
KURIER PLUS 17 GRUDNIA 201114

Spotkanie to zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ miêdzy innymi konsul Ewa £uko-
wicz-Oniszczuk, przedstawiciele Polsko-
S³owiañskiej Federalnej Unii Kredytowej,
Nowego Dziennika, Kuriera Plus, Citi-
banku, Polish-American Business Club i
kilku innych organizacji oraz biznesów. 

Zebranych powita³a prezes Instytutu dr
Magda Kapuœciñska, która podziêkowa³a
ambasadorowi Witoldowi Sobków za zao-
ferowanie siedziby i sponsorowanie ele-
ganckiego i smacznego poczêstunku, do-
natorom fantów na loteriê oraz wszystkim
tym, którzy wspieraj¹ finansowo Instytut.
Wyrazi³a nadziejê, ¿e pomoc ta bêdzie
kontynuowana. Nastêpnie dr Iwona Kor-
ga, dyrektor wykonawczy Instytutu opo-
wiedzia³a o historii, dzia³alnoœci i projek-
cie digitalizacji zbiorów Instytutu. 

Po krótkiej przerwie, w czasie której
goœcie czêstowani byli alkoholami i drin-
kami darowanymi przez pana Adama B¹-
ka, w³aœciciela firmy Adamba i pysznymi
kanapkami przygotowanymi przez ku-
charzy Misji, m³oda utalentowana skrzy-
paczka Kinga Augustyn zagra³a piêknie
utwory Paganiniego, Bacha i Eugene
Ysaye.  

O Kindze Augustyn mówi siê, ¿e jest
skrzypaczk¹, dla której nic nie wydaje siê
trudne. Pani Kinga mia³a swój debiut w
2008 r. w Weill Hall Carnegie Hall. Jest
wirtuozem i naukowcem. Obecnie pracuje
nad doktoratem w SUNY, Stony Brook
Academy. Kinga Augustyn jest cz³onkiem
zespo³u TRIO 21, w którego sk³ad wcho-
dz¹ œwiatowej klasy muzycy - pianista
Jeffrey Biegel i wiolenczelista Robert de
Maine. 

Po koncercie, losowanie fantów popro-
wadzi³y dr Iwona Korga i Jolanta Szczep-
kowska z Instytutu. Losy wyci¹ga³a Ania
Biesiada, sta¿ystka z Instytutu Pamiêci
Narodowej. Fanty by³y wartoœciowe i cie-
kawe. Sponsorami nagród oprócz Instytu-
tu byli: Adam B¹k, Chrisina’s Restaurant,
Magda Kapuœciñska, Mieczys³aw „Miet-

ko” Rudek, Janusz Skowron i Janusz
Szlechta. Fantów by³o du¿o i wiele osób
uradowanych, w tym pani prezes, mówi³o,
¿e szczêœcie im sprzyja³o pierwszy raz w
¿yciu. Mo¿e to wró¿y jeszcze lepsz¹ passê
dla Instytutu. 

Instytutowi gratulowano niezwykle
udanej imprezy. Takie spotkania towa-

rzyskie zacieœniaj¹ kontakty pomiêdzy
przyjació³mi i sympatykami Instytutu i
owocuj¹ w bli¿szym poznaniu dzia³añ i
osób zwi¹zanych z t¹ wa¿n¹ placówk¹.

PR

Zdjêcia: Marek Zieliñski

Pi³sudski dla przyjació³
8 grudnia, dziêki inicjatywie i ¿yczliwoœci pana Ambasadora Wi-
tolda Sobkowa w eleganckiej rezydencji Sta³ej Misji RP przy
ONZ Instytut Józefa Pi³sudskiego zorganizowa³ uroczyste wy-
darzenie Pilsudski Institute for Friends. Urz¹dzaj¹c to spotkanie
Instytut pragn¹³ podziêkowaæ sponsorom, przyjacio³om i sym-
patykom za ich serce i przyjaŸñ.  

Oczywiœcie ozdoby choinkowe zmieniaj¹ siê.
Ostatnio, w zglobalizowanym œwiecie bardzo szybko,
kiedyœ wolniej. W niektórych domach ka¿dego roku
ubiera siê choinkê inaczej, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
mod¹. Inny jest wiêc kolor wiod¹cy, inne cacka i ozdoby.
Inaczej stroi siê choinkê jeœli s¹ w domu dzieci, inaczej
jeœli do wigilijnego sto³u zasiadaj¹ sami doroœli.

Ubieranie drzewka, ¿ywiczny zapach jaki z sob¹
niesie ka¿e nam wracaæ myœl¹ do dzieciñstwa.

Czêœæ z nas pamiêta jeszcze choinki z prawdziwymi
œwieczkami w miniaturowych lichtarzykach, rajskimi
jab³uszkami, d³ugaœnymi ³añcuchami, cukierkami w
cymfolii i orzechami malowanymi “z³otkiem”. Te dawne
ozdoby mia³y swoje korzenie w tradycji ludowej, czêsto
wywodz¹cej siê z nurtu bibilijnego. Wykonywano je
domowym przemys³em z udzia³em wszystkich
domowników.

- Gwiazda betlejemska, umieszczona na szczycie
drzewka mia³a pomagaæ w powrocie do domu z dalekich
stron.

- Œwieczki na choince i ogólnie jej oœwietlenie
mia³o broniæ dostêpu z³ym mocom, a tak¿e odwracaæ z³e
spojrzenia. W chrzeœcijañskiej symbolice mia³o
wskazywaæ na Chrystusa, który mia³ byæ œwiat³em dla
pogan.

- Jab³ka symbolizowa³y bibilijny
owoc, którym kuszeni byli Adam i Ewa.
Zapewniaæ mia³y równie¿ zdrowie i
urodê.

- Orzechy malowane na srebrno
lub z³oto, albo owijane w sreberko,
mia³y nieœæ dobrobyt i si³ê.

- Papierowe ³añcuchy
przypomina³y o zniewoleniu grzechem.
W niektórych regionach Polski
uwa¿ano, ¿e wzmacniaj¹ wiêzi
rodzinne.

- Dzwonki zwiastowa³y dobre
nowiny i radosne wydarzenia.

- Anio³y mia³y opiekowaæ siê
domem.

- Jemio³a. Zwyczaj zawieszania
jej pod sufitem przyby³ do nas z
Anglii. Pod jemio³¹ ca³uj¹ siê
zakochani lub pok³óceni. Pêk jemio³y
powinno siê przechowywaæ do
nastêpnych œwi¹t.
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Ambasador Witold Sobków, Ewa Jêdruch - cz³onek Rady Instytutu, konsul Ewa Oniszczuk - £ukowicz.

Prezes Magda Kapuœciñska z wolontariuszkamiKinga Augustyn

Co i dlaczego wieszaliœmy na choince
Piêknie przystrojona choinka jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Bo¿ego Narodzenia. Zielone drzewko

symbolizuje Chrystusa jako Ÿród³o ¿ycia. 




