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Nasz krótki - za krótWi - pobyt w Nowym Jorku dobiega
końca. Powdd tu przybycia Fani Doktór i mój łączył się
z obchodami rocznicy zgonu Patrona naszych Instytutów;
z pamięcią o najwiekszym naszych czasów Polak@w. Godne
Jego pamięci uczczenie w dniu dzisiejszym przes Instytut
Jego imienia w Ameryce, skłania mnie do napisania
tych słów kilk@W, na ręce Pana adresowanych dla Rady
Instytutu; w wigilię naszego wyjazdu do Chicago.
Wieczór dzisiejsmy - celowo nie nazwany akademią w tym
kontekście, chocia, ż miał przeciez jaknajbardziej uroczysty charakter - był wieczor€m refleksji poważnej nad
nie tylko osobą Marszałka, ale i spusciznaą, jaką mam
wszystkim pozóstawił. Cokolwiek napisałym w tej chwili
więcej, mogło by było brzmieć jak truimm, w sytuacji
gdzie oba nasze Instytuty ko nsekwentnie dążą do zachowania
pamięci o Józefie P;łsudskim, nie tworząc Jego legendę,
ale d ziałajac po linii głębokiego zainteresowania Marszał kiem wsrod jegoidawnych Zodnierzy, wśród ich synów, ale
i wnuków - oraz wśród
jakze szerokiej r zeszy Pdkków
wychowanykh już w innych czasach i w innych obyczajach
politycznych.
Jest sprawa oczywista, ke zorganizowanie takiego wieczoru,
na tę skalć i z tak czynną reakcją rodaków, ktorzy пай
przykbyli, było sukcesem dwże @ r ygdu, ale nie przypadkowym przecież . Na ręce Pana pragnę złożyć nas ze wyrazy
sze zerego uznania za tak piękny i pełen nastroju wiemsór,
w którym dane nam było wziąć udział.
Doceniamy ilość pracy
poza tą widoczną w owym dniu - w niczym nie zmniejszając
jej wartośmi od momentu naszego przybycia do gmachu, w którym akademia miala miejsce... Zauważamy z radością udział
mł@ds zego pokolenia - na scenie i poza nia. Cieszyky się
Waszym sukcesem i dzielimy się serdecznym wzrfiszeniem przeŻyć owmgo wieczok@ i kilku spotkań, w których mieliśmy
możność poruszyć niektóre sprawy, związane z wspólnemi
troskami o naszą 'instytutową' przyszłośt .
Prosimy o przekazanie tych słów kilku wszystkim Waszym
wspbppracawnikom - starym i młodszym i tym najnowszym,
ktdrzy tak są potrzebni dla podtrzymania cią gosci naszjej
Ëracy; w LO mynie niemniej niż w Nowym Jorku - i w naszym
raju ojczystym.
Zgcze wyrazy poważania,
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