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Koronacja Matki Bożej z
Lujan w Warszawie

Koronacja Matki Bożej z Lujan w Warszawie – na
Ursynowie (8 Grudnia 2020) Od 20 lat króluje na Ursynowie. Kard. Kazimierz Nycz koronował ﬁgurkę
Matki Bożej z Lujan

„Każdy, kto będzie klękał przed tą koronowaną ﬁgurką Matki Bożej z Lujan, niech czuje się przynaglony
do jeszcze większej miłości i dzieł miłosierdzia” –
prosił kard. Kazimierz Nycz. W paraﬁi Oﬁarowania
Pańskiego modlą się przed nią m.in. chorzy na nowotwory. – Dotarły do mnie dwa świadectwa uzdrowienia – mówi proboszcz ks. Edward Nowakowski.
Niewielką ﬁgurę Matki Bożej z Lujan podarował
ursynowskiej paraﬁi kard. Józef Glemp. Dar od Polonii Prymas Polski otrzymał podczas wizyty w Argentynie w 1983 roku. Nawiedzając sanktuarium w
Lujan, obiecał rodakom, iż przekaże dar jednemu z
budujących się w Warszawie kościołów. Od 1990 r.
Matka Boża była tu czczona w ołtarzu głównym, a
następnie w bocznej kaplicy, w której dziś stoi obok
ﬂag polskiej i argentyńskiej. Wnętrze bocznej kapli-
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cy kościoła, w którym stanęła kopia cudownej ﬁgury,
dzięki argentyńskiemu oﬁarodawcy Ricardo Fernandezowi Nunezowi upiększono witrażami i mozaika-

mi. On jest również fundatorem ołtarza. Matkę Bożą
Niepokalanie Poczętą z Lujan czci się powszechnie
w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju. – Matka Boża
z Lujan cieszy się wielką czcią także w naszej paraﬁi. W pierwsze soboty miesiąca odbywa się nowenna i Msza św. Przychodzi wiele osób, w tym wielu
chorych na nowotwory – mówi Halina Wesołowska,
zelatorka Żywego Różańca w paraﬁi Oﬁarowania
Pańskiego. Złotą koronę wysadzaną szlachetnymi kamieniami wykonał artysta Wojciech Pazioch.
Kosztowności oﬁarowały paraﬁanki z Ursynowa. Sukienkę dla Maryi, wysadzaną perłami uszyła westiarka, s. Wanda Sikorska. – Za przyczyną Matki Bożej
prosimy Boga o łaskę uzdrowienia dla chorych i o
siły dla ich rodzin. Dotarły do mnie już dwa świadectwa osób, które twierdzą, że dzięki tej modlitwie
są zdrowe – podkreśla proboszcz paraﬁi ks. Edward
Nowakowski. W 2007 roku w uroczystość odpustu
paraﬁalnego – 2 lutego – nałożona została na ﬁgurę
Matki Bożej z Lujan bursztynowa sukienka. Koronacja, pierwotnie planowana na 20. rocznicę wydarzenia pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Być może
to znak, byśmy obchodząc tę uroczystość skromniej,
zatrzymali się nad tym, co w koronacji najważniejsze
– mówił kardynał Kazimierz Nycz w homilii. – Ze
względu na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, Bóg
zachował Maryję, matkę ziemską Jezusa, od grzechu
pierworodnego. To właśnie przeżywamy w uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Ale Pan Jezus, choć powrócił i zasiadł po
prawicy Ojca, nie zostawił nas na tym świecie. Jest
z nami jako Ukrzyżowany i Zmartwychwstały na tej
barce świata, także wtedy, gdy ona się chybocze i kołysze. Jest z nami i trudno sobie wyobrazić, jak by
(c. d. na str. 3)
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„Pastorałka ze światełkami”

wyglądało nasze życie, gdyby Jego nie było – mówił
metropolita warszawski, wyjaśniając na czym polega królowanie Maryi. – Jej wiara i zaufanie do Boga
było tak wielkie, że potraﬁła wsparta jego łaską odpowiedzieć na słowa pozdrowienia anielskiego: „oto
ja służebnica pańska”. Wtedy odszedł od niej anioł
i wszystko się zaczęło. Zaczęła się zapowiedziana przez Boga historia naszego zbawienia, naszego
szczęścia obiecanego już w raju, realizowana przez
Jezusa Chrystusa w jego Kościele. W tym Kościele
Maryja jest matką, która stała pod krzyżem i jest królową. Wiemy doskonale, co znaczy w ustach Jezusa
Chrystusa królowanie: powiedział to wiele razy, takKonkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza dla Poże Piłatowi, gdy mówił, że królestwo Jego jest nie z
laków z Zagranicy „Kresy” nie bez przyczyny ﬁnał
tego świata. Królować – znaczy: służyć. Maryja jest
swój ma w grudniu. To w tym miesiącu obchodzimy
Służebnicą Pańską, dla Kościoła i dla każdego z nas.
urodziny Adama Mickiewicza. Jak na Adama przystało, urodził się 24 grudnia w samą Wigilię. Grudzień to
w polskiej tradycji czas wyczekiwania na Święta. Już
o nich myślimy, planujemy prezenty dla najbliższych,
szykujemy się do ubierania choinki, rodzinnych spotkań, wizyt przyjaciół. Chcemy być razem. To z tych
szczególnych okoliczności narodził się pomysł „Kresów”. Od 29 lat w kilkunastu krajach spotykamy się,
by dać świadectwo polonijnej wspólnoty i przywiązania do języka ojczystego.

Nałożyć koronę to znaczy zobowiązać się do jeszcze
większej służby. Im świat jest bardziej wrogi człowiekowi, im bardziej przypomina czasy ostateczne, tym
bardziej Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że każdy, kto będzie klękał przed koronowaną ﬁgurą Matki
Bożej z Lujan, powinien poczuć się przynaglony do
dzieł miłości bliźniego. – Wpatrywanie się w Maryję Królową powinno wyzwalać w nas wrażliwość i
empatię, byśmy do głoszonej z ambony Ewangelii
potraﬁli nieustannie dodawać świadectwo miłości,
pokazywać wrażliwość, umiejętność dzielenia się
zwłaszcza teraz, gdy wokół nas jest tylu potrzebujących – wskazywał metropolita warszawski.
Źródło: http://lavozdepolonia.com.ar/new/koronacja
-matki-bozej-z-lujan-w-warszawie/
Fot: TOMASZ GOŁĄB / https://warszawa.gosc.pl/

W roku 2020, który upływa w cieniu pandemii, tęsknimy szczególnie za Wami, drodzy Kresowiacy –
recytatorzy, znawcy słowa polskiego. Tęsknimy za
bliskim kontaktem z człowiekiem, za przyjaciółmi, z
którymi budowało się kresową tradycję. To z tej tęsknoty powstała „Pastorałka ze światełkami”. Dedykujemy ją wszystkim kresowiakom. Chcieliśmy zaśpiewać ją wspólnie w Białymstoku, w Polsce. Połączmy
się jednak myślami i niech tytułowe światełka poniosą do wszystkich życzenia wszystkiego najlepszego,
spełnienia marzeń, szczęścia i braterstwa.
„Pastorałkę ze światełkami” wykonują przyjaciele
„Kresów”, przedstawiciele instytucji, które patronują Konkursowi i wspierają go organizacyjnie: Białostocki Teatr Lalek, Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza Filia w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. Wspierają ich tegoroczni ﬁnaliści „Kresów”
i kresowiacy – wolontariusze.
Premiera ma miejsce w dniu „Kresowej Wigilii”. To
w tradycji konkursu „Kresy” czas, by złożyć sobie
życzenia i śpiewać wspólnie kolędy i pastorałki.
Muzykę do słów Ewy Alimowskiej napisała Agnieszka Glińska. „Pastorałkę ze światełkami” zaaranżował
(c. d. na str. 4)
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mia, a jej przywódcy aresztowani. Władza nie miała
skrupułów, by strzelać do stawiających opór ludzi.
Marek Kubik.
“Projekt ﬁnansowany ze środków Kancelarii Prezesa Odebrano wszelką nadzieję na wolność.
Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w - Te represje stanu wojennego miały swój wymiar i w
oﬁarach śmiertelnych i w więzieniach wielu tysięcy
2020 roku”
osób i o tym powinniśmy pamiętać – zaznaczył wojeŹródło:
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci. woda podlaski Bohdan Paszkowski, który wraz z wicewojewodą Tomaszem Madrasem, wiceministrem
php?id=12580/
edukacji Dariuszem Piontkowskim, marszałkiem
https://youtu.be/xT1WF2jscdI
województwa Arturem Kosickim oraz przewodniczącym NSZZ “Solidarność” Region Podlaski Józefem
Mozolewskim złożył w niedzielę (13.12) kwiaty pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku - męczennika i oﬁary komunizmu.
39. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU
WOJENNEGO W POLSCE
Wojewoda wziął także udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny, odprawionej w niedzielny wieczór
W niedzielę (13.12) przypadła 39. rocznica ogło- w Bazylice Mniejszej pw. św. Rocha w Białymstoku,
szenia w Polsce stanu wojennego. Wprowadzony po której przemaszerowano pod tablicę Oﬁar Stanu
niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, skut- Wojennego przy ul. Lipowej, gdzie złożono kwiaty.
kował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy Włączył się również w akcję Instytutu Pamięci Naopozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych rodowej “Zapal Światło Wolności”. O zapalenie 13
było inwigilowanych i zastraszanych. 56 osób stra- grudnia świec – symbolicznych świateł pamięci – w
ciło życie. W hołdzie walczącym o wolną Polskę urzędach i budynkach użyteczności publicznej zawojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wi- apelował w liście do władz państwowych i samorzącewojewodowie złożyli kwiaty i zapalili znicze w dowych prezes IPN dr Jarosław Szarek. Inicjatywa
miejscach związanych z wydarzeniami 1981 roku. nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy, ale też inni mieszkańcy Wolnego
Świata, wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki
władz PRL. Aby dać wyraz solidarności z tysiącami
internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano
symboliczne świeczki.
W poniedziałek (14.12) rano wojewoda podlaski
wraz z przedstawicielami białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych złożył
kwiaty przed pomnkiem św. Jana Pawła II i na grobie
ks. Stanisława Suchowolca w Białymstoku.

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na
13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) na polecenie Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Przyczyną było malejące poparcie
dla polityki władz państwa polskiego i rosnąca zależność od Związku Radzieckiego. Mając świadomość
ogromnego poparcia społecznego dla „Solidarności”
i związanego z tym zagrożenia dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” została zepchnięta do podzie-

Oﬁary stanu wojennego upamiętnił także II wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński, który wspólnie z
radnymi Miasta Kolno - Zbigniewem Twarowskim i
Andrzejem Szymańskim, zastępcą dyrektora ARiMR
Piotrem Glinką oraz członkami Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie zapalił znicze przy pomniku “Solidarności” w
Kolnie.
- Dzięki odwadze i determinacji tych ludzi - związkowców - żyjemy teraz w Wolnej Polsce - podkreślał
wicewojewoda.
(cont. pag. 5)
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Stan wojenny został zawieszony w grudniu 1982 r., a
w lipcu 1983 zakończony. W 2011 r. Trybunał Konstytucyjny uznał jego wprowadzenie za sprzeczne nie
tylko z Konstytucją PRL, ale też z prawem międzynarodowym.
Na podst. IPN
Źródło:
https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/
39-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce

Mar del Plata
Boleslaw Syrewicz,
Homenaje a mi padre

Boleslaw Syrewicz – nació en Polonia el 20 de julio
de 1920 en la ciudad de Dzisna, ubicada en el margen
izquierdo del río Dźwina (actualmente Daugava), en
la desembocadura de Dzisna. Hoy pertenece a la región de Vitebsk, en Bielorussia. Fue una ciudad con
mucha historia. Bajo la ocupación rusa y durante la
Polonia de entre guerras (1919-1939), Dzisna perteneció a la provincia de Wilno.
Boleslaw nació en una época muy difícil para una joven Polonia. En ese entonces por la ciudad se trasla-
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daba el poderoso Ejército Rojo, para dar una decisiva
batalla a Polonia. De repente, a la casa de la familia Syrewicz entran brutalmente los soviéticos, listos
para cometer el acto más atroz, liquidar a toda su familia. Al ver un niño recién nacido, un milagro ocurre
entonces y los invasores se retiran sin realizar daño
alguno. Apenas un mes después el milagro se repite,
pero esta vez en una batalla decisiva entre el ejército
polaco comandado por Józef Pilsudski y el Ejército
Rojo, que llevaba la superioridad numérica. La Batalla de Varsovia también es conocida como Milagro
de Vístula. Dios le quiso devolver la paz a Polonia…
pero no por mucho tiempo.
Mientras el joven Boleslaw crecía, educándose como
todos los jóvenes de la ciudad, al cumplir los 19 años
Polonia sufrió una nueva ola de invasiones. El Pacto
Ribentrop-Molotov se hizo realidad. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade a Polonia desde el oeste
y 17 días después los soviéticos la invaden desde el
este. Este mismo día, un grupo de soldados del Cuerpo de Protección Fronteriza de Dzisna y estudiantes
polacos del gimnasio local bajo el mando del maestro de geografía, el teniente de reserva Mgr Zygmunt
Giergowicz (más tarde asesinado en Katyn), se hizo
cargo de la defensa de la ciudad. La batalla comenzó
alrededor de las 3 a.m. y duró hasta las 7 a.m. Después de la entrada de la NKVD, los comunistas locales señalaron a los activistas polacos para arrestarlos.
Está vez, Boleslaw, no tuvo un milagro. Señalado
por un judío local, quién se incorporó a las ﬁlas de
NKVD, igual que otros de su ascendencia, fue llevado a Siberia. En ese entonces muchos judíos daban
la bienvenida al Ejército Rojo, aﬁliándose a la criminal organización gubernamental soviética, NKVD, y
como compartían convivencia en la misma ciudad,
tenían conocimiento de cada habitante del lugar. De
esta manera en toda Polonia del este, muchos polacos
fueron llevados a Katyn y asesinados con una bala en
la nuca y otros deportados a Kazajistán y Siberia. Sus
propiedades nunca fueron devueltas a sus familiares si es que sobrevivieron la guerra. Los planes alemán
y ruso de germanización y sovietización de los territorios pertenecientes a la Segunda República Polaca
estaban en marcha.
Fue así que Boleslaw compartió el mismo destino
que su hermano menor, sus dos hermanas, y su madre - Anna. El hermano mayor se escapó pero en poco
tiempo fue atrapado y llevado al gulag soviético para
realizar trabajos forzados. En Siberia fallece su madre
de hambre y frío. Para salvar a su familia y a sí mis(cont. pag. 6)
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mo, Boleslaw aprende el oﬁcio de zapatero, que en las
condiciones siberianas estaba muy necesitado.
El 22 de junio de 1941 Alemania rompe el Pacto con la
Unión Soviética y ataca su territorio. Stalin está obligado a reunir el mayor ejército posible para defender
sus tierras. Rápidamente se concreta la amnistía para
los polacos deportados a Kazajistán y Siberia, con un
Acuerdo Sikorski-Maiski, ﬁrmado en Londres el 30
de julio de 1941, así mismo fueron nulos todos los
pactos anteriores entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. El 12 de agosto de 1941 fueron liberados
decenas de miles de polacos en los gulags soviéticos.
Uno de ellos fue Boleslaw Syrewicz.
Teniendo 21 años, se incorporó al recién creado Ejército de Anders, más tarde conocido como el Segundo Cuerpo Polaco. No todos tenían la misma suerte.
Debido a las diﬁcultades que imponían los soviéticos para la liberación, muchos polacos quedaron en
el suelo enemigo para siempre. Las relaciones polaco-soviéticas tuvieron un quiebre luego de que los
alemanes descubrieran las fosas de miles de oﬁciales
polacos masacrados en Katyn.
Boleslaw, todavía debilitado por el sufrimiento en el
gulag soviético, fue asignado al 10º Regimiento de
Artillería Pesada del 2º Grupo de Artillería. Su formación empezó el 19 de octubre de 1942 en el desierto
de Iraq. En Rusia soviética, el 97 % de los reclutas
pasaron por un sufrimiento físico y moral. Tendrían
que recuperar sus fuerzas después de pasar tifus, malaria, ictericia, escorbuto y otras enfermedades antes
de enfrentarse con el enemigo.
A ﬁnes de abril de 1943, el 2º Grupo de Artillería con
el resto del Ejército de Anders fue incorporado a las
Fuerzas británicas y pasó en el área del Kirkuk en
Iraq. Todo el ejército aliado pasa un período de entrenamiento intensivo. Boleslaw se especializa en el
transporte de armamentos. En julio de 1943 el Ejército de Anders cambia de nombre al 2º Cuerpo Polaco y un mes más tarde reciben la orden de traslado a
Palestina.
Su estadía en Palestina representa un período de grandes entrenamientos intensivos. En noviembre, en el
campo de entrenamiento cerca de Beerseba, toda la
artillería del Segundo Cuerpo pasó el examen de fuego ante el comandante principal, el general Kazimierz
Sosnkowski, y muchos miles de espectadores.
Palestina también era una gran tentación para los judíos polacos del 2º Cuerpo. Las deserciones de los
bien entrenados judíos fueron tales que causaron ba-
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jas signiﬁcativas en las guarniciones del Ejército. Se
calcula que más de 3000 de ellos pasaron a las ﬁlas de
las guerrillas judías en Palestina que luchaban por el
futuro del Estado de Israel. A pesar de las presiones,
el general Anders no hizo perseguimiento al respecto ya que no quiso tener en su Ejército soldados que
no lucharan por Polonia y el enemigo más importante
para enfrentar era otro.
El 2 de diciembre de 1943, Boleslaw y su Grupo de
Artillería deja Palestina y el 4 de diciembre llega al
campamento de Qassasin, Egipto, cerca de Alejandría. Este campamento fue la última etapa antes de
entrar en acción. Después de las ﬁestas de Navidad
empieza el traslado por vía marítima a Italia.
En este entonces Boleslaw pertenecía al 2º Grupo
de Artillería comandado por el coronel Ludwik Zabkowski, más tarde, general de brigada. El Grupo fue
la primera unidad de tamaña importancia en la historia de Polonia y pertenecía al 2º Cuerpo Polaco al
mando del Gral. Wladyslaw Anders. En 1944, el Segundo Cuerpo se convirtió en una parte independiente
del Octavo Ejército Británico al mando del general
Oliver Leese.
Ya en el continente europeo, Boleslaw se entrena para
la lucha en las nuevas condiciones de la tierra italiana.
El día cuando el 2º Cuerpo entró en acción, ni la situación política ni la militar alentaron la moral del soldado polaco. El discurso del primer ministro Churchill,
en la que admitió las demandas soviéticas para apoderarse de los territorios orientales polacos, sorprendieron e hicieron un gran daño la Nación luchadora. Boleslaw tuvo una gran inquietud por el futuro de su país
ya que las tropas soviéticas se acercaban rápidamente
a la frontera polaca. Le preocupaba el destino de su
familia, ya que conocía la brutalidad del imperialismo
bolchevique ruso. Sin embargo, creía profundamente
que las diﬁcultades y los sacriﬁcios no se desperdiciarían. Creía que el objetivo ﬁnal de esta horrible guerra
sería la victoria de la justicia. Entonces se llenó de esa
fe y conﬁanza en los Aliados, y honestamente y sin
vacilar, fue a la batalla sin dudarlo.
El 17 de febrero el grupo de artillería marcha al frente
y el 19 de marzo se encuentra en el área operativa al
oeste de Vinchiaturo y Campobasso. Las pintorescas
ciudades ubicadas en las cimas estaban cubiertas de
nieve, sin embargo, debajo de los 1500 m había barro
que creaba muchas diﬁcultades para trabajar en sus
puestos de combate. En el mes de febrero y marzo, el
2º Cuerpo tomó más de 60 km de un tramo defensi(cont. pag. 7)
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vo en las altas montañas de la península, acercándose
cada vez más a una de las batallas más sangrientas de
la 2ª Guerra Mundial.
El 2º Cuerpo es asignado al Octavo Ejército británico
y una parte del 2º Grupo de Artillería toma sus posiciones al ataque. El objetivo es conquistar la abadía
de Montecasino, romper la defensa de Línea Gustav
para abrir el camino hacia Roma y a la victoria deﬁnitiva. A Boleslaw le esperan varios días de mucho
trabajo.
Llegó la noche del 11 de mayo. A las 23:00 horas la
explosión de miles de cañones sacudió el aire y el
suelo, iluminando un amplio resplandor en el cielo.
Todos fueron atrapados por el intenso fuego. Las órdenes y los comandos fueron uno tras otro. Todos los
teléfonos, todas las radios estaban funcionando sin interrupción. Todos, con la mayor tensión, con la mayor
intensidad, con todo el esfuerzo fueron a un objetivo,
a la victoria.
El primer asalto a Montecasino, del 11 de mayo al 12
de mayo, causó unas enormes bajas aliadas, pero el 2º
Cuerpo logró atravesar las líneas enemigas, logrando
alcanzar el valle del Liri, justo debajo del monasterio.
La terrible y sangrienta batalla continuó día tras día,
noche tras noche. Se fundía en un esfuerzo ininterrumpido de feroces trabajos pesados de los soldados.
Hubo varios momentos signiﬁcativos en la lucha: una
crisis en la batalla, lucha de nervios, dolor y tristeza,
emoción y alegría… luego la conquista de Cresta del
Fantasma, Cota 593, San Angelo, Piedimonte…, y ﬁnalmente, el 18 de mayo, se elevó la bandera polaca
sobre el monasterio de Montecasino. La lucha continuó hasta el 19 de mayo. El segundo asalto causó
enormes bajas en las ﬁlas polacas y Boleslaw tuvo
que recordar esto por el resto de su vida.
Después de la conquista de Montecasino hubo mucho
fuego en Passo Corno, en Monte Cairo, en la conquista de otra fortaleza de Piedimonte y en el cubrimiento
del ejército canadiense en la Línea de Hitler. El 27
de mayo, después de 15 días de permanente lucha, el
Grupo de Artillería vuelve a un merecido descanso,
dejando el pesado y sangriento camino con 130.000
huellas de sus cañones. Sin embargo no hubo mucho
tiempo para recuperar fuerzas y el 19 de junio el 2º
Grupo se reúne por completo en la región de Pescara
en el Adriático para preparar un nuevo ataque.
La nueva tarea del Cuerpo Polaco era la captura de
Ankona para luego romper la Línea Gótica. Empezaron las sangrientas batallas en Loretto, Filottrano,
Osimo y en el río Musone. El 17 y 18 de julio de
1944, con un movimiento cuidadoso de lucha, fue
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capturado un punto estratégico, la ciudad de Ancona.
Del 19 de julio al 4 de septiembre continuaron las
batallas de fuego continuo en constante cambio de
posiciones. San Vito, Ripe, Monterado, Senigallia,
Scapezzano, Belvedere… parecía ser sólo una gran
batalla.
Del 19 al 22 de agosto continuó la sangrienta batalla
por el muy minado río Metauro y de nuevo miles de
proyectiles disparados en la dirección enemiga abrieron camino a la infantería y tanques del 2º Cuerpo. Finalmente, el último acto de la batalla por el Adriático,
esta vez fue junto con el cuerpo canadiense. El 2 de
septiembre, cae la Línea Gótica.
Después de un breve descanso en el área de Recanati, el Grupo de Artillería tuvo más acción durante las
fuertes lluvias de otoño en las altas montañas de los
Apeninos. Luego llegaron batallas en Rimini, Cesena, Forli, Faenza…, en los montes Chioda, Pratello,
Lechia y muchas otras. Después, acercándose al valle
del río Po, las luchas por el camino Converselle, montes Fortino y Rici hasta Imola. Todas batallas sin interrupción, siempre con nuevos cambios de posición
en un terreno muy difícil, destruido y minado, atravesando el lodo, a veces peor que el enemigo. Pero para
Boleslaw y todos los solados del 2º Cuerpo no había
otro camino que este. Polonia estaba tan cerca…
A principios de enero de 1945, el 2º Cuerpo se dirigió
a las posiciones de defensa al lado del río Senio y el
Grupo de Artillería, en un amplio frente, vigiló durante tres meses y medio la seguridad de sus soldados y
equipamiento. Boleslaw, en tiempos libres pudo desarrollar la habilidad de tocar un acordeón que compró
en Italia y del cual ya no se separaría jamás.
A ﬁnes de marzo, dos regimientos recién formados,
llegan a la base del 2º Cuerpo. La gran mayoría de
sus integrantes estaba compuesta en un 80%, por jóvenes polacos, liberados del ejército alemán. Con el
comienzo de la primavera la vida monótona en modo
de defensa se termina. El Cuerpo Polaco recibe la orden de preparación para la gran batalla de Bolonia.
Los días previos y durante el ataque, Boleslaw tuvo
mucho trabajo de transporte para abastecer los puestos de misiles y munición. El 9 de abril, entre los ríos
Senio y Santerno, una avalancha de fuego inundó el
valle de Pad. Durante 12 días el fuego del 2º Grupo de
Artillería no se detuvo. Todo el Grupo, en un espacio
de más de 40 km, a través de los ríos Senio, Santermo,
Silaro, Gaiano y decenas de otros canales marcaron el
victorioso paso del 2º Cuerpo Polaco. Ellos fueron los
primeros que entraron a la ciudad. Los habitantes de
Bolonia los recibieron con una cálida bienvenida. Se
(cont. pag. 8)
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acercaba el ﬁn de la guerra.
La batalla de Bolonia fue la última de una serie de
grandes hazañas del 2º Cuerpo Polaco en la Campaña
de Italia. El Grupo de Artillería en esta campaña, disparó 5.500.000 municiones.

Al ﬁnal de la guerra el Grupo se concentró en el área
de las recientes luchas entre Castel San Pietro y Bolonia. Todos esperaban las próximas decisiones para
su destino.
En 1945 el 2º Grupo de Artillería empezó a disolverse.
Algunos miles de soldados polacos decidieron volver
a Polonia. Todavía no lo sabían que más tarde serían
sometidos a torturas o deportados a gulag soviético de
Irkuck con toda su familia. Sin embargo, muchos de
ellos, decidieron no volver a su Patria.
En 1946, la unidad fue evacuada de Italia a Escocia.
Fue ubicada en el campamento de Stobs en el condado de Scottish Borders. Desde mayo de 1946, permaneció en Langholm, y desde julio en Nettlebed, cerca
de Henley on Thames y Reading, Oxfordshire. Allí,
en una ocasión, se encuentra con Franek Gryniewicz,
amigo de su infancia. Desde este momento la amistad
entre ellos se aﬁrmará por el resto de sus vidas. El 6
de diciembre de 1946, el regimiento fue disuelto.
Al disolverse el 2º Cuerpo los ingleses ya no necesitan a los polacos y les ofrecieron otros países para
establecerse. Deﬁnitivamente Boleslaw, aconsejado
por Franek, decidió no volver a Polonia, optando por
viajar a la lejana Argentina y desde el puerto de Southampton, juntos, parten con el transatlántico Entre
Ríos. El 26 de septiembre de 1947, a sus 27 años, arriba al puerto de Buenos Aires. Desde ahora Argentina
será su segunda patria.
En Argentina se radica en Necochea, ciudad donde
Franek ya tenía establecido a su tío, Konstanty Gryniewicz, con la familia, que ha llegado desde Polonia
en el año 1929. Ahí conoce a la prima de Franek, María, y al poco tiempo después se casa con ella. De su
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matrimonio tienen tres hijos, Enrique, Ana y Víctor.
Viven cerca de sus paisanos, familias polacas: Wąsowski, Mazurek y Sokołowski. Trabaja en la Usina
Popular Cooperativa de Necochea. Al mismo tiempo,
tiene un pequeño taller de zapatería, oﬁcio que aprendió en Siberia.
La importancia de Franek Gryniewicz en esta historia
es aún más signiﬁcante, ya que fue el socio fundador
de la Sociedad de los Polacos en Mar del Plata. En
la primera Comisión Directiva realizaba tareas como
vocal.

La historia de Boleslaw Syrewicz fue transmitida a
Cine Polaco por su hija, Ana. Ana nació en Necochea.
En el año 1977 se radicó deﬁnitivamente en Mar del
Plata, uniéndose en matrimonio con Juan Carlos Chimiento. Tienen dos hijos: María Paula y Juan Pablo.
En el 2011, Ana Syrewicz encontró a una mujer vestida en un típico atuendo polaco que llamó su atención.
Era Norma Biskup que atendía el stand cultural representando a la Sociedad de los Polacos en la Carpa de
las Colectividades. Más tarde el mismo stand ganó su
premio por ser el mejor de todos en la feria. Con esta
atrapante imagen que recordaba sus raíces, conversando con Norma, Ana decidió acercarse a la Institución polaca haciéndose socia.
Para Ana Syrewicz, contar la historia de su padre es
como un homenaje por todo lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial y, como ella dice, es un honor ser
su hija.
https://cinepolaco.com/polacos/boleslaw_
Fuente:
syrewicz/index.html (Todas las fotos)
Video: https://youtu.be/STDbsSoaXBA
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Hanna Markiewiczowa “W służbie oświa- 111° POLSKA PIELGRZYMKA DO
cie – 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej”, SANKTUARIUM MARYJNEGO W
Aleksandra Podhorecka, Londyn 2003 :
LUJAN – 12 GRUDNIA 2020
[recenzja] Forum Pedagogiczne 1, 255-260
2015

W ogólnopolską akcję odbudowy szkolnictwa włączyły się „stare” towarzystwa oświatowe, wnosząc
zapał, chęć działania i ogromne poczucie obowiązku
wobec edukacji młodego pokolenia Polaków – realizując, tym samym, hasło integracji narodowej po stu
dwudziestu trzech latach zaborów. Polska Macierz
Szkolna, podejmując prace w odrodzonej Polsce, stała się ogniwem uzupełniającym wysiłki państwa w
tym zakresie, zwłaszcza iż kraj był wyniszczony ekonomicznie wskutek zaborów i I wojny światowej.
Macierz zaś dysponowała kapitałem nie tylko fnansowym, ale także zaufaniem społecznym. Swoje wysiłki skupiła na budowaniu sieci szkół powszechnych,
rozbudowie czytelń i bibliotek, prowadzeniu kursów
dla dorosłych analfabetów, oferując różne formy nauczania. Po wojnie z bolszewikami i pokoju ryskim,
kiedy zachodnia Białoruś i zachodnia Ukraina znalazły się w granicach państwa polskiego, towarzystwo
skoncentrowało swoje wysiłki na Kresach Wschodnich, gdzie stopień analfabetyzmu był znacznie wyższy aniżeli w dzielnicach centralnych, tworząc kursy
dla dorosłych analfabetów, biblioteki stałe i wędrowne, domy ludowe. Jednak najważniejszym kierunkiem działalności Macierzy na Kresach było uruchomienie sieci szkół powszechnych i zawodowych, których brak szczególnie doskwierał dzieciom i młodzieży z województw wschodnich. Charakter pracy towarzystwa pozostał w zasadzie niezmienny. Oferowane
działania nadal miały charakter chrześcijański i narodowy. O ile w 1905 roku hasłem naczelnym PMS
było „przez oświatę do wolności”, o tyle w dwudziestoleciu obowiązywało zmodyfkowane „przez oświatę do silnych podstaw państwa”. Efekt prac społecznych towarzystw oświatowych prowadzonych w II
Rzeczypospolitej, w tym Polskiej Macierzy Szkolnej,
okazał się obfty, zwłaszcza w sferze budowania tożsamości narodowej, która to idea przyświecała instytucjom przez cały czas ich istnienia. Druga wojna
światowa zamknęła kolejny okres prac towarzystwa.
Po wojnie nie było w Polsce Ludowej warunków ani
woli politycznej odnowienia prac towarzystwa. Nowa
władza nie życzyła sobie powrotu i włączenia się w
odbudowę kraju społecznych instytucji oświatowych
reprezentujących inną niż ona linię polityczną. Tym
(c. d. na str. 12)

Dnia 12 grudnia 2020 odbyła się 111 Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Lujan, gdzie
Króluje, Uzdrawia i Pociesza Matka Boska Lujańska.
Z powodu pandemi, tegoroczna pielgrzymka wyglądała zupełnie inaczej, bo bez Rodaków – Pielgrzymów. Mszę św. koncelebrowaną (w języku polskim)
przy głównym Ołtarzu w Bazylice przewodniczył
nasz Rodak – JE Nuncjusz Apostolski w Argentynie Arcybiskup Mirosław Adamczyk oraz wygłosił
okolicznościowe kazanie. W koncelebrze: O. Jerzy
Twaróg – rektor pmk, O. Olaf Bochnak, O. Seweryn Matyasik, Ks. Krzysztof Domański i Ks. Andrzej
Rogowicz. Obecna była również S. Joanna Dąbrowska (albertynka) z Maciaszkowa, gdzie pełni funkcję
przełożonej w Polskim Domu Spokojnej Starości im.
św. Jana Pawła II. Przybyła również JE Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Pani Aleksandra Piątkowska oraz Pan Generał Alejandro Szejner z małżonką. Do Sanktuarium w Lujan przybyli
również na Eucharystię Państwo: Teresa i Jerzy Bąkowie. Po pozdrowieniu Celebransa, przywitał obecnych oraz Polaków mieszkających w Argentynie Rektor Bazyliki O. Daniel Blanchoud. Następnie Rektor
PMK O. Jerzy Twaróg przywitał Arcyb. Adamczyka
– Nuncjusza Apostolskiego oraz wszystkich obecnych w Domu Maryi. Liturgia Słowa Bożego: I czytanie: Pani Aleksandra Piątkowska – Ambasador RP,
Psalm: Pani Teresa Uzarowicz Bąk – Kierownik Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tysiąclecia Chrztu Polski
w Martin Coronado. II czytanie: S. Joanna Dąbrowska, Ewangelia: Ks. Krzysztof Domański. Modlitwa wiernych: O. Jerzy Twaróg – rektor pmk. Przed
błogosławieństwem, porządek nabożeństw z okazji
Świąt Bożego Narodzenia przekazał: O. Olaf Bochnak i Ks. Krzysztof Domański. U progu Świąt Bożego Narodzenia Rektor PMK O. Jerzy Twaróg oraz
Pani Ambasador RP w Argentynie Aleksandra Piątkowska złożyli Wszystkim Polakom mieszkającym w
Ojczyźnie Papieża Franciszka najserdeczniejsze życzenia oraz Błogosławionego Nowego 2021 roku. Po
błogosławieństwie końcowym Nuncjusza Apostolskiego Arcyb. Adamczyka odśpiewaliśmy wspólnie
pieśń: Boże coś Polskę.
LINK YOUTUBE:
https://www.youtube.com/
watch?v=NT6Hf8zyDSI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NV1ZIMDaksE
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bardziej iż przedwojenny dyrektor Biura PMS Józef
Stemler, uprowadzony przez NKWD do Moskwy i
sądzony w procesie szesnastu, został wprawdzie uniewinniony, ale piętno nieprawomyślnego ciążyło nad
nim aż do końca życia (1). W tej sytuacji Polacy rozsiani po całym świecie, czując się oszukanymi i niedocenianymi przez wielkie mocarstwa, musieli swojemu młodemu pokoleniu zapewnić kontakt z językiem, kulturą i historią starego kraju. Największym
skupiskiem emigracji polskiej stała się Wielka Brytania. Tam też wznowiono społeczną pracę oświatową.
Genezy Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą należy
upatrywać w zawiązaniu się w 1947 roku Komitetu
Organizacyjnego Funduszu Oświaty Polskiej Zagranicą, który zajął się zbiórką środków na uruchomienie edukacyjnych zamierzeń Polaków. Początkowo
kierowali nim dr Zygmunt Nagórski i dr Mieczysław
Giergielewicz, pracując w myśl trzech podstawowych
zasad: oszczędności na wydatkach administracyjnych, zapewnienia najlepszych wyników zbiórek
trzeciomajowych, udzielania pomocy fnansowej tym
regionom, które mimo wysiłków nie były w stanie
same zaspokoić potrzeb oświatowych. Przez pierwsze kilka lat Fundusz wspierał wysiłki oświatowe Polaków w innych krajach. Kiedy formuła organizacji
stała się anachroniczna, powstała nowa instytucja,
mianowicie Polskie Szkoły Przedmiotów Ojczystych,
których istnienie wspomagały takie podmioty jak:
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zrzeszenie
Nauczycielstwa, Komitety Rodzicielskie, wreszcie
polskie parafe. W 1952 roku grupa działaczy dawnej,
przedwojennej Macierzy, m.in.: gen. Władysław Anders, Władysław Kański, Mira Małachowska i inni,
postanowiła reaktywować Polską Macierz Szkolną w
Wielkiej Brytanii. W odezwie do Polaków uznano, że
podstawowym jej celem powinno być: „Utrzymanie i
pogłębianie cech religijnych i narodowych wśród Polaków, a w pierwszym rzędzie dzieci i młodzieży.
Wychowanie młodego pokolenia w duchu przywiązania do wiary ojców, tradycji i kultury narodowej oraz
umiłowania sprawy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej. Hasłem PMS winno być – Każde
dziecko polskie mówi, czyta, pisze i myśli po polsku.
– Polska Macierz Szkolna winna być organizacją
apolityczną” (Podhorecka 2003, s. 27). Jak zwykle,
wśród organizacji emigracyjnych rozpoczęły się spory kompetencyjne i chęć zawłaszczenia tradycji i
przyszłości odnowionego towarzystwa. W rezultacie
(1) W materiałach PKWN znajduje się podanie o wznowienie działalności PMS z negatywną odpowiedzią. Informację tę podał mi pan prof. Stanisław Mauersberg.
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14 maja 1953 roku odbyło się w Londynie pierwsze
zebranie założycielskie PMS, przyjęto siedmiopunktowy statut, w którym zawarto podstawowe cele i kierunki działalności odrodzonej instytucji. Podczas kolejnego spotkania wybrano władze, którym przewodniczył gen. Władysław Anders, a w skład Zarządu
Macierzy weszli zasłużeni działacze oświatowi.
Pierwszym prezesem został Władysław Donigiewicz.
Oﬁcjalne rozpoczęcie pracy nastąpiło 28 maja 1953
roku. Już w sierpniu 1953 roku zarejestrowano 5 kół
towarzystwa, które roztoczyły opiekę nad 35 szkołami i kursami nauczania języka polskiego, obejmując
edukacją około 1000 dzieci (Podhorecka 2003, s. 38).
Ważnym wydarzeniem było podpisanie przez PMS
porozumienia ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, które miało pod swoją opieką 54 szkoły z 3
tys. uczniów. Od tej pory ścisła współpraca dotyczyła
ujednolicenia programów nauczania, koordynacji
działań oraz wykluczenia powielenia wysiłków
oświatowych. Początkowo w sobotnich Szkołach
Przedmiotów Ojczystych realizowano program nauczania oparty na polskim systemie przedwojennym.
W miarę upływu czasu poszczególne treści modyﬁkowano i uaktualniano. Tymczasowy Program Nauczania, opublikowany w 1952 roku pozwalał, ze
względu na przyjętą strukturę, obejmować edukacją
dzieci w różnym wieku, uczniów na różnym poziomie. Do wspólnych działań Macierzy z innymi stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi dołączyły o
Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Polskiego. Przyniosło to rezultaty w postaci
objęcia działalnością edukacyjną i opiekuńczą coraz
większej liczby dzieci i młodzieży, które dzięki temu
mogły zaspokoić swoje potrzeby kulturowe. Praca towarzystwa, początkowo dość skromna, w miarę upływu czasu rozwijała się zarówno pod względem form,
jak i zakresu. Potrzebne podręczniki zapewniono,
tworząc przy Zarządzie Głównym Sekcję Szkolną,
której zadaniem było prowadzenie akcji wydawniczej
oraz dostarczanie szkołom niezbędnych materiałów
dydaktycznych. Jako jeden z pierwszych ukazał się
podręcznik Celiny Mikołajczakowej Jak uczyć czytania i pisania. Kolejnym była Moja Czytanka adresowana do dzieci od 7. do 10. roku życia. Nawiązano
także kontakt z powstałym w kraju po październikowej odwilży, Towarzystwem Łączności z Wychodźstwem Polonia, które w ramach pomocy nadsyłało
podręczniki, w tym popularny Elementarz Mariana
Falskiego. O ile ich treści nie kolidowały z wyznawanym światopoglądem i nie niosły komunistycznej
ideologii, mogły być one używane w szkołach macie(c. d. na str. 13)
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rzowych. Tym bardziej że ceny ich były konkurencyjne w stosunku do drukowanych na terenie Wielkiej
Brytanii, a także wartość dydaktyczna i metodyczna
zdecydowanie przewyższała podręczniki emigracyjne. Aby uniknąć niepożądanych treści powołano do
życia komisję oceniającą ich zawartość. Jak stwierdziła A. Podhorodecka, w latach 60. XX wieku PMS
wydała około 30 tys. egzemplarzy podręczników i
broszur, z których 60% wysłano do innych skupisk
polonijnych. Niestety zapotrzebowanie na podręczniki rosło odwrotnie proporcjonalnie do ﬁnansów towarzystwa, stąd władze Macierzy, starając się pozyskać
fundusze na ten cel, zwróciły się o pomoc do polskich
organizacji istniejących na terenie Wielkiej Brytanii.
Duży wkład w tym zakresie świadczyła Macierzy
Fundacja Lanckorońskich. Nadal prowadzono akcję
wydawniczą, aczkolwiek napotykała ona na spore
trudności, między innymi ze względu na poszukiwanie kompetentnych autorów. Poza podręcznikami towarzystwo wydawało także prasę skierowaną do
młodego pokolenia między innymi „Dziatwę” i „Razem młodzi przyjaciele” (2). Po fali emigracji solidarnościowej oczekiwano nowego otwarcia na rzeczywistość, a rosnące w kraju jak grzyby po deszczu
nowe ﬁrmy wydawnicze spowodowały znaczne ożywienie w doborze pism i podręczników. „Słowo Ojczyste” (3) ukazujące się od 1985 roku pod redakcją
Jerzego Samborskiego, obok materiałów dla nauczycieli, zawierało teksty o tematyce społeczno-kulturalnej. Szczególnym czasopismem był kierowany do
pedagogów „Poradnik Metodyczny” wspomagający
ich pracę dydaktyczną. Sposobem na stałe dokształcanie kadry pedagogicznej stały się także konferencje
szkoleniowe oraz wieczorowe kursy pedagogiczne,
dzięki którym nauczyciele mogli zapoznawać się z
najnowszymi zdobyczami pedagogiki i dydaktyki. Ta
forma pracy przetrwała do dzisiaj, a naukowcy z Centrum Polonijnego w Lublinie dzielili się i dzielą swoimi doświadczeniami i wskazówkami w zakresie pedagogiki. Ważnym problemem ukazanym w książce
jest kwestia egzaminów maturalnych z języka polskiego. Zasadą w oświacie Wielkiej Brytanii jest
uczęszczanie młodzieży w wieku szkolnym do placówek z angielskim językiem nauczania. Dzieci polskich emigrantów musiały również wypełniać ten
obowiązek, co powodowało niejako naukę podwójną;
w tygodniu uczęszczały do szkoły z dziećmi Anglików, a w sobotę do szkół języka ojczystego. Od 1951
(2) Początkowo jako wkładkę do „Dziatwy”.
(3) Początkowy tytuł brzmiał „Wychowanie Ojczyste”.
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roku matura z języka polskiego znacznie ożywiła rozwój polskich placówek Macierzy. Liczne zmiany
przeprowadzane przez brytyjskie władze oświatowe
zmusiły działaczy PMS do walki o zachowanie matury z języka polskiego (zaliczonego do przedmiotów
egzaminacyjnych mniej ważnych i zbyt kosztownych), tym bardziej że matura była najistotniejszym
powodem uczęszczania młodzieży do Szkół Języka
Ojczystego. W 1995 roku władze oświadczyły prezesowi Gabrielczykowi, iż język polski nie jest językiem, którym posługują się kraje UE. Te zmiany w
polityce oświatowej władz angielskich przysparzały
towarzystwu wiele problemów i czyniły jego sytuację
mało komfortową. Akcję agitacyjną na rzecz matury
z polskiego poparli swoim autorytetem nie tylko Polacy, ale także wielu Anglików cieszących się wysoką
pozycją społeczną i zawodową. Walka o utrzymanie
egzaminu maturalnego z języka polskiego została
wygrana przez Polaków, a kilku członków władz Macierzy należy do Komisji Egzaminacyjnej i ma wpływ
na przebieg egzaminu. Starym zwyczajem, jeszcze
przedwojennym, są wszelkie spotkania (w tym harcerskie oraz widowiska, akademie). Były one i nadal
są okazją do pogłębiania więzi ze starym krajem i budowania patriotycznych postaw. Podopieczni Macierzy organizowali przedstawienia teatralne, które oglądało liczne grono widzów z udziałem np. prezydenta
Kaczorowskiego. Uroczyście obchodzono każdego
roku Święto Trzeciomajowe, (szczególnie zaś w roku
1999, kiedy to zaproszono ze Lwowa zespół Baj.
Urządzano również konkursy plastyczno-literackie,
wiedzy o Polsce, festiwale, wycieczki. Dbając o młodzież, nie zapomniało towarzystwo o letnim wypoczynku, organizując kolonie w Anglii i Belgii.
Wszystkie te formy upowszechniania kultury narodowej miały charakter patriotyczny i budowały właściwe postawy młodzieży wobec starego kraju. W działalność Polskiej Macierzy Szkolnej włączyła się po
1989 roku także polska ambasada, honorując absolwentów egzaminów maturalnych, odznaczając Krzyżami Zasługi polskich nauczycieli. Tak szeroko zakrojona działalność wymagała zgromadzenia stosownych funduszy, które musiały być uzupełniane na
bieżąco. Najpoważniejszym ich źródłem była zbiórka
3 aja, zapisy testamentowe, wpływy z wydawnictw
oraz właściwa polityka ﬁnansowa, pozwalająca na
prowadzenie bieżącej działalności, wreszcie umożliwiająca zgromadzenie pewnych oszczędności. Pomocą w działalności towarzystwa, zwłaszcza w sferze
światopoglądowej, służy utworzona w 1969 roku z
inicjatywy biskupa Władysława Rubina Komisja Ka(c. d. na str. 14)
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techetyczna, której zadaniem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania religii. Również Polska Misja
Katolicka sprawuje opiekę duszpasterską nad młodzieżą szkół macierzowych. Działalność towarzystwa
nie ogranicza się tylko do prac na terenie Wielkiej
Brytanii. Swoim doświadczeniem dzieli się ono z
polskimi ośrodkami na świecie, w Niemczech, Belgii,
Francji, Kanadzie, Ameryce Północnej, Australii.
Współpraca ta nabrała nowego tempa po napływie
emigracji solidarnościowej. Podjęto również, nieudane niestety, próby uruchomienia działalności w kraju.
O ile działalność oświatowa na terenie Polski nie jest
prowadzona, o tyle zaistniały i są wykorzystywane
możliwości wypoczynku wakacyjnego w kraju dla
dzieci i młodzieży szkół polonijnych. To, czego nie
udało się do tej pory przeprowadzić w Polsce, załatwiono na Litwie, gdzie Polacy reaktywowali Polską
Macierz Szkolną i zorganizowali 124 szkoły, w których uczy się 23 tys. uczniów. We współpracy z ks.
Markiem Gmitrzukiem, tamtejszym kapłanem, materialnie wspierano Polaków na Wołyniu. Akcja pomocy dla nich trwała siedem lat i w tym czasie łuccy
Polacy otrzymali pomoc w wysokości 40 tys. funtów
oraz w postaci remontu siedmiu świątyń. Inną formą
zachowania tożsamości narodowej było zorganizowanie przez Macierz wypoczynku w Anglii dla dzieci
Polaków mieszkających w Niemczech. Akcja ta zainicjowana została przez państwa Arciszewskich, a
jej celem było nie tylko wsparcie najuboższych, ale
również obrona Polaków przed wynarodowieniem i
danie im szans na lepszą przyszłość. W kolejnej części publikacji autorka ukazała poszczególne szkoły i
ich działalność, pracę Inspektoratu będącego pod protektoratem trzech organizacji, mianowicie: Polskiej
Macierzy Szkolnej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego Zagranicą, a wywierającego ożywczy wpływ na rozwój
szkolnictwa polskiego na terenie Wielkiej Brytanii.
Pracę zamykają biogramy zasłużonych dla Macierzy
i oświaty polskiej. Jako dodatek dołączono statut towarzystwa, składy osobowe Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej w ujmujące 50 lat pracy oraz indeks nazwisk. Nie sposób wyliczyć wszystkich zasłużonych.
Praca A. Podhorodeckiej, mimo braku tradycyjnej
aparatury naukowej daje szeroką panoramę działań
edukacyjnych zasłużonego dla polskiej oświaty towarzystwa. Z tego względu warto przytoczyć biografę
A. Podhorodeckiej. Warszawianka, urodzona dwa
miesiące przed wybuchem II wojny światowej, cudem uratowana przed transportem do Niemiec, po
upadku powstania warszawskiego wraz z rodzicami
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uciekła w 1945 roku do Anglii, gdzie mieszka do tej
pory. Anglistka (dyplom Uniwersytetu w Keele), nauczycielka; od roku 1971 redaktorka czasopisma
„Dziatwa” i członkini Zarządu Polskiej Macierzy
Szkolnej. Początkowo sprawowała funkcję sekretarza, następnie wiceprezesa, a od 1999 roku – prezesa
PMS. Osoba angażująca się we wszystkie formy działalności Macierzy, słowem człowiek instytucja, któremu zawdzięczamy tę niepospolitą i nieznaną szerszemu gronu czytelników publikację o działalności
edukacyjnej, kulturalnej i społecznej zasłużonego,
społecznego towarzystwa oświatowego Polskiej Macierzy Szkolnej. Książka A. Podhorodeckiej drobiazgowo ukazuje pięćdziesięcioletni trud Polaków na
rzecz edukacji młodego pokolenia w duchu tożsamości narodowej, znajomości języka ojczystego, historii
kraju rodzinnego, umiejętności współpracy w czasach zjednoczonej Europy. Jest zwierciadłem dokonań, przełamywania trudności i oﬁarności społecznej
Polaków. Na pozytywny obraz Polskiej Macierzy
Szkolnej Zagranicą pracowało i pracuje wielu ludzi
dobrej woli, wkładając w edukację polskiej młodzieży dużo zapału i wysiłku, chroniąc ją przed wynarodowieniem, przypominając o korzeniach przodków.
Ta działalność jest darem bezcennym, bowiem dzięki
niej młode pokolenie emigrantów polskich ma nie
tylko szanse na zdobycie solidnej wiedzy, a tym samym na powodzenie w dorosłym życiu, ale także na
zrozumienie, że „taki będzie naród, jakie będzie dzieci szkolenie”.
Hanna Markiewiczowa
APS, Warszawa

Sobre Polska y otros relatos
Hoy empiezo mi post hablando de mí porque el tema
que voy a tratar me hizo recordar situaciones de mi
infancia.
Desde que nací hasta que terminé el primario, mamá
y papá me dejaron al resguardo de mi Babcia Hanna
y mi Dziadek Stasio ya que debían ir a trabajar. ¡Y yo
les agradezco enormemente que así lo hayan hecho!
Gracias a ellos aprendí sobre mis raíces, mi cultura y
valores que me deﬁnieron como persona. Y sobre este
último me voy a detener un poco más. ¿Qué son los
(cont. pag. 15)
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valores de una persona? Los valores de una persona
son esos principios que nos guían para tener un desarrollo positivo en la sociedad y que tenemos que defender para poder vivir con dignidad…al menos eso
creo yo. Mi Babcia siempre me trató como a una princesa de cuentos de hadas. Me cosía, con su máquina
Singer, hermosos vestidos cuyos moldes sacaba de la
revista BURDA. Me enseñó los buenos modales en la
mesa y lo que se espera de una “Señorita”. Mi Dziadek, en cambio, me enseñó maniobras de autodefensa
y a no esperar que nadie arregle mis problemas. Y que
el HONOR es lo más valioso de una persona. Con 10
años ya iba a cazar al campo cerca de Pereyra. Armaba y desarmaba mi “aire comprimido”, y para horror
de mi Babcia, evisceraba conejos y palomas como un
carnicero. Aprendí a escupir y a silbar pero también a
bailar un vals y pelar una naranja en forma de ﬂor. En
deﬁnitiva aprendí a ser “princesa y caballero” como
bien dijo mi papá una vez. Saqué los mejores valores
de ambas posturas. Y eso fue gracias a mi mamá y a
mi papá que me dieron una infancia increíble al lado
de mi Babcia y mi Dziadek. Esto a modo de introducción de este Post que va a hablar de los Caballeros
Templarios en Polonia. SIEMPRE me fascinaron, y
entre nos debo confesarles que siempre preferí ser caballero que princesa.
Según una leyenda, en la región de Pomerania Occidental, en algún lugar de los pueblos de Chwarszczany, Myślibórz y Rurka -cerca de la frontera con
Alemania- está escondido el Santo Grial, la copa de
la que bebió Jesús en la Última Cena y que más tarde
contenía su sangre. La leyenda dice que los templarios, al amparo de la oscuridad, hundieron una caja de
madera con monedas de oro y el Santo Grial. Pero el
lago mencionado en las historias se secó hace mucho
tiempo y el tesoro ha sido robado o se ha perdido para
siempre en el pantano.
Ahora, los arqueólogos están investigando una de las
capillas que la orden construyó en el oeste de Polonia
a su regreso de Tierra Santa. En el pequeño pueblo de
Chwarszczany se encuentra la capilla de San Estanislao, construida con ladrillos rojos por los templarios
como lugar de culto y fortiﬁcación defensiva en 1232.
Según investigaciones recientes, la capilla también
sirvió como lugar de descanso ﬁnal de varios caballeros templarios, y parece ocultar un pasadizo secreto
que conduce a una cámara subterránea.
La capilla está dispuesta según la Regla de los Templarios, un intrincado códice que los caballeros obedecieron por miedo a ser desterrados de la herman-
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dad. El ediﬁcio tiene un aspecto defensivo, con altos
muros construidos para soportar los ataques, así como
los estragos del tiempo. Según las leyendas y documentos medievales, había un pozo en los alrededores
de la capilla. Se rumorea que el pozo servía como entrada a un túnel secreto.
Otro túnel subterráneo, también secreto, pasa por debajo de la cercana ciudad de Myślibórz. La ciudad
fue fundada por los templarios en 1238. ¿Podrían los
arqueólogos estar a punto de descubrir tesoros templarios, o quizás el propio Santo Grial? El tiempo y
una cuidadosa excavación lo dirán.
Los Caballeros Templarios han fascinado durante
mucho tiempo a historiadores y arqueólogos, en parte debido a los aspectos sombríos de algunas de sus
prácticas. Fundada en Jerusalén en el siglo XII para
proteger a los peregrinos de Tierra Santa, la orden
se convirtió en una fuerza poderosa en toda Europa,
disfrutando de privilegios papales, exenciones de impuestos y generosas donaciones, al tiempo que adquiría un estatus legendario.
Se dice que se convirtieron en los protectores del
Santo Grial y del Arca de la Alianza, un cofre que
contendría restos de los 10 Mandamientos. Las historias sobre ellos han inspirado tramas en las películas
de Indiana Jones y en “El Código Da Vinci” de Dan
Brown.
En aquellos días, la aparición de los Caballeros Templarios en Polonia era moneda corriente. Los gobernantes locales querían fortalecer su poder invitando a
las órdenes militares a asentarse en sus tierras y construir comandantes.
En la Europa medieval, las comandancias eran las
unidades administrativas más pequeñas de tierra y
propiedad gobernadas por una orden militar. La investigación muestra que había tres comandancias en
este territorio: en Myślibórz, en Chwarszczany y en
Rurka. La distancia entre ellas era de aproximadamente cuatro horas a caballo.
Después de que los Caballeros Templarios fueron
expulsados de Myślibórz a ﬁnales del siglo XIII,
su legendario tesoro desapareció. ¿Será verdad que
los mismos caballeros hicieron desaparecer al Santo
Grial en las profundidades de un lago porque estaban
siendo perseguidos OTRA VEZ? Yo no lo creo, para
mí es una pista falsa para mantener en secreto el destino real de tamaña reliquia.
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Relatos...
Sobre Polska y otros relatos

Un polaco-shawnee en pie de guerra.

Sat-Okh, también conocido como Stanisław Supłatowicz, fue un polaco-shawnee que creció en Canadá
entre indios de la tribu Shawnee.
Stanisław nació en Canadá alrededor de 1922 como
hijo de una madre polaca, Stanislawa Okulska, y un
padre Shawnee. Cuenta la historia que cuando Polonia estaba dentro de la esfera del Imperio Ruso; después de la Revolución Rusa, Okulska fue exiliada por
un crimen que no cometió a un goulag en Siberia.
Pero en el trayecto ella logra escaparse y se dirigió
hacia el este. Tan al este, que llegó ¡hasta Canadá!
Allí hecha una sombra de lo que solía ser, con hambre
y desesperación se encontró con una civilización de
la que nunca había visto ni oído antes. Los Shawnee.
Entre estos nativos americanos encontró una cálida
bienvenida y una nueva vida. Se enamoró de la cultura y de su gente. ¡Si hasta se casó con un hombre Shawnee! Tuvo tres hijos entre su gente. Y el tercer hijo
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fue Stanisław Supłatowicz. Desconozco el origen del
apellido polaco (o el motivo del cambio) que adoptó
el hijo de Okulska.
A ﬁnales de la década de 1930, Sat-Okh, el tercer hijo,
se muda a Polonia. Pero no pudo elegir peor época
para conocer la tierra de su madre, porque 9 años después la Alemania nazi invade Polonia dando inicio a
la Segunda Guerra Mundial.
La suerte de Supłatowicz iba a empeorar ya que en
1940 fue arrestado por la Gestapo y deportado a Auschwitz-Birkenau. Pero, por esos giros raros del destino, repite la historia de su madre y a modo de “Deja
vu” logra escaparse del tren de la misma forma que lo
hizo su mamá años antes. Parecía que el Gran Espíritu
volvía a sonreírle.

Supłatowicz se unió entonces al Ejército Nacional en
Polonia, donde se ganó el apodo de Kozak debido a su
valentía y su estilo de lucha basado en hacer trampas.
Debido a su gallardía y arrojo durante la Segunda
Guerra Mundial, Supłatowicz ganó varias medallas,
incluida la Cruz al Valor. Este guerrero polaco-Shawnee sobrevivió a la guerra solo para ser arrestado y
encarcelado por el régimen comunista en Polonia. El
motivo: su participación en el Ejército Nacional (Armja Krajowa). No está claro cuánto tiempo estuvo en
la cárcel. Pero después de su liberación, se alistó en
la Armada de Polonia donde sirvió durante seis años.
Con el nombre de Sat Okh, Stanisław Supłatowicz
publicó varias novelas autobiográﬁcas para niños en
polaco. Fue un éxito inesperado…imagínense un indio polaco contando sus aventuras “salvajes” en Canadá. Hizo soñar a miles de chicos polacos con indios, caballos salvajes, algún que otro sheriff y una
tierra lejana y desconocida llamada: Canadá. Estos
libros fueron traducidos a varios idiomas europeos y
fueron muy populares.
Sat Okh, el gran guerrero polaco-Shawnee murió en
Gdańsk el 3 de julio de 2003.
Fuente: https://www.facebook.com/
SobrePolskaYotrosRelatos
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Ciekawe witryny
internetowe
Gołąbki postne z kaszą i
grzybami
Gołąbki postne to danie, którego nie mogło zabraknąć na wigilijnym stole. Najsmaczniejsze wspomnienie świąteczne z dzieciństwa, zaraz obok barszczu z
uszkami. Oprócz suszonych grzybów, dodajcie pieczarki. Ważne jednak, żeby wyjątkowy aromat suszonych leśnych grzybów dominował w tym daniu. Jeśli
macie sprawdzone kostki bulionowe z dobrym składem, możecie dodać jedną do gotowania gołąbków.
Sprawdźcie też pomysły na gołąbki z pieczarkami i
kaszą bulgur, soczewicą i fetą albo rybą i ryżem.
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Przygotowanie:
1. Z kapusty odrzuć wierzchnie liście, wytnij
głąb. Jeśli główka nie jest zbyt ścisła, delikatnie rozdziel liście i wrzucaj je partiami do
wrzątku na 5 minut, żeby zmiękły. Jeśli główka jest ścisła, podgotuj ją w całości w dużym
garnku, przestudź i dopiero rozdziel liście.
2. Grzyby wypłucz, zalej 4 szklankami wody,
gotuj przez 20 minut. Grzyby wyjmij, drobno
pokrój. Odlej 1,5 szklanki wywaru z grzybów
i odłóż łyżkę posiekanych grzybów (przydadzą się do sosu).
3. Do pozostałego wywaru wrzuć opłukaną kaszę i grzyby. Gotuj przez 12 minut, odcedź,
jeśli zostało zbyt dużo płynu.
4. Cebule posiekaj, zeszklij na oleju. Dodaj do
kaszy, przypraw solą i pieprzem, wymieszaj z
roztrzepanym jajkiem.
5. Farsz nałóż do liści, zwiń gołąbki, ułóż je w
garnku (warto dać na dno kilka liści kapusty),
zalej wodą. Gotuj do miękkości – ok. 40 minut.
6. Przygotuj sos grzybowy. Szalotki posiekaj,
zeszklij na maśle, dodaj mąkę. Wlej wywar
razem z grzybami. Gotuj przez 15 minut, dodaj śmietanę, przypraw solą, pieprzem i natką.
Pomysły:
Gołąbki postne możecie zrobić z kaszą gryczaną lub
ryżem. Sos grzybowy z tego przepisu będzie znakomity do pieczeni.

8 porcji
Przygotowanie: 30 minut
Gotowanie: 1 godzina 20 minut
Porcja: 214 kcal
Składniki:
Kapusta włoska lub biała 1 średnia główka
Suszone grzyby 40 g
Kasza pęczak 250 g
Cebula duża 2 szt.
Szalotki 2 szt.
Jajko duże 1 szt.
Olej 3 łyżki
Masło 1 łyżka
Mąka 1 łyżka
Śmietana 12 proc. 200 ml
Natka posiekana 1 łyżka
Sól i Pieprz

Źródło: https://praktykulinarni.com/golabki-postne-z
-kasza-i-grzybami/
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Versión Digital
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POM
Estimados Amigos,
Les informamos que el predio se encuentra Abierto al Público con las respectivos
Protocolos Sanitarios establecidos para
lugares en Espacios Abiertos.
A continuación adjuntamos los precios vigentes

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

Quienes concurren habitualmente al predio saben que es prioridad del mismo cuidar del Ambiente del mismo. Esperamos
contar, como siempre, con los cuidados
especiales que la situación actual amerita.
Muchas Gracias a Todos!
Los Esperamos!

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH
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RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI
W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGULOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy
Redakcja
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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 2020): $1000.Numer pojedynczy: $90.CENA OGŁOSZEŃ:
Nekrologi: $400.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.

