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* Buenos Aires...

Abril - Kwiecień
Żegnamy Ojcze Ksawery!...

* Wspomnienia...
* Institucionales...
* Recuerdos...
* La Granja...
* Ania z Dąbrowy...
* ZHP...

I WIĘCEJ...

Fot. K. Misa
Tyle łez, tyle uśmiechów, tyle radości, tyle smutku... tyle pięknych i
pocieszających chwil przeżyliśmy, Ojcze Ksawery Solecki...
Serdecznie dziękujemy!!!
„Przedsięwzięcie jest współﬁnansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.”
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O. Ksawery Solecki SVD zmarł 31 marca 2020 roku
w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie k/
Grudziądza, w 89. roku życia, w 71. roku życia zakonnego, 63. roku kapłaństwa, po 59 latach posługi
duszpasterskiej wśród Polonii Argentyńskiej w Buenos Aires.
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znaczenia państwowe:
Złoty Krzyż Zasługi od Rządu Londyńskiego (11 listopada 1975 roku)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Edwarda Raczyńskiego (Londyn 8 maja 1985 roku)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy (4
grudnia 1991 roku)
Krzyż Oﬁcerski Orderu Odrodzenia Polski od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego (8 maja 1997 roku)
Za każdym razem uroczystości wręczenia tych odznaczeń miały bardzo uroczystą oprawę. Działo się to
w Domu Polskim w Buenos Aires. Krzyże wręczali
Ambasadorowie RP w obecności Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Przewodniczącego Duszpasterstwa
Emigracyjnego oraz licznie zebranych osobistości i
przedstawicieli zgromadzeń zakonnych.

Ksawery Solecki urodził się 20 lutego 1931 roku w
Chojnie, w gminie Bobrowo, powiat Brodnicki, z rodziców Jana i Julianny z domu Sztaba. Do nowicjatu
Zgromadzenia Księży Werbistów wstąpił w Domu
Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie 8 września
1949 roku, jako tak zwany ekstern, czyli bez wcześniejszego pobytu w niższym seminarium duchownym. Tam również, w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, ukończył studia ﬁlozoﬁczno-teologiczne i 7 lipca 1957 roku przy- O. Solecki otrzymał też liczne dyplomy i nagrody, na
jął święcenia kapłańskie. Otrzymał przeznaczenie do przykład:
pracy misyjnej w Argentynie.
Dyplom Odznaki Honorowej Stowarzyszenia PolW 1959 roku, w oczekiwaniu na paszport, rozpoczął skich Kombatantów, Federacja Światowa – Złota
studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Odznaka Honorowa w uznaniu zasług położonych
Lubelskim. Studia przerwał z chwilą otrzymania dla realizacji celów stowarzyszenia, Londyn dnia
paszportu i 1 marca 1961 roku wyjechał do Argen- 15.08.1985 R.
Dyplom – Prezesowi Sekcji Opieki Społecznej Księtyny.
dzu Kapelanowi Ksaweremu Soleckiemu za Jego
Całe swoje życie misyjne spędził w Buenos Aires, sto- wielki wkład pracy w opiece społecznej nad najbarlicy Argentyny. Głównym jego zajęciem było duszpa- dziej potrzebującymi inwalidami wojennymi na tutejsterstwo polonijne. Znany był jako wielki jałmużnik szej emigracji, zostaje nadany Brązowy Bojowy Znak
i społecznik, poszukujący najbiedniejszych, zwłasz- Wojsk Łączności jako Honoris Causa. Szef Sztabu
cza zagubionych Polonusów. Już od 1962 roku był Nacz. Wodza - M. Zaleski, Argentyna 8 sierpień 1977.
kapelanem kombatantów oraz kilkunastu związków Nagroda „Jeremi”. Klub Polski w uznaniu osiągnięć
i stowarzyszeń polonijnych. Były to: Związek Pol- w pracy społeczno-kulturalnej dla dobra Emigracji
skich Lotników, Związek Marynarki Wojennej, Zwią- Polskiej w Argentynie przyznaje ks. Ksaweremu Sozek Harcerstwa Polskiego, Związek „Wrześniow- leckiemu nagrodę „JEREMI” w dziedzinie społeczców 1939”, Związek Polskich Inwalidów, Związek nej za rok 1985/6. Buenos Aires dnia 4.11.1986 r.
Żołnierzy „Jeremi”, Związek Saperów, Związek 5. Życzenia z okazji z okazji 25-lecia pracy na niwie
Kresowej Dywizji Piechoty, Związek Samodzielnej Bożej – Związek Harcerstwa Polskiego w ArgentyBrygady Strzelców Karpackich (późniejszej Dywi- nie, Buenos Aires 16 XI 1986.
zji Strzelców Karpackich), Związek Ułanów Kreso- Polska Macierz Szkolna w Argentynie. W uznaniu
wieckich, Związek Ułanów Jazłowieckich, Związek zasług oddanych w realizacji posłannictwa Polskiej
Ułanów Podolskich oarz Związek byłych więźniów Macierzy Szkolnej w Argentynie Zarząd nadaje Panu
łagrów sowieckich i obozów koncentracyjnych. Od – Ks. Solecki Ksawery – Odznakę Polskiej Macierzy
1970 roku, przez 25 lat, był Prezesem Sekcji Opieki Szkolnej. Buenos Aires, dnia 15 września 1984 r.
O. Ksawery Solecki SVD w Ognisku Polskim w BuSpołecznej.
enos Aires (fot. archiwum SVD)
(c. d. na str. 3)
Za swą działalność polonijną otrzymał najwyższe od-
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O. Ksawery Solecki był nie tylko społecznikiem o
wielkim sercu kapłańskim w Argentynie. Kiedy raz
na pięć lat przyjeżdżał na urlop do Polski, przywoził
ze sobą 100 adresów od rodzin krewniaków emigrantów z Argentyny, by osobiście zawieść im pozdrowienia i kilka (dosłownie kilka!) dolarów. Podróżował
wyłącznie pociągami. To był jego urlop.
Musimy jednak pamiętać, że był nie tylko społecznikiem, ale na pierwszym miejscu był bardzo gorliwym kapłanem przy kościele polskim na ul. Mansilla
w Buenos Aires. Odprawiał ponadto nabożeństwa w
Bario Belgrano, w Dock Sud, w Lanos i Berisso.
„Kościół na Mansilla jest ostoją dla wszystkich i
miejscem, gdzie poza modlitwą, można usłyszeć
życzliwe słowo i dobrą radę. Ksiądz Solecki zajmuje
się nie tylko stroną duchową swych wiernych, gdyż
od lat kieruje Sekcją Opieki Społecznej... Ognisko
Polskie jest szczerze oddane swojemu Duchowemu
Opiekunowi”(E. O. Z życia Towarzystw, Buenos
Aires, 4 sierpnia 1997). Lgnęła do niego młodzież
(harcerze, bo był kiedyś harcerzem i miał wielkie poczucie humoru), a także starsi i prości ludzie będący
w potrzebie. Znajdował też wspólny język z różnymi
ugrupowaniami różnych opcji. Wszyscy widzieli w
nim opiekuna i duszpasterza.
24 sierpnia 2008 roku świętowano w Buenos Aires
sto lat służby Księży Werbistów w Polskim Kościele
M.B. Guadalupe przy ul. Mansilla 3847. Z tej okazji
o. Solecki napisał duży artykuł w miejscowym periodyku „Głos Polski – La Voz de Polonia” - założonym
w 1922 roku Organie Prasowym Związku Polaków w
Argentynie. Jeden z uczestników uroczystości określił o. Soleckiego jako uosobienie Dobrego Pasterza.
O. Ksawery Solecki powrócił do Polski 20 czerwca
2019 roku (oﬁcjalnie do Polskiej Prowincji został
przeniesiony 21 stycznia 2020). Od razu zamieszkał w
Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie. Zmarł
31 marca 2020 roku. Pogrzeb odbył się 2 kwietnia
2020 w Górnej Grupie, gdzie spoczął na cmentarzu
klasztornym.
Dziękujemy Mu za długie, bogate, piękne, przykładne życie misjonarskie. R.i.p.
Alfons Labudda SVD
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“El Señor perdona todas tus culpas y cura todas
tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y te
colma de gracia y de ternura” Salmo 102, 3-4

P. Javier Solecki, SVD,
31 49 51 57 57
+ 31-03-2020 Gorna Grupa (POL)
El martes 31 de marzo de 2020, en horas
de la mañana, falleció el P. Javier Solecki a la edad de 89
años en Gorna Grupa,
Polonia. El P. Javier
Solecki nació el 20
de febrero de 1931,
en Chojno, Chelmno,
Polonia. Sus padres,
Juan y Juliana, constituyeron una familia
con siete hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial,
en medio de sus estudios primarios, fue forzado a vivir
en forma clandestina y continuar solo sus estudios. En
1949 ingresó al noviciado del Verbo Divino en Pieniezno, donde realizó la profesión de sus primeros votos en 1951. En 1957 hizo su profesión perpetua como
religioso misionero y en ese mismo año, el 7 de julio,
fue ordenado sacerdote. Llegado a su primer destino
misional, Argentina Sur, el 25 de marzo de 1961, se
dedicó casi a tiempo completo a la atención pastoral
de la colectividad polaca en Buenos Aires. Con el uso
del latín, un diccionario de polaco-español y el mapa
de la ciudad porteña, comenzó a establecer contactos
con los polacos residentes en esta capital. Sus últimos
largos años residió en la casa central de Mansilla, en
el barrio de Palermo, junto a la así conocida ‘Capilla
de Los Polacos’. Fue un dedicado pastor para las innumerables familias polacas que lo conocieron, sirvió
a excombatientes polacos de la Segunda Guerra residentes en Argentina, colaboró con la Escuela Polaca
de Maciaszkowo, Martín Coronado. Bajo el régimen
comunista, Polonia mantenía una sede gubernamental
independiente en Inglaterra. Altos dignatarios polacos
también reconocieron los méritos y labor apostólica
del P. Solecki. El 11 de noviembre de 1975 recibió en
Londres de manos del presidente de la república la
Cruz de Oro al Mérito, por su destacada labor pastoral
y social. El 3 de mayo de 1985 fue reconocido como
Caballero de la Orden de Polonia Restituta. La misma
(cont. pag. 4)
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condecoración la recibió años más tarde en Varsovia,
cuando Polonia ya había recuperado su independencia (4 de diciembre de 1991). El 8 de mayo de 1997
el presidente de Polonia lo condecoró una vez más
con la Cruz Oﬁcial de la Orden de Polonia Restituta,
una de las más altas condecoraciones en ese país. En
sus últimos años aquí en Buenos Aires, el P. Javier
comenzó a dar signos acuciantes de fragilidad física
y psíquica. Si bien no abandonó en ningún momento
su servicio pastoral, había episodios de desvaríos y
pérdida de orientación. En junio de 2019 fue acompañado a su tierra natal por 3 cohermanos polacos de
la provincia ARS para cumplir con su deseo de ver a
su única hermana viva. El viaje se convirtió en una
verdadera odisea hasta poder trasladarlo a la casa de
cuidado de mayores en Gorna Grupa, Polonia. Hace
unos días fuimos notiﬁcados que se le había practicado la amputación de un miembro inferior debido
a la deﬁciente irrigación sanguínea, malestar que lo
acompañaba desde años. Al P. Javier lo recordaremos
como el misionero incansable, inquieto y cercano a
su gente. La tierra que lo acogió al nacer, lo recibe
ahora maduro, lleno de años de encuentros y vivencias, de nombres y rostros abrazados por su servicio
y entrega. La exhumación de sus restos se realizó el
jueves 2 de abril a las 11:00 hs en el cementerio de la
Congregación en Gorna Grupa, Polonia.
Querido cohermano, que el Dios de la Vida te conceda la felicidad eterna.

Ś.P.
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ta ser la “servidora” del Señor y con su “SI” el Hijo de
Dios se hace hombre.
Como María, el Padre Javier fue un “servidor” humilde, ﬁel a los planes divinos, consagrado a todos
y en especial a los sufrientes y desposeídos, con un
corazón lleno de amor misericordioso.
Nuestra Asociación, OGNISKO POLSKIE, contó
con su presencia incondicional ante la necesidad de
un consejo o de un acompañamiento como por ejemplo, para cada peregrinación al Santuario de Luján...
Siempre compartió con espíritu fraterno nuestros
eventos y tradicionales almuerzos mensuales en la
sede social de nuestra institución, después de la celebración de la Santa Misa en la iglesia polaca Nuestra
Señora de Guadalupe de la calle Mansilla.
Un recuerdo al respecto: con su característico celo
pastoral, antes de la bendición de los alimentos, observando el salón colmado en su capacidad, decía:...”yo no vi en la iglesia la cantidad de personas que hay
aquí...les recuerdo la dirección: Mansilla 3875...quizá
la olvidaron...”. Nunca dejaba de evangelizar. Insistía
en la necesidad de mantener una fe viva, fortaleza de
los Polacos a lo largo de su sufriente historia.
Los hechos de su vida apostólica y su coherencia permitieron que gozara de una gran autoridad moral. Fue
amado por todos.

O. Ksawery Solecki

(20/02/1931 - 31/03/2020)
Wspomnienia instytucionalne
(Recuerdos institucionales)
OGNISKO POLSKIE - EL HOGAR POLACO
Una noticia reciente, proveniente de Polonia, invadió
nuestros corazones de tristeza: había fallecido el querido Padre Solecki.
Nacido en Chojnowo ,en el centro-norte de Polonia el
20 de febrero de 1931, ingresó en 1949 en el Seminario de la Congregación del Verbo Divino. Quería ser
misionero.
Ordenado sacerdote el 7 de julio de 1957, llegó a la
Argentina el 25 de marzo de 1961 para desarrollar su
misión pastoral al servicio de la comunidad polaca.
Para la fe católica, el 25 de marzo tiene una profunda
signiﬁcación: es el día de la Anunciación, cuando tras
el anuncio del arcángel Gabriel, la Virgen María acep-

(cont. pag. 5)
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En Ognisko le festejábamos los cumpleaños y aniversarios de su ordenación sacerdotal para expresarle nuestro amor ante tanta dedicación y entrega. Era
socio honorario y cuando nuestra asociación cumplió
80 años recibió una condecoración de manos de integrantes de la Comisión Directiva.
Tuvo muchas otras condecoraciones a lo largo de su
fructífera existencia:
11 de noviembre de 1975: recibió en Londres de manos del presidente la Cruz de Oro al mérito por su
destacada labor pastoral y social.
3 de mayo de 1985: fue reconocido como Caballero
de la Orden de Polonia Restituta.
4 de diciembre de 1991: la misma condecoración la
recibió en Varsovia (ya había caído el Muro de Berlín-1989)
8 de mayo de 1997: el presidente de Polonia lo condecoró una vez más con la cruz oﬁcial de la Orden de
Polonia Restituta
No obstante, pensamos, conociendo su sencillez y su
perﬁl bajo, que para él la mayor condecoración era
la aprobación de Jesús Misericordioso y de su Santa
Madre Częstochowska.
Lo recordaremos siempre, en sus homilías directas al
corazón, en sus retos, en sus ﬁnas ironías para que no
nos alejemos de Dios.
Lo recordaremos en la agilidad de su diminuta ﬁgura,
agilidad que mantenía a pesar de los años y que ponía
de maniﬁesto el vuelo de su espíritu...
Sí. Estamos tristes porque dejó un gran vacío y lo vamos a extrañar muchísimo.
Pero pensamos que el Señor le habrá abierto de par en
par las puertas de su Reino de Amor.
Ahora tendremos otro intercesor en el Cielo.

Str. 5

przez chwilę i dostarczyć im najbardziej potrzebne
artykuły. Ks. Ksawery często i chętnie towarzyszył
mi w tych wizytach. Odwiedzaliśmy Polaków w zakładzie karnym w Villa Devoto. Ksiądz zawsze starał się w miarę możliwości pomóc więźniom w ich
trudnej sytuacji, oﬁarował swój czas, posługę kapłana
i… papierosy. Był człowiekiem stąpającym po ziemi i
dostrzegającym zarówno duchowe, jak i te przyziemne potrzeby człowieka. Lubił być wśród ludzi i mam
wrażenie, że gdziekolwiek się pojawiał był z radością
przyjmowany. Dzięki swojej otwartości i skromności
cieszył się powszechną sympatią i szacunkiem. Był
człowiekiem zaufania całej Polonii i również Ambasady, która wspierała jak mogła Sekcję Opieki Społecznej Związku Polaków. Wiedzieliśmy, że ks. Solecki jest w stanie dotrzeć z pomocą do Polaków w
najdalszych zakątkach Buenos Aires. Nie wiem czy
znał osobiście aktualnego Papieża ale mam wrażenie,
że miał wiele cech wspólnych z osobowością Franciszka. Był kapłanem todo terreno i lubił wychodzić
na peryferie.
Marcin Korzeb

Biblioteca Polaca Ignacio
Domeyko
31 de marzo
Siempre lo recordaremos!
Falleció en Polonia el padre Javier Solecki, quien du-

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAC PANIE...
Comisión Directiva de Ognisko Polskie- El Hogar
Polaco

Moje wspomnienie o ks.
Soleckim:
Ksiądz Ksawery Solecki pozostanie w mojej pamięci,
jako człowiek wyróżniający się wrażliwością i szacunkiem dla absolutnie każdego. W ramach obowiązków konsularnych odwiedzałem przebywających w rante tantos años nos acompañó en su labor pastoral.
(cont. pag. 6)
więzieniach Polaków, głównie po to, by porozmawiać
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Ksawery Solecki había nacido el 20 de febrero de 1931
en Chojnowo, cerca de Brodnica, en el centro-norte
de Polonia. Finalizada la Segunda Guerra terminó su
escuela secundaria en Brodnica. En 1949 ingresó en
el Seminario de la congregación del Verbo Divino en
Pieniężno (cerca de Olsztyn) con la intención de ser
misionero en África o en Asia. Fue ordenado sacerdote en 1956. Estudió durante dos años Literatura en la
Universidad Católica de Lublin. Finalmente, a principios de 1961, consiguió el permiso necesario para
salir de Polonia para misionar. Llegó a la Argentina
el 25 de marzo de 1961. Trabajó para la comunidad
polaca atendiendo la iglesia polaca Nuestra Señora de
Guadalupe, ubicada en la calle Mansilla de la ciudad
de Buenos Aires. Durante muchos años estuvo a cargo de la Sección de Ayuda Social de la Unión de los
Polacos S.O.S, fundada en 1967.
Muchos lo recordaremos por su labor como sacerdote.
Nos ha casado, ha bautizado a nuestros hijos, celebrado misa por nuestros seres queridos, nos acompañó en
numerosas ﬁestas y celebraciones. Pero su labor más
importante, tal vez la menos conocida, la realizó junto
a los enfermos y desprotegidos, visitando hospitales
y cárceles, llevando paquetes de ropa y comida a los
leprosos y los ancianos que no tenían a nadie que les
tendiera una mano. Siempre lo recordaremos!

Wspomnienia...
Msza Święta Stulecia w
Polskim Kościele przy ul.
Mansilla
(Październik 2008)

Chodząc do naszego Kościoła od wielu lat, miałam zawsze rodzaj zawodu, czy nawet utajonego
żalu, że ten Polski Kościoł nie jest pod wezwaniem M.B. Częstochowskiej, a M.B. Guadalupe.
Nawet obraz M.B. Częstochowskiej na boku w
kaplicy, wydawał mi się wielkim „nietaktem”
wobec naszej Patronki. Mieszkając jednak w
Argentynie, do pewnego stopnia tłumaczyłam
sobie to pierwszeństwo. Dopiero teraz w całej
pełni potraﬁłam docenić ten wielki gest Braci

(5260)

Werbistów, którzy odstąpili ich Kościół naszym
polskim Księżom Werbistom na odprawianie
tu Mszy Świętej po polsku i na możność pracy
duszpasterskiej wśród Polaków. Również ważne
było podziękowanie Księżom Werbistom za pozwolenie nazwania Kościoła M.B. Guadalupe,
„Kościołem Polskim” za co wyrażamy wszyscy
wielką wdzięczność. Dlatego też dla modłów specjalnie dla nas ważnych, schodzi Ksiądz Solecki
do Kaplicy M.B.Częstochowskiej z Jej wielkim
i pięknym obrazem, po odśpiewaniu „Boże coś
Polskę”... i tam odmawiamy modlitwy dotyczące zmarłych za Ojczyznę, za naszych zmarłych
przyjaciół, krewnych, bliskich, za nas obecnych
i dopiero wtedy, pokrzepieni, zadowoleni i uspokojeni, wychodzimy z Kościoła witać się z Rodakami,”wsród swoich”. Ja też, z kolei jestem
szczęśliwa, że chociaż późno, ale jednak zrozumiałam „tajemnicę” naszego Polskiego Kościoła
i jego wyjątkowego bogactwa opieki religijnej i
duchowej tych dwóch Patronek, o tradycjach których warto może przypomnieć.
Z jednej strony Cudownej M.B. Częstochowskiej, która
uratowała Polskę od
„potopu” szweckiego
w czasie oblężenia
Częstochowy, gdzie
na murach Klasztoru szła procesja z
Monstrancją w rękach Przeora Braci
Paulinów na czele, a
za nim szedł rozmodlony i zrozpaczony
lud, błagając o pomoc Bożą za sprawą
Matki Boskiej. Wtedy to okazała się moc
modłów i wiary. Nastąpiła oczekiwana pomoc z
Nieba: Szwedzi odstąpili od oblężenia murów
„Jasnej Góry”.
Król Jan Kazimierz, po otrzymaniu tej wiadomości, ogłosił Matkę Boską Częstochowską „Królową Korony Polskiej,” która jest dotąd naszą Patronką i Opiekunką, a Częstochowa jest nieustannym miejscem pielgrzymek wiernych z całej Polski. Nasz Papież, w czasie każdej pielgrzymki do
(c.d. na str. 7)
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Polski, zawsze się modlił w Częstochowie przed
Jej Cudownym Obrazem. W muzeum Klasztoru
leży dar Papieża: złota róża dziękczynna na wieki. Dar dla „Królowej Polski”.
Można również przypomnieć tradycje mniej nam
znane, jakie istnieją na temat też „naszej”, Matki Boskiej Guadalupe, której obraz widnieje w
głównym Ołtarzu Kościoła na Mansilla. Jej pełna
nazwa jest: „La siempre Virgen Santa María de
Guadalupe”, czyli w naszym języku, M.B. Niepokalana, a sam wyraz „Guadalupe” w języku
náhuatl: „Coatlaxope”, oznacza: „ta, która zdeptała węża”.
Za czasów papieża Piusa II, nad
jeziorem Texcoco,
w roku 1645, w
rejonie Anáhuac,
francuskiej wyspy,
zdarzył się cud.
Jak mówi tradycja.
biednemu indiańskiemu chłopcu,
imieniem
JuanDiego, objawiała
się Matka Boska
cztery razy i raz
jego wujowi, którego uleczyła ze
śmiertelnej choroby, powierzając mu swoje Imie: „La Siempre
Virgen Santa María de Guadalupe”. Oprócz tego,
prosiła, by wybudować Jej kościół. W 14 dni powstała lepianka, a dziś jest wspaniała Bazylika.
Na „Tilmie” (poñcho) chłopca, był wymalowany
obraz Pięknej Pani, dziś nieustannie odwiedzany
w Jej Bazylice w Mexico, Stolicy meksykańskiej.
Obraz ten jest jedyny i niepowtarzalny. Wizerunek Matki Boskiej jest malowany, ale żadnymi,
znanymi farbami na ziemi. Farby są niezniszczalne, szata, lekko stale falująca i zmieniająca
cienie, jest z nieistniejącego na ziemi materiału. Po długich dochodzeniach i powiększeniach,
okazało się, że ta materia nie jest zwięzłą materią, a w jakimś znikomym odstępie od obrazu jest
atomową materią, zupełnie, przeźroczystą, jakiej
nikt na świecie do tej pory nie sfabrykował. Kiedyś, nędzna ręka uszkodziła normalnie strzeżoną
relikwię, ale po jakimś czasie szata się sama na-

Str. 7

prawiła. Studiowali ten obraz znawcy świata na
wszystkie strony. Okazało się, że po sprawdzeniu
temperatury obrazu, było na termometrze zawsze
36 stopni!. Oczy były też badane: w oczach sfotografowano miniaturową scenę Juana – Diego ze
swoją tilmą. Naturalnie są jeszcze inne cudowne,
dosłownie, objawy życia tego cudownego Obrazu. Matka Boska, widać że czekała na Dziecko.
Obraz ma swoje osobliwe „życie”, ma swoje tajemnice niepojęte. Pius II, który ogłaszał cud nad
Jeziorem Texcoco, ogłosił również Matkę Boską: ”Reina de Mexico y Emperatriz de América”. Mamy zaszczyt o tym wiedzieć, cieszyć się i
Bogu dziękować za te wiadomości.
Tej pamiętnej Niedzieli 24 Sierpnia miała się
odbyć „Uroczysta Msza Święta Stulecia” ale jakoś późno dojechaliśmy do Kościoła i Kościół był
już pełny po brzegi, ale wchodząc, usłyszeliśmy
jeszcze głos Księdza Soleckiego: ”na przodzie są
jeszcze 4 miejsca wolne!!!. Udało się! Powędrowaliśmy więc w pokorze na te świetne miejsca i
po chwili udeżyła nas w tym Kościele wyjątkowa
cisza: cisza oczekiwania, cisza skupienia, czy jakaś jeszcze inna tajemna cisza, która zawisła nad
nami, dotknięta przez rodzaj zadumy, zastanowienia, skupienia. może spojrzenia w głąb swoich
myśli, swego ducha, swojego „ja”... Czekaliśmy.

Nagle odezwał się chór. Pustka zniknęła i czuliśmy jak Kościół nasyca się innym wymiarem
nieuchwytnej materii dźwięków... Śpiew głosów
ludzkich, związanych chórem wprowadzał nas w
jakiś błogosławiony stan harmonii. W dodatku:
jak pięknie, cudownie i jak na czasie było usłyszeć, że „Do Twej dążym Kaplicy”! Tak, tak było
na prawdę i wzruszenie nami zatrzęsło. Poczty
(c. d. na str. 8)
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sztandarowe wszystkich Organizacji stały gęsto
pod ścianami, ale tym się nie wolno ani ruszyć,
ani mruknąć, ani mrugnąć. Co myśleli i co czuli,
nie wiadomo.
Już, co prawda wychylał się z zakrystji wspaniały orszak Księży Werbistów, jednego za drugim w energicznym tempie i po dwóch schodach
wprost do ołtarza, by zająć swoje miejsca. Nigdy
chyba nie widziałam w tym kościele tak uroczystego i dostojnego pochodu i tylu Księży na raz.
Podziwiałam szaty bogate i imponującą prezencję
Vice Generała Zgromadzenia Księży Werbistów,
O.Konrada Kelera, który miał przewodniczyć
uroczystej Mszy Świętej Stulecia w dużej asyście
polskich Księży Werbistów. Mieli podziękować
z wdzięcznością Panu Bogu i Matce Boskiej za
możność pracy w tym Kościele wśród emigracji
polskiej, jak również na terenie całej Argentyny.
Jednocześnie podziękować Zgromadzeniu Braci
Werbistów za pozwolenie polskim emigrantom
nie tylko korzystać z tego Kościoła Guadalupe,
ale nazywać go Polskim Kościołem. Mamy więc
Nasz Kościół, wspaniałomyślnie wypożyczony
na następne Stulecie (chyba pod warunkiem, że
będziemy do niego przyjeżdżać... punktualnie
i masowo!). Trzeba się o to wszystko bardzo z
Księdzem Soleckim modlić. Wśród dzisiejszej
asysty był Vice Prowincjał Argentyński O.Tadeusz Giza, dalej O.Stefan Rohr z Pilar (blisko),
Ksiądz Krzysztof Domański, Prefekt w Colegio
Guadalupe, ksiądz Jerzy Twarog z Martin Colorado, Rektor Misji Katolickiej w Argentynie,
Ksiądz Solecki, który był ubrany w błyszczący
ornat, pewnie podarowany na pamiątkę swych
50 lat pracy duszpasterskiej, w tym 47 lat wśród
naszej gromadki!!! Doskonale wiemy jak bardzo
się napracował jako misjonarz bardzo ceniony i
kochany i z jakim poświęceniem pracował, całkowicie oddany służbie ludziom. W czasie Mszy
Świętej, Ksiądz Keler wyrażał naszą wdzięczność Kapelanom Kościoła jak Ks. Zakrzewski,
Michalik, ja pamiętałam ks. Maciaszka. Od niego powstała nazwa „Maciaszkowo” w Martin
Coronado. Umarł wcześnie. Wspominał również:
Górnego, Giczela i Kornasia, którzy pracowali
dorywczo, też Turbańskiego, T. Mrugalskiego z
miesięcznika Bóg i Ojczyzna. Co do ks.Soleckiego, był dobrze poinformowany i wiedział
jaki szeroki zakres pracy miał ks.Ksawery. Był
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Wszędobylskim, bo wszędzie jak mógł, to pomagał. Nie szczędził czasu, odwiedzał chorych,
pomagał w S.O.Sie, gdzie były potrzebne pieniądze dla biednych i troszczył się o wszystkich.
Kościół pielęgnował i na niedzielę szykował go
z całą troskliwością. Dbał o czystość, o kwiatki,
doniczki z zielonymi liśćmi i naturalnie o nasz
„pokarm duchowy”oraz o dobrze przygotowane
kazanie, mówione wyraźnie i dosyć wolno nawet
dla ostatnich ławek w Kościele. Zdawał sobie
sprawę ks. Keler jakie trudne czasy przeżywali
powojenni emigranci i jaką ważną rolę odgrywał
polski Kościół jako ostoja na obczyźnie, ten kawałek Ojczyzny, gdzie się spotykało rodaków i
słyszało język polski. Same początki były zawsze
trudne, a zwłaszcza, że przeważnie emigranci nie
znali argentyńskiego języka. Niestety, po latach,
nasze wnuki już polskiego języka nie znają i do
polskiego kościoła nie chodzą. Ten kościół jest
coraz groźniej pusty i może nieodwracalnie, w
przyszłości, bez wiernych.
Tymczasem Msza dalej dochodziła do „Sanctus”. Znów sie odezwał chór. Słyszeliśmy różne
„Sanktus” w różnych kościołach, różnych genialnych kompozytorów, ale zawsze najważniejszy
jest jednak ten aktualnie słyszany. On nas prowadzi z kościoła prosto do nieba. Jego ważność i
piękno tej niedzieli było właśnie najwspanialsze.
Magda, prowadząc ten chór, napewno to czuła
i serce i miłość w to dzieło wkładała. Ten chór
był nosicielem łaski, która nas uszczęśliwiała. Od
ołtarza szła ta moc.
W czasie tej Mszy Świętej, specjalnie mieliśmy
świadomość jak bardzo jest ważny ten kościół,
właśnie Polski Kościół z polskim językiem, polskimi księżmi i polskimi pieśniami, które w czasie Komunii modlą się z nami i głoszą : „Dona
nobis pacem”. Jak bardzo nam właśnie ten pokój
jest ważny! Bo chodzi o spokój sumienia. Niech
będą błogpsławieni ci Księża Werbiści, ci poprzedni i ci dzisiejsi za to, że mamy dla nas ten
wyjątkowy Kościół zarówno M.B. Guadalupe
jak i M.B. Częstochoskiej u których stóp możemy się modlić i po Mszy słuchać jak chór na
koniec śpiewa „O Panno Święta” po polsku, co
M.B. Guadalupe rozumie po hiszpańsku.
Wszystkim Księżom Werbistom jesteśmy
wdzięczni za tę uroczystą Mszę Świętą Stulecia
z Vice Generałem Zgromadzenia Księży Werbi(c. d. na str. 9)
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stów z Konradem Kelerem na czele, jak również
naszemu Werbiście, Księdzu Ksaweremu Soleckiemu za Jego wielkie trudy, by ten dzień świadomości, że mamy Polski Kościół, który on pilnuje
dla nas na każdą niedzielę i inne święta, z najwyższą troską i odpowiedzialnością, za to że w
cichości ducha działa i nam wszystkim pomaga,
że nas poucza, że życie swoje nastawił na nieegoistyczne działania dla dobra bliźniego, za to
wszystko dziękujemy.
Za „zgodę” w Kościele i doniosłą ważność zarówno M.B. Częstochowskiej, jak i M.B. Guadalupe,
dziękujemy. Jeszcze ks. Solecki przypomniał,
że „Ognisko Polskie” czeka na nas z Obiadem,
właśnie z intencją uczczenia tej wyjątkowej niedzielnej Mszy Świętej Stuletniej, więc, uduchowieni przeżyciami w Kościele, znów spotkaliśmy
się w gościnnych progach „Ogniska”.
P.S. Wiosna się do nas tego dnia uśmiechnęła
słońcem, zielenią i nawet kwiatami. Na Plaza
Italia, z daleka juź widać było gęstą różowość
lapachos, drzew które, na cześć słońca i pogody
upiękniły nasz świat. Ksiądz Solecki, bukietami
biało-czerwonych bezwonnych goździków ozdobił ołtarze, a u mnie w ogródku, orchidee, jedne
dopiero wypuszczają pierwsze nieśmiałe łodyżki,
na Złoty Deszcz. pod nazwą Oncidium ﬂexuosum.
Najpiękniejsza Phalenopsis biała z ﬁoletowym
wgłębieniem najważniejszego płatka labelo, już
drugi miesiąc kwitnie bez zmian. W doniczkach
ogródka, tylko na jeden dzień rozkwitły białe irysy, a na drugi, znów trzy...
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Institucionales
Arreglos en La Granja, Córdoba
Desde el verano pasado que se lanzó la campaña para
recuperar el predio polaco en La Granja, provincia
de Córdoba. Ya se realizaron algunos trabajos, pero
queda todavía mucho por hacer.

El equipo colaborador realizó un análisis de
las instalaciones para poder conocer las obras
necesarias para que el predio esté apto para ser
utilizado y para mantener las habilitaciones
correspondientes.
Uno de los primeros trabajos que se realizó fue
un inventario de los muebles, materiales y objetos
que hay a disposición. Durante muchos años de
colonias de vacaciones, la PMS fue adquiriendo
cosas y renovando los muebles en los espacios
comunes y las habitaciones. Se hizo al mismo
tiempo una limpieza de los espacios, que en
algunos casos habían estado abandonados tras
varios años sin uso.
Se realizaron también otros trabajos hasta el
momento, como el arreglo de un caño junto a la
“Cantina”, la limpieza de la pileta, el blanqueo de
las paredes del aula, la limpieza de las habitaciones
de la torre y de la capilla, la renovación de la
parrilla con iluminación, el arreglo de mangueras
y del alambrado de la pileta, el lavado de sábanas
y la recuperación de láminas y cuadros.

Maria Świeczewska-Wanke.
Se han comenzado pequeñas huertas en diversos
espacios del predio. La intención es poder
crear huertas más grandes en espacios que no
tienen mucho uso, pero para ello será necesario
desmalezar primero esas porciones de tierra. El
monte avanza constantemente y este es un trabajo
que requiere de un grupo de personas.
Recuperar la Colonia de La Granja no es un trabajo
fácil, por la situación económica, los precios, las
distancias. Pero es un objetivo que se si realiza en
equipo, con la colaboración de todos, de a poco se
podrá lograr, avanzando paso por paso.
E. M.
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“LA GRANJA”
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Minister Zdrowia – Pan prof.
Łukasz Szumowski darem
Niebios!
Tak, właśnie uważam! I piszę te słowa nie jako absolwentka politologii, dziennikarstwa oraz całkowicie
pomijając mój światopogląd. Robię to po prostu jako
ja – Anka Hudyka, reprezentantka młodszego pokolenia, a przynajmniej tego po 80 roku.
Powiem szczerze: nie wyobrażam sobie obecnie na
stanowisku Ministra Zdrowia nikogo innego niż Pan
Profesor Łukasz Szumowski. Nie widzę żadnej takiej
osoby! Pomimo mojej olbrzymiej wyobraźni wykracza to poza nią. Przeraża mnie wizja, gdyby dzisiaj
urząd ten sprawowali, przynajmniej niektórzy, poprzednicy Pana Profesora. Wielki szacunek dla tego
Człowieka i widząc komentarze w internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, cieszę się, że podobnego zdania jest sporo innych osób. W tym młodych. Skąd wiem, w jakim wieku są piszący? Czasem
jako awatar ich zdjęcie, styl wypowiedzi i słowa mogące wiele zdradzić.
W postach najczęściej możemy przeczytać: Pan Profesor jest najlepszym Ministrem Zdrowia po 89 roku,
chcielibyśmy by wystartował w wyborach prezydenckich, które wygrałby bez większego problemu
oraz obdarzamy go największym zaufaniem wśród
polityków i rządzących.
Do tego należy dodać wielką wiedzę i kulturę tego
Człowieka, bo wszyscy mam nadzieję, zdążyliśmy to
już zauważyć.
Właśnie tacy ludzie, jak Pan Łukasz Szumowski
mogą być dla nas, a zwłaszcza młodych, Autorytetami, takimi, o których pisząc używamy dużej litery „A”. Osobiście znam jeszcze jednego człowieka
związanego z służbą zdrowia (z Tarnowa, również
profesor, światowej sławy neurochirurg, Osoba, którą miałam szczęście i zaszczyt poznać), kogoś, o kim
powielam te słowa!
Jest jednak coś, o co proszę niektórych: ludzie dajcie
spokój! Zastanówcie się nad sobą. Akurat te dni, sytuacja wokół nas nawet nakazują nam chwilę reﬂeksji.
Z jednej strony wiosna, na której nadejście czekaliśmy z utęsknieniem długie miesiące. Najpiękniejsza
pora roku, kiedy po zimie wszystko się odradza, świat
budzi do życia nabierając barw, a my pełni energii
ciesząc się coraz dłuższymi, cieplejszymi dniami i
Słońcem radujemy się.
Teraz tego sielsko-anielskiego nastroju raczej braku-
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je.
I to ta druga strona. Potworna tragedia całego globu. Chiński koronawirus z Vuhan COVID-19, który
dotknął w zasadzie wszystkie już państwa pokazał
ludziom trochę inny świat i życie. Niewyobrażalne
cierpienie, ból i strach o niepewne jutro. To wszystko
chyba już dostatecznie powinno uzmysłowić nam, co
w życiu tak naprawdę jest ważne. Co się liczy? Ci, my
z zarazą bezpośrednio nie zderzeni wbrew pozorom,
również w tym uczestniczymy, jesteśmy częścią tej
olbrzymiej hekatomby. W pewien sposób stanowimy
jej środek dzięki mediom, w tym społecznościowym.
Dlaczego o tym mówię?
Bo oprócz wielu pozytywnych (co cieszy!) słów kierowanych w stronę Pana Ministra Szumowskiego
przeczytałam też niestety – nazwę je niefajnymi.
Smutne i przykre. Pomijając, że osoby piszące komentarze nawet nie znają tego Człowieka to od razu,
z góry zakładają brednie i krytykują! Ludzie opamiętajcie się!
Przede wszystkim należy zrozumieć jedno, podstawowe: służba zdrowia w naszym kraju, zapaść w niej
nie stanowi efektu roku, dwóch, czy pięciu lat! To
„spadek” minionych dziesięcioleci, a przynajmniej
wina wszystkich rządzących po 89 roku!!! I kolejna
kwestia Pan Minister Szumowski jest przede wszystkim lekarzem, profesorem nauk medycznych, a nie
politykiem, co zresztą sam wielokrotnie mówił!
Pan Profesor nie jest cudotwórcą. Z dnia na dzień
nie naprawi wszystkiego, bo nie ma czarodziejskiej
różdżki! Nie ma też złotej rybki spełniającej życzenia!
Przeczytałam również komentarze o niegotowości
Polski do obecnej sytuacji.
Odpowiadam: nie były na nią przygotowane potęgi,
jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja,
czy kilka innych państw. W zasadzie nikt nie jest!Nadmienię, by nie zapomniano: jakoś sporo innych
krajów głośno mówi o naszej Ojczyźnie z podziwem
podkreślając jakie i kiedy podjęto decyzje oraz o walce z koronawirusem.
Czy można było inaczej zareagować albo podjąć decyzje wcześniej?
Dzisiaj możemy gdybać, gdyż widzimy, jak dynamicznie sytuacja zmienia się w zasadzie cały czas.
Odpowiadam też na zarzut, że chwalę Polskę, a krytykuję włoski rząd (patrz mój blog: https://moimokiem-bezﬁkcji.blogspot.com/ ).
Krótko: trochę inne uwarunkowania. Mówimy o
dwóch całkowicie innych sytuacjach. We Włoszech
toczyła (i toczy) się walka polityczna. Opozycja mia(c. d. na str. 13)
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ła rację, a przez to w zasadzie brakowało reakcji i
szybkich decyzji premiera. To właśnie piętnuję!
Ok. przyznaję, również i ja tak do końca nie wierzyłam, że koronawirus będzie u nas. Byłam przekonana,
iż minie tak, jak np. SARS. Czasem też po ludzku
nudziły mnie kolejne tweety i wypowiedzi Matteo
Salviniego (wicepremier, a zarazem Minister Spraw
Wewnętrznych Republiki Włoskiej do 2 września
2019 r., senator, przynależność partyjna LEGA) o
COVID-19 myśląc: „pan senator trochę przesadza”!
Kiedy przestałam tak uważać?
Wtedy, gdy liczba zmarłych we Włoszech zaczęła się
zbliżać do 1000, a strach naprawdę zajrzał mi w oczy
tydzień temu, w piątek (20 marca), gdy dowiedziałam się, iż w moim mieście jest osoba zarażona tym
paskudztwem.
Jeszcze jedno, niektórzy są zdania, że lekarze oraz
rządzący w naszym kraju powinni przewidzieć, jak
sytuacja będzie wyglądała i ilu będzie chorych.
Kochani, Pan Minister Łukasz Szumowski nie jest
wróżką, nie istnieje coś takiego, jak kryształowa kula
przepowiadająca przyszłość, a mądry, poważny człowiek nie będzie szedł do jasnowidza (opowiadającego bajki). Trochę rozsądku!
Zresztą Pan Minister od początku mówił, co nas czeka, i za to wielkie uznanie. Nie opowiadał bajek, że
będzie dobrze oraz najwyżej paru zainfekowanych.
Od pierwszych dni słyszeliśmy to, czego wolelibyśmy nie. Gdyby było „po naszemu” dzisiaj znów byłoby źle, iż nie tak miała pandemia przejść i nas nie
ostrzegł.
Zawsze informacje podawał spokojnie, cierpliwie,
bez nerwów i rzeczowo.
Był, jest fair!
Ja pamiętam konferencję prasową Pana Profesora, na
której mówił, że do końca zeszłego tygodnia miało
być zainfekowanych 1000 osób, a „gdy będzie mniej
będziemy się cieszyć”. Człowiek nie owijał i nie
owija w przysłowiową bawełnę. Widzi, co jest grane
i prosi nas w zasadzie tylko o jedno: o POZOSTANIE W DOMU, bo wyłącznie przez to tak naprawdę
uchronimy się przed zarażeniem. Czy żąda od nas naprawdę zbyt wiele???
Zresztą Pan Minister nie raz użył wprost słowa, że
nas „błaga”, gdyż inaczej będziemy mieć to, co we
Włoszech, czy w Hiszpanii...
Powtórzę: wielki szacun (jak mówi moje i młodsze
pokolenie) dla Pana Łukasza Szumowskiego, bo robi
dla nas wszystkich kawał dobrej, potężnej roboty!
Naprawdę na Jego miejscu nie widzę nikogo innego.
Wątpię też, czy ktoś z nas chciałby w tym momencie
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znaleźć się „w Jego skórze”. Ja na pewno nie i to za
żadne pieniądze!
Żadne nie są warte tego!!
Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co czuje
i myśli teraz ten Człowiek. Nie będę też próbowała,
bo to ponad moją (niemałą zresztą) wyobraźnię. Jedno wiem: współczuję Panu Szumowskiemu, bo wie,
jaką wagę mają teraz jego decyzje. Odpowiedzialność, brzemię, którego nikt z nas nie chciałby mieć
na swoich barkach. Bo nie oszukujmy samych siebie,
że tak nie jest!
Pan Profesor kilka dni temu, podczas konferencji prasowej wyglądał, jak swój cień. Podkrążone oczy były pierwszym, na co zwróciłam uwagę.
I wiecie, co?Po ludzku zrobiło mi się go żal. Każdy z nas ma wyłącznie jedno życie (przynajmniej tu
na Ziemi, w przypadku ludzi wierzących) i nie po
to, by je stracić, czy zniszczyć. Stąd też moja prośba do Pana Ministra, żeby choć na chwilę zwolnił!
Zresztą czytając internetowe wypowiedzi zauważyłam, że nie tylko ja mam podobne odczucia...
Okrutnie zmęczona twarz Pana Szumowskiego już
stała się symbolem jego tytanicznej walki z koronawirusem! Tak, jak we Włoszech zdjęcia zrezygnowanych lekarzy i pielęgniarek, czy ciężarówek wojskowych w Bergamo. Pan Profesor nie użala się nad
sobą i twierdzi, że dla niego praca w takim rytmie
to norma, a Internauci nie kryją swojej wdzięczności.
Wiem doskonale, że to najtrudniejszy moment w jakim znalazła się Polska (i nie tylko) od dziesięcioleci,
ale należy zadbać, także o siebie i chwilę odpocząć.
Inaczej organizm, nawet ten najzdrowszy, najsilniejszy nie wytrzyma. Skapituluje, a Pan Minister jest
nam potrzebny zdrowy i silny jeszcze na długi czas.
Dwa dni temu przeczytałam komentarz jednej z Internautek pytających, czy zobaczymy jeszcze kiedyś
uśmiechniętego Pana Profesora Łukasza Szumowskiego?
Jedne z tych słów, które w ostatnim czasie pozostają
w mojej pamięci.
Odpowiadając na nie powiem, że: tak. Myślę, że będziemy widzieć uśmiechniętego Pana Ministra i będzie to radość z pokonania koronawirusa. Radość ze
zwycięstwa nad COVID-19! Wierzę, że tak się stanie!
Mój apel do Wszystkich: pomóżmy sobie nawzajem!
Nie wychodźmy z domów, jeśli nie musimy. Zachowujmy kwarantannę, gdy jest taka potrzeba, bo to
wyłącznie od nas zależy, kiedy i jak zakończy się ta
(c. d. na str. 14)
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wojna! Dzisiaj nie żyjemy w epoce Średniowiecza!Gdy chcemy się z kimś skontaktować możemy bez
najmniejszego problemu: zadzwonić, napisać SMS,
wysłać maila, są Facebook i Twitter, da się porozmawiać widząc się na ekranie komputera, czy smartona! Zresztą są również książki, jak ktoś ma ogród jest
sposobność zrobienia w nim wiosennego porządku.
Naprawdę nie ma najmniejszej szansy na nudę, jeśli,
tylko ktoś chce jej uniknąć!!!

P.s. Ja też z przyjemnością wyszłabym z domu! Chciałabym spotkać się ze znajomymi na pizzy, kupić sobie
coś nowego, czy pójść do fryzjera zrobić wiosenną
fryzurę. Jednak tego nie (z)robię, dopóki nie otrzymamy pozwolenia, zapewnienia, że jesteśmy bezpieczni.
Co natomiast do zakupów to akurat tutaj jestem wyjątkowo spokojna, bo wydać pieniądze w galeriach
jeszcze zdążymy!!! Oto obawy nie mam wcale!
Pomóżmy Panu Ministrowi Szumowskiemu, odwdzięczmy Mu się za to, co dla nas robi, bo naprawdę o wiele nie prosi! Postarajmy się spełnić tę prośbę, którą ja odbieram jako swego rodzaju dane nam
„zadanie domowe” z zachowania obywatelskiego.
Pokażmy, że możemy zrobić wspólnie coś dobrego!
I jeszcze jedno: komentarz jednego z Internautów:
„Do tych co plujących na rząd i Szumowskiego - to
pisały hiszpańskie media: Podczas gdy rząd Hiszpanii i media lewicowe utrzymują, że epidemia koronawirusa zaskoczyła wszystkie rządy, rzeczywistość
wskazuje na coś innego” - napisał Elentir w znanym
blogu „Contando Estrelas”. - Po 20 dniach od wybuchu epidemii można przeanalizować, czy odmienne
reakcje na kryzys ze strony obu rządów wpłynęły na
częstotliwość zachorowań na Covid-19 w obu krajach”. Elentir podkreślił, że Hiszpania liczy tylko o
20 proc. ludności więcej od Polski - Polska liczy 38,43
mln mieszkańców, tj. 8 mln mniej, niż Hiszpania.
Ale co ważne, to Hiszpania ma aż o 350 proc. więcej
zmarłych z powodu koronowirusa. Elentir podkreślił, że ten kalendarz świadczy o ogromnych różnicach w decyzjach podejmowanych przez oba rządy,
a przede wszystkim w czasie ich podejmowania. „
Kluczem jest dalekowzroczny, przewidujący rząd” podkreślił. „Czas odpowiedzi jest fundamentalny dla
hamowania epidemii, a był on całkowicie odmienny w obu krajach” - zauważył. I podał przykłady:
1. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaczął
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podejmować działania jeszcze przed potwierdzeniem
pierwszego przypadku zakażenia, podczas gdy rząd
Hiszpanii nie podszedł do zagrożenia poważnie do
czasu, kiedy było już 30 zmarłych, 2. Polska po 6
dniach podjęła pierwsze decyzje o ograniczeniu ruchu granicznego, rząd Hiszpanii potrzebował na to
17 dni, 3. Polska zabroniła zgromadzeń publicznych
mając 18 zarażonych (i żadnego zmarłego), podczas
gdy Hiszpania udzielała zgody na manifestacje feministyczne przy 674 zarażonych i 17 zmarłych, 4. Polska zamknęła szkoły przy 25 zakażonych, natomiast
w Hiszpanii szkoły pozostawały otwarte przy 3 tys.
zarażonych i 84 zmarłych. „Działania rządu Pedro
Sancheza były nieodpowiedzialne, niekompetentne i
nieostrożne, a jego brak samokrytyki jest oburzający
- napisał. - Tak samo jest oburzające, że lewicowe
środki masowego przekazu nie przyznają, iż zarządzanie socjalistyczno-komunistycznego rządu było
złe, gdyż proszą o pomoc publiczną dla zrekompensowania utraty środków ﬁnansowych z reklam, co
jest bezwstydną formą służalstwa”. „Wypada teraz
zapytać, co powiedzą ci, którzy oskarżali Polskę o
„wadliwą” demokrację, biorąc pod uwagę, że rząd
polski zachował się z większą odpowiedzialnością,
przewidywaniem, stanowczością i przejrzystością od
innych krajów europejskich, które dłużej od Polski
cieszą się demokracją, od kraju, który uwolnił się
spod jarzma komunizmu w 1989r.” - konkluduje
Elentir.”
Anna Hudyka

ZHP - Zuchy
20 marca została ogłoszona kwarantanna w Argentynie, wtedy zostały zawieszone wszystkie działalności
w towarzystwach polskich no i oczywiście zbiórki
harcerskie i zuchowe.
W Buenos Aires działają trzy drużyny zuchowe w
następujących miejscach: w Burzaco pod kierownictwem druhny Zoﬁi Trojanowskiej i Heleny Kaliskiej,
w Quilmes pod kierownictwem druhny Karoliny Ambrosetti i w Maciaszkowie pod kierownictwem druhny Joasi Sempolińskiej i Eleny Mackiewicz.
Pierwszy punkt prawa zuchowego oświadcza że zuch
kocha Boga i Polskę. Ten punkt jest bardzo przestrzegany przez Harcerstwo w Argentynie
(c. d. na str. 15)
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Drużynowe zuchów, są w kontakcie ze swoimi gromadami online. Podczas tygodnia zuchy miały internetowe zbiórki, na przykład dhna Marilina Prejc,
nauczyła zuchów jak zrobić palmę polską, maluchy
oglądali zaskoczeni palmy polskie bo w Argentynie
nie święci się takich palm.
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Católica en el Siglo XX. Fue canonizado en el mes de
abril 2014, como San Juan Pablo II durante el pontiﬁcado del Papa Francisco junto a Juan XXIII.
Tras haber sido obispo auxiliar (desde 1958) y arzobispo de Cracovia (desde 1962), se convirtió en el primer Papa polaco de la historia, y el primero de nacionalidad no italiana desde el año 1523. Su pontiﬁcado,
de casi 27 años, fue el tercero más largo en la historia
de la Iglesia Católica, después del de San Pedro, entre
(34) y (37) años, aunque su duración exacta es difícil
de determinar, y el de Pío IX de (31) años.
Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes
más inﬂuyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo, y por su lucha contra la expansión
del marxismo especialmente en Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento conocido
como la Teología de la liberación, con el apoyo de su
asesor y más tarde sucesor, Joseph Ratzinger.
Jugó asimismo un papel decisivo para poner ﬁn al
comunismo en su Polonia natal y, ﬁnalmente, en
toda Europa, así como para mejorar signiﬁcativamente las relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo, el islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental, y la Comunidad Anglicana.

Po zakończeniu zbiórki, zuchy miały misję: przygotować swoje palmy z tego co mają w domu, bo nie Entre los acontecimientos más dolorosos de su pontimożna wychodzić z domu.
ﬁcado, fue el atentado ocurrido el día 13 de Mayo de
A rezultat na pierwszy widok oka był niesamowity… 1981, cuando el Santo Padre recorría la Plaza de San
Pedro. Mientras bendecía a la multitud, Mehmet Ali
Tekst: Krystyna Misa
Agca, quien se encontraba a escasa distancia le dispaZdjęcia: druhna Joasia Sempolinska
ró hiriéndolo gravemente.
Solo Juan Pablo II conoce la verdad sobre éste atentado: visitó a su agresor y al ﬁnal de la entrevista, AlÍ
Agca, musulmán condenado a cadena perpetua, se
y besó su mano.
HOMENAJE A LOS 15 AÑOS arrodilló
A este hecho se sumó otro atentado ocurrido en FátiDEL ANIVERSARIO DE LA ma en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982 a manos
del sacerdote ultraconservador Juan María Fernández
MUERTE DE SAN JUAN
Krohn, hecho que no trascendió hasta después de la
muerte del Pontíﬁce.
PABLO II
En el Marco del Centenario de su Nacimiento realizaremos un breve relato de su vida.
Karol Józef Wojtyła, adoptando el nombre de Juan
Pablo II al ser elegido Papa, nació en la Ciudad de
Wadowice, Polonia, el 18 de Mayo de 1920.
Fue el Papa número 246 de la Iglesia Católica y
Obispo de Roma desde el 16 de Octubre de 1978. Su
muerte acaecida el 2 de Abril de 2005 marcó el ﬁn
de un período decisivo para la historia de la Iglesia

Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de
la historia, visitó 129 países durante su pontiﬁcado. Hablaba los siguientes idiomas: español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como su idioma materno, el polaco.
Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatiﬁcó a 1340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus
(cont. pag. 17)
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predecesores en los últimos cinco siglos. El 19 de
diciembre de 2009, Juan Pablo II fue proclamado “venerable” por su sucesor, el Papa Benedicto
XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de
su beatiﬁcación el 1 de mayo de 2011 (el Domingo de
la Divina Misericordia), y fue canonizado junto con
el papa Juan XXIII el 27 de abril de 2014 (nuevamente el Domingo de la Divina Misericordia) por el
Papa Francisco.
Es por todo ello que el Gobierno de Polonia, en el
Centenario de su nacimiento proclama este 2020,
como el Año de San Juan Pablo II.
En concordancia con esta determinación, la Comisión
Directiva de la UPRA, decidió la formación de una
Comisión Especial para organizar los actos alusivos.
El día 2 de Abril, a 15 años del fallecimiento de
nuestro Papa Juan Pablo II, coincidentemente con el
aniversario de la ocupación de las Islas Malvinas en
1982, recordemos su signiﬁcativo paso por este país
sumido en un momento de gran angustia, elevando
nuestra plegaria al Señor.
Juan Pablo II, llamado el Papa Peregrino, realizó dos
visitas a Argentina, una en 1982 y en 1987.
Argentina y Chile, mantenían un enfrentamiento desde el Siglo XIX por la soberanía del Canal de Beagle.
En Diciembre de 1978 Juan Pablo II ofreció su intermediación en el conﬂicto, designando al Cardenal
Antonio Samoré como negociador, logrando evitar la
guerra entre ambos países. Finalmente en Noviembre
de 1984, Chile y Argentina ﬁrmaron el Tratado de Paz
y Amistad.
Este hecho, sin precedentes, es recordado con una
placa colocada junto al Cristo Redentor en la Frontera
Argentino - Chilena, a 30 años del posible conﬂicto.
Su primer visita “oﬁcial” al país, la realizó en medio
de la guerra que libraban Gran Bretaña y Argentina,
el 11 de junio de 1982, donde los contactos con las
autoridades y una misa multitudinaria en los bosques
de Palermo, fueron decisivas para lograr el ﬁnal de la
guerra y evitar así la muerte de muchos compatriotas.
Dos días después de la partida del Santo Padre, el 15
de Junio, el General Galtieri se rindió y cesó la guerra.
En el año 1987, realizó su viaje pastoral a Argentina
bajo la presidencia del Dr. Raúl Alfonsin, visitando
muchas ciudades del interior del país y contactándose
con la colectividad polaca en una multitudinaria reunión en el Luna Park.
Creo que al recordar el día de su fallecimiento debiéramos elevar nuestra oración por lo que hizo en
el mundo y en especial lo que hizo por nuestra patria
adoptiva Argentina, que lo recuerda con mucho amor
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y devoción.
Tres monumentos lo recuerdan, uno de ellos se encuentra frente a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, construido con el apoyo de todos los polacos radicados en este país bajo la supervisión de la Unión de
los polacos en la Rep. Argentina y su mantenimiento
a cargo de Sociedad Ognisko Polskie. El segundo
monumento erigido en su memoria se encuentra ubicado en la Costanera de la Ciudad de Posadas, en la
Provincia de Misiones y el tercero, en el monasterio
de los Padres Franciscanos en Martin Coronado. (Maciaszkowo)
Los tres monumentos fueron erigidos durante el pontiﬁcado de Juan Pablo II, acción que pudo concretarse gracias a la autorización del Poder Ejecutivo de
la República Argentina representado por el Presidente
Carlos Menen, quien en 1996 lo autorizó por decreto, dada la trascendente e importante intervención a
nivel histórico, del Santo Padre en los hechos mencionados.
Simplemente como anecdotario, adjunto la foto que
Dios, las circunstancias y mis padres, colonos polacos
radicados en Misiones, donde nací, me posibilitaron,
como miembro de la Unión de los Polacos, participar
de una delegación que presenció la visita del Santo
Padre a su querida Polonia en 1997. En ocasión de la
misa que oﬁció el 9 de Junio de 1997 en el Hospital
Cardiológico de Cracovia, pude entregarle al Santo
Padre un recordatorio en nombre de los polacos de
Argentina y Brasil.
Quisiera compartir esta foto, que es la que me liga
al Santo Padre, y a su vez como miembro entonces,
de la Unión de los Polacos, para recordarlo y pedirle
que nos libere de la pandemia que vive el mundo
actualmente.

Debido a las medidas tomadas por las autoridades a
(cont. pag. 18)

Str. 18

Głos Polski Buenos Aires, Nr 04 / 2020

(5260)

(de pag. 17)

en casa a cenar Jan, su esposa Leda, Carlos Pujadas
(un viejo amigo de él), mi cuñado Enrique Aliaga y
nosotros, el matrimonio anﬁtrión.
Como insistía que no era una broma, le pedí que llamara a Enrique Koszlowski, del Dom Polski, para
veriﬁcar la exactitud de la información. Así lo hizo
e inmediatamente llegó la conﬁrmación. Dí por terminada la clase y corrí a casa para darle la noticia a
Nélida, quien no salía de su asombro y que se largó
a llorar apenada por la noticia. Al rato comenzaron
José Skowron Posluzna
las llamadas telefónicas, todas cargadas de tristeza e
incredulidad.
Tratamos de comunicarnos con su esposa Leda pero
fue imposible. No hubo velorio público y el lunes siguiente fue el entierro en el “Parque Memorial de Pilar”. Hubo una misa de cuerpo presente celebrada por
el padre Jorge Twarog, que contó con una numerosa asistencia de familiares y amigos. A continuación
marchamos al lugar de inhumación. Fue muy difícil
Un año atrás, el 27 de abril, falleció el presidente de contener las lágrimas. Se nos había ido un amigo, uno
la Unión de los Polacos en la República Argentina en el más profundo signiﬁcado de la palabra. Una
Jan Stachnik. El actual vicepresidente 1°, Jacek Pie- persona que nos había distinguido con su amistad, un
chocki, escribió algunas palabras para recordarlo.
alma bella, un hombre culto con un acendrado sentido
de las relaciones humanas, buen esposo, buen padre
de familia y queridísimo abuelo. En ﬁn, un ser humano entregado al bien común y que llevaba entrañablemente su amor a Polonia, la patria de sus mayores.
Adiós, Jasio, maestro de la vida.

causa de la epidemia, la Comisión especialmente designada por la Unión de los Polacos en la República
Argentina para conmemorar dicho aniversario, continúa trabajando para su realización conﬁando en poder
concretarla, con la ayuda de Dios.
Desde Oberá, Misiones, la Colectividad polaca, a la
que represento ante la UPRA, apoya esta tarea; Dios
y San Juan Pablo II nos lo permitan.

Se cumple un año del
fallecimiento de
Jan Stachnik

Jacek Piechocki
Vicepresidente 1° – UPRA
La nota fue publicada en la web del Círculo Cultural
Polonés San Juan Pablo II de La Plata: https://circulopolones.com.ar/

Adiós al amigo
Fue el sábado 27 de abril de 2019 a las 17hs., cuando ﬁnalizaba mi clase de polaco en una de las aulas
parroquiales de la Catedral de La Plata. Un alumno,
Gastón Lombardi, me interrumpió mostrándome su
celular y me dijo: “Falleció Jan Stachnik”. En un
principio me pareció una broma de mal gusto, pensé
que se habría enterado que es noche nos reuníamos
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ks. Ksawery Solecki
+ 31-03-2020
Z głębokim żalem żegnamy naszego
ukochanego Duszpasterza
Niestrudzonego pomocnika dla ludzi
samotnych, chorych i zawsze troskliwego dla
potrzebujących.
Osobę oddaną pracy, życzliwego i
wspaniałego Człowieka.
Łączymy się w bólu z Jego
Najbliższymi

Polski Kościół przy ul Mansilla 3875
Buenos Aires
Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w
języku polskim
Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Zarząd Związku Polaków w Argentynie

NUESTRO SITIO
W sobotę 27 kwietnia w Wigilię Bożego Miłosierdzia odszedł do Domu Ojca w niebie Kap.
Lotnik Antoni Żebrowski (96 lat) –
członek Dywizjonu 307 w otoczeniu Modlitwy:
Koronki do Miłosierdzia Bożego odmawianej
przez Siostry Albertynki i OO. Franciszkanów.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w
Kościele MB Królowej Polski w Maciaszkowie w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 9.00.
Następnie ciało zmarłego zostało złożone na
cmentarzu w Pablo Podesta.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim składa
Zarząd Związku Polaków w Argentynie

www.upranet.com.ar
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Horario de atención
de la Unión de los Polacos en la Rep. Arg.
Secciones y Organizaciones que funcionan en
la sede
J. L. Borges 2076, Capital Federal.
- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00
a 17:00 hs. Tel. 4774-7621.
- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.
Tel. 4774-7621.
-- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes
19:00 - 22:30.
- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30 y viernes
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.
- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 48990937, e-mail: klubpolski@hotmail.com
- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.
- Asociación „Polskie Stowarzyszenie Absolwentów” PSA:
martes y viernes 18:00 a 20:00, e-mail:
graduadospolacos@gmail.com
- S.O.S. : consultar en Secretaría
Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la
República Aegentina
calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
martes y viernes 16:00 - 21:00 hs
Tel. 4792-6317/4952-7687.

Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają
poglądom Redakcji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów
otrzymanych artykułów oraz wprowadzania poprawek gramatycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za podpisane publikacje. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.
Usługi korespondentów oraz pracowników
Głosu Polskiego są nieodpłatne.

CENY PRENUMERATY :
Roczna (od kwietnia 2019): $720.Numer pojedynczy: $70.CENA OGŁOSZEŃ:
Nekrologi: $250.CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL
GŁOS POLSKI POR TRANSFERENCIA
BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Banco Comaﬁ - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9
Después de realizar el depósito o transferencia por favor
escannear el ticket y enviar a: secretaria@upranet.
com.ar colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI
Muchas gracias!

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SECCIONES, A NUESTROS COLABORADORES, AUSPICIANTES y LECTORES
El material a publicarse en nuestro periódico
Głos Polski deberá ser entregado preferentemente por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán
entregarse con 40 días de anticipación a la fecha de realización del mismo, de lo contrario no
podemos garantizar su impresión en forma anticipada.
Muchas gracias, La Redacción.

