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Adam Sawicki

Nic dziwnego, i¿ dla bezpieczeñstwa
wygaszano ogieñ w domu, przebieraj¹c
siê za maszkary i wychodz¹c na zewn¹trz.
Trick or treat czyli dzisiejszy poczêstunek
by³ wówczas obiat¹ dla b³¹kaj¹cych siê
dusz. Z podobnej, bo dwoistej tradycji
wywodzi³ siê s³owiañski obrzêd, tak piêk-
nie opisany w “Dziadach”. Jak przysta³o
na wieszcza, Adam Mickiewicz nada³ mu
narodowy charakter. Tradycja niby taka
sama, ale ulecia³ z niej dawny duch, po-
niewa¿ Halloween nie ma ju¿ nic wspól-
nego ze œmierci¹, ani te¿ z wiar¹ w b³¹ka-
j¹ce siê zjawy. Wspó³czesne obchody
przekszta³ci³y siê w szczególny karnawa³,
który uœwietniaj¹ w Ameryce parady prze-
bierañców.

U¿ywane symbole straci³y równie¿
swoje znaczenie. Jako przyk³ad niech po-
s³u¿y wydr¹¿ona dynia ze œwiate³kiem.
Zgodnie z pradawn¹ legend¹, niejaki Jack
zaprzeda³ duszê diab³u, podpisuj¹c cyfro-
graf. Gdy przyszed³ kres jego ¿ycia, zapu-
ka³ do bramy niebieskiej, myœl¹c ¿e prze-
chytrzy œwiêtego Piotra. Przechwyci³ go

wtedy szatan, zamieniaj¹c w z³ego ducha.
Kaza³ mu za karê wêdrowaæ po ziemi
wzd³u¿ i wszerz a¿ do Dnia S¹du Osta-
tecznego, daj¹c na drogê ¿arz¹cy siê wê-
gielek. Jak ka¿e ludowy przes¹d, potê-
pieñczy Jack wabi grzeszników b³êdnym
ognikiem na bagna i trzêsawiska. Jest
szczególnie niebezpieczny w dniu 31 paŸ-
dziernika. Odstrasza go ponoæ dyniowa la-
tarnia, która nosi nazwê Jack O’Lantern.
Na pami¹tkê tego œwiêta, wypada siê za-
j¹æ dla rozrywki sztuczkami, które nie ma-
j¹ nic wspólnego z magi¹, nie wykracza-
j¹c wcale poza mêdrca szkie³ko i oko.

Niezrównany Houdini
Wielki Harry Houdini (1874-1926),

magik wszech czasów i niedoœcigniony
mistrz iluzji, przenikaj¹cy œciany i otwie-
raj¹cy wszystkie zamki bez widocznych
narzêdzi, nie poniecha³ po œmierci swoich
zdumiewaj¹cych sztuczek. Jak twierdz¹ z
podziwem jego wielbiciele, tak siê sku-
tecznie zdematerializowa³, i¿ straszy w
swoim ukochanym mieœcie.              í 16

í Pêtla siê zaciska - str. 5

í Kaczyñski kontra Ziobro - str. 6

í Lektury dla naszego dziecka - str. 13 

í Wokó³ van Gogha - str. 14

í Nowa Rada Dyrektorów P-SFUK - str. 11

Wymuszono na bankach prywatnych zrze-
czenie siê po³owy po¿yczek udzielonych
Grecji. Banki „dobrowolnie” spisa³y na stra-
ty 100 miliardów euro pod groŸb¹ kanclerz
Merkel, ¿e w przeciwnym razie dopuœci do
ca³kowitego bankructwa kraju i straty ca³oœci
udzielonych jej po¿yczek prywatnych. Jest to
du¿o wiêkszy odpis, ni¿ ten na który banki
prywatne zgodzi³y siê latem, gdy¿ od tego
czasu pogorszy³a siê sytuacja gospodarcza. A
poniewa¿ jest to „dobrowolna” rezygnacja z
nale¿noœci, agencje ratingowe nie musz¹ na-

tychmiast obni¿yæ notowañ papierów grec-
kich, co podnios³oby oprocentowanie po¿y-
czek. Rz¹dowi i tak coraz trudniej wykupy-
waæ w³asne obligacje. Jednak dopiero siê oka-
¿e, czy darowanie po³owy d³ugu rozwi¹zuje
problem. Nale¿noœci wobec banków prywat-
nych i pañstw spad³y ze 160 procent dochodu
narodowego Grecji do 120 procent. Niestety,
dalej wydaj¹ siê niesp³acalne nawet w zredu-
kowanej ca³oœci. Wymuszone ciêcia wydat-
ków rz¹dowych os³abiaj¹ bowiem gospodar-
kê i zmniejszaj¹ wp³ywy podatkowe.     í 8

Na ratunek Europie

Sympozja, odczyty,projekcje filmów organizowane przez Instytut Józefa
Pi³sudskiego gromadz¹ coraz wiecej m³odzie¿y.
Sprawozdania z sympozjum str.7 

Czary mary na Halloween
Tytu³owe okreœlenie jest skrócon¹ form¹ All Hallows Eve,
oznaczaj¹c wigiliê Wszystkich Œwiêtych. Wywodzi siê ono
zarówno z kultury katolickiej, jak i pogañskiej. Choæ Irlandia
przyjê³a chrzest, gdy ca³a Europa, poza Itali¹, tonê³a w mrokach
plemiennego barbarzyñstwa, to przetrwa³y  w niej celtyckie
tradycje. Jak za druidów wierzono, i¿ duchy niedawno zmar³ych
unosz¹ siê w tym dniu w powietrzu, poszukaj¹c odpowiedniego
cia³a, aby je zamieszkaæ. 

Uda³o siê zapobiec kryzysowi Unii Europejskiej. Na szczycie w Bruk-
seli szefowie pañstw cz³onkowskich przyjêli w czwartek postanowie-
nie, jak rozwi¹zaæ problem d³ugów pañstw Unii. Jest to pakiet kilku
decyzji, które powinny uspokoiæ gie³dy œwiatowe.

Polonijny Nowy Jork
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Senat RP od kilku lat wspiera dzia³al-
noœæ Instytutu przeznaczaj¹c fundusze na
realizacjê ciekawych programów realizo-
wanych przez Instytut, miêdzy innymi ta-
kich jak digitalizacja zbiorów archiwal-
nych, nagrody dla dzieci i m³odzie¿y po-
lonijnej i projekty naukowe. Ostatnie
sympozjum to by³o dofinansowane przez
grant z Senatu RP koordynowany przez
Fundacjê SEMPER POLONIA.

Sympozjum Polonijny Nowy Jork or-
ganizowane jest co dwa lata. Pierwsze od-
by³o siê w paŸdzierniku 2009 r. pod prze-
wodnictwem dr Danuty Pi¹tkowskiej i
zgromadzi³o liczne grono badaczy i nau-
kowców z Polski i USA. Obecnie zorgani-
zowane sympozjum wzbudzi³o ¿ywe zain-
teresowanie wœród Polonii, przyby³o wie-
le osób zainteresowanych histori¹ i osi¹g-
niêciami polskiej grupy etnicznej w No-
wym Jorku. Sympozjum to zosta³o przy-
gotowane przez dr Iwonê Korga, dyrekto-
ra wykonawczego Instytutu.

Za najwa¿niejsze cele uznano: ocalenie
od zapomnienia historii Polonii nowojors-
kiej i edukacjê na tematy zwi¹zane z ¿y-
ciem i dzia³alnoœci¹ Polaków w Nowym
Jorku. Cele te w du¿ej mierze uda³o siê
zrealizowaæ dziêki bardzo ciekawym wy-
k³adom i du¿emu zainteresowaniu pu-
blicznoœci.

W tym roku odby³y siê dwie sesje:
przedpo³udniowa w siedzibie Instytutu
Pi³sudskiego i popo³udniowa w gmachu
Konsulatu Generalnego RP.

Sesja Pierwsza dotyczy³a historii, a
wyk³ady na niej wyg³oszone zwi¹zane
by³y z przesz³oœci¹ Polaków mieszkaj¹-
cych w Nowym Jorku.  

Doktor Magda Kapuœciñska – prezes
Instytutu - przywita³a uczestników i pro-
wadzi³a t¹ Sesjê. 

Organizatorzy zaprosili do udzia³u dr
Teofila Lachowicza, historyka i badacza
z Nowego Jorku z wyk³adem pt. Stowa-
rzyszenie Weteranów Armii Polskiej w
Ameryce – 90 lat w s³u¿bie Polonii i
Polsce. Referat ten zosta³ odczytany i uzu-
pe³niony podczas sesji przez Anitê Po³-
czyñsk¹-Zadro¿n¹, która pe³ni funkcjê
Sekretarza Protoko³owego Placówki
21/201 SWAP oraz Sekretarza Fundacji
Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol-
skiej w Ameryce. Nastêpnie z prezentacj¹
pt. Polski federalizm w przestrzeni Nowe-
go Jorku wyst¹pi³ dr S³awomir £ukasie-
wicz, pracownik Instytutu Pamiêci Naro-
dowej (IPN), koordynator programu nau-
kowego IPN poœwiêconego dziejom pol-
skiej emigracji politycznej 1939-1990,
który przyby³ specjalnie na Sympozjum z
Lublina. W swoim wyk³adzie przypom-
nia³ wielu wspania³ych ludzi zwi¹zanych
z ide¹ federalizmu a jednoczeœnie z Insty-
tutem Pi³sudskiego. Miêdzy innymi wspo-
mina³: Stanis³awa Jordanowskiego, profe-
sora Piotra Wandycza i profesora Kamila
Dziewanowskiego. 

Kolejny wyk³ad przygotowa³a prof.
Joanna Wojdon z Uniwersytetu Wroc-
³awskiego pt. Nowojorski Wydzia³ Stano-
wy Kongresu Polonii Amerykañskiej w
okresie Zimnej Wojny. Zosta³ on odczyta-
ny przez dr Iwonê Korga. Z komentarzem
wyst¹pi³ Frank Milewski, wieloletni pre-
zes wydzia³u stanowego KPA na „Dolny

Nowy Jork”. Wywi¹za³a siê inte-
resuj¹ca dyskusja miêdzy uczest-
nikami Sympozjum ze szczegól-
nie trafnymi spostrze¿eniami Eu-
geniusza Witta ze Stowarzysze-
nia Weteranów Armii Polskiej
(SWAP).

Sesja Druga poœwiêcona
zosta³a teraŸniejszoœci.

Wys³uchano piêciu wyk³a-
dów, które dotyczy³y problema-
tyki wspó³czesnej i charakterys-
tyki polskiego œrodowiska w
metropolii nowojorskiej. Sesjê tê
prowadzi³a dr Iwona Korga z po-
moc¹ dr M. Kapuœciñskiej.

Z wyk³adem pt. My interac-
tions with Polish sciencists along
my research activity in New York
during 1974-2011 wyst¹pi³ prof.
Zbigniew Dar¿ynkiewicz, œwia-
towej s³awy badacz w dziedzinie
onkologii, dyrektor Brander Can-
cer Research Institute i profesor
w New York Medical College.
S³uchacze dowiedzieli siê jak du-
¿a grupa polskich lekarzy zosta³a
wyszkolona w placówce prowa-
dzonej przez prof. Zbigniewa
Dar¿ynkiewicza i jak wiele
zwi¹zani z jego oœrodkiem pol-
scy badacze wnieœli do nauki
polskiej.

Nastêpnie Dorota Andraka,
prezes Centrali Polskich Szkó³
Dokszta³caj¹cych zaprezentowa-
³a wyk³ad pt. Sytuacja i perspe-
ktywy szkolnictwa polonijnego
na Wschodnim Wybrze¿u, w
którym przedstawi³a najwa¿niej-
sze zadania stoj¹ce przed oœwiat¹ polonij-
n¹. 

Dr Artur Kowalski, dr Katarzyna
Kowalska i Magdalena Pietrzak przygo-
towali prezentacjê pt. Polonijne organi-
zacje studenckie w metropolii nowojors-
kiej w latach 1989 – 2011. 

Magdalena Pietrzak przedstawi³a po-
wstanie i dzia³alnoœæ Organizacji Studen-
tów Polskich.

Z kolei Ma³gorzata Ka³u¿a, dzienni-
karz, filmowiec i radiowiec przybli¿y³a
uczestnikom historiê radia polonijnego w
referacie pt.: Szczêœliwa 13-tka – czyli
dzia³alnoœæ polonijnego Radia MOST
prowadzonego przez Ma³gorzatê Ka³u¿ê i
Janusza Marciniaka. 

Na zakoñczenie drugiej sesji dr Iwona
D. Korga i dr Marek Zieliñski z Instytu-
tu Pi³sudskiego przestawili projekt digita-
lizacji wybranych kolekcji Instytutu i po-
kazali mo¿liwoœæ dotarcia do dokumen-
tów on-line poprzez stronê Internetow¹
Instytutu: http://www.pilsudski.org/ar-
chiwa/ w prezentacji pt. Kolekcje Instytu-
tu Pi³sudskiego w dobie Internetu.

Po wyk³adach odby³o siê spotkanie
przy lampce wina i specja³ach przygoto-
wanych przez prezes Instytutu i grono wo-
lontariuszy. W piêknych salonach konsu-
latu d³ugo toczy³y siê dyskusje na tematy
zwi¹zane ze spo³ecznoœci¹ polsk¹ w No-
wym Jorku. Warto dodaæ, ¿e w tym roku
Sympozjum towarzyszy³o wiêksze zainte-
resowanie ze strony m³odzie¿y i studen-
tów, którzy licznie zgromadzili siê pod-

czas wyk³adów.
Teraz przed organi-

zatorami pozostaje ko-
lejne wyzwanie czyli
przygotowanie publi-
kacji z referatów wy-
g³oszonych podczas
konferencji i kontynu-
acja kolejnych Sympoz-
jów, nastêpne odbêdzie
siê ju¿ za dwa lata.

Iwona D. Korga

Zdjêcia: Marek Zieliñski 

i Jola Szczepkowska

Sympozjum Instytutu Józefa Pi³sudskiego

Polonijny Nowy Jork
22 paŸdziernika odby³o siê sympozjum naukowe pt. Polonijny Nowy Jork, które zosta³o zorganizowane przez Instytut Józefa Pi³sudskie-
go pod patronatem Marsza³ka Senatu RP – Bogdana Borusewicza. 

Dorota Andraka - prezes Centrali Polskich Szkó³ Dokszta³caj¹cych

Dr S³awomir £ukasiewicz IPN -Lublin Frank Milewski - prezes KPA na Dolny Nowy Jork

Dr Iwona Korga- dyrektor wykonawcza Instytutu Eugeniusz Witt - Stowarzyszenie Weteranów

Prof. Zbigniew Dar¿ynkiewicz - dyrektor Brander Center.




