęte; krany, które służyły do uruchomienia
poszczególnych części tego pięknego statku również zostały usunięte. Sam statek przybrany girlandami zieleni, flagami, oraz znakiem
Pierwszej Brygady Legionów na dziobie robił zbliska imponujące
wrażenie.
Wielotysięczny tłum, otaczający tę nowa jednostkę polskiej floty
handlowej kołysał się, wydając charakterystyczny szum ludzkiego
mrowia, oczekującego i obserwującego przyjazd wysokich osobistości. Orkiestry, szpalery dzieci i członków organizacji przysposobienia wojskowego – dopełniały niezwykły widok.
Punktualnie o godzinie 8-ej rano wszyscy zaproszeni już się zebrali
w pięknej Sali Rady Stoczni Monfalcone. Jeszcze parę chwil i goście
na czele z Ambasadorem Rzeczypospolitej w Rzymie p. Wysockim,
matką chrzestną nowego statku p. Wandą Pełczyńską, wiceministrami Doleżalem i Bobkowskim z ich małżonkami, pp posłami inż. Kosydarskim oraz majorem Tebinką, dyrektorem Linji GdyniaAmeryka p. A. Leszczyńskim na czele wchodzą na specjalnie wybudowaną pod dziobem nowego statku trybunę. Krótkie modły odprawia Arcybiskup Triestu. Wzruszone słowa matki chrzestnej życzącej statkowi szczęśliwej i pełnej chwały służby Ojczyźnie oraz
nadającej mu imię Pierwszego Marszałka Polski. Dźwięk rozbijanej
o kadłub butelki sampana. Chwila nerwowego napięcia i statek bez
szumu, spokojnie, w pierwszej chwili zaledwie dostrzegalnie, zaczyna swoją pierwszą podróż ze staplu na wodę.
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Coraz prędzej posuwa się kadłub. Już rufa dotknęła wody. Pieni się
morze przyjmując nowego obywatela swych wód. Gra orkiestra
hymn polski i italski. Wzruszanie ogarnia świadków. Odruchowo
cały tłum wstrzymuje oddech – zalega cisza – potem gromkie okrzyki: niech żyje! Eviva! Wypełniają powietrze i niosą wieść, że pierwszy polski transatlantyk, zbudowany na nasze zamówienie podług
zadań i planów, opracowanych przez
naszych własnych fachowców, został
spuszczony na wodę.

Jeszcze kilka miesięcy minie, zanim
„Piłsudski” będzie mógł opuść stocznię i po przejściu dookoła Europy
przybić do nadbrzeża w Gdyni.
Jeżeli cała Polska w dniu 19.XII.1934
r. słuchała z zapartym oddechem
transmisji radiowej z uroczystości
spuszczenia statku „Piłsudski” na wodę - to z jakimże entuzjazmem będziemy witali tę piękną nową jednostkę naszej floty handlowej w Gdyni.
(Ze zbiorów AIPL)

Warto przy tej okazji przypomnieć, że M/S Piłsudski, podobnie jak i
statek siostrzany, który jak nas informują ma nosić nazwę „Batory”,
zostały zamówione w stoczni Monfalcone w wyniku bardzo trudnego międzynarodowego konkursu najlepszych stoczni. W tej konkurencji brały udział stocznie: angielskie, holenderskie, duńskie i italskie.
Dnia 29.XI.1933 r. została podpisana umowa oddająca budowę tych
dwu transatlantyków stoczni italskiej, w zamian za co zarząd italskich kolei państwowych zobowiązał się do zakupu w Polsce węgla
w takiej ilości, aby pod względem finansowym cała tranzakcja była
skompensowana.
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Jest to jeden z najbardziej zdrowych i korzystnych dla obu stron
kontraktujących sposobów wymiany handlowej, która w dobie kryzysu nie może i nie powinna iść po linji najmniejszego oporu i
przypadku, a winna być wynikiem własnej polityki gospodarczej
rządu każdego kraju.
Podczas śniadania, wydanego z okazji spuszczenia na wodę
„Piłsudskiego” przez Zarząd Stoczni na pięknym statku LLoydu
Trijesciani Ausonia, wygłosili przemówienia: ambasador Wysocki,
prezes Stoczni poseł Fr Giunta, wiceminister przemysłu i handlu
Doleżal, oraz specjalny przedstawiciel rządu włoskiego p. Luigi
Lojacono, dyrektor Linji Gdynia-Ameryka p. A. Leszczyński oraz
p. dyr. Kociemski. Przemówienia cechowała szczerość i serdeczność, a fakt, że ambasador Rzplitej oraz p. Kociemski przemawiali
w języku gospodarzy – dodał jeszcze bardziej cech prostoty i prawdziwej szczerości.

Tadeusz Grygiel i Stanisław Pekalski - M/S Piłsudski . (AIPL)

Piękne przemówienie swoje zakończył prezes stoczni p. Fr. Giunta
zwrotem skierowanym do matki chrzestnej statku, ofiarowując jej
wszystkie promienie italskiego słońca, których bogactwem skąpany był „Piłsudski” oraz całe wybrzeże z Monfalcone i Triestem.
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LINJE ŻEGLUGOWE S.A. GDYNIA-AMERYKA
Folder Reklamowy
M/S Piłsudski jest największym statkiem, jaki kiedykolwiek pływał
pod polską banderą. Długość jego wynosi 160.4 metra, szerokość
21, 5 metra, wysokość 11,43 metra, a pojemność brutto 14,400 ton.
Statek posiada siedem pokładów i ogółem może pomieścić przeszło
tysiąc osób, w czem w 371 pasażerów klasy turystycznej, 402 klasy
trzeciej i 260 ludzi załogi.

Wielki Salon na M/S Piłsudskim

Do napędu statku służą dwa silniki Diesla, które pozwalają osiągać
przeciętną szybkość podróżną 18 węzłów, przy maksymalnej szybkości 20 węzłów. M/S Piłsudski, jest zatem w chwili obecnej najszybszym statkiem klasy turystycznej na Atlantyku, który przestrzeń pomiędzy Gdynią a New Yorkiem przebywa w 8 ½ dnia.
Statek „Piłsudski” posiada tylko dwie klasy: turystyczną i trzecią.
Urządzenie kabin daje maksimum osiągalnego na nowoczesnych
statkach komfortu, dorównującego pod tym względem wygodom,
jakie może ofiarować pierwszorzędny hotel na lądzie.
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Wszystkie kabiny zaopatrzone są z wodę bieżącą ciepłą i zimną.
Pewna ilość kabin w klasie turystycznej posiada indywidualne łazienki i ubikacje. W kabinach klasy trzeciej wiszą na ścianach fotografie widoków i zabytków polskich, a klasy turystycznej widnieją drzeworyty, litografie i akwaforty.
Dekorację Wielkiego Salonu stanowią obrazy martwej natury, malowane na ścianie. W salonie znalazły się dwa posągi w brązie
przedstawiające Europę i Amerykę. Salon w godzinach porannych
służy za kaplicę. Jedna ze ścian jest rozsuwana; kryje się z nią ołtarz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Salon sąsiaduje z hallem, wyłożonym drzewem jesionowem i palisandrem. W hallu umieszczony jest portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przeciwnej stronie znajduje się salonik dla pań i biblioteka.
Weranda na pokładzie łodziowym pełna jest egzotycznego czaru.
Na podłodze widnieje wspaniała kompozycja mozajkowa, ułożona
przez włoskich mistrzów tej techniki. Kompozycja ta, o rysunku
nawskroś modernistycznym, wyobraża „Chaos”. Umeblowanie
werandy składa się z wykwintnych mebli koszykowych.
Palarnia klasy turystycznej to wytworna sala o ścianach wyłożonych drewnem cytrynowem. Jest tutaj bar wykonany w rzadkiej
odmianie ciemnego mahoniu, pięknie kontrastującego z jasnem
tłem ścian. Na wprost baru główny punkt kompozycji stanowi
marmurowy kominek, na którym znalazła się prześliczna postać
dziewczynki ze skakanką.

Salon klasy trzeciej, pełen światła, utrzymany w jasnych, wesołych kolorach. Umeblowanie stanowią wygodne, wyściełane fotele, pokryte materją w szkocką kratę. Jedną ze ścian wypełnia imponująca rozmiarami a bardzo wdzięczna w rysunku i kolorycie
kompozycja malarska, wyobrażająca poglądową mapę całego
świata. Przedstawiono tutaj wszystkie osobliwości charakterystyczne dla poszczególnych części globu.
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W bezpośrednim sąsiedztwie z tą salą znajduje się pokój dziecinny
klasy trzeciej.
Na najniższym z pasażerskich pokładów urządzono pływalnię i
wspaniałe sale sportowe połączone w jedną całość. Na miejscu bar
dla użytku sportowców. Całość utrzymana w tonach jasnozielonych z pięknymi trzcinowymi fotelami-leżakami.
Do ogólnego charakteru dekoracji w każdem pomieszczeniu dostosowane są obrazy, meble, dywany i oświetlenie, tworząc wszędzie
całość jednolicie skomponowaną, zwartą, dającą nietylko odpoczynek i radość oczom, ale stanowiącą również dla wszystkich świadectwo wysokiego poziomu polskiej sztuki dekoracyjnej.

Gry na pokładzie M/S Piłsudski. (Domena publiczna)

27

Gdy wstępujemy na pokład M/S Piłsudskiego uderza nas przede
wszystkim bardzo duża przestrzeń
wolna, niezabudowana, która na statku odpowiada temu, czem jest ogród
przy domu mieszkalnym. Tam odbywa się codzienne spacery, uprawia
sporty, leżakuje.
Do użytku pasażerów znajdują się na
statku liczne gry, które wraz z przeróżnymi imprezami i zabawami, dostarczają urozmaiconych rozrywek i
pozwalają beztrosko spędzić czas podróży. Ponadto na statku znajdują się
znakomicie zaopatrzone czytelnie i
biblioteki z książkami i czasopismami
w różnych językach.
(Ze zbiorów AIPL)

Statek posiada sale bawialne, kawiarnie na werandach i bary amerykańskie. Doborowe orkiestry urządzają codziennie koncerty oraz
przygrywają do wieczornych tańców.
Dwie instalacje kina
dźwiękowego
stanowią miłą atrakcję
dla pasażerów. Salony
fryzjerskie dla pań i
panów, biuro pasażerskie, sklepy itp. Dopełniają całości zadawalając wszelkie wymagania podróżnych.
Ulotka reklamowa M/S Piłsudski (Domena publiczna)
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Wybuch 2 wojny światowej, zastał statek w drodze powrotnej z
Nowego Jorku. Zawinął on do Newscastle w Anglii 3 września
1939 r.
W angielskiej stoczni zmieniono go w transportowiec do przewozu wojska. Miał zabierać 2000 żołnierzy. Wieczorem 25 listopada
1939 roku statek ruszył w rejs do Nowej Zelandii. Droga miała być
czysta według zapewnień angielskiej admiralicji. Nad ranem 26
listopada na statku rozległy się dwa wybuchy. Statek zaczął tonąć.
Do końca na Piłsudskim został kapitan Mamert Stankiewicz ratując
dwóch chłopców okrętowych przed śmiercią. Zginął czwarty mechanik Tadeusz Piotrowski. Starszego oficera Karola Borcharda
odratowano. Kaptan Mamert Stankiewicz zmarł z wychłodzenia
już na angielskim okręcie, który wyratował rozbitków.
Wrak statku, przełamany na dwie części, spoczywa na głębokości
34 metrów na Morzu Północnym, 29 mil morskich na południowy
wschód od przylądka Flamborough.
Rozważane są trzy hipotezy: wejście na miny, storpedowanie przez
niemiecki okręt podwodny lub sabotaż. Okoliczności zatonięcia
wciąż czekają na ostateczne wyjaśnienie.
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FORGOTTEN FORCE - A JOURNEY OF MEMORY
Olga Topol Phd
It is an early Thursday afternoon. The living room we are in is flooded with a hopeful spring sun. Specks of dust are dancing in the sunlit air as Mrs Godyń swirls in her chapan and tyubiteika smiling
proudly. She looks stunning in this traditional man’s Uzbek coat.
She got it as a sign of respect from her hosts when she went back to
Uzbekistan to visit the places of her harrowing journey from many
years ago.
‘… our summer before the war… you
could feel the war in
the air…’ – Mrs Godyn
reminisces.
When the conflict
finally breaks Irena
is 13 years old, just
starting in a new
‘grown up’ school.
She participates in
the battle of Grodno
between 21 and 24
September
during
the Soviet invasion
of Poland. ‘We were
preparing
bottles
(…), filled half-half
with kerosene and
gasoline, we tore
bedsheets and made
fuses and older youths, mainly boys, flung these bottles towards Soviet tanks as they came in…’
30

towards Soviet tanks as they came in…’ The defenders lasted three
days. Afterwards an atmosphere of fear and tensed anticipation spread
all over the city. People started disappearing. Teachers. Friends. Finally, on 10 February 1940, Irena is woken up in the middle of the night
by ominous pounding on the door. The entire family is shepherded
towards the wall by Soviet soldiers who plunder the house. Irena shelters her father with her own body as one of the soldiers aims at him.
For now they survive, but just like thousands of other Polish families
they are deported to the depths of Siberia to never come back to live
in their homeland again.
When Soviet troops marched into Poland on 17 September 1939 joining the German aggression, the Polish fate was sealed and lives of
many ordinary families were turned upside down. Some manged to
make their way to Western Europe, others spent the entire war in the
Nazi-occupied Poland. The invasion from the East was followed by a
wave of detentions, charges of anti-Soviet activities and mock convictions. Mass arrests of ‘enemies of the people’ resulted in deportations
of over 1,200,000 Poles to Siberia, Khabarovsk Krai and Kazakhstan.
Majority of the deported were women and children. Those who
survived this ordeal and managed to get out of the Soviet Union with
the Polish Army after Germany’s attack on USSR, were thrown all
over the world by the wheel of fortune. Many of the Polish refugees
settled in the United Kingdom as a direct result of the Second World
War, refusing to go back to Poland, who in the eyes of many of its
former citizens was remaining under foreign rule. Those who found
their second home in Britain created a vibrant Polish community.
For the past months we have been talking to women who were part of
this epic story. Women who formed the forgotten force that held families together by providing means of survival, fighting on the frontlines and cultivating the Polish language and traditions. They shared
with us tales of perishing and survival, hunger and pain, but also mercy, love, hope and humanity.
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The accounts of everyday lives of mothers, daughters and sisters
build a colourful patchwork of stories worth remembering.
In recent years we have seen a shift in the activities of interpretative
institutions who started focusing more on oral history and storytelling recognising the power of memory in addition to traditional historical approach. Spoken narratives are as important as timelines
and battle accounts in history books. Just as photographs, these stories are helping us to project the past into present and future.

‘Human memory is extended and embodied through tactile as well
as visual and auditory experience.’ Finnegan's (2002: 213–14) .

32

The process of voicing and listening to the story amplifies the participatory experience, allowing us a rare moment of shared intimacy,
opening a small window that lets us peek into otherwise unapproachable/untouchable past.
Through the ‘Forgotten Force’ project we hope to enhance and enrich our understanding of the past by telling the stories of those
who survived in their own words, through the lens of their own memories. The project is our own attempt to have a conversation with
the bygone, a dialogue which can bring value into our present. We
do not want to frame the stories into one set picture, freeze frame,
but rather present a collage of memories, emotions and experiences.
Layers of visual material, spoken word, palpable materiality of objects and an abstract eye of an artist brought together give an
opportunity to go beyond strictly cognitive understanding of the
past. Thus it does not fade, but becomes vivid.
Irena considers herself fortunate. She endured years of forced labour and inhumane treatment, witnessed harrowing events and made a
journey through half of the world. A journey that cost her health,
her sibling and her parents who submitted to death in Uzbekistan.
When she came back years later to Guzar to represent those who
lost their lives, the speech she gave in commemoration of the past
events moved grown men to tears.
‘My life was not easy’ – Irena concludes – ‘… I simply had this
strength within me, my entire life was like this (…). But I am blessed in my old age. If God shuts the door, he leaves a window vent
open, you need to be patient and wait your turn…’
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Irena Godyń by Zofia Wyszomirska-Noga

Irena Godyń nee Juchniewicz
Born in Łabno in 1925. Took part in the Battle of Grodno. Deported by Soviets with the entire family to Irkutsk. Teacher, nurse and
educator. Survivor. Lives in London.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnim roku odeszli od nas:
śp. Lala Szczepańska.
Wilnianka, wychowana w Lidzie podzieliła los
tysiąca polskich rodzin kresowych, gdy w 1941
roku została aresztowana przez NKWD i skazana
na 20 lat przymusowych robót w Abakanie na
Syberii.
Po układzie Sikorski – Majski, wstąpiła do Wojskowej Służby Kobiet w 6 Dywizji Piechoty.
Była
członkiem
Rady
Narodowej
i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Informacji Rządu RP na Uchodźstwie.
Została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi miedzy innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
Zmarła 15 stycznia 2019 roku.

śp. Artur Rynkiewicz.
Działacz polityczny, społeczny i emigracyjny,
minister spraw emigracji w ostatnim Rządzie RP
na uchodźstwie, wieloletni Radny Instytutu.
Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmarł 15 września 2019 roku..

W zmarłych straciliśmy przyjaciół, którzy z wielkim poświęceniem
wspierali naszą działalność.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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SPIS TREŚCI
Uroczystość nadania Sztandaru
Sprawozdanie z działalności IJPL
Lista darowizn za rok 2017
Andrzej Romanowski - Uprawa Morza
Święto Polskiej Marynarki Handlowej
Linje Żeglugowe S.A. Gdynia-Ameryka
Olga Topol - Forgotten Force...
Z żałobnej karty

(Ze zbiorów AIPL)
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