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Dr Wanda Piłsudska

książki.
również
Podczas akademi.

Z.Staszewski, dr Wanda Piłsudska, St. Jordanowski, K. Gański, prof.
W.Jędrzejewież i Tadeusz Pawłowicz.

Nowy Jork. - 12 maja minęła
50. rocznica śmierci pierwszego
marszałka
Polski
Józefa
Piłsudskiego. Z tej okazji 18 maja
urządzone zostały obchody tej
rocznicy w Nowym Jorku, pod
protektoratem J.E. kardynała
Jana Króla,
arcybiskupa
левееi he

smace

wokół
Instytutu
Józefa
Piłsudskiego, uczestniczą w jego
spotkaniach,
odczytach
i
prelekcjach.
Przybyli też starsi, ci, którzy
pamiętają Wielkiego Marszałka i którzy „brali udział .w jego
pogrzebie 50 lat temu, Wszyscy
s She side

podpisuje

4

fragmenty swojego
przemówienia,
wygłoszonego
dokładnie 50 lat temu. /do
młodzieży,
~w dniu . śmierci
Wielkiego Wodza.. W. młodzieży
bowiem widział Marszałek nową

Polskę. :....

.

Gorącymi i wielkimi owacjami
powitana
została.
córka
Marszałka, - pani. . Wanda
Pilsudska, która przybyła z
Londynu. Dla niej osobiście jest
smutna. „rocznica „;-. Jak

pownedzlala = jest to przeclezv
„ rocznica śmierci i pogrzebu
* ojca, rocznica" bardzo smutna,

37

pnwxedznała - jest to przecież
„ rocznica śmierci ip.
'
0103 rocznica"
iwi
ual
Jest to Je nak - kontynuowała—

trafiały kledy da legloms w,
tak teraz trafiają do mlndz ży
Pani Pilsudska dodała,
całego świata, gdzie tylko
mieszka Polonia, dochodzą do
niej listy, telegramy," depesze о
akademiach, -| mszach
św.,
uroczystościach :
odsłonięcia
tablic
pamiątkowych
poświęconych Marszałkowi.

Prof. Wacław Jędrzejewicz, dr Albert Juszczak i red. Jerzy Turowicz.
Filadelfii, dr Wandy Piłsudskiej,
córki Marszałka, prof. Zbigniewa
Brzezińskiego -, b. doradcy
prezydenta
USA do spraw
bezpieczeństwa
narodowego,
prof. Wacława Jędrzejewicza ministra
Rządu ,..
П
Rzeczypospolitej i mec. Alojzego
Mazewskiego - prezesa KPA.
Uroczystą akademię otworzył
prezes
Instytutu.:
Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku p.
Stanisław Jordanowski. Słowo
wstępne i zagajenie przypadło w
udziale wygłosić b. prezesowi
Instytutu,
-" p.
Tadeuszowi
Pawlowiczowi.
Sala
widowiskowa " Robert
Wagner High School wypełniła
się tego dnia po brzegi. Na
akademię przybyli w większości
ludzie" młodzi, : ei,
którzy
niedawno przybyli z Polski, gdzie
nie mieli możności poznania
prawdziwej
historii
Polski
międzywojennej, ,
gdzie
nie
mówiono im w szkole o wojnie
polsko-rosyjskiej w 1920 roku i o
"Cudzie , nad Wisłą". Dzisiaj,
żyjąc w "Ariergce, skupiają się

przybyli,
aby.
odda¢
hold
wielkiemu wodzowi, wielkiemu
człowiekowi i Polakowi, który jak
powiedział .: w
swoim
wystąpieniu prof. Jędrzejewicz
- przywrócił Polsce po 150 latach
niewoli, wolność, granice, moc i
szacunek. Wśród zebranych na
sali było dwóch jeszcze żyjących
w Ameryce legionistów: prof.
Wacław
Jędrzejewicz
i
Władysław
Maznicki
z
Connecticut.
Akademię
otwarto
odśpiewaniem
hymnów
"państwowych: amerykańskiego i"
polskiego,
które
wykonał
Kazimierz Gański, a następnie
podniosłą mwokaqe odmów! ks

Emil Altmajer.
Podezas
akademii
przemówienie
*. wygłosił
legionista, b. minister oświaty II
Rzeczypospolitej, autor wielu
książek,
wykładowca
na
uniwersytetach - prof. Wacław
Jędrzejewicz.
Przemówienie
swoje poświęcił on ostatnim
dniom
życia
Marszałka,
‚pogrzebowi i śmierci: Przytoczył:

Miroso
W drugiej części programu z
Gre
koncertem utworów Chopina KucajP
wystąpił znany pianista dr Jan jazzov
Gorbaty. Wykonał on dwa artyst
mazurki, Etiudę IRewolucyjną:, <w os
poloneza i balladę.
w
doswis
jak w?
Po koncercie , wyświetlony Instru®
został film z pogrzebu Marszałka Miska!!
w Warszawie i w Krakowie, gdzie Przyb
zwłoki jego spoczęły obok stałe
polskich królów na Wawelu.
muzyk
Ostatnim punktem akademii nad °!
było odśpiewanie pieśni. "Marsz
Pierwszej
Brygady", * którą Music ©
zaintonował Kazimierz Gański, a zlotyl‘d
muzyć/
wykonała cała sala..
©. Arty'0
Jeszcze długo po akademii zlotor®X
prof. Jędrzejewicz i. dr. Wanda - new?J z“
Piłsudska : podpisywali издали gwyw
''kluboë®
kartki i zaproszenia... .
. Prezes Instytutu Pitsudsknego grają:
poinformował, żedekorację sali : Simor
Konki
na akademię - wykońał J. w K
Świątkowski, a pomocą służył mu wystę
Wojciech .
~ Hempel. * Namy
Koordynatorem prac był Tomasz „ basów
Księżyk, Film : wyświetlił z zeł
Krzysztof Leszczyński, Młodzież Birda _
zaś pomagała przy sprzedazy Okami§
"książek i kartek oraz w Jed LL '
utrzymaniu porządku podczas
Min
* uroczystości: * ~'
wystq

