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Fot: https://www.allcollect.pl/pl/p/Znaczek-2771-40-rocznica-bitwy-o-Monte-Cassino-1984-Polska-czysty/21547

Znaczek wydrukowany w Polsce na 40. rocznicę bitwy o Monte Cassino
pokazuje krzyż i klasztor Monte Cassino, około 1984
„Projekt ﬁnansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za
granicą”.
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i
nie może być utożsamiana z oﬁcjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.
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Święto Narodowe Trzeciego Maja
Polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791, ustanowione w 1919 r i ponownie w 1990 r. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy.
3 maja 1791 uchwalono drugą po korsykańskiej konstytucję w nowożytnej Europie, a na świecie
trzecią po amerykańskiej. Wyprzedziła m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona
przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Uchwalenie Konstytucji 3 maja
zostało uznane za święto już 5 maja 1791.
Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.
W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez wszystkich
zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli surowo karani przez policję.
Obchody rocznicy konstytucji 3 maja były organizowane także w skupiskach Polonii, m.in. w Chicago.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do
1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oﬁcjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od
pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie.
Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia).
Źródło: https://nszzp.pl/wydarzenia-i-komentarze/swieto-narodowe-trzeciego-maja/
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Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,
ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oﬁcjalnie święto obchodzone jest od
1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce
papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969
r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę
Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają
za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej
Polski jest bardzo stary. Przykładem może być
«Bogurodzica», najstarsza polska pieśń religijna,
która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.
W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w
katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem
Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył
uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się
szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Ko-
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rony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.
Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło
odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz
apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie “Królowo
Korony Polskiej, módl się za nami”, które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony
Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r.,
kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu,
co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.
Wezwanie “Królowo Polski” zostało na stałe wpisane
do Litanii Loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to
papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też
święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.
Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi
zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej
Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla
Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oﬁcjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.
W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa
- złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10
lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.
mlk / Warszawa / KAI
Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/910/
Uroczystosc-Najswietszej-Maryi-Panny
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Mar del Plata
Capitán Pilecki

Foto: integrantes del Centro Cultural Cine Polaco
Mar del Plata. Museo Bruzzone - Mar del Plata.
Expo Pilecki 4/11/2018.

Biografía Capitán Pilecki

Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1901 en Olónets, en la Karelia Rusa. A orillas del Lago Ladoga,
donde vivía su familia exiliada por el régimen zarista
luego de la sublevación polaca de 1863/64. Y fue asesinado el 25 de mayo de 1948 en Varsovia-Polonia.
En 1910 su familia pudo trasladarse a Vilna. En
1918 casi al ﬁnal de la Primera Guerra Mundial, el
adolescente Witold se unió a un grupo de polacos que
atacaban a tropas alemanas en retirada.
Durante la Guerra Polaca-Soviética (1919-1921)
combatió como guerrillero y luego formó parte de un
Regimiento de Caballería que luchó en Kiev y Grodno. En los primeros días de agosto de 1920 pasó al Re-
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gimiento 21 de Ulanos y luchó en Varsovia, Puszcza
Rudnika y en Vilna.
Por su coraje en acción, a caballo, sable en mano y
a la carga sin ﬁn, recibió dos veces la Cruz al Valor.
La guerra con los soviéticos ﬁnalizó con la ﬁrma de la
Paz de Riga y luego de un tiempo fue desmovilizado
del Ejército Polaco. Se asentó en la aldea de Sukurcze
con su familia y se casó con Maríanna Ostrowska en
1931, tuvieron a Andrzej en 1932 y a Zoﬁa en 1933.
A ﬁnes de agosto de 1939, pocos días antes de la agresión nazi-alemana sobre Polonia, que fue el inicio de
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Pilecki fue
llamado a las ﬁlas de la 19ª División de Infantería con
el cargo de Comandante del Pelotón de Caballería. Su
unidad combatió en inferioridad de condiciones y fue
destruida casi en su totalidad por los alemanes, al
desintegrarse la unidad viajó a Varsovia y fue uno de
los fundadores del Taina Armia Polska (TAP), Ejército Secreto Polaco. Luego este grupo formó parte del
Armia Krajowa, Ejército Territorial Polaco/Resistencia Polaca.
En 1940 con varios compañeros aprehendidos por
la Gestapo, Pilecki presentó un plan a sus superiores para ingresar voluntariamente al Campo de Auschwitz e investigar el verdadero sentido de ese centro
de detención. Con un documento a nombre de Tomasz
Seraﬁnski fue detenido en una redada el 19/9/1940 y
dos días después enviado a Auschwitz con el número
4859 tatuado en su antebrazo.
Dentro del campo organizó un grupo con el cual,
una de sus principales tareas era la de juntar información para enviar al exterior del Campo de Exterminio
y hacerla llegar a la Resistencia Polaca. Desde 1941
esos informes fueron remitidos a polacos en Londres
quienes lo presentaron al Gobierno de Gran Bretaña.
Pasaron dos años y esa información no fue tenida en
cuenta y su pedido de un ataque para la liberación de
los prisioneros fue olvidada en algún cajón. Los altos
mandos militares y políticos británicos no creían en
las notas de Witold Pilecki.
En Auschwitz, poco a poco, los colaboradores de
Pilecki son descubiertos y eliminados por la SS del
Campo, al sospechar que su ﬁn está cerca decide fugarse. Escapó el 26/4/43 junto a dos de sus compañeros. Fueron 945 días como prisionero en el Campo de
Concentración y Exterminio de Auschwitz. Un mes
más tarde llegó a Varsovia y se reintegró a la Resistencia Polaca. Fue promovido a Capitán de Caballería y
luchó en el Levantamiento de Varsovia del 1/8/1944,
al ser capturado lo enviaron al Campo de Prisioneros
de Lambinowice y luego a Murnav.
(cont. pag. 5)
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Al ﬁnalizar la Segunda Guerra Mundial trabajó
secretamente para grupos antisoviéticos. Esta red de
inteligencia juntó evidencias en contra de la Policía
Secreta Soviética por el encarcelamiento, proceso y
ejecuciones de polacos anticomunistas.
En mayo de 1947 es arrestado por el Servicio Secreto de Seguridad de la República Popular de Polonia,
organizado por los soviéticos que habían ocupado Polonia.
El 3 de marzo de 1948 fue procesado y acusado
entre otras cosas por el intento de asesinar a
funcionarios del Gobierno Polaco. En mayo lo
condenaron a muerte y el día 25 lo ejecutaron en la
Prisión de Mokotow en Varsovia.
Fue enterrado secretamente.
Así vivió y murió Witold Pilecki, la persona que descubrió e informó al mundo de las masacres del Campo de Concentración y Exterminio de Auschwitz.
Hasta 1989 toda información sobre su vida fue eliminada de los registros y archivos del Estado Polaco.
En octubre de 1990, con la llegada de la democracia
a Polonia, Witold Pilecki y otros condenados fueron
honrados y reconocidas sus acciones como ejemplos
para la sociedad. En 1995 se le otorgó la Medalla al
Mérito de Polonia y en el 2006 condecorado con la
“Orden del Aguila Blanca”.
Bibliografía: En 1979 aparece su historia en el libro
“Six faces of courage” del historiador Michael Foot y
una reseña de ese libro es publicada por el diario de
Varsovia “Kurier Polski”.
Sus notas originales fueron publicadas en inglés en
2012 con el título de “The Auschwitz volunteer: beyond bravery” (El voluntario de Auschwitz: más allá
de la valentía), también traducido al francés.
El voluntario de Jack Fairweather. Roca Editorial,
2020. Buscar en Google, hay 87 páginas para lectura
gratuita con mapas y fotos.
Otro libro en inglés: “I can live no longer” de Jeremy
Kowalski, 2013.
Película largometraje para TV “Smierc rotmistrza pileckiebo” “La muerte del Capitán Pilecki. Rodada en
Polonia en el 2006.
Eduardo Román Szokala – Mar del Plata – Argentina.Publicado en face book
NUESTRO SITIO

www.upranet.com.ar
TU PÁGINA
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Cine con celebración
El domingo 2 de mayo, el Día de la Bandera de la República de Polonia y el Día de la Diáspora Polaca y de
los Polacos Residentes en el Extranjero se ha reunido
la colectividad polaca y sus simpatizantes en el Museo Casa Bruzzone. El día siguiente Polonia celebró
230 años de la Constitución del 3 de Mayo, la primera
constitución moderna en Europa y la segunda en el
mundo después de los Estados Unidos.

Como todos los primeros domingos de cada mes el
evento cultural empezó con una función de cine donde se proyectó la película del director Marcin Solarz,
“Oszukane” (Engañados). Un drama basado en hechos reales de un cambio de bebes recién nacidos y
sus consecuencias al pasar los años.

Después de la función se hizo sobremesa donde se
conversaron distintos temas, no solo de “Oszukane”
si no los especíﬁcos temas sobre Polonia y festejos
relacionados por los días patrios. Por esta y otra razón
hubo varios brindis con Tatowa, la cual se acompañó
(cont. pag. 6)
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Jest tak niezależnie od naszego wieku. Nie ważne,
czy jesteśmy małymi dziećmi, nastolatkami, czy już
całkiem dorosłymi osobami. Wiemy, że mając jakiś
kłopot, problem lub smutek możemy do niej przyjść,
a ona: wysłucha, doradzi i pocieszy. Zawsze jest przy
nas niezależnie od wszystkiego.

con la rosca polaca, Cracovia. Los participantes trajeron tortas para compartir. Hubo café, té y mates que
se tomó en un círculo familiar. Este ambiente ayudó
a una buena conversación en la mesa. Mucho fue el
tema sobre el último video realizado por la comunidad polaca de Mar del Plata para las ﬁestas patrias del
Drogie Mamy, często brakuje nam słów, by wyra2 y 3 de mayo.
zić wobec Was naszą wdzięczną za Waszą matczySe puede concluir que a pesar de la pandemia, es po- ną: odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie. Ten
sible organizar un evento cálido para preservar la cul- uroczysty Dzień stanowi okazję do powiedzenia
światu, jakie jesteście cudowne i jedyne w swoim rotura y lazos en la unión de la comunidad polaca.
dzaju.
Cine Polaco en el Museo Casa Bruzzone.
W tym szczególnym dniu pragnę złożyć swojej Ukochanej Mamie i Wam Wszystkim najlepsze życzenia,
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę przede wszystkim zdrowia, gdyż ono jest najważniejsze! Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazało i
uzmysłowiło nam to chyba najszczególniej.
Życzę szczerego uśmiechu, nawet wtedy, gdy spotka
Was smutek, bo pamiętajcie: po każdej burzy nadchodzi nowy dzień, a wraz z nim słońce.
Święto Mam.
Pragnę, także podziękować za drobiazgi, zwyczajne
sprawy, których zwykle się nie docenia uważając za
Dziękuję Ci Mamo!!!
powszednie. Właśnie te wszystkie błahostki, gdy spoMama to najbliższa i najważniejsza osoba w życiu gląda się na nie z perspektywy czasu są czymś urastakażdego z nas.
jącym do nieogarniętych umysłem rozmiarów!
Życzę Wam w sercu dumy z tego, kim jesteście dla
nas – swoich dzieci oraz, aby spełniły się Wasze marzenia – te mówione głośno, lub wcale, kryjące się w
sercach. Niech każdy dzień przynosi same radości i
szczęście. W pełni na to zasługujecie!
Fot. M. Nochuay

Anna Hudyka

Historia Święta Dnia Matki
26 maja 2021
Już jutro ważny dzień i właśnie, dlatego już dzisiaj
postanowiłam napisać o nim kilka słów. Zapraszam
do lektury
W języku niemieckim to Mutter, w hiszpańskim madre, francuskim me’res, angielskim mother, mum lub
mummy, w rosyjskim mamaczka, w szwedzkim mors,
a w esperanto patrin. W każdym z nich ma wspólną cechę - oznacza wyjątkową osobę dla każdego z
nas – matkę. To ona nosi nas pod swoim sercem. Jest
najbliższa niezależnie od naszego wieku, nie ważne,
czy jesteśmy małymi dziećmi, starszymi nastolatkami, czy całkiem dorosłymi osobami. Wiemy, że mając jakiś kłopot, problem czy smutek możemy do niej
(c.d. na str. 7)
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przyjść, a ona wysłucha, doradzi i pocieszy. Zawsze
jest przy nas niezależnie od wszystkiego. Właśnie 26
maja jest taką bardzo wyjątkową datą, kiedy możemy podziękować jej za wszystko, co dla nas zrobiła
i robi. To jej święto - Dzień Matki. Wyraz szacunku,
jaki żywimy do rodzicielek.
W tym szczególnym dniu nasze mamy zwykle obdarowujemy kwiatami i różnego rodzaju prezentami. Młodsze pociechy przygotowują w szkołach na
lekcjach plastyki piękne, kolorowe laurki, w których
piszą życzenia.

Zwyczaj, aby obdarować matki specjalnym dniem poświęconym tylko im narodził się najprawdopodobniej
w starożytnych Grecji i Rzymie. Z tego okresu sięgają
pierwsze znane nam wspominki. Wiadomo, że to właśnie wtedy otaczano wielkim kultem matki-boginie
oraz symbole urodzaju. W Grecji w samym środku
wiosny celebrowano święto Matki Natury. Podczas
uroczystości, których punktem kulminacyjnym było
palenie oﬁar przyniesionych przez uczestników, składano hołd bogini Rei, żonie Kronosa, będącej matką
wszechświata oraz wszystkich bóstw. W starożytnym
Rzymie istniał zwyczaj obchodzenia święta bogini
Cybele, również uważanej za matkę bogów. Nazywane Hilariami trwały 3 dni, prawdopodobnie od 15 do
18 maja.
W następnych wiekach raczej nie ma na ten temat
wspominku. Zwyczaj czczenia rodzicielek powrócił
w XVI-wiecznej Anglii i Szkocji. Nosił nazwę „niedziela u matki”, w języku angielskim „Mothering Sudany”, i obchodzony był w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Do tradycji należało składanie rodzicielce
podarunków, głównie kwiatów i słodyczy. Młodzież
przynosiła drobne upominki lub specjalne tzw. „matczyne ciasto”, jeżeli w odwiedziny do domu jechała
dziewczyna W zamian kobieta dawała dzieciom bło-
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gosławieństwo. W ten też dzień młodych - służące i
parobków, puszczano do domów, by spędzili czas z
rodzicielkami.
Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Później nastąpiła
przerwa i ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Współczesny Dzień Matki nosi w sobie wiele pozostałości po rzymskich Hilariach. Tak, jak w przypadku wielu innych pogańskich świąt zostały „zaadoptowane” przez zwierzchników wczesnego kościoła
katolickiego i przemienione na święto Matki Boga.
Z czasem wykształcił się obyczaj by w tym dniu
powrócić do rodzinnej paraﬁi, w której zostało się
ochrzczonym, i w ten sposób oddać cześć nie tylko
Matce Boga, ale i własnej.
Inaczej historia święta wygląda w USA, a jego początki sięgają 1858 roku. Wtedy jedna z nauczycielek
niejaka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła tzw. „Dni
Matczynej Pracy”, „Mothers’ Work Days”. Następnie
w 14 lat później od 1872 roku Julia Ward Howe promowała „Dzień Matek dla Pokoju” (Mother’s Day for
Peace). Jednak prawdziwy Dzień Matki ustanowiono
dopiero w 1905 roku dzięki Ann Marie Jarvis, córce
Ann Jarvis.
Kobieta bardzo kochała matkę. 2 lata po jej śmierci
wraz z przyjaciółmi rozpoczęła kampanię na rzecz
ustanowienia oﬁcjalnego Dnia Matki. Jarvis miała
niewidomą siostrę i opiekowała się do końca życia.
Chciała w ten sposób złożyć hołd tej, do której po jej
śmierci tęskniła jeszcze bardziej niż za życia. Twierdziła również, że matki są niedoceniane, a dzieci często zbyt późno zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywają w ich życiu. Ustanowienie święta
miało na celu zacieśnić więź między rodzicami i potomstwem oraz zwrócić uwagę na wysiłek, jaki kobiety wkładają w troskę o dbanie ogniska domowego.
Pierwszy Dzień Matki uhonorowany był specjalną
Mszą św. podczas, której modlono się za wszystkie
rodzicielki świata. Zaledwie 4 lata później ten szczególny dzień był ogólnie znanym i przyjętym świętem.
Z czasem zwyczaj rozpowszechnił się na niemal cały
kraj, a w 1914 roku Kongres Amerykański uznał
przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za
święto narodowe.
Dziś Dzień Matki jest obchodzony w ponad 40 krajach całego świata, w Polsce od 1923 roku. W większości ma to miejsce właśnie 26 maja. Jednak nie
wszędzie. Przykładami państw, w których przypada
w innym dniu są np.: Boliwia- 27 maja, Indonezja22 grudnia, Bułgaria, Albania, Macedonia - 8 marca,
Egipt, Syria, Palestyna, Kuwejt, Jemen - 21 marca,
(c. d. na str. 8)
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Indie, Meksyk, Arabia Saudyjska - 10 maja, Kanada,
Belgia, Brazylia, Niemcy, Włochy, Japonia, Turcja,
Kolumbia, Australia, USA - druga niedziela maja.
Również czasem różnią się obchodami. We Francji
święto celebruje się bardzo rodzinnie. Każde dziecko
przygotowuje specjalną potrawę, aby choć w tym jednym dniu odciążyć rodzicielkę od codziennych obowiązków. Po uroczystej kolacji wręczają przygotowane ciasto i samodzielnie wykonane kartki z ułożonym
wierszem. Jest też okazją do zorganizowania licznych
parad i festynów, np. tzw. Fete des Meres, czyli w tłumaczeniu Festiwal Matki, kiedy mieszkańcy miast i
wsi odbywają pochód obrzeżami miasta obdarowując
rodzicielki prezentami.
W Hiszpanii święto ma inny charakter. Jest połączone
z kultem Matki Boskiej. W kościołach odprawiane są
uroczyste Msze święte, a pomniki Maryi zdobi specjalnie przygotowanymi bukietami kwiatów, lampionami i kolorowymi szarfami. Tradycją jest, że dzieci
wysyłają mamom ręcznie wykonane kartki. W sklepach sprzedaje się specjalne czekoladki, kwiatki i
drobne upominki, choć i tak większość rzeczy dzieci
milusińscy wykonują sami. W Szwecji Dzień Matki
obchodzony jest jako święto rodzinne. Jest połączone z ogólnonarodową akcją charytatywną wspierającą najbardziej potrzebujących mieszkańców kraju.
Szwedzki Czerwony Krzyż sprzedaje w tym dniu plastikowe kwiaty, z których dochód zasila ich konta.
Mimo, że Dzień Matki to jakże ważne święto w różnych zakątkach Ziemi jest celebrowane w innym czasie, a obchody czasem się różnią to niezależnie od
kultury i wyznawanej religii łączy je idea wdzięczności i szacunku dla rodzicielek.
Fot i tekst: Anna Hudyka
Źródło: https://moimokiem-bezﬁkcji.blogspot.com/

Ciekawe portale
internetowe
Monte Cassino, Ankona, Bolonia
Powstaje 2 Korpus Polski (Palestyna – Egipt 194344)
2 Korpus Polski został utworzony 21 lipca 1943 z
dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie na podstawie rozkazu i wytycznych Naczelnego Wodza, generała broni Władysława Sikorskiego z
16 i 29 czerwca 1943, w północnym Iraku, w rejonie
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Kirkuku i Ałtun Kapon. W sierpniu i wrześniu 1943
korpus przegrupowano do południowej Palestyny i
rozmieszczono w kilku miejscowościach.
Na terenie Palestyny powstający korpus podporządkowano dowódcy brytyjskiej 9 Armii, gen. Williamowi Holmesowi. Dowództwo brytyjskie wyznaczyła termin osiągnięcia przez korpus gotowości na
1 stycznia 1944. Dowódca 2 Korpusu, gen. Anders
zachował stanowisko dowódcy Armii Polskiej na
Wschodzie. W dniu 25 listopada 1943 gen. Kazimierz
Sosnkowski wydał Wytyczne organizacyjne dla Armii
Polskiej na Wschodzie. Zgodnie z tymi wytycznymi
Armia Polska została podzielona na trzy rzuty. Rzut
pierwszy tworzył 2 Korpus Polski wraz z Bazą Armii.
Rzut drugi tworzył sztab armii i jednostki, które nie
weszły w skład 2 KP. Trzeci rzut stanowiły jednostki
armii pozostające na terenie Palestyny i Syrii.
W listopadzie rozpoczęto przegrupowanie 2 Korpusu
do Egiptu. Jako pierwsza przemieszczono pododdziały 3 Dywizji Strzelców Karpakich. W grudniu wyjechało dowództwo i służby korpusu oraz artyleria i 2
Brygada Pancerna. W połowie stycznia 1944 do Egiptu dotarła 5 Kresowa Dywizja Piechoty. Cały korpus
rozmieszczony został w obozie Quassim, położonym
30 km na zachód od m. Ismailla. W Qassasin korpus
otrzymał nowe brytyjskie uzbrojenie i wyposażenie do pełnych etatów wojennych. 12 grudnia 1943
pierwsze oddziały 3 DSK zostały przetransportowane z Qassasin do portu Tauﬁg. Przez cały następny
dzień na statek transportowy ładowano ciężki sprzęt.
14 grudnia 1943 statek wpłynął do Kanału Sueskiego i wieczorem dotarł do Port Saidu, gdzie stał przez
następny dzień. Wieczorem 16 grudnia 1943 statek
wypłynął z portu i 21 grudnia 1943 dotarł do bazy
Tarento na południu Włoch.
Od 11 do 29 maja 2 Korpus uczestniczył w czwartej
bitwie o przełamanie Linii Gustawa. Jego zadanie polegało na zdobyciu górskich umocnień między Cassino i Passo Corno.
Dowódca 2 Korpusu, gen. Anders zdecydował się
wykonać główne główne uderzenie, nie jak dotychczas od strony Cassino wzdłuż drogi na Piedimonte i
Rzym, lecz od strony doliny Rapido, w kierunku południowo-zachodnim. Pomocnicze uderzenie wzdłuż
osi drogi Nr 6 wykonywał brytyjski 13 Korpus.
W nocy z 11 na 12 maja nastąpiło ogniowe przygotowanie natarcia. Wykonywało je dziesięć pułków artylerii liczących 224 działa, ponadto 20 dział artylerii
przeciwlotniczej, działa przeciwpancerne i czołgowe.
Artyleria sprzymierzonych wsparła natarcie czterema
pułkami artylerii i lotnictwem. Po zakończeniu APN
(c. d. na str. 9)
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uderzyła piechota. 3 Dywizji Strzelców Karpackich z
12 Pułkiem Ułanów Podolskich nacierała na kierunku
wzgórza 593 i wzdłuż Gardzieli, na Massa Albaneta,
a 5 Kresowa Dywizja Piechoty przez Widmo na San
Angelo. Bataliony 5 Kresowej DP zdobyły Widmo
i walczyły o San Angelo. Poniosły jednak dotkliwe
straty. Uporczywe niemieckie kontrataki i uderzenia
ogniowe na wzgórza spowodowały, że straty w poszczególnych pododdziałach sięgały 40-70% stanu
osobowego. Z 12 na 13 maja Polacy wycofali się na
pozycje wyjściowe.
W dniach 13-16 maja prowadzono działania lokalne
i rozpoznawcze. 1 szwadron – 1 Pułku Ułanów Krechowieckich wykonał uderzenie przez wąwóz Gardziel na południowe stoki Widma – umożliwiając saperom rozminowanie. Utrzymując następnie wąwóz
pod ogniem uniemożliwił nieprzyjacielowi powtórne
jego zaminowanie.
17 maja, po zreorganizowaniu i uzupełnieniu oddziałów, natarcie wznowiono. 5 Kresowa Dywizja Piechoty otrzymała zadanie opanowania grzbietu San
Angelo i wzgórza 574, a 3 Dywizja Strzelców Karpackich zdobycia wzgórz 593, 569 i 476, a w zadaniu
dalszym – opanowanie Massa Albaneta.
Na odcinku 5 Dywizji zgrupowaniem uderzeniowym
dowodził zastępca dowódcy 5 KDP płk Klemens
Rudnicki. Zgrupowanie zdobyło Widmo, a następnie
małe San Angelo i nawiązało walkę o duże San Angelo. Do akcji wprowadzono odwody. Do walki wszedł
m.in. 13 batalion strzelców.
Na odcinku 3 Dywizji natarciem dowodził dowódca
2 Brygady SK płk Roman Szymański, Oddziały polskie atakowały wzgórze 593 i Albanetę. W Gardzieli, na wysokości wzgórza Widmo działał szwadron 4
pułku pancernego. Walki trwały również przez całą
noc. Około godziny 10:00 patrole 12 Pułku Ułanów
Podolskich, a potem 5 batalion strzelców karpackich,
opanowały klasztor. Na ruinach klasztoru zatknięto
polską, a później na rozkaz gen. Andersa wywieszono również i brytyjską ﬂagę. 24 maja grupa „Bob”,
zdobyła Piedimonte, a 25 maja 15 Pułk Ułanów opanował Monte Cairo. Droga na Rzym została otwarta.
W bitwie pod Monte Cassino i Piedimonte poległo
860 (w tym 72 oﬁcerów) żołnierzy, 2822 zostało rannych (w tym 204 oﬁcerów), a 97 zaginęło (w tym 5
oﬁcerów). Polegli polscy żołnierze spoczywają na
cmentarzu polskim u stóp wzgórza klasztornego.
Bitwa o Ankonę. 18.07.1944.
7 czerwca 1944 roku 3 Dywizja Strzelców Karpackich zluzowała hinduską 4 Dywizję Piechoty w rejonie na północ od Oriony i przeszła do pościgu wzdłuż

Str. 9

szosy Nr 16. 18 czerwca jednostki korpusu zajęły Pescarę. Na lewo od 3 Dywizji Strzelców Karpackich
weszła do działania 5 Kresowa Dywizja Piechoty.
Polacy zdobyli Loreto, Recanati, Osimo, Castelﬁdardo i wzgórze San Pietra i podeszli pod Ankonę. Dowódca Korpusu postanowił: główne uderzenie wykonać siłami 5 Kresowej DP i opanować rejon Paterniano-Monte delia Crescia-Monte Tarto. 3 Dywizja
Strzelców Karpackich z Karpackim Pułkiem Ułanów
wiązała nieprzyjaciela w pasie nadmorskim. Rano 17
lipca uderzyła 5 KDP. Jej brygady zdobyły Paterniano, wzgórza na północ od San Stefana a dalej Monte
delia Crescia oraz Offagna. Na odcinku zachodnim
zdobyto wzgórza Monte Tarto i Croce di San Vinzenzo. Po zmroku oddziały kontynuowały natarcie. Wykonując manewr obejścia wyszły nad rzekę Esino pod
Chiaravalle.
18 lipca oddziały korpusu wkroczyły do Ankony.
Zdobycie portu ułatwiło sprzymierzonym prowadzenie dalszych działań na Rimini i umocnienia Linii
Gotów.
Po zdobyciu miasta i portu kontynuowano natarcie. 3
Dywizja Strzelców Karpackich uderzała na kierunku
nadmorskiej szosy Nr 16. Nad Misą zdobyła niewielki przyczółek. 9 sierpnia do walki weszła ponownie
5 Kresowa Dywizja Piechoty wsparta czołgami brytyjskiego 7 Pułku Huzarów. Jej oddziały opanowały linię rzeki Cezano, a nocnym natarciem zdobyła
Monterado.
3 Dywizja Strzelców Karpackich wspólnie z 2 Brygadą Pancerną walczyła pod Scapezzano i także wyszła
na linię Cezano. W tym czasie na kierunek nadmorski wprowadzono też korpus kanadyjski z zadaniem
przełamania Linii Gotów pod Monte Lupone – Cattolica. W tej operacji również uczestniczyły oddziały
2 KP. Od 19 sierpnia główny wysiłek spoczywał na 3
Dywizji Strzelców Karpackich. Uderzono na wzgórza
pod m. Constanza. W wyniku trzydniowej bitwy rozbito niemiecką 278 Dywizję. 28 sierpnia osiągnięto
linię rzeki Foglia. 31 sierpnia 3 BSK zajęła m. Pesaro
tym samym przełamując na swoim odcinku pierwszą
Linię Gotów. 5 września korpus przeszedł do odwodu
8 Armii i ześrodkował się na północ od Ankony w
dolinie rzeki Chianti.
W walkach nad Adriatykiem korpus stracił 1358 żołnierzy i oﬁcerów. Poległych żołnierzy polskich pochowano na cmentarzu polskim w Loreto w pobliżu
bazyliki.
Bitwa o Bolonię – 1945
W kwietniu 1945 brał udział w bitwie o Bolonię.
20.04 oddziały II Korpusu sforsowały rzeki Giana i
(c. d. na str. 10)
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Idice, a 21 o godzinie 6.05 9 Batalion Strzelców Karpackich z 3 Brygady wkroczył jako pierwszy do Bolonii i za
weszli Amerykanie z 5 Armii. O tempie posuwania się świadczy odległość przebyta w ostatniej fazie: Polacy m
Korpus Polski przez 13 dni wiązał walką trzy doborowe dywizje niemieckie (26-tą pancerną oraz 1. i 4. spadochro
umocnionych pod względem inżynieryjnym i zażarcie bronionych.
Przełamanie frontu pod Bolonią i wyzwolenie tego miasta miało decydujące znaczenie dla zadania Niemcom osta
skiego wkroczyły do Bolonii witane owacyjnie przez miejscową ludność. Z rozkazu dowódcy 8 Armii Polacy pozo
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awiesił nad miastem polską ﬂagę. O godzinie 8.00 do miasta
mieli do przebycia 50 km, a Amerykanie zaledwie 20 km. II
onowe), brawurowo forsując cztery rzeki i dziewięć kanałów,

atecznej klęski na froncie włoskim. Oddziały II Korpusu Polstali w tym rejonie nie biorąc już udziału w dalszym pościgu.
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9 Batalionowi Strzelców Karpackich nadano uroczyście miano Bolońskiego,a 17 dowódców otrzymało
honorowe obywatelstwo miasta. Senat Bolonii wręczył też żołnierzom polskim 215 specjalnie wybitych
medali pamiątkowych z napisem Al liberatori che
primi entrarono in Bologna 21 Aprile 1945 – per benemerenza („Oswobodzicielom, którzy pierwsi weszli do Bolonii 21 kwietnia 1945 – w dowód zasługi”).
Nowy dowódca 8 Armii brytyjskiej gen. Mac Creery
w rozkazie pochwalnym skierowanym do żołnierzy II
Korpusu Polskiego napisał:
W Waszym marszu historycznym drogą Via Emilia
prowadzącą z Faenzy do Bolonii, mieliście jako przeciwników wyborowe wojsko nieprzyjaciela. Trzem
najlepszym dywizjom niemieckim: 26 Dywizji Pancernej, 1 oraz 4 Dywizji Spadochronowej zadaliście
ciężkie straty w ludziach i sprzęcie… W tej wielkiej
bitwie wykazaliście wspaniałego ducha walki, wytrwałość i sprawność bojową. Przesyłam Wam moje
najgorętsze powinszowania oraz wyrazy podziwu dla
wszystkich oﬁcerów i szeregowych…
W sumie straty polskie poniesione w operacji pod
Bolonią wyniosły 600 rannych oraz 300 poległych
żołnierzy, którzy spoczęli na miejscowym cmentarzu.
Następnie korpus pozostawał w składzie wojsk okupacyjnych. W 1946 przeniesiony do Wielkiej Brytanii.
Rozwiązanie 2 Korpusu – losy żołnierzy. Emigracja i powroty do Polski.
W 1947 korpus został rozwiązany. Od 1945 roku
część żołnierzy zaczęła powracać do kraju. Większość jednak w 1946. wstąpiła do Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Po zakończeniu działań wojennych żołnierzy korpusu, którzy zadeklarowali powrót do kraju skierowano
do obozów repatriacyjnych w Cervinara i Paolisi koło
Neapolu (około 5,5 tysiąca żołnierzy) i w San Domenico (około 800 żołnierzy). Obozy pozostawały pod
opieką władz brytyjskich, które organizowały transporty do Polski. Transporty kierowano koleją przez
Mediolan, Brenner, Pilzno, Pragę do Zebrzydowic
lub drogą morską z Neapolu do Gdańska. Z ramienia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej nad
powrotem żołnierzy do kraju czuwała Polska Misja
Wojskowa we Włoszech pod kierownictwem płk. Kazimierza Sidora (misja funkcjonowała do maja 1946).
W okresie od 3 do 25 grudnia 1945 do Polski, w 13
transportach kolejowych, przybyło z Włoch łącznie
12 305 żołnierzy II KP i Jednostek Wojskowych na
Środkowym Wschodzie. W tej liczbie znalazło się
tylko 32 oﬁcerów oraz 1612 podoﬁcerów i 10 661
(c. d. na str. 12)
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szeregowców. Z powyższej grupy 1226 podoﬁcerów i 8601 szeregowców miało za sobą przymusową służbę w armii niemieckiej. Około 8 procent
to żołnierze zdegradowani bądź więzieni z przyczyn
natury politycznej. Około 2 procent żołnierzy to obywatele polscy narodowości białoruskiej, ukraińskiego i rosyjskiego. Powracający żołnierze przywieźli
z sobą między innymi 11 867 karabinów angielskich i 603 150 nabojów karabinowych. Wymienieni
zostali skierowani do punktów etapowych w Koźlu
(dwa), Cieszynie i Międzylesiu. Przygotowano również rezerwowe punkty w Katowicach, Chorzowie i
Bielsku-Białej. Punkty repatriacyjne zostały zorganizowane na podstawie rozkazu nr 325/org. Naczelnego Dowódcy WP z dnia 27 listopada 1945 Kierownictwo nad przyjęciem żołnierzy PSZ sprawował gen.
dyw. Wsiewołod Strażewski, II wiceminister ON.
Samym przyjęciem zajmowały się cztery komisje
rejestracyjne, w skład których wchodzili oﬁcerowie
Departamentu Poboru i Uzupełnień MON, Głównego
Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP, Głównego Zarządu Informacji WP i Departamentu Personalnego MON. Na czele jednej z komisji stał ppłk Jan
Janikowski. Ochronę zapewniał 3 batalion 44 Pułku
Piechoty 13 DP. Z przybyłych do kraju podoﬁcerów –
1572 zdemobilizowano, a 40 urlopowano, kwaliﬁkując wstępnie do dalszej służby wojskowej. W grupie
szeregowców zdemobilizowano 9892, a urlopowano
769 osób. W późniejszym okresie zrezygnowano z
powołania do czynnej służby żołnierzy urlopowanych. Dalsze zorganizowane transporty żołnierzy 2 KP
przybywały do kraju z Wysp Brytyjskich. Do grudnia
1947 r. przybyło 16 371 podoﬁcerów i 41.912 szeregowców PSZ. Kazimierz Frontczak nie podaje ilu z
nich pełniło służbę w 2 KP. Powyższe dane nie obejmują żołnierzy, którzy do kraju wrócili indywidualnie lub cywilnymi transportami repatriacyjnymi. Zorganizowana akcja powrotu żołnierzy PSZ trwała do
polowy 1951 r. 20 września 1951 r. w Gdyni zlikwidowano Remigracyjny Punkt Specjalny Państwowego Biura Podróży „Orbis”.
W latach 1947-1948 723 żołnierzy PSZ na Zachodzie,
którzy przed wojną zamieszkiwali na terenie województw: wileńskiego, białostockiego, nowogródzkiego i poleskiego traﬁła do 312 Obozu dla Wyzwolonych Jeńców Wojennych i Internowanych Obywateli
w Grodnie (powyższe dane nie obejmują żołnierzy,
którzy powrócili w 1946 i przeszli przez obóz w Wilnie, a także żołnierzy, którzy powrócili indywidualnie
po 1948). Z 723 żołnierzy, którzy przewinęli się przez
obóz grodzieński – 327 pełniło służbę w II KP, z cze-
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go – 111 w 3 DSK, a 159 w 5 KDP. W nocy z 31 marca
na 1 kwietnia 1951 funkcjonariusze bezpieczeństwa
BSRR przystąpili do masowych aresztowań i wywózki żołnierzy PSZ na Zachodzie wraz z ich rodzinami do obwodu irkuckiego. Deportacja wiązała się z
konﬁskatą mienia i odebraniem odznaczeń bojowych.
Ogółem zesłano 888 żołnierzy i 3632 członków rodzin z terenu BSRR i 49 żołnierzy z terenu LSRR.
W 1956 deportowanym zezwolono na powrót z zesłania. W 1958 w obwodzie irkuckim pozostawało 1152
żołnierzy i członków ich rodzin. Większość z deportowanych w 1951 powróciła do Polski.
W 1971 Sąd Najwyższy BSRR uznał deportacje za
bezpodstawne i umorzył postępowania karne prowadzone przeciwko żołnierzom PSZ na Zachodzie.
Żołnierzom, którzy powrócili na terytorium BSRR
wypłacono rekompensatę za skonﬁskowane mienie.
W 2003 na terenie Białorusi żyło 23 żołnierzy II
KP, którzy w dalszym ciągu nie posiadali uprawnień
kombatanckich.
Źródło: Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie https://2korpus.pl/monte-cassino-ankona-bolonia/

Ania z Dąbrowy Tarnowskiej
A ja chcę żeby było cieplej!!!
Zima, wiosna- fatalne! Najgorsze
od lat!!!
Następujące słowa przeczytałam wczoraj gdzieś w
sieci (w którymś z serwisów informacyjnych): „Jeśli nie powstrzymamy ocieplania się klimatu, za
kilkadziesiąt lat mogą nastąpić olbrzymie zmiany na świecie może powstać około 4 mln km2 nowych
pustyń, a w Niemczech (co oznacza, że także w sąsiedniej Polsce) pojawią się lasy subtropikalne. Naukowcy ostrzegają - pisze “Deutsche Welle”.
„Fińscy i szwajcarscy naukowcy twierdzą, że pod
koniec tego stulecia świat może wyglądać zupełnie
inaczej niż w tej chwili. Wszystko przez zmiany klimatyczne. Doprowadzą one do zjawisk, które dziś
wydają nam się zupełnie surrealistyczne. Np. do
tego, że w niektórych regionach Niemiec mogą zacząć rosnąć lasy subtropikalne.”
O (jak dla mnie) eko ideologii/terroryzmie wypowiedziałam się tutaj już niejednokrotnie (i Grecie
(c. d. na str. 13)
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Thumberg, także) – komentując powyższe słowa – o
„przyszłych” lasach powiem subiektywnie, co ja bym
chciała i odpowiadało mi najbardziej. Uprzedzam: nie
jest to zgodne z obecną modą i tzw. poprawnością
polityczną (czymkolwiek ona tak naprawdę jest).
Zacznijmy od początku: gdyby klimat w naszej szerokości geograﬁcznej pozwalał, na rośnięcie tropikalnych roślin nie miałabym z tym problemu. Najmniejszego❗ Wprost przeciwnie: byłabym zadowolona i
owa ﬂora cieszyła moje oko.

Wspaniale by było, gdyby oprócz rodzimych (lub
przylatujących na wiosnę i lato): słowików, skowronków, sikorek czy jeżyków można było m.in. pośród drzew zobaczyć (a rankiem, wieczorem, czy też
w ciągu dnia, usłyszeć) wielobarwne papugi i inne
pełne kolorów ptaki. Do tego uwielbiające cieplejszy
klimat motyle.
Chciałabym najlepiej klimatu śródziemnomorskiego. Przejrzyste, świetliste lasy z pianiami, cyprysami, oliwki, mirty, oleandry (uważane przeze mnie
za jedne z najpiękniejszych kwiatów/krzewów) no i
palmy uważane przeze mnie za jedne z najelegantszych drzew. No, a w ogrodach koło domów pomarańczowe, mandarynkowe, czy granatowe.
Dla mnie idealny klimat w naszym kraju i mielibyśmy wspaniale❗❗❗ A w zimie przede wszystkim
absolutnie żadnego śniegu i mrozu (żadnych ciepłych kozaków, puchowych kurtek, czapek, szalików,
rękawiczek)❗❗❗ Zamiast tego przez cały rok wysoka
temperatura powietrza, dużo słońca oraz lazurowe,
turkusowe nievo, Istny raj, Bajka, Jedno z (wielu)
moich marzeń.
Zresztą w takich warunkach nam wszystkim żyłoby
się z pewnością lepiej - i to pod wieloma względami❗
Nie mówię wyłącznie o obowiązku ogrzewania zimą,
smogu, gdyż naukowo zostało udowodnione, że dłuż-
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sze, słoneczne dni lepiej działają na nasz organizm.
Mamy więcej energii do działania, lepszy nastrój i naturalną witaminę D3❗ To wszystko wpływa na nasze
samopoczucie, a ono na cały organizm.
Nadmienię, iż miniona zima była najdłuższą, najzimniejszą z największą ilością śniegu (najdłużej leżącego) od lat. Wcale mnie to nie cieszyło – wprost przeciwnie❗ Szczerze nie mogłam się doczekać jej końca.
Niestety, wiosna jest niewiele lepsza. Również (jak dla
mnie) najgorsza od lat❗❗❗ Temperatury stanowczo za
niskie, za mało słońca, za dużo chmur❗
Nawiązując do temperatur najniższe od lat, taka sama
ich średnia, nie tylko w Polsce, ale i w Europie (w tym
na południu).
Dla mnie koszmar. Istny.
I nie narzekam, lecz stwierdzam fakty.

Ktoś może powiedzieć: „ale czym się martwisz przecież to nie lato, a ono nadejdzie❗”
Ok. Tylko, że za ok. 5 tygodni dni zaczną robić się coraz krótsze. Zakładając, iż od jutra byłaby super pogoda to z matematycznego punktu widzenia ile nam tak
(c. d. na str. 14)
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naprawdę zostało❓ Do końca sierpnia, gdyż nawet
jeśli wrzesień jest fajny dla mnie podpada już pod
jesień (mimo, że od kilku lat jest wyjątkowo ciepła
jesień). Nawet kwestia długości dnia. W zasadzie pozostały: czerwiec, lipiec, sierpień (no i te 13 dni maja)
- 105 dni.
Tylko, że nie oszukujmy się, wszystkie następne dni
nie będą idealnymi: bezchmurnymi, słonecznymi,
bez deszczu i super ciepłe.
Marzenie, niestety nierealne, więc błagam skończmy z narzucaniem nam z każdej strony tematu
„ocieplania klimatu” (który, jeśli rzeczywiście jest
to ja go jakoś niestety nie czuję a nawet to te sprawy są czymś najzupełniej normalnym z historii naszej planety i wielokrotnie w jej przeszłości do nich
dochodziło – zarówno w jedną, jak i w drugą stronę)
i marudzeniem o tym zwłaszcza w TVN24, bo tego
naprawdę nie da się słuchać wkoło tego samego.
Aż do znudzenia.

(5273)

Relatos...
Donde hay esperanza hay fé, donde
hay fé hay milagros...
Acá les dejo una foto antiquísima y algo...
extraña...se ven soldados polacos entre escombros "rescatando" a una Madonna con su hijo de
las ruinas de Piedimonte San Germano, Italia en
mayo de 1944. Esta estatua de Santa Lucía fue
esculpida en madera para la Iglesia "Santa María
Assunta" y fue lo único que quedó de ese lugar.
Realmente un milagro que no se haya destruído
ni quemado.

zdj. i tekst: Anna Hudyka

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

Fuente:
https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

ATENCION / UWAGA
Por motivos de la pandemia Covid 19 las ediciones de Głos Polski
están emitiéndose con retraso por lo cual pedimos disculpas. También advertimos que se harán publicaciones, sobre todo institucionales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.
Muchas gracias. La redacción

(5273)
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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 Veriﬁcadora 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 República 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 ﬁnalizado 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 ﬁnalizado 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 sociales.
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 ﬁrmar el Acta de la 95ª y 96ª Asamblea General Ordinaria.
(*) Según resolución General IGJ N°11/2020 en su Art 1, modiﬁca 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
Secretario General

Zbystaw Konopka
Presidente
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Para publicitar en Glos Polski: glospolski@gmail.com
ESCRIBANIA
STANKIEWICZ
Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado
Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962
Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal

upranet.com.ar

https://www.gov.pl/web/argentina

Harcerstwo Argentyna
http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar

POLONIA FÚTBOL CLUB
ARGENTINA
www.poloniafc.com.ar
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Buenos Aires, 24 de Junio del 2021

AV 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 CONVOCATORIA 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 COVID 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
Veriﬁcadora, 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 Veriﬁcadora 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 Veriﬁcadora de Credenciales, la lista de los delegados.
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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

(5273)

“Si te gusta...¡úsalo».
Hablemos del traje folk polaco de las damas en general...¡divino!¿no?...particularmente me encanta el
traje de la zona de Kraków (Cracovia), tal vez porque
toooda mi vida vi a las chicas del balet polski usar
trajes de esa zona y simplemente ¡me fascinaba ver lo
lindo que les quedaba!. De chica, me parecían princesas de un cuento mágico que venían al club polaco
de Berazategui una vez al año, en el día del Soldado
Polaco, para bailar y cantar como solo lo podían hacer
las princesas de Polonia.

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

Fot: https://pl.pinterest.com/pin/522769469239395084/

2. Barbara Kaminska
3. Monika Ponc
4. Barbara Sobolewski
5. Alicja Wojno

Bueno, después de este “ﬂashback” les traigo un poquito de info sobre el chaleco o corsé, llamado Gorset,
que es la parte más “variable” la pieza que más suele
cambiar del traje folclórico de Cracovia. Tiene el corte estándar de Małopolska, con tirantes estrechos, lazada o enganche cerrado en la parte delantera, y normalmente rematado con orejeras en la cintura. En los
pueblos más cercanos a Cracovia, como Bronowice
y Mogiła, las orejeras se sustituyen por un “peplum”
(cont. pag. 19)
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plisado en la espalda. En algunas aldeas usan un corte
de línea princesa múltiple, con una orejera conectada
a cada pieza de la espalda.
Originalmente los corpiños eran bastante sencillos, de
tela sólida o estampada. Posteriormente fueron decoradas con diversas combinaciones de botones, borlas,
cintas y bordados. Y aquellos que se usaban en las
ﬁestas estaban hechos de terciopelo o brocado, tela
muuuy cara para cualquiera de esa o incluso esta época.
El gorset tipo “Sukiennickie” es el estilo -princesaque comenzó en la década de 1930. En estos gorsets,
la ornamentación está compuesta por abalorios y lentejuelas de varios tamaños, formas y colores cosidos a
mano. Se encuentran muchas composiciones diferentes, pero todas son muy coloridas. Es posible que se
incluyan algunos bordados con cintas satinadas.
A continuación unas fotos de estas hermosas piezas...
verán ejemplares antiguos y modernos uds.decidirán
cuál es su favorito. Y después ¿quién sabe? Tal vez se
les ocurra hacerse un Gorset para combinarlo con un
buen jean y una camisa blanca corte clásico...el resultado: ¡muy hermoso!!. Deﬁnitivamente un estilo que
le dice al mundo quiénes somos.

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

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar
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UWAGA!
PROSIMY NASZYCH
Fot. https://threadwritten.com/journal/2020/11/25/polish-clothing

Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos
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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.

