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PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY

Poniedziałek Wielkanocny w Kościele Katolickim 
jest drugim dniem oktawy wielkanocnej.
W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów 
wodą inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do 
dawnych praktyk pogańskich, łączących się z sym-
bolicznym budzeniem się przyrody do życia i co roku 
odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. 
Śmigusem (z niem .Schmechostern - czyli  bić 
na Wielkanoc; schmechen= bić, uderzać, Oster-
n=Wielkanoc) zwano zwyczaj oblewania wodą, 
głównie dziewcząt na wydaniu i młodych kobiet, a 
także smaganie się zielonymi  gałęziami  i witkami 
wierzbowymi lub uplecionymi z nich batami (był 
to tzw. śmigus zielony). Na Śląsku Cieszyńskim np. 
najpierw polewano wodą gospodynie i ich córki, a 
następnie suszono je , uderzając korwaczami , czyli 
biczami  uplecionymi z  wierzbowych gałązek. Na-
tomiast dyngusem (z niem. dingen = wykupywać) 
zwano pochody młodzieży męskiej, często w prze-
braniach i z różnymi rekwizytami (np. z traczykiem, 
z barankiem, z kurkiem dyngusowym), połączone 

zawsze z wesołą kwestą świąteczną -  z wyprasza-
niem darów, przede wszystkim jaj wielkanocnych i 
świątecznego jadła. W Małopolsce, głównie w Lima-
nowej i okolicach chodzili przebierańcy zwani dzia-
dami śmigustnymi  lub słomiakami, ponieważ nosili 
słomiane czapy i opasywali się powrósłami ze słomy. 
W Polsce  centralnej, a głównie nad Pilicą, w okoli-
cach Rawy Mazowieckiej, a także Łowicza, Sierad-
za i Łęczycy, Na Śląsku i w Wielkopolsce, w okoli-
cach Kalisza, w Poniedziałek Wielkanocny chodzono 
kurkiem dyngusowym, żywym, a czasem z wyp-
chanym lub glinianym kogutem umieszczonym na 
dwukołowym, czerwonym wózeczku. Wózek toczyli 
chłopcy zwani kurcarzami. Po dyngusie chodzono 
z traczykiem lub inaczej z barankiem  wielkanocn-
ym; był to umieszczony w umajonym ogródku tracz 
z drewna lub baranek z piłą w łapkach-  pamiątka 
tego, że mały Jezus pomagał św. Józefowi – cieśli w 
jego zajęciach. Na Ziemi Krakowskiej chodzono z 
ogrojczykiem, czyli z wózeczkiem ogrodzonym sz-
tachetkami, wysłanym mchem lub zielona bibułką. 
Wożono w nim fi gurkę Chrystusa Zmartwychwstałe-
go z czerwoną chorągiewką i ręką uniesioną w bło-
gosławiącym geście.
Każdego roku, w Poniedziałek Wielkanocny ( i także 
w następujący po nim Wtorek) mieszkańcy Krakowa 
odwiedzają tłumnie kiermasz świąteczny zwany 
emausem  (od nazwy biblijnego miasteczka Emaus, 
do którego według Ewangelii św.Łukasza szedł z 
dwoma młodzieńcami zmartwychwstały Chrystus).  
Wyłącznie krakowskim zwyczajem była niegdyś 
rękawka  odbywająca się we Wtorek Wielkanocny, 
zwany także trzecim dniem świąt Wielkanocy. W tym 
dniu Krakowianie udawali się tłumnie na wzgórze 
na Krzemionkach (legenda głosi, że jest to kopiec 
Kraka, mitycznego założyciela krakowskiego gro-
du, który rzekomo usypano nosząc ziemię w rękach 
i w rękawach) i zrzucali z góry jabłka, jajka i resztki 
święconego, czekali na nie i chwytali je biedacy, a 
zwłaszcza ciągle głodni krakowscy żaczkowie.
Wśród licznych zwyczajów i obrzędów związanych 
z tym dniem nie brakuje również momentów poważ-
niejszych i bardziej uroczystych. Do takich należy 
obyczaj święcenia pól kropidłem z palmy wielkanoc-
nej, wcześnie rano w Poniedziałek Wielkanocny, za-
chowany dotychczas na Ziemi Sądeckiej, Rzeszows-
kiej i Tarnowskiej. O świcie gospodarze udają się na 
swe pola, aby pomodlić się, skropić zagony  wodą 
święconą i przyklękając przed każdą skibą, wbić w 
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Rękawka

Kopiec Krakusa corocznie we wtorek po Świętach 
Wielkanocnych zmienia się w pole walk rycerskich 
i osadę średniowieczną. Nazwę odbywającej się tu 
Rękawki językoznawcy odnoszą do czeskiego ra-
kew – trumna lub serbskiego raka – grób, co mogłoby 
potwierdzać, że kopiec był miejscem kultu zmarłych 
przodków lub po prostu mogiłą. Natomiast legenda 
mówi, że poddani Kraka nosili ziemię na jego kurhan 
w rękach i rękawach, co uwieczniła nazwa.
W czasach przedchrześcijańskich kopiec był przy-
puszczalnie miejscem słowiańskich zaduszek, obcho-
dzonych wiosną. Chrześcijaństwo adaptowało dawny 
zwyczaj i, choć dzień Wszystkich Świętych przenie-
siono na listopad, urządzanie tu uroczystości ku czci 
zmarłych (także pogrzebowych – stypy odprawiano 
tu jeszcze w 1836 roku!) przetrwało w ludowej tra-
dycji.
Z czasem te uroczystości odpustowe zmieniły się w 
festyn. Podczas zabaw palono tu ogniska, urządzano 
zawody szermiercze, a biednym rzucano jedzenie i 
pieniądze. Zwyczaj ten zachowano nawet wtedy, gdy 
Rękawkę przeniesiono spod kopca w okolice kościo-
ła św. Benedykta. Zmianę tę wymusili w XIX wieku 
Austriacy, którzy przejęli teren na cele wojskowe i 
wokół kopca wybudowali fort. Również oni zakazali 
rzucania jedzenia i pieniędzy biedocie, argumentując, 
że uwłacza to ludzkiej godności. Pozostały zatem za-
bawy – wspinanie się po słupie, wyścigi w workach 
– i jarmark.
Odpust do dziś zajmuje miejsce pod kościołem na 
Wzgórzu Lasoty. Natomiast świętowanie wróciło pod 
kopiec Krakusa. Dzięki Domowi Kultury Podgórze 
w powielkanocny wtorek rozkłada się tam średnio-
wieczna wioska, w której możemy poznać styl życia, 
stroje, rzemiosło i broń dawnych Słowian.

Źródło: http://www.krakow.travel/artykul/187/re-
kawka 

fot. A. Korbiel

nią mały krzyżyk palmowy lub ułamek palmy wielka-
nocnej – na błogosławieństwo boże i na pomyślność 
wszystkich prac rolniczych. Dotychczas jeszcze, po 
zakończeniu tego obrzędu,  na polach rozpala się og-
niska i smaży na nich jajecznicę. Spożywa się ja wraz 
z przyniesionymi z domu resztkami święconego. Pa-
lenie ogni na polach sprzyja spotkaniom i sąsiedzkim 
pogawędkom. Gospodarze nawołują się, zapraszają 
do swych ognisk, częstują się wódką, jajecznicą i do-
mowymi specjałami.
Na Śląsku Raciborskim, we wsi Pietrowice Wielkie, 
w Poniedziałek Wielkanocny odbywa się  procesy-
jny objazd pól  zwany niekiedy procesją stu koni. Na 
czele procesyjnego orszaku jedzie konno ksiądz pro-
boszcz, w uroczystych, mszalnych szatach, w asyście 
najznaczniejszych gospodarzy, z których jeden trzy-
ma w ręku krucyfi ks, drugi fi gurkę Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Orszak ten objeżdża wieś i należące 
do niej pola, po czym udaję się do pobliskiego, XVII 
– wiecznego kościółka pątniczego, pod wezwaniem 
Świętego Krzyża, w Pietrowicach Starych. Nabożeńs-
two kończy się uroczystym błogosławieństwem pro-
cesyjnego orszaku konnego. W drodze powrotnej 
procesja jedzie inna drogą, ale także granicami para-
fi i, obrzeżami pól i łąk, błogosławiąc ziemi i  wszys-
tkim uprawom.
Tradycją Poniedziałku Wielkanocnego na wsiach 
było, i jest do dzisiaj w niektórych regionach połud-
niowej Polski, robienie psikusów sąsiadom. Zamie-
niano bramy, na dachach umieszczano narzędzia rol-
nicze, chowano wiadra na wodę.
fot. Artur Warchala / Muzeum Rolnictwa im. ks. Kr-
zysztofa Kluka w Ciechanowcu

Źródło: https://www.facebook.com/PolonijnaAgenc-
jaInformacyjna/posts/904605813449992 
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Relatos...
“¡LIBERTAD!”

El 12 de abril de 1945 se dio la Liberación del Sta-
lag 6C Oberlangen, el único campo de prisioneros de 
guerra para mujeres, específi camente para las HE-
ROÍNAS del Levantamiento de Varsovia.
Desde la torre de vigilancia del campo de concentra-
ción OBERLANGEN, dos soldados nazis ven incré-
dulos una imagen de película de terror. A lo lejos pero 
con marcha decidida se acercan un tanque, un moto-
ciclista y dos autos de reconocimiento aliados. Con 
ellos una serie de disparos que se repiten de tanto en 
tanto no detienen su marcha. Por fi n llegan  a la puerta 
doble y pesada del campo, entonces el tanque la gol-
pea y seguidamente abre fuego hacia las ventanas de 
la torre de vigilancia donde segundos antes los solda-
dos habían visto su llegada y ahora yacen en el piso. 
Después de esa entrada triunfal, salen  doce guardias 
alemanes con los brazos en alto pidiendo un alto al 
fuego. El tanque implacable golpea la segunda puerta, 
la interior, y se detiene ante un alemán de alto rango 
que entrega su arma gritando: “¡Entrego el campo!”.
El general que sale de “la bestia de acero” ve una si-
lueta menuda pero, notoriamente femenina, que sale 
corriendo de una barraca cercana. Es una mujer muy 
joven, que lleva una gorra de guarnición con un águi-
la blanca...¡el Orzeł Biały, el Orzeł Polski! y un ban-
derín del séptimo regimiento de Lublin Ulans. Sor-
prendido, se queda mudo mientras ella le  pregunta 
desde atrás de un alambrado de púas:
 -”¿English? ¿Français? ¿American? ¿Canadá sind 
Sie?”
El general, entonces, saca pecho y le responde: -” 
¡Polacos, somos polacos, señorita! ¡Somos la 1.ª Di-
visión Blindada, querida!
- “¡Polacos, oh Dios, polacos! Somos del Ejército 
Nacional, del Armja Krajowa, del Levantamiento de 
Varsovia!
Las lágrimas se comparten entre esos dos compatrio-
tas como si fueran hermanos de sangre y no de armas.
Casi enseguida, otras mujeres salen de los barracones, 
con sus uniformes harapientos y los corazones felices. 
Los soldados no lo pueden creer. Todo un ejército de 
mujeres sobrevivientes del Levantamiento los salu-
dan con entusiasmo, algunas son demasiado jóvenes 
y otras demasiado viejas...”pero todas son heroínas de 
mi patria”, piensa el general con orgullo.
De repente, una mujer mayor se destaca del grupo y 

da la orden de hacer silencio y de ordenarse. Todas 
asumen una formación, y la mujer que dio la orden y 
obviamente de mayor rango, se vuelve hacia el gene-
ral y dándole la deferencia militar que le corresponde 
le dice: “Debo informar a Ud que hay aquí un batallón 
femenino que se hizo cargo de la defensa de Varsovia. 
Presentes, hay 1.716 soldados, 20 en la enfermería y 
siete infantes. Nos alegra verlos”.

Y así fue como se liberó el Stalag 6C en Oberlangen, 
Alemania, el 12 de abril de 1945. 
Era un campo “raro”, no demasiado grande en com-
paración con la mayoría de los campos nazis. A pocos 
metros del campo había un  cementerio, sin cruces 
ni marcas, pero todos sabían que los que estaban ahí 
habían sido antiguos prisioneros polacos .Cuando  
llegaron las nuevas prisioneras, el campo ya estaba 
bastante abandonado y descuidado.
El único campo de prisioneros de guerra para mujeres 
en toda Europa en tiempos de guerra y, de hecho, en la 
historia, fue OBERLANGEN  con sus 1.721 prisione-
ras. Todas combatientes de la resistencia polaca que 
habían luchado en el Levantamiento de Varsovia de 
1944 contra las fuerzas de ocupación alemanas. Jun-
to con sus compañeros de armas masculinos, fueron 
reconocidas como combatientes de un ejército aliado 
y, por lo tanto, tenían derecho a ser tratadas con el de-
bido respeto por los nazis como PRISIONERAS DE 
GUERRA, según la Convención de Ginebra esta era 
una verdad indiscutible.
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Los alemanes nunca supieron bien qué hacer con tan-
tas mujeres soldados que debían ser tratadas como 
prisioneros de guerra. Nunca habían oído hablar de 
algo así...”¡¿una mujer soldado?!¡¿una prisionera de 
guerra?!¡las mujeres no son soldados!¡es una barba-
rie!¡¿dónde se ha visto esto?!:..¡ja! ¡Qué sorpresa y 
qué lección de feminismo le dieron las polacas a esos 
nazis!.

Los libertadores fueron las fuerzas polacas de la 1 
era. División Blindada comandada por el general Sta-
nisław Maczek. Habían aterrizado el Día D en Fran-

cia, lucharon para cerrar la brecha de Falaise y luego, 
junto con el 1er. Ejército Canadiense, se abrieron paso 
hacia el norte a través de Bélgica y los Países Bajos.
Dado que en el momento de la liberación del campo 
de Oberlangen la guerra casi había terminado, los sol-
dados polacos se dirigieron ahí desde Italia y Francia, 
y algunos aviadores polacos en Inglaterra incluso to-
maron sus Spitfi res y volaron (algunos se “olvidaron” 
de avisarle al jefe que se llevaban el avión de presta-
do pero como ya estaba terminando la guerra y había 
1721 damas polacas que necesitaban ser “rescatadas”, 
los británicos simplemente miraron para otro lado)
Fue una reunión muy feliz para los polacos, reunien-
do a hermanos y hermanas, padres e hijas y muchos 
amigos. Ninguno tenía idea de lo que le había sucedi-
do al otro cuando la guerra llevó a algunos al Gulag 
de Stalin, a otros a los campos de batalla de Francia 
y África del Norte, y los que se quedaron fue para 
luchar contra la siniestra ocupación en casa.
Entre las soldados mujeres que estuvieron prisione-
ras en OBERLANGEN , una de ellas tenía los ojos 
marrones como el café más dulce, una voz suave y 
fi niiita como un pajarito capaz de cantar como una 
soprano, tenía unas manos curtidas y tiernas que me 
acariciaban cada vez que apoyaba la cabeza en su re-
gazo. Sí, una de ellas fue mi Babcia Hanna.

▪En las fotos la dama del retrato es mi preciosa y va-
liente Babcia Hanna. Luego, un distintivo de su “esta-
día” como prisionera de OBERLANGEN. 

https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRela-
tos

Historia 15-latki, która po Po-
wstaniu trafi ła do obozu jeniec-

kiego dla kobiet w Oberlangen

Aleksandra Diermajer, rocznik 1929, na zdjęciu 

z czasów wojny wygląda bardziej na dziecko niż 

nastolatkę. Nie była najmłodszym żołnierzem Po-

wstania Warszawskiego, za to na pewno jedną z 

najmłodszych kobiet jeńców wojennych. Opowia-

da o tamtych dniach Rafałowi Geremkowi (8 sierp-
nia, 2019).
Proszę spojrzeć na to zdjęcie, tak wyglądałam. War-
kocz, dziecinna buzia. Dowódca w czasie powstania 
powiedział mi, że dzieci powinny siedzieć w domu. 
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Ależ poczułam się dotknięta, uważałam się za żoł-
nierza! Jestem warszawianką od czterech pokoleń, 

od 1943 roku byłam w podziemnym harcerstwie i 
co, miałabym w domu siedzieć, gdy Warszawa wal-
czy? Razem ze starszą siostrą z utęsknieniem czeka-
łyśmy na wybuch powstania. W kółko myślałyśmy i 
rozmawiałyśmy o walce. O zemście za te wszystkie 
upokorzenia. W 1943 roku Niemcy wyrzucili nas z 
mieszkania. Mnie, mamę i siostrę z naszego miesz-
kania przy ul. Wilanowskiej. Wprowadziło się tam 
niemieckie małżeństwo. Mojej przyjaciółce Ines bra-
ta rozstrzelano na Pawiaku, a jej ojciec szantażowany 
przez gestapo w ostatnich dniach lipca 1944 roku rzu-
cił się z okna. Każdy miał swoje nieszczęścia, każdy 
miał swoją straszną historię.
Kiedy przyszło powstanie, matka nie próbowała mnie 
zatrzymać, choć nie była na to przygotowana. My-
ślała, że pójdzie tylko moja starsza siostra, Irena. 
Mama dała mi na drogę cztery białe kołnierzyki do 
przypinania i powiedziała: – Pamiętaj, żebyś każdego 
dnia dobrze wyglądała. Jak inni w wieku przedpo-
borowym dostałam przydział do Wojskowej Służby 
Społecznej Armii Krajowej, która powstała szóstego 
dnia powstania z rozkazu płk. Antoniego Chruściela 
„Montera”. Naszym zadaniem była pomoc ludności 

cywilnej: roznosiłyśmy ludziom siedzącym w piw-
nicach mleko, żywność, ubrania i prasę powstańczą. 
Chodziłyśmy głównie na bliską Wolę, gdzie w sierp-
niu nie było zaciętych walk.
Prawdziwa wojna
Służyłam w punkcie medycznym, gdzie nauczyłam 
się robić zastrzyki. Przez przypadek zrobiłam kiedyś 
zastrzyk zabitemu człowiekowi, za co sanitariuszka 
mocno mnie skarciła. Najgorsze było jednak przede 
mną. W pierwszych dniach września podczas od-
gruzowywania domu na ulicy Tamka ktoś podał mi 
zawiniątko. Cofnęłam się z przerażeniem, to było 
zmiażdżone niemowlę. Leżało na piersiach matki, 
gdy runął na nią gruz. Parę dni później dostałam za-
danie: przejść wraz z materiałami opatrunkowymi 
pod barykadą na Nowym Świecie, między Foksal a 
Chmielną. Niemieccy snajperzy ostrzeliwali baryka-
dę z góry z gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, 
musiałam się czołgać. Pełzłam więc przywarta do zie-
mi, brnęłam obok rozszarpanych ciał, rozwleczonych 
wnętrzności Niemców zabitych tu wcześniej. Czułam 
tak ogromne napięcie, że nic nie słyszałam. Jakbym 
utraciła słuch na ten czas, zanim nie dotarłam do celu. 
Od początku września trzymałam się z siostrą, która 
była sanitariuszką. I wspólnie podjęłyśmy decyzję, 
by pójść do niewoli razem z żołnierzami. Jako ko-
biety, prawie dzieci, mogłyśmy wyjść z cywilami, ale 
uważałyśmy, że to niehonorowe. Skoro żołnierz prze-
grał, musi iść do niewoli – mówiłyśmy. Poddałyśmy 
się wraz ze zgrupowaniem „Krybar”. Trafi łyśmy do 
obozu w Ożarowie pod Warszawą. Spaliłam kenkartę 
i twierdziłam, że mam 19 lat – w strachu, że 15-latki 
Niemcy mogliby nie uznać za żołnierza.
On nie widział nagiej kobiety

Początkowo trafi łyśmy do męskich obozów jeniec-
kich. Pierwszym był Fallingbostel w Dolnej Saksonii. 
Tam odezwała się moja arytmia serca. Brakowało mi 
tchu, robiło się słabo, ktoś zaprowadził mnie do leka-
rza. To był Polak, jeniec jak inni. Rozebrałam się, a on 
popatrzył na mnie i mówi: „Od pięciu lat nie widzia-
łem nagiej kobiety”. A ja, jak dzieciak, zamiast się 
odszczeknąć, wystraszyłam się. Chwyciłam ciuchy w 
garść i w nogi. W październiku 1944 roku przerzucono 
nas z Fallingbostel do położonego niedaleko obozu w 
Bergen-Belsen. Niektóre z kobiet spotkały tam swo-
ich mężów, żołnierzy, którzy trafi li do niewoli jeszcze 
w 1939 roku. Męskie i żeńskie baraki oddzielone były 
drutami kolczastymi, więc rozdzieleni małżonkowie 
rzucali sobie karteczki z przywiązanymi kamyczkami 
albo głośno krzyczeli do siebie. Pamiętam, jacy byli 
szczęśliwi mimo wszystko. W Bergen-Belsen jedna z 

Aleksandra Diermajer w 1943, gdy wstąpiła do harcerstwa
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naszych ofi cerek zaproponowała, żebym została ich 
ordynansem. Powiedziała, że to prawie pewne, że 
będą nas wywozić na roboty, a ja byłam chuda, lichej 
budowy ciała i mogłabym nie dać rady. Kobiety ofi -
cerowie miały zostać przewiezione do ofl agu, a 10 z 
nich wedle konwencji genewskiej przysługiwał ordy-
nans. Najpierw się ucieszyłam, ale potem zawahałam. 
Byłam harda, nie chciałam, żeby ktoś traktował mnie 
jak służącą. Pomyślałam, że odmówię, zaryzykuję. 
Może jednak wyślą mnie do stalagu, obozu jeniec-
kiego dla zwykłych żołnierzy i podofi cerów. Niemcy 
cały czas namawiali, byśmy dobrowolnie poszły na 
roboty. Kusili lepszym wyżywieniem, lepszymi wa-
runkami życia. Odmawiałyśmy. Przecież jesteśmy 
żołnierzami, a ci – wedle konwencji genewskiej –nie 
mogą być zmuszani do niewolniczej pracy.
W listopadzie wywieźli nas pod przymusem do go-
spodarstwa w górach Harzu wraz z grupą 40 dziew-
cząt. Spędziłyśmy tam kilka tygodni, m.in. pakując 
fasolę do worków. Pewnego dnia w gospodarstwie 
pojawili się policjanci i próbowali nas zmusić do 
zdjęcia dystynkcji wojskowych z mundurów. Sta-
łyśmy w dwuszeregu, żadna z dziewcząt nawet nie 
drgnęła. Wtedy oni zaczęli zdzierać nam opaski. Były 
przyszyte. Wyciągnęli scyzoryki i pruli. A my nic, sta-
łyśmy w szyku. Były wśród nas kobiety ofi cerowie, 
które po niemiecku zaczęły głośno żądać przewiezie-
nia nas do obozu jenieckiego. Niemcy nazywali nas 
buntowniczkami, 10 z nas trafi ło na kilka tygodni do 
obozu koncentracyjnego. W końcu wysłali całą na-
szą czterdziestkę do obozu jenieckiego dla kobiet w 
Oberlangen.
Buty za tytoń
Przyjechałyśmy w wigilijny wieczór. Było ciemno, 
nie miałyśmy nic do jedzenia. Obóz robił  przygnę-
biające wrażnie. Stare, rozpadające się baraki, wokół 
torfowiska i mokradła. Każdego dnia czekało się na 
dwie kromki chleba, dwa deka margaryny i łyżeczkę 
cukru. W południe niepełna menażka zupy z brukwi: 
każda najpierw sprawdzała, czy trafi ł jej się ziem-
niak. Czekałyśmy na paczki z Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża. Były w nich konserwy i tytoń, 
świetny towar. Wymieniałyśmy go na inne dobra z 
wachmanami, a czasem także z nałogowymi palacz-
kami z obozu. Za papierosy, które znajdowały się w 
paczce, kupiłam sobie nowe buty, bo stare z powsta-
nia się rozpadły. Jedzenie z paczek podgrzewałyśmy 
na minipiecykach zrobionych z puszek. Wycinało się 
w nich dziury, podkładało zwitki papieru, kawałki 
tektury, drzazgi, podpalało i gotowe. Dobierałyśmy 
się w takie dwu-, trzyosobowe grupy: jedna na przy-

kład potrafi ła handlować z Niemcami, druga gotowa-
ła, a trzecia załatwiała opał. Był niezbędny, bo bara-
ki były prawie nieogrzewane, a mróz coraz większy. 
Wyłamywałyśmy deski z prycz: na początku pobytu 
prycza liczyła osiem desek, a na końcu trzy. Okra-
dałyśmy niezamieszkane baraki – jedna z nas prze-
mykała się w nocy i wyrywała deski. W zimie woda 
zamarzała w kranach. Bardziej zahartowane myły się 
śniegiem, inne w ogóle. Któraś wpadła na pomysł, 
żeby szyć rękawiczki z kawałków koca, którymi się 
przykrywałyśmy. Ale dla wielu dziewczyn był to mo-
ralny problem. Dyskutowałyśmy: czy wolno nam ob-
cinać owe koce? Przecież jak do tego obozu przyjdą 
po nas mężczyźni, to koce mogą być za krótkie!
Wykłady w ciemnościach

Naszą komendantką była porucznik Maria Mileska 
„Jaga”, jedna z tych ofi cerek, które przeniknęły do 
obozu, ukrywając stopień ofi cerski przed Niemcami. 
Podziwiałam ją. Świetnie zbudowana, wyprostowa-
na, jej buty lśniły nawet w obozie. Miała  instynkt 
wodzowski, coś takiego, że budziła respekt nawet 
wśród Niemców. Potrafi ła nas bronić przed bzdurny-
mi zarządzeniami komendantury obozowej, takimi 
jak wyprowadzanie chorych na apel. Było wśród nas 
sporo dobrze wykształconych kobiet, z dyplomami 
wyższych uczelni. Kilka miało doktoraty. Wieczora-
mi organizowały wykłady. Prelegentka siadała wyso-
ko na trzeciej pryczy, by jej głos słyszany był w całym 
baraku. Słuchałyśmy w całkowitych ciemnościach. 
Pamiętam opowieści Heleny Zelwerowiczówny o 
teatrze i recytacje Zosi Książek, która w powstaniu 
straciła wzrok. Jednak po latach w pamięci zostały 
mi przede wszystkim żołnierskie piosenki „Bagnet 
na broń”, „Serce w plecaku”, i te, które układałyśmy 
same. Proszę posłuchać:
„Wkoło moczary, dzikie pustkowia
W sercu apatia, tęsknota wre
Że nam jest smutno
nikt się nie dowie,
Że serce płacze, że jest źle
Już idzie mięta, pijmy dziewczęta, utopmy troski w 
blaszanki dnie
Choćbyśmy chciały, nikt się nie dowie
Jak źle w stalagu VI C”.

Flaga z wsypy

W ostatnie dni przed wyzwoleniem Niemcy przestali 
nas karmić. To już nie była zła wola strażników, od-
dali nam nawet klucze do magazynów, żebyśmy same 
zobaczyły, że nic nie ma. Pozwalali chodzić do bau-
erów, u których mogłyśmy kupić kartofl e w zamian 
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za papierosy.  12 kwietnia około szóstej wieczorem 
usłyszałyśmy strzały i komendy, żeby chować się do 
baraków. W chwilę potem czołg staranował bramę i 
ostrzelał wieżę wartowniczą. W prześwicie między 
barakami zobaczyłam pierwszego żołnierza. Był w 
mundurze, w hełmie, biegł pochylony przez środek 
obozu. Całą grupą wyszłyśmy na zewnątrz, dyżurne 
zaczęły zagadywać po angielsku. Ale to byli Pola-
cy. Patrol Dywizji Pancernej Maczka. Nad barakami 
chwilę później zawisła polska fl aga uszyta z wsypy 
na kołdrę jeszcze na Wielkanoc. Na uroczystym apelu 
przeżyłam swoją chwilę dumy: stałam w pierwszym 
szeregu, bo miałam stosunkowo porządny mundur. 
Niedługo później „maczkowcy” urządzili nam małe 
sanatorium w innym obozie w nieodległej miejsco-
wości Niederlangen. Tego było nam trzeba, bo były-
śmy wyczerpane, większość od wielu miesięcy nie 
miała miesiączki. Chciałyśmy szybko nabrać sił, bo 
myślałyśmy, że zbliża się kolejna wojna. Niektóre 
wracały do zdrowia bardzo szybko, bo pamiętam ro-
manse z żołnierzami. Pary obściskiwały się w bara-
kach, w krzakach, gdzie tylko się dało. Jeśli któraś nie 
wróciła na noc do obozu, komendantka wysyłała ją na 
kilka dni do aresztu. Wielkim świętem w owym Nie-
derlangen były odwiedziny generała Bora-Komorow-
skiego, wodza naczelnego powstania. Bór krzyknął 
podczas apelu: „Czołem, żołnierze!”, a my z radością 
odpowiedziałyśmy: „Czołem, panie generale!”. Nasz 
wódz wiedział, jak się do nas zwracać. Wcześniej 
przyjechał tu gen. Klemens Rudnicki, bohater spod 
Monte Cassino, i kiedy rzucił: „Czołem, ochotnicz-
ki!”, nikt mu nie odpowiedział.

Beczki śmiechu

Niedługo potem odnalazła mnie matka, którą wywie-
ziono na roboty. Wszystkie trzy – ja, siostra i mama 
– zostałyśmy przyjęte do oddziału kobiecego Dywi-
zji Pancernej Maczka. Wraz z nią wyjechałyśmy do 
Anglii i tam nas zdemobilizowano. Znalazłyśmy się 
w końcu w obozie przejściowym w Szkocji, w meta-

lowych barakach zwanych od swojego kształtu becz-
kami śmiechu. Patrzyłyśmy na kolejne statki wiozące 
naszych do Polski i biłyśmy się z myślami. Wracać 
czy nie? Siostra postanowiła, że zostaje w Anglii, 
my z mamą zdecydowałyśmy się wracać.  Nigdy nie 
żałowałam powrotu do Polski. Wyszłam za mąż za 
powstańca, wychowaliśmy dwóch synów. Młodszy 
obronił pracę magisterską na Wydziale Historii Uni-
wersytetu Warszawskiego: „Życie codzienne war-
szawskiego konspiranta”. Trudno dzisiaj przekazać 
młodym prawdę o tamtym czasie. Najbardziej irytu-
je mnie pytanie o sens powstania. Przecież dziś, gdy 
wszyscy są przeczuleni na punkcie jakiegokolwiek 
ograniczenia wolności, tym bardziej powinni nas ro-
zumieć.  Myśmy wolności nie mieli żadnej, zamiast 
niej odbieraliśmy codzienną lekcję upokorzenia. Dla-
tego chcieliśmy walczyć, być żołnierzami. Jeśli ktoś 
pyta o sens powstania, odpowiadam więc: byłam żoł-
nierzem, a żołnierze wykonują rozkazy.

Rafał Geremek/NB
Rafał Geremek – dziennikarz, reżyser i publicysta. 

Jego dokumentalny fi lm „Rzeź Woli” otrzymał nagro-

dę w kategorii „Najlepszy fi lm telewizyjny” na Mię-

dzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych w 

Rijece.

https://www.britishpoles.uk/historia-15-latki-ktora
-po-powstaniu-trafi la-do-obozu-jenieckiego-dla-ko-
biet-w-oberlangen/

Fot: DW/M. Sieradzka

piątek, 23 kwietnia 2021 

Interesująca lektura na Dzień 

Ziemi. Rozsądny głos pana Alana 

Jones’a.
Anna Hudyka

Ponieważ wczoraj (22.04) na całym świecie ob-

chodzony był Dzień Ziemi  z tej okazji postanowi-
łam zmieścić wypowiedź pewnego australijskiego 

dziennikarza – pana Alana Jonesa z telewizji Sky 

News.

Jak dla mnie głos rozsądku w tej sprawie.

Naprawdę, bardzo wyważone, zdroworozsądkowe i 
racjonalne podejście do jakże modnego obecnie tema-
tu eko (ideologii/terroryzmu❓) i powtarzam: skończ-
my wreszcie z hipokryzją oraz okłamywaniem same-



go siebie, przy równoczesnym nawoływaniu do tego 
innych, bo niestety, ale inaczej owego zjawiska na
zwać się nie da (choćby się nie wiem, jak chciało, 
ja w każdym razie nie mam najmniejszego zamiaru 
bawić się w tzw. „ładne słówka” a tzw. poprawność 
polityczna nie jest dla mnie)❗

P.s.
Subiektywna ocena.
Tegoroczna zima: najbardziej mroźna, najdłuższa, z 
największą i najdłużej utrzymującą się ilością leżące-
go śniegu od lat.
Obecna wiosna: praktycznie jej nie ma. Brak! Naj-
gorsza pogoda od lat, najzimniejsza z najniższą tem-
peraturą sporo odbiegającą od średniej. Jednym sło-
wem: najpaskudniejsza od dawna❗❗❗ 

A teraz głos należy już do pana Alana Jonesa:

Obłuda obrońców klimatu. Dziennikarz poucza 

młodych aktywistów

MK, MNIE 24.09.2020

Jesteście pierwszym pokoleniem, które wyma-

ga klimatyzacji i telewizorów w każdej klasie – 
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(ze str. 8) zwrócił się do młodych aktywistów klimatycznych 

dziennikarz Sky News Alan Jones. W bardzo moc-

nych słowach skrytykował protesty przeciwko glo-

balnemu ociepleniu, których symbolem jest m.in. 

szwedzka nastolatka Greta Thunberg. – Obudźcie 

się, dorośnijcie i zamknijcie się – podsumował au-

stralijski prezenter.

zdj. https://www.tvp.info/50019561/mlodziezowy-straj-
k-klimatyczny-dziennikarz-sky-news-alan-jones-poucza
-mlodych-aktywistow-obudzcie-sie-dorosnijcie-i-zamknij-
cie-sie-wieszwiecej

Dziennikarz odczytał przesłany mu przez widza 
list, który – jak przyznał – ma większe znacze-
nie niż większość komentarzy na temat „oszu-
stwa związanego z globalnym ociepleniem”. Za-
rzuca młodzieży, że „całe dnie i noce” spędza na 
korzystaniu z urządzeń elektronicznych, a póź-
niej strajkuje w związku ze zmianami klimatu.
– Jesteście pierwszym pokoleniem, które potrze-
buje klimatyzacji w każdej klasie. Chcecie mieć 
telewizor w każdym pokoju, a wszystkie zaję-
cia macie skomputeryzowane – wyliczał Jones.

Wskazał, że większość młodych ludzi jak ni-
gdy wcześniej w drodze do szkoły nie korzystają 
ani z rowerów, ani nie chodzi do niej pieszo. Za-
miast tych ekologicznych możliwości przemiesz-
czania się – kontynuował – jeżdżą „karawanami 
prywatnych samochodów, które blokują podmiej-
skie drogi i utrudniają ruch w godzinach szczytu”.

– Jesteście jak dotąd największymi konsumentami 
wyrobów gotowych. Kupujecie najnowsze, drogie 
i luksusowe przedmioty, aby być modnymi. Nawet 
wasza rozrywka pochodzi z urządzeń elektrycznych 
– argumentował.

foto. Anna Hudyka

Źródło: https://moimokiem-bezfi kcji.blogspot.com/
search?updated-max=2021-04-27T00:00:00Z&max
-results=7
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ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II – 
KAROLA WOJTYŁY

16 lat temu, 2 kwietnia 2005 r., w Watykanie zmarł papież św. Jan Paweł II, wielki Polak – Karol 
Wojtyła. Był on uosobieniem epoki, w której przyszło mu żyć, oraz świadkiem historycznych wy-
darzeń, które ukształtowały jego światopogląd i postawę. Piętno na jego życiu odcisnęła również 
II wojna światowa – właśnie w tym okresie rozpoczął studia uniwersyteckie, odkrył swój talent 
literacki i wybrał drogę powołania kapłańskiego.

W 1939 r. dziewiętnastoletni Karol Wojtyła był studentem drugiego roku studiów polonistycznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Początek wojny brutalnie przerwał marzenia o dalszej nauce – w czasie 
Sonderaktion Krakau był świadkiem aresztowania jednego ze swoich profesorów, Kazimierza Nitscha. 
Od 1940 r. pracował w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie w zakładach chemic-
znych w Borku Fałęckim pod Krakowem.
W lutym 1941 r. stracił ojca, Karola Wojtyłę. Śmierć drugiego z rodziców, po odejściu matki Emilii w 
1929 r., w sposób szczególny wpłynęła na życiowe wybory przyszłego papieża, umacniając jego wiarę 
i jeszcze bardziej przybliżając do Boga. Już w 1942 r. postanowił poświęcić się kapłaństwu i wstąpił 
do Tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie studiów teologicznych 
ujawniły się niepospolite zdolności Karola Wojtyły, który od kwietnia 1945 do 5 sierpnia 1946 r. pra-
cował jako asystent i prowadził seminarium z historii dogmatów. Równolegle studiował fi lozofi ę na 
konspiracyjnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od sierpnia 1944 
r. do momentu wejścia Armii Czerwonej do Krakowa w styczniu 1945 r., wraz innymi alumnami, 
ukrywał się w pałacu ks. kard. Adama Sapiehy, by uniknąć aresztowań, które na masową skalę prow-
adzili wówczas Niemcy. Pod koniec II wojny światowej napisał swoją pierwszą dużą pracę naukową 
– dysertację magisterską Pojęcie środka zjednoczenia duszy z Bogiem w nauce św. Jana od Krzyża.
Okres II wojny światowej przypada także na rozwijanie pasji do teatru i talentów poetyckich Wojtyły. 
W 1939 r. powstał jego pierwszy zbiór wierszy Renesansowy psałterz. Wraz z przyjacielem z dziecińs-
twa Mieczysławem Kołtarczykiem zorganizował w okupowanym Krakowie konspiracyjny Teatr Rap-
sodyczny, w którym był aktorem i reżyserem. Talent literacki, a także wrażliwość na piękno i literaturę, 
znacząco wpłynęły na fi lozofi ę i teologię przyszłego papieża.
Doświadczenie II wojny światowej wywarło wpływ również na nauczanie Karola Wojtyły, który w 
czasie swego pontyfi katu był zdecydowanym przeciwnikiem działań wojennych i potępiał konfl ikty 
zbrojne. Niejednokrotnie wzywał wojujące strony do chrześcijańskiego humanizmu i poszanowania 
ludzkiego życia. W przemówieniach i kazaniach często odnosił się do bohaterów z czasów II wojny 
światowej. Zrobił to także w czasie trzeciej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1987 r., gdy na spotkaniu 
z młodzieżą na Westerplatte przywołał bohaterską postawę obrońców półwyspu:

 ❞ Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, 
żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym uporem, podej-
mując nierówną walkę z najeźdźcą. Walkę bohaterską.
Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, 
ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar 
zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie można „zdezerterować”.

Źródło: https://muzeum1939.pl/rocznica-smierci-papieza-sw-jana-pawla-ii-karola-wojtyly/aktual-
nosci/4234.html
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Ania z Dąbrowy Tarnowskiej

Jak naukowcy z laboratorium w Wu-

han pomogli chińskiej armii w tajnym 

projekcie znalezienia wirusów zwie-

rzęcych - Jan Birrel

Twierdziłam wielokrotnie, iż moim zamiarem nie jest 
(zresztą nigdy nie było i nie będzie) szerzenie teorii 
spiskowych. By była jasność: w żadnym temacie❗ 
Jednak w sprawie pandemii COVID-19 wywołanej 
koronawirusem z Wuhan w świetle coraz to now-
szych, docierających informacji i wykorzystaniu: 
rozumu, IQ, logicznego myślenia, umiejętnościom 
wyciągania wniosków wraz z łączeniem pewnych (w 
tym ewidentnych, a niestety niewidocznych lub spe-
cjalnie niedostrzegających) faktów mam prawo do 
podejrzewania najprawdopodobniej odpowiedzial-
nego obecnej sytuacji ludzkości jednocześnie zdając 
pewne konkretne pytania❗
Dzisiaj polecam przeczytać kolejny interesujący 
materiał na temat koronawirusa z Wuhan.
Tym razem opublikowany przez brytyjską gazetę Da-
ily Mail.
Mogę powiedzieć, że ten niezmiernie ciekawy tekst 
przeczytałam dzięki włoskiemu politykowi – pan 
Max Ferrari, gdyż to na tweecie na jego profi lu na 
Twitterze zobaczyłam udostępniony link: 

Niepokojące nowe wskazówki dotyczące pocho-
dzenia Covid: jak naukowcy z laboratorium w 

Wuhan pomogli chińskiej armii w tajnym projek-
cie znalezienia wirusów zwierzęcych, pisze IAN 
BIRRELL 
IAN BIRRELL THE MAIL ON SUNDAY , brytyj-
ski dziennikarz

OPUBLIKOWANY: 24 kwietnia 2021 ZAKTU-
ALIZOWANO: 25 kwietnia 2021

• Naukowcy z laboratorium Wuhan prowadzili 
ogromny projekt badający wirusy zwierzęce

• Dokumenty uzyskane przez The Mail w nie-
dzielę ujawniły ogólnokrajowy schemat

• Kierowany był przez wiodący organ państwo-
wy, który został uruchomiony dziewięć lat 
temu

• Jego celem było znalezienie nowych wirusów 
i wykrycie „ciemnej materii” biologii zaan-
gażowanej w rozprzestrzenianie się chorób 
- wraz z urzędnikami wojskowymi, pomimo 
zaprzeczania takim powiązaniom

 Naukowcy badający choroby nietoperzy w chiń-
skim laboratorium o zaostrzonym rygorze w Wuhan 
byli zaangażowani w szeroko zakrojony projekt ba-
dania wirusów zwierzęcych wraz z czołowymi urzęd-
nikami wojskowymi - pomimo zaprzeczania takim 
powiązaniom.
Z dokumentów uzyskanych w niedzielę przez The 
Mail wynika, że 9 lat temu uruchomiono ogólnokra-
jowy program, kierowany przez wiodący organ pań-
stwowy, w celu odkrycia nowych wirusów i „ciemnej 
materii” biologii odpowiedzialnej za rozprzestrzenia-
nie się chorób.
 Jeden z czołowych chińskich naukowców, który opu-
blikował pierwszą sekwencję genetyczną wirusa Co-
vid-19 w styczniu ubiegłego roku, odkrył 143 nowe 
choroby tylko w pierwszych trzech latach trwania 
projektu.
Fakt, że taki projekt wykrywania wirusów jest pro-
wadzony zarówno przez naukowców cywilnych, jak 
i wojskowych, wydaje się potwierdzać roszczenia 
zapalające ze strony Stanów Zjednoczonych o rzeko-
mej współpracy między Wuhan Institute of Virology 
(WIV) a siłami zbrojnymi kraju liczącymi 2,1 milio-
na osób.
Pięciu liderów zespołu to Shi Zhengli, wirusolog z 
WIV nazywana „Bat Woman” z jej wypraw w celu 
znalezienia próbek w jaskiniach oraz Cao Wuchun, 
starszym ofi cerem armii i doradcą rządowym ds. Bio-
terroryzmu.
Profesor Shi zaprzeczyła zarzutom Stanów Zjedno-
czonych w zeszłym miesiącu, mówiąc: „Nie znam 
żadnej pracy wojskowej w WIV. Ta informacja jest 
nieprawdziwa.”
Jednak pułkownik Cao jest wymieniony w raportach 
z projektów jako badacz z Akademii Wojskowych 
Nauk Medycznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, 
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ściśle współpracuje z innymi wojskowymi naukow-
cami i jest dyrektorem Wojskowego Komitetu Eks-
pertów ds. Bezpieczeństwa Biologicznego.
Cao, epidemiolog, który studiował na Uniwersy-
tecie Cambridge, zasiada nawet w radzie doradczej 
Instytutu Wirusologii Wuhan. Był zastępcą dowódcy 
zespołu wojskowego wysłanego do miasta pod do-
wództwem generała dywizji Chen Wei, czołowego 
eksperta w dziedzinie obrony biologicznej w kraju, w 
celu zareagowania na nowego wirusa i opracowania 
szczepionki.
Departament Stanu USA wyraził również zaniepo-
kojenie ryzykownymi eksperymentami „zyskiwania 
funkcji” w laboratorium w Wuhan w celu manipulo-
wania koronawirusami i zasugerował, że naukowcy 
zachorowali na objawy podobne do Covid na kilka 
tygodni przed rozprzestrzenianiem się epidemii w 
chińskim mieście.
W zeszłym miesiącu Wielka Brytania, Stany Zjed-
noczone i 12 innych krajów skrytykowały Pekin za 
odmowę udostępnienia kluczowych danych i próbek 
po tym, jak wspólnie Światowa Organizacja Zdro-
wia i chińskie badanie dotyczące początków pande-
mii uznało wyciek laboratoryjny za „niezwykle mało 
prawdopodobny”.
Filippa Lentzos, ekspert ds. Bezpieczeństwa biolo-
gicznego z King’s College w Londynie, powiedziała, 
że ostatnie ujawnienia pasują do „wzorca niespójno-
ści” pochodzącego z Pekinu.
„Nadal nie są dla nas przejrzystymi” - powiedziała. 
„Nie mamy twardych danych na temat pochodzenia 
pandemii, czy był to naturalny wyciek spowodowa-
ny przez zwierzęta, czy jakiś rodzaj przypadkowego 
wycieku związanego z badaniami, ale nie jesteśmy w 
stanie uzyskać jednoznacznych odpowiedzi, a to po 
prostu nie budzi zaufania”.
Dokumenty otrzymane przez The Mail w niedzielę 
szczegółowo opisują duży projekt o nazwie „Odkry-
cie patogenów przenoszonych przez dzikie zwierzę-
ta”, który miał na celu znalezienie organizmów mo-
gących zarażać ludzi i zbadać ich ewolucję.
Został uruchomiony w 2012 roku i sfi nansowany 
przez Narodową Fundację Nauk Przyrodniczych 
w Chinach. Projekt był prowadzony przez Xu Jian-
guo, który na konferencji w 2019 roku chwalił się, że 
„kształtuje się gigantyczna sieć zapobiegania choro-
bom zakaźnym i ich kontroli”.
Profesor przewodniczył również pierwszej grupie 
ekspertów badającej pojawienie się Covid w Wuhan. 
Początkowo zaprzeczył przenoszeniu wirusa na ludzi, 
pomimo dowodów ze szpitali, po czym w połowie 
stycznia podkreślił, że „ta epidemia jest ograniczona 
i zakończy się, jeśli w przyszłym tygodniu nie będzie 
nowych przypadków”.

W jednym z przeglądów jego projektu polowania na 
wirusy przyznano, że „odkryto dużą liczbę nowych 

wirusów, które budzą duże zaniepokojenie międzyna-
rodowej społeczności wirusologicznej”.
Dodał, że jeśli patogeny rozprzestrzenią się na ludzi 
i zwierzęta gospodarskie, mogą spowodować nowe 
choroby zakaźne „stanowiące wielkie zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa życia ludzi oraz mogą 
spowodować poważne straty ekonomiczne, a nawet 
wpłynąć na stabilność społeczną”.
W aktualizacji z 2018 roku stwierdzono, że zespoły 
naukowe - które opublikowały wiele swoich odkryć 
w międzynarodowych czasopismach - odkryły cztery 
nowe patogeny i dziesięć nowych bakterii, podczas 
gdy „ponad 1.640 nowych wirusów odkryto przy uży-
ciu technologii metagenomiki”. Badania takie opiera-
ją się na ekstrakcji materiału genetycznego z próbek 
pobranych np. przez prof. Shi z odchodów nietoperzy 
i krwi w sieci jaskiń w południowych Chinach.
Tak obszerne pobieranie próbek doprowadziło do 
szybkiego ujawnienia przez prof. Shi w zeszłym roku 
RaTG13, najbliższego znanego szczepu koronawiru-
sa, który wywołuje Covid.
Był przechowywany w laboratorium w Wuhan, naj-
większym repozytorium koronawirusów nietoperzy 
w Azji.
Okazało się później, że zmieniła nazwę z innego 
wirusa zidentyfi kowanego w poprzednim artykule, 
ukrywając w ten sposób jego związek z trzema górni-
kami, którzy zmarli z powodu dziwnej choroby ukła-
du oddechowego, którą złapali podczas usuwania od-
chodów nietoperzy.
Profwsoe Shi przyznała również, że w kopalni ze-
brano jeszcze osiem niezidentyfi kowanych wirusów 
SARS. Instytut wyłączył bazę danych próbek wi-
rusów we wrześniu 2019 r., Zaledwie kilka tygodni 
przed eksplozją przypadków Covid w Wuhan.
W mediach społecznościowych pojawił się komen-
tarz po tym, jak pułkownik Cao opublikował artykuł 
na temat śmiertelnego ukąszenia przez kleszcza, mó-
wiąc, że on i prof. Shi „zawsze mogą znaleźć wirusa, 
którego nigdy nie znaleziono u ludzi”, dodając: „Po-
dejrzewam, że to kolejny „badania naukowe” wyko-
nane w laboratorium”.
W ostatnich latach chińska armia zwiększyła zatrud-
nienie naukowców po tym, jak prezydent Xi Jinping 
powiedział, że jest to kluczowy element marszu naro-
du o światową supremację.
Lianchao Han, dysydent, który pracował dla chiń-
skiego rządu, powiedział, że zaangażowanie Cao 
wzbudziło podejrzenia, że badacze wojskowi, którzy 
są ekspertami w dziedzinie koronawirusów, mogą 
być również zaangażowani w operacje bioobrony.
„Wielu od lat współpracuje z zachodnimi instytutami 
badawczymi, aby ukraść naszą wiedzę, ale Chiny na-
dal odmawiają dzielenia się krytycznymi informacja-
mi rok po pandemii, która zabiła ponad trzy miliony 
ludzi”.
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ATENCION / UWAGA

Por motivos de la pandemia Covid 19 las ediciones de Głos Polski
están emitiéndose con retraso por lo cual pedimos disculpas. Tam-
bién advertimos que se harán publicaciones, sobre todo institucio-

nales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.

Muchas gracias. La redacción
 

David Asher, ekspert ds. Proliferacji biologicznej, 
chemicznej i jądrowej, który prowadził dochodze-
nie Departamentu Stanu w sprawie pochodzenia 
Covid-19, powiedział: „Chińczycy jasno dali do zro-
zumienia, że postrzegają biotechnologię jako dużą 
część przyszłości wojny hybrydowej. Pytanie brzmi, 
czy ich praca na tych polach jest ofensywna czy de-
fensywna”.

Źródło: http://moimokiem-bezfi kcji.blogspot.
com/2021/04/ 

Gente de la alta alcurnia...

¿Sabías que la nobleza polaca [szlachta] gozaba de 
plenos derechos civiles, vivía de la tierra que poseía, 
y se consideraba heredera de la tradición de los cabal-
leros medievales, defensores de la fé y la Patria?...¡e-
so es tenerse en alto aprecio! ¿no?
Las raíces genealógicas de la nobleza polaca se re-
montan a los antiguos sármatas (grandes guerreros 
que fueron elogiados por todos los escritores más pre-
stigiosos de la Antigüedad), que habitaban las vastas 
tierras que se extienden desde el norte hasta el Mar 
Negro. Los orígenes étnicos de la nobleza se perci-
bieron así como diferentes a los de los otros niveles 
de la sociedad, y esto los llevó a justifi car aún más su 
dominio político y económico...eeeeh, me parece que 
no sufrían problemas de ego ¿no les parece?
Por otro lado, no olvidemos mencionar que las insti-
tuciones polacas se derivaron de la antigua Roma y 
el latín era de uso particular de la Alta Sociedad. Así, 
la nobleza polaca de los siglos XVI-XVIII se consi-
deraba descendiente de: los sármatas, los romanos 
y de los caballeros medievales toooodo a la vez. En 
general, eran católicos fervientes (aunque ¡ojo! los 
miembros de las iglesias ortodoxa y protestante tam-
bién adoptaron costumbres sármatas) que vivían prin-
cipalmente en sus propiedades rurales (ni las ciudades 
llenas de vicios, ni la corte real los atraían mucho) 
Se vestían a la manera oriental y se enorgullecían de 
sus conocimientos (¡una combinación muy atractiva 
en verdad!) y estaban profundamente convencidos de 
la perfección del sistema político polaco y de su pro-
pio estilo de vida. Con el tiempo, esta amalgama de 
costumbres, convicciones y complejos construida, no 
demasiado lógicamente si me preguntan, se convirtió 
en un obstáculo para el desarrollo del país. Pero ha-
sta que la élite ilustrada se dio cuenta de eso llegaron 
a la segunda mitad del siglo XVIII. En donde hubo 
un relajamiento tanto en las costumbres como en las 
creencias. Sin embargo, el polaco en general es un ser 
romántico que siempre vuelve a un recordar el aspec-
to maravilloso y colorido de las tradiciones naciona-
les y la grandeza del pasado.

Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYo-
trosRelatos
F o t : h t t p s : / / a r . p i n t e r e s t . c o m /
pin/481463016397474633/
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                                                                                           Buenos Aires, 24 de  Junio del 2021.

CONVOCATORIA

NUEVA FECHA

De acuerdo al Art. 11 del Estatuto de la Unión de los Polacos en la República Argentina, se convoca a los 
Socios Ordinarios (Sociedades y Organizaciones) a la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
que tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2021 a las 15 hs. A través de alguna de las siguientes plataformas 
virtuales Google Meet – Zoom – Webex o similar (*), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. La Comisión Verifi cadora de Credenciales presenta a la Comisión Electoral la lista de los delegados autorizados para votar 

(con las cuotas sociales al día), Art.15 del Estatuto de la Unión de los Polacos en la Republica Argentina.

2. Inauguración de la Asamblea General de Delegados, N° 95 y 96 por el Presidente de la Unión de los Polacos en la Repúbli-
ca Argentina.

3. Homenaje a las Naciones Argentina y Polaca y la entonación de sus respectivos himnos nacionales.

4. La Comisión Electoral propone la elección del presidente y secretario de la Asamblea de entre los delegados presentes, 
por mayoría simple de votos. 

5. Lectura de la Memoria presentada por la Comisión Direc! va, del Balance, correspondiente al ejercicio fi nalizado el 30 

de abril de 2020, del Inventario y de las Cuentas de Gastos y Recursos del mismo ejercicio, por indicación de la Comisión 

Revisora de Cuentas.

6.  Lectura del dictamen sobre los ítems del punto 5, presentado por la Comisión Revisora de Cuentas.

7. Lectura de la Memoria presentada por la Comisión Directiva, del Balance, correspondiente al ejercicio fi nalizado el 30 de 
abril de 2021, del Inventario y de las Cuentas de Gastos y Recursos del mismo ejercicio, por indicación de la Comisión 
Revisora de Cuentas.

8. Lectura del dictamen sobre los ítems del punto 7, presentado por la Comisión Revisora de Cuentas

9. Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Memoria, Balances Generales, Cuadro de Gastos y 
Recursos y demás Anexos de los  Balances Generales al 30 de abril de 2020 y 30 de abril de 2021.

10. Postulación de la nueva Comisión Directiva para el ejercicio que concluirá en el año 2022, por el Presidente de la Unión y 
la votación por los delegados, de la lista de candidatos. 

11. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas.

12. Elección del Tribunal de Honor.

13. Presentación y aprobación del presupuesto estimativo para el año venidero y determinación del monto de las cuotas socia-
les.

14. Mociones del Tribunal de Honor saliente

15. Fijación de la fecha de la primera reunión del Consejo Consultivo, Art. 43 del Estatuto de la Unión de los Polacos en la 
Republica Argentina.

16. Mociones e interpelaciones presentadas por los socios ordinarios. 

17. Designación de dos delegados para fi rmar el Acta de la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria.

(*) Según resolución General IGJ N°11/2020 en su Art 1, modifi ca el art 84 de la resolución General 7/2015 respecto a las reuniones a distancia del 

órgano de administración o de gobierno.

La modalidad de participación será a t raves de un link de acceso a la plataforma virtual Google Meet – Zoom – Webex o similar, el cual será comunicado 

48 horas antes de la Asamblea a través de correo electrónico o numero de whatsaap registrado en nuestra Unión.

Por cualquier duda, acerca de la modalidad, podrá comunicarse con nuestra institución al teléfono 47747621/ 4774 3679, o por mail a secretaria@
upranet.com.ar.

        Aixa Pogrzebny                                                                                                      Zbystaw Konopka 
          Secretario General                           Presidente
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                                                                                               Buenos Aires,  24 de Junio  del 2021
A V I S O

NUEVA FECHA

A todos los Socios Ordinarios de la Unión de los Polacos
en la República Argentina

La Comisión Directiva de la Unión de los Polacos en la República Argentina, comunica a todos sus 
Socios Ordinarios lo siguiente:
1. En virtud de lo resuelto en la reunión de la Comisión Directiva del día 17 de Junio  de 2021 y de 
acuerdo a los Estatutos Vigentes, se envía a las Organizaciones y Sociedades, la nueva CONVOCA-
TORIA a la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria de Delegados, a realizarse el 11 de Septiembre del 
2021, con su correspondiente ORDEN DEL DIA. 
El motivo de la nueva fecha se debe a los efectos de las restricciones sanitarias generales por el CO-
VID 19, especialmente las anunciadas en el mes de mayo y también debido a algunos inconvenientes 
en nuestra organización que se han suscitado a partir de la pandemia que estamos viviendo.
La Asamblea se realizará en forma virtual, a través de la plataforma Google Meet – Zoom – Webex 
o similar, debido a la situación pandémica que es de dominio público. Próximamente recibirán más 
información relativa a la Asamblea.
2. De acuerdo con el art. 15, las credenciales de los delegados serán controlados por la Comisión 
Verifi cadora, que tomará como base de la adjudicación de delegad os, la cantidad de socios activos de 
cada sociedad al 31 de diciembre anterior a la Asamblea General, como también el pago de las cuotas 
sociales hasta el 30 de abril del año en el que se efectúa la Asamblea.

3. La composición de la Comisión Verifi cadora está publicada en el órgano de prensa de la Unión y 
fue establecida por el Consejo Consultivo.

Los Socios Ordinarios de la Asociación de los Polacos en la República Argentina (Organizaciones y 
Sociedades federadas), a más tardar una semana antes de la Asamblea General, deberán remitir a la 
Comisión Verifi cadora de Credenciales, la lista de los delegados.
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Homenajes
 

REJESTR WNIOSKÓW

Zarząd Związku Polaków w Argentynie 
podaje do wiadomości, że z opwodu zmiany 
daty tegorocznego Sejmiku, REJESTR 
WNIOSKÓW, które mają być włączone do jego 

porządku dziennego zostanie zamkięty dnia 27 

sierpnia  2021 roku.

REGISTRO DE MOCIONES

La Comisión Directiva de la Unión de los 

Polacos en la República Argentina anuncia  que 

con motivo del cambio de fecha, el cierre del 

REGISTRO de MOCIONES que deberían ser 

incluidas en el orden del día de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA,  quedará cerrado el 

dia  27 de agosto del 2021.

 
COMISION REVISORA DE CREDENCIALES

1. Teresa Socha

2. Antonio Kałuda

3.  Jose Korsak

4.  Guillermo Dybiec

5. Enrique Kozłowski

COMISION ELECTORAL

1. Jorge Łagocki

2. Barbara Kaminska

3. Monika Ponc

4. Barbara Sobolewski

5.  Alicja Wojno

Jan Stachnik. 
Dos años en el recuerdo

El 27 de abril del corriente se cumplen dos 

años de la desaparición física de nuestro querido 

presidente de la Unión de los Polacos en la Repú-

blica Argentina (UPRA). Dos años que parecen 

una eternidad y que su grato recuerdo nos acerca 

al presente. Dijimos ayer que se nos había ido un 

amigo, pero la distancia en el tiempo agigantó su 

fi gura y su signifi cación para la comunidad polo-

nesa que lo tuvo como conductor por largos años. 

Su ejemplo de liderazgo seguramente perdurará 

por mucho tiempo. Por lo que podemos afi rmar 

que se fue un gigante de la Polonidad y por qué 

no decirlo de la cultura.

Este tiempo, en parte surcado por la pan-
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 

W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-

LOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy

Redakcja 

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

demia covid, ha interrumpido  y suspendido en 
gran parte las actividades culturales, sin embargo 
no ha impedido su recuerdo en las conversacio-
nes de sus miembros. La mención de su genero-
sidad con los necesitados, las contribuciones a 
la sección S.O.S (Ayuda mutua) de la Unión, el 
apoyo constante al padre Solecki, el auxilio per-
manente a la tesorería de la asociación… En fi n, 
imposible enumerar las múltiples expresiones de 
su generosidad y solidaridad cristiana con quien 
se lo requiriera.

 

Vaya esta rememoración de su fi gura para 
que nos sirva de ejemplo y faro que señale el sen-
dero para las futuras generaciones de líderes de la 
comunidad. 

                                      Jacek Piechocki 
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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. 4899-
0937, 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.

GŁOS POLSKI
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 

poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 

otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-

matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-

mówionych. 

Us ług i  ko responden tów o raz  p racowników 

Głosu  Po l sk iego  są  n i eodp ła tne .

CENY PRENUMERATY :

Roczna (od kwietnia 2020): $1000.- 
Numer pojedynczy: $90.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $400.- 
CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SEC-
CIONES, A NUESTROS COLABORADO-

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 

Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-

te 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 fe-

cha de realización del mismo, de lo contrario no 

podemos garantizar su impresión en forma anti-

cipada.

         

Muchas gracias, La Redacción.

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!


