Muzeum Zimnej Wojny
Wiosna 2007 – Najnowsze wiadomości
Przez ostatnich dziesięć lat, Muzeum Zimnej Wojny (Cold War Museum) zrobiło
olbrzymie postępy dla uhonorowania weteranów zimnej wojny oraz zachowania jej
historii. Chciałbym w skrócie przekazać Państwu najnowsze wiadomości dotyczące
działalności Muzeum, które przechodzi obecnie istotny okres przemian. Fairfax County
Park Authority, czyli władze parkowe powiatu Fairfax, w stanie Virginia, przychyliły się
do propozycji Muzeum i podjęły negocjacje, które pozwolą nam na wykorzystanie starej
bazy rakiet Nike w Lorton. Przez najbliższych kilka miesięcy będziemy uzgadniali
warunki wydzierżawienia bazy. Zarówno Commonwealth Virginii jak i powiat Fairfax
wyznaczyły na ten cel po 50 000 dolarów w budżecie na rok podatkowy 2008. Prosimy o
napisanie (lub przesłanie maila) swoim wybranym przedstawicielom aby wyrazić
poparcie dla Muzeum Zimnej Wojny.
Muzeum współpracuje z Międzynarodowym Muzeum Szpiegostwa (International Spy
Muzeum) w Waszyngtonie oraz z Atomowym bunkrem w Harnekop pod Berlinem, w
Niemczech, gdzie tymczasowo wystawia niektóre swoje eksponaty. Muzeum Zimnej
Wojny jest oddziałem Instytutu Smithsonian, którego muzea takie jak Muzeum Powietrza
i przestrzeni kosmicznej (Air and Space Museum), Muzeum Historii Amerykańskiej
(American Hisotry Museum), Narodowe Muzeum Portretów (National Portrait Gallery)
oraz Muzeum Pocztowe Stanów Zjednoczonych (US Postal Museum), przyrzekły
wesprzeć je poprzez wypożyczenie eksponatów. Muzeum należy do National Combined
Federal Campaign i ma oddziały w Berlinie, w Niemczech, oraz w Milwaukee, w stanie
Wisconsin.
Wystawa objazdowa dotycząca incydentu U-2, wycieczki z cyklu “Szpiedzy
waszyngtońscy” (Spies of Washington Tour) oraz związana z nimi działalność oświatowa
pozostają źródłem zainteresowania oraz poparcia. Wystawę objazdową można było do
niedawna obejrzeć w Muzeum Virginii Południowo-wschodniej (Southwest Virginia
Museum) w Big Stone Gap, w stanie Virginia. Będzie ją można zobaczyć później w
ciągu roku w Kalifornii, w Muzeum Lotniskowym March (March Airfield Museum).
Grupy mogą obecnie rezerwować na internecie bilety na wycieczkę dydaktyczną
“Szpiedzy waszyngtońscy” (www.spytour.com).
W dniu 14. października 2006 r. gościliśmy międzynarodową konferencję dla
upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń 1956 roku na Węgrzech oraz w Polsce. W
konferencji uczestniczyli dr. Sergiej Chruszczow, syn Nikity Chruszczowa, David
Eisenhower, wnuk prezydenta Eisenhowera, jak też osobistości z Węgier i Polski oraz
znani naukowcy. Ambasady Węgier i Polski, Związek Węgrów w Ameryce (American
Hungarian Federation), władze odpowiedzialne za rozwój ekonomiczny powiatu Fairfax,
w stanie Virninia, Węgierskie Centrum Technologii (Hungarian Technology Center),
Muzeum Zimnej Wojny i Szkoła Średnia South County sprawowały funkcje gospodarzy.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym sponsorom, a mianowicie
EnviroSolutions, Inc., K. Hovnanian® Homes, Marriott Fairfax w Fair Oaks, Northern
Virginia Community College, Verizon i Vulcan Materials Company. Imprezy oraz

programy Muzeum Zimnej Wojny sponsorować można na wiele sposobów. Dla
uzyskania dalszych informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem
gpowersjr@coldwar.org.
Z przyjemnością zawiadamiam o dołączeniu przez p. Davida Eisenhowera, wnuka
prezydenta Eisenhowera, do komisji doradczej Muzeum. Będzie on zasiadał w komisji
wspólnie z Gerardem Connolly, przewodniczącym rady nadzorczej powiatu Fairfax, w
stanie Virginia; Johnem Stirrupem, nadzorcą powiatu Prince William, w stanie Virginia;
Gordonem Lunnem z Towarzystwa Historycznego Nike (Nike Historical Society);
Tomem Reedem, byłym sekretarzem Wojsk Lotniczych USA; Seriejem Chruszczowem
oraz kongresmenem Tomem Davisem.
Jeżeli Państwa bliscy lub przyjaciele zainteresowani są naszą pracą, prosimy o
przekazanie im tych informacji oraz o namówienie ich do odwiedzenia naszej strony
internetowej (www.coldwar.org). Prosimy również o rozważenie darowizny lub
podarowania artefaktu, które można potrącić od podatków. Darowizna przyczyni się do
zapewnienia, że przyszłe pokolenia będą pamiętać o wydarzeniach oraz aktorach zimnej
wojny dzięki którym nasze zrozumienie bezpieczeństwa narodowego, stosunków
międzynarodowych oraz poświęcenia na rzecz ojczyzny uległo zmianie na zawsze.
Prosimy o dalsze przekazywanie informacji o Muzeum. Pracując wspólnie, będziemy
mogli zamienić WIzję w rzeczywistość. Dla uzyskania dalszych informacji lub dla
zaprenumerowania biuletynu elektronicznego Cold War Times, prosimy napisać do:
Francis Gary Powers, Jr.
Fondateur, The Cold War Museum
P.O. Box 178 – Fairfax, VA 22038
Téléphone : (703) 273-2381 / Fax : (703) 273-4903
www.coldwar.org / gpowersjr@coldwar.org

