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Stowarzyszenie Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) – najstarsza
w świecie niezależna, samopomocowa
organizacja byłych polskich żołnierzy
działająca nieprzerwanie od 1921 roku.
Kwatera główna znajduje się w Nowym
Jorku na Manhattanie w należącym
do Okręgu 2. SWAP „Domu Weterana Polskiego” przy 119 East 15th Street. Mieści się tu również organizacyjne archiwum i powstałe w 1996 roku Muzeum Tradycji
Oręża Polskiego. SWAP wspiera polską kulturę, patriotyczne tradycje Polonii oraz organizuje obchody polskich świąt narodowych
i wydarzeń historycznych.
„Weteran” – organ prasowy Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce powołany do życia mocą uchwały zjazdu założycielskiego SWAP w Cleveland, OH, w maju 1921r. Przez cały okres
„Weteran” utrzymywany jest z funduszów organizacyjnych SWAP. Organizacja nigdy nie otrzymywała na ten cel dotacji od władz amerykańskich lub polskich. Obecnie „Weteran” dociera do czytelników
w 10 krajach na trzech kontynentach (Ameryka, Europa, Australia).
Najwięcej odbiorów tego czasopisma jest w Stanach Zjednocznych
i Kanadzie oraz w Polsce (głównie biblioteki uniwersyteckie). Mniejsze ilości egzemplarzy „Weterana” trafiają do Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Włoch na Litwę oraz do Australii.
„Weteran” jest najstarszym tego typu polskim czasopismem
w świecie, które nieprzerwanie ukazuje się od prawie 94 lat!

FuNdAcjA sWAP. W jej zakres wchodzi udzielanie stupendiów
naukowych oraz pomoc w wydawaniu prac historycznych zwiazanych z tematyką oręża polskiego. dzieki pomocy Funacji zrealizowane zostały zostały następujące projekty:
Budowa pomnika „Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej”
w Warszawie
Zorganizowanie zbiórki pieniężnej na renowacje
historycznych grobów na cmentarzu Montmartre w Paryżu.
Sfinansowanie produkcji filmu dokumentalnego pt.:
„Gabby” Remembered”
Współorganizowanie imprezy charytatywnej na rzecz
projektu „Wounded Warriors”
wydanie drukiem książek, między innymi:
„Czyn Zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce”
„Weterani Polscy w Ameryce do 1939r.”
MuzeuM orężA PoLsKiego powstało w 1996 r. w Nowym
Jorku w siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Celem Muzeum jest jest zachowanie i eksponowanie obiektów
związanych z historią Oręża Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej w czasie I i II Wojny
Światowej. Eksponowane obiekty głównie nawiązują do rekrutacji
polskich ochotników ze Stanów Zjadnoczonych i Kanady do Armii
Polskiej we Francji w latach 1917-1919. W muzeum wystawione są
historyczne sztandary Placówek SWAP, mundury, plakaty, obrazy
i dokumenty. Dużą część eksponatów stanowią pamiątki po weteranach II wojny światowej.Szczególnie ciekawa jest kolekcja mundurów, elementów uzbrojenia, wyposażenia i odznaczenia.

ArchiWuM. Zasób Archiwum
SWAP pochodzi z lat 1917-2000.
Ogółem liczy ponad 50 m.b. akt.
Z zespołów archiwalnych do najcenniejszych należy kartoteka osobowa ponad 20 tysięcy weteranów
z I i II wojny światowej, którzy byli
lub są członkami SWAP; wykaz ponad 38 tys. ochotników ze Stanów
Zjednoczonych i Kanady do Armii
Polskiej we Francji z lat 1917-1919;
oraz bogata kolekcja fotografii i nagrań audiowizualnych, głównie relacji żołnierskich. Największym zespołem w tym dziale są nagrania
ponad 150 relacji weteranów b. żołnierzy polskich w czasie II wojny światowej. Ważną grupą archiwaliów są akta dotyczące kontaktów SWAP z władzami i organizacjami
amerykańskimi, polonijnymi oraz wybitnymi osobistościami życia politycznego. Do najcenniejszych w tej grupie należą: korespondencja
i inne materiały dotyczące kontaktów z gen. J. Hallerem, I. J. Paderewskim, polskimi placówkami dyplomatycznymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Korpus Pomocniczy Pań (KPP) Początek tej zasłużonej, charytatywnej organizacji, sięga roku 1925, kiedy to została oficjalnie powołana do życia w Detroit, MI na III Walnym Zjeździe Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Jedną z najbardziej zasłużonych członkiń tej organizacji była Agnieszka Wisła, jedna z 42 kobiet – ochotniczek ze Stanów Zjednoczonych, które jako pielęgniarki Polskiego Białego Krzyża w latach 1918-1921 opiekowały się rannymi żołnierzami w szpitalach wojskowych we Francji i w Polsce.
Zakres społecznych prac podejmowanych przez Korpus Pomocniczy
Pań był i jest bardzo szeroki: opieka nad inwalidami wojennymi, chorymi, bezdomnymi i bezrobotnymi. Ta pomocnicza organizacja zawsze była i nadal jest wielką podporą dla Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce. Z tego względu Korpus Pomocniczy Pań
przy SWAP zasługuje na powszechny szacunek i uznanie.

eKsPozYcje sTAłe:
Czyn zbrojny Polonii amerykańskiej
w czasie I wojny światowej
Udział żołnierzy polskich
w walkach na frontach II wojny światowej
Historyczne sztandary
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.
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