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Julia-Kostsova
Noc Kupały (zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą) – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w
czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około 21-22 czerwca[1]
[2]. W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w germańskich
Mittsommerfest. Kościół katolicki, nie mogąc wykorzenić corocznych obchodów Sobótki z wywodzącej się z wierzeń słowiańskich
obyczajowości, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością
chrześcijańską (stąd późniejsza wigilia św. Jana – potocznie zwana też
nocą świętojańską, posiadająca wówczas wiele zapożyczeń ze święta
wcześniejszego – obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/
„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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UHONOROWANO PAMIĘĆ
POLSKICH ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W BITWIE NA
MONTELLO (Włochy)

Przy Mauzoleum Wojskowym w Nervesa della Battaglia odsłonięto tablicę poświęconą poległym polskim
żołnierzom nad Piawą w Bitwie na Montello w latach
1915-18 walczących pod austro-węgierską armią.
Bitwa na rzece Piave (czerwiec 15-23, 1918 r.), znana
we Włoszech jako Battaglia del Solstizio, Battaglia di
Mezzo Giugno lub Seconda Battaglia del Piave (druga bitwa nad rzeką Piawą - jako pierwsza bitwa uważana jest Bitwa Caporetto), była decydującym zwycięstwem włoskiej armii podczas I wojny światowej.
Inicjatorami postawienia tablicy poległym polskim
żołnierzom, których 1200 mogił znajduje się na miejscowych cmentarzach, są Matteo Bernardel, prezes
Stowarzyszenia dell’Associazione Battaglia del Solstizio di Nervesa, Boris Mascìa, Prezes Associazione Nazionale Ex Allievi Scuola Militare Nunziatella
- Sezione Veneto oraz Mirosław Wesołowski, radca
w Stowarzyszeniu Włosko-Polskim w Padwie Assoc
Italo Polacca Padova.
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Całą inicjatywę zawdzięcza się przyjaźni Mirosława
Wesołowskiego (Polaka) z Matteo Bernardel (Włocha).
Uroczystość 20 czerwca 2021 zaczęła się w restauracji Panoramica w Nervesa della Battaglia (TV) spotkaniem przedstawicieli i członków włoskich organizacji oraz burmistrza Nerwesa della Battaglia z panią
Adrianną Siennicką, Konsul Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i panią Ireną Ludwiką
Czopek, prezesem i członkami Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie Assoc Italo Polacca Padova
i Joanną Wesołowską, prezesem Rada Oświaty Polonijnej We Włoszech.
O godzinie 15.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie
tablicy postawionej przy Mauzoleum Wojskowym w
Nervesa poświęconej poległym polskim żołnierzom
nad Piawą – żołnierzom, którzy polegli walcząc w
bitwie na Montello pod austro-węgierską armią w latach 1915-1918.
Po uroczystościach odsłonięcia tablicy uczczono pamięć poległych włoskich żołnierzy na terenie gminy
Santa Croce del Montello. Na pobliskim cmentarzu,

Adrianna Siennicka, Konsul Generalna RP w Mediolanie, złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów
przed mogiłą polskiego księdza, Tomasza Witkoroskiego, który był proboszczem w Santa Croce podczas I wojny światowej i który zasłużył się i pozostał
do dzisiaj w pamięci mieszkańców za jego zasługi i
aktywną pomoc w odbudowaniu miasteczka.
WIELKA WOJNA
Królestwo Włoch jako członek Trójprzymierza wraz
(c. d. na str. 3)
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z Niemcami i Austrią, w chwili wybuchu I wojny
światowej w 1914 r. zachowało neutralność. Jednak
kuszone przez państwa Ententy perspektywą poszerzenia swoich granic o sporny region Trydentu (południowy Tyrol), Istrii i Dalmacji, w dniu 23 maja 1915
r. wypowiedziało wojnę Cesarstwu Austro-Węgierskiemu.
Korzystając z chwilowego osłabienia liczebnego armii wroga (wszystkie siły Cesarstwa skierowane zostały na front rosyjski), Włosi przystąpili do ataku na
pozycje austriackie w Dolomitach. Jednak liczne forty oraz fortyﬁkacje polowe, położone na znacznych
wysokościach, zapewniały obrońcom kontrolę nad
drogami biegnącymi w dolinach. Zapowiadało to długotrwały konﬂikt.
Po wypowiedzeniu wojny przez Włochy, wojska austriackie opuściły Cortinę d’Ampezzo - należącą do
Habsburgów od 1511 roku - i rozpoczęły odwrót do
ufortyﬁkowanej linii obronnej wybudowanej pod koniec XIX wieku, której głównym punktem oporu był
Fort Tre Sassi (Fort Trzy Kamienie), strzegący przełęczy Valparola.
Wśród rekrutów wcielonych do armii habsburskiej
na front alpejski wysłano wielu Polaków, którzy byli
powoływani do armii wszystkich państw zaborczych.
Armia austro-węgierska zmobilizowała łącznie 1400
tysięcy poddanych polskiego pochodzenia. Pobór do
wojska był przymusowy. Tylko stosunkowo nieliczni zdołali zaciągnąć się ochotniczo do Legionów pod
polską komendę.
Miejscem, które stało się najciekawszym teatrem
wojny minowej, została w latach 1915-1917 góra Lagazuoi. Ataki włoskie ponawiane przez całe lato 1915
roku, zmierzające do przełamania linii obronnej przeciwnika, okazały się bezskuteczne.
Dopiero jesienią, a dokładnie 20 października, jeden
z plutonów włoskich strzelców alpejskich dotarł na
półkę skalną na górze Lagazuoi - Cengia Martini.
Półka skalna Martini, nazwana tak od imienia dowódcy batalionu, który ją zajął, stała się solą w oku dla
oddziałów austriackich. Stąd bowiem Włosi mogli,
przy użyciu jedynie karabinów i granatów ręcznych,
ostrzeliwać z wysoka okopy austriackie na przełęczy
Valparola.
W celu przetrwania konﬂiktu, oba wojska rozpoczęły
wówczas drążenie góry, by wykorzystać jej wnętrze
jako bezpieczne schronienie dla ludzi i amunicji. Wywiązała się w ten sposób podziemna walka podkopowa.
W październiku 1917 roku ofensywa austro-węgierska, zakończona zwycięstwem pod Caporetto, zmu-
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siła do odwrotu armię włoską, co doprowadziło do
przesunięcia się frontu przebiegającego przez Dolomity na linię rzeki Piawy i w rejon masywu górskiego
Grappa.
Po klęskach roku 1917 sytuacja wojsk włoskich
nie była najlepsza. Włosi zostali odrzuceni na linie
obronne w pobliżu Wenecji nad rzeką Piawą. Z upływem czasu sytuacja uległa poprawie. W listopadzie
1917 roku na froncie włoskim zaczęli się pojawiać
Francuzi i Brytyjczycy. Natomiast wiosną 1918 roku
Niemcy wycofali z frontu włoskiego swoje oddziały,
aby użyć je w ofensywie wiosennej przeciwko Francji.
Bitwa nad Piawą rozpoczęła się 15 czerwca 1918 austriackimi atakami pozorującymi w pobliżu przełęczy
Tonale oraz huraganowym ostrzałem artyleryjskim.
Ataki austriackie po pierwszych sukcesach, zostały
jednak zatrzymane. Cele ofensywy wojsk cesarskich
zostały zdradzone dowództwu włoskiemu przez dezerterów austriackich, wykorzystując te informacje
Włosi skoncentrowali na kierunku uderzenia dwie
armie. Na innym odcinku natarcia Austriacy odnieśli
większe sukcesy, ale zostali odcięci od linii zaopatrzeniowych przez lotnictwo alianckie, ponadto w
miejscu tym pojawiły się posiłki włoskie. 19 czerwca
1918 Włosi wsparci wojskami sojuszniczymi przeszli
do kontruderzenia i wyparli przeciwnika z zajętych
po pierwszych sukcesach terenów.
Bitwa, zakończona 23 czerwca 1918, stanowiła symbol agonii monarchii Austro-Węgierskiej, wykazała jej słabość militarną i wewnętrzną. Pomimo tego
sukcesu Włosi nie kontratakowali. Nową ofensywę
zorganizował dopiero Armando Diaz w październiku
1918 roku. Włosi uderzyli pod Vittorio Veneto i odnieśli sukces.
3 listopada poddało się 300 000 żołnierzy austro-węgierskich, a następnego dnia podpisano zawieszenie
broni.
Autor: Irena Ludwika Czopek
Prezes AIPP Assoc Italo Polacca Padova
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=15186/
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
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CZERWIEC ‘76

Czerwiec ‘76 to fala strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce 25 czerwca 1976 r. Objęły
one około 70–80 tys. osób w co najmniej 90 zakładach pracy na terenie 24 województw. Bezpośrednią
przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w
Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen wielu artykułów żywnościowych (m.in. mięso i ryby – 69 proc., nabiał – 64 proc.,
ryż – 150 proc., cukier – 90 proc.).
Do sprowokowania wybuchu społecznego niezadowolenia przyczyniły się też niesprawiedliwe rekompensaty (zarabiający poniżej 1300 zł mieli otrzymać
240 zł, zarabiający powyżej 6000 zł – 600 zł). Podwyżkę władze przedstawił jako „projekt”, choć powszechnie zdawano sobie sprawę, że decyzje zapadły, cenniki wydrukowano, a rzekome konsultacje
społeczne są ﬁkcją.
RADOM, URSUS, PŁOCK
W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło 25 czerwca
1976 r. do pochodów i demonstracji, zakończonych
starciami z MO, a w Radomiu – dramatycznymi walkami ulicznymi. W Radomiu strajk rozpoczęli robotnicy Zakładów Metalowych im. gen. Waltera, którzy
wyszli na ulicę, aby powiadomić o strajku inne zakła-
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dy i ruszyć pod gmach KW PZPR. Do protestu przyłączyły się załogi 25 najważniejszych zakładów miasta – ogółem około 17 tys. osób. W kulminacyjnym
momencie na ulicach miasta demonstrowało około
20–25 tys. osób.
Demonstranci nakłonili I sekretarza KW do przekazania do Warszawy żądania odwołania podwyżki.
Po dwóch godzinach oczekiwania okazało się, że w
budynku nie ma już przedstawicieli partii (zostali
ewakuowani przez funkcjonariuszy MO i SB) i tłum
zaczął niszczyć wyposażenie, a przed godz. 15.00
gmach podpalono.
AKCJA „LATO 76”
Funkcjonujący w MSW sztab operacji „Lato 76” skierował do miasta oddziały ZOMO z Warszawy, Łodzi,
Kielc i Lublina oraz słuchaczy Wyższej Szkoły Oﬁcerskiej MO w Szczytnie – wieczorem zwarte oddziały MO liczyły około 1550 funkcjonariuszy. Doszło do
gwałtownych walk ulicznych. W ich początkowej fazie w tragicznym wypadku zginęli dwaj demonstranci – Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki – zabici przez rozpędzoną przyczepę wypełnioną betonowymi płytami,
którą spychali w kierunku zbliżających się zomowców. Oprócz gmachu KW PZPR atakowano budynek
KW MO i Urzędu Wojewódzkiego. Doszło do dewastacji sklepów i kradzieży. Oddziały milicji opanowały sytuację w mieście dopiero późnym wieczorem.
Fala strajków z 25 czerwca 1976 r. była porównywalna ze strajkami z grudnia 1970 r. i stycznia-lutego 1971 r., a „przerwy w pracy” nie ograniczyły się
do jednego regionu kraju i groziły szybkim rozszerzeniem. Władze, obawiając się powtórzenia scenariusza z grudnia 1970 r., jeszcze 25 czerwca wieczorem zdecydowały o wstrzymaniu podwyżki: decyzję
ogłosił w wieczornym przemówieniu telewizyjnym
premier Piotr Jaroszewicz, ﬁrmujący ją przed społeczeństwem.
ODWET NA PROTESTUJĄCYCH
Kierownictwo partyjno-państwowe wzięło odwet na
protestujących, zwłaszcza w Radomiu i Ursusie. Zatrzymanych przewożono do komend MO i aresztów,
gdzie przechodzili przez tzw. ścieżki zdrowia – szpalery milicjantów bijących ludzi pałkami. W wielu
przypadkach oﬁarami brutalnego pobicia były także
przypadkowe osoby: jedną z nich był Jan Brożyna,
prawdopodobnie śmiertelnie pobity przez patrol MO.
Inną śmiertelną oﬁarą czerwcowych represji był ks.
Roman Kotlarz z podradomskiej paraﬁi Pelagów, który 25 czerwca przez przypadek znalazł się wśród de(c. d. na str. 5)
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monstrantów, a później w czasie mszy św. publicznie
modlił się w intencji robotników. I właśnie dlatego –
niezależnie od nacisków administracyjnych – był nachodzony i brutalnie bity przez funkcjonariuszy SB,
co zapewne przesądziło o jego śmierci.
Do kolegiów ds. wykroczeń skierowano łącznie 353
wnioski o ukaranie zatrzymanych, w tym 214 w Radomiu, 131 w Warszawie i 8 w Płocku. Orzeczono
314 kar aresztu, w tym 250 po trzy i 50 po dwa miesiące aresztu. W Radomiu w trybie przyspieszonym
postawiono przed sądem 51 osób. Na kary więzienia skazano 42 osoby, w tym 28 – na pięć miesięcy
do roku, zaś wobec 14 orzeczono karę od dwóch do
trzech miesięcy aresztu. W zwykłym trybie w Radomiu osądzono 188 osób.
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azyjnego elementu” - jak nazywano Polaków - były
tzw. marsze śmierci i egzekucje w czerwcu i w lipcu
1941 r., czyli po ataku Niemiec na Związek Sowiecki.
Uwaga oprawców skierowana byłą na tzw. więźniów
politycznych, czyli każdego, kto nie był pospolitym
kryminalistą, gdyż ci ostatni byli „elementem klasowo bliski” sowieckiej władzy.

PROCESY POKAZOWE
W lipcu i sierpniu 1976 r. odbyły się cztery procesy
pokazowe, w których wobec oskarżonych zastosowano zasadę „odpowiedzialności zbiorowej”, a skład
ławy oskarżonych „skompletowano” tak, aby nie
ujawniać prawdziwego charakteru robotniczego protestu przeciw podwyżce cen, ale przedstawić go jako
czyn kryminalistów i chuliganów. W procesach pokazowych 8 osób skazano na drakońskie kary od 8 do 10
lat więzienia, 11 – na kary po 5–6 lat, a pozostałych
na kary od 2 do 4 lat więzienia. W procesie ursuskim
7 osób skazano na kary od 3 do 5 lat więzienia. W
Płocku sądzono 34 osoby, spośród których 18 skazano na kary od 2 do 5 lat, 15 – na kary w zawieszeniu,
a 1 osobę uniewinniono. Łącznie za udział w proteście 25 czerwca 1976 r. osądzono 272 osoby. Wyroki
i orzeczenia zapadające na zamówienie władz politycznych po stłumieniu czerwcowego protestu były
w istocie kpiną ze sprawiedliwości i praworządności,
nawet w świetle ówcześnie obowiązującego prawa.
Czytaj więcej #PAI http://pai.media.pl/pai_wiado- Jednym z bardziej znanych epizodów tej planowamosci.php?id=15136
nej eksterminacji był marsz, który rozpoczął się 24
czerwca 1941 r. z więzienia w Mińsku do Ihumenia.
Wyruszyło w nim ponad 7 tys. więźniów – Polaków,
Białorusinów, Litwinów. Do celu dotarło zaledwie
kilkuset. Kto wytrzymywał morderczy marsz we
ZBRODNIA ZAPOMNIANA
względnie dobrej kondycji, był zabijany strzałem w
tył głowy. Ulubionym sposobem sowietów. ZmarW roku 1941, w czasie wycofywania się armii so- ła już Joanna Stankiewicz-Januszczak, uczestniczka
wieckiej z okupywanych terytoriów Polski, funk- marszu, napisała swego czasu książkę „Marsz śmiercjonariusze NKWD dokonali masowych mordów ci”, w której zamieszcza ich relacje apelując jednowięźniów. Skala tej zbrodni jest do dzisiaj trudna do cześnie o pamięć tych wydarzeń.
oszacowania. Historycy mówią o kilkudziesięciu ty- Część oﬁar zginęła w więzieniach, w wyniku rozsiącach. Podstawowym sposobem zgładzenia „burżu(c. d. na str. 6)
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strzeliwań z użyciem karabinów maszynowych. Tak
postępowano niemal we wszystkich więzieniach na
zagrabionych polskich Kresach, na terenie dzisiejszej
Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Jak wspomnieliśmy na początku nie jest znana liczba oﬁar. Szacunki zbliżają się jednak do wielkości
mordu katyńskiego. Tylko w lwowskich więzieniach
enkawudowscy zbrodniarze zamordowali po kilka tysięcy osób. Zwały trupów na dziedzińcach i w celach
były trudne do policzenia. Co ciekawe na wieść o
ofensywie niemieckiej podstawowa załoga więzienna w panice opuściła swoje posterunki, ale osadzeni
zamknięci w celach nie byli w stanie się z nich wydostać. Z kolei władze sowieckie zorientowawszy się,
że więzienie nie jest już pilnowane skierowały do niego specjalne oddziały NKWD wyłącznie po to, żeby
zabić więźniów. Czynili to z wielką precyzją przez
dwa dni strzelając w głąb zatłoczonych cel. Według
naocznych świadków krew płynęła spod bramy więziennej na drugą stronę ulicy. Z kilku tys. więźniów
ocalało około stu.
WIADOMOŚĆ W PORTALU POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=15091

Curiosidades de 2 Papas.

Ratzinger no fuma, no bebe y necesita dormir muchas horas por la noche. Es rutinario, tímido y antes
de llegar a ser el líder de la Iglesia católica viajaba en
clase turista. Nunca tuvo entre sus metas cargos de
poder y su mayor aspiración, además de ser profesor,
era poder escribir algún día una gran obra teológica.
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Juan Pablo II, en cambio, tenía un carisma arrollador. Esquiador, ﬁlósofo, poeta y actor, el Papa “viajero” dio 30 vueltas al mundo llevando el Evangelio. Su
espíritu inquieto, le mereció pasar a la historia como
“el atleta de Cristo”. Llevaba en su ser ese “toque de
héroe patriótico” que por ser polaco adquirió en la
2GM y luego en su lucha contra el comunismo.

Cuando las fuerzas alemanas invadieron Polonia,
en septiembre de 1939, el joven Karol Wojtyła ya había terminado su servicio militar y tuvo que trabajar
en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay), para ganarse la vida y evitar que lo deportaran
a Alemania. Fichado por la Gestapo, se refugió en
una especie de buhardilla en Cracovia. En esa época
se unió a un grupo de actores e interpretó papeles de
contenido patriótico.
Así mismo también formó parte de un grupo de jóvenes católicos que pretendían resistir, tanto de forma
pacíﬁca como usando la acción, junto a ellos ayudó
directamente a familias judías a escapar de la amenaza nazi. En el año 1942 ingresó al Departamento Teológico de la Universidad Jaguelloniana. Durante este
período tuvo que vivir oculto con otros seminaristas,
refugiándose en los subterráneos del arzobispado de
Cracovia. Estuvo en esa situación hasta 1945.
De vuelta a 1939 en Alemania el jovencito Georg
Ratzinger se convertía en integrante de las Juventudes
Hitlerianas. Recordemos que al principio de la guerra
era un requisito obligatorio para los chicos alemanes
pertenecer al partido nacionalsocialista. El futuro
Papa fue asignado para proteger una planta de motores de aviones BMW, luego hubo 3 destinos más,
siempre como guardia. Hasta que en 1944 fue reclutado al programa de trabajadores (Reichsaibertsdients)
y más tarde ayudó a fortalecer las defensas antiaéreas
en Hungría con la Wehrmacht.
Con la guerra perdida, desertó a principios de mayo
(junto con casi todos los demás, excepto los fanáticos
del núcleo duro) y regresó a casa. Algunos hombres
(cont. pag. 7)
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de las SS lo notaron un par de veces, pero, afortunadamente, no eran fanáticos y dejaron que Ratzinger
rehiciera su vida a pesar de tener órdenes de ejecutar
a todos los desertores. Ratzinger ingresó en un campo
de prisioneros de guerra en Ulm y fue liberado el 19
de junio de 1945.
Pese a ser tan increíblemente diferentes, Benedicto
XVI y Juan Pablo II se entendieron muy bien desde el
principio y pronto se convirtieron en grandes amigos
de conﬁanza. Y no sólo eso, por esas vueltas raras que
tiene la vida, uno fue el sucesor del otro como Sumo
Pontíﬁce de la Iglesia Católica.
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos/posts/178420313982515

Kalendarium historyczne
1815-06-20

Proklamowanie utworzenia Królestwa Polskiego

Str. 7

rad kongresu wiedeńskiego. Obejmowało terytoria dawnego Księstwa Warszawskiego (bez zachodniej Wielkopolski, Torunia i Bydgoszczy). W
jego skład nie wszedł też Kraków, gdyż mocarstwa
kongresowe nie życzyły sobie, by granice Królestwa obejmowały dwie historyczne stolice Polski.
Królestwo Polskie związane było z Imperium
Rosyjskim unią personalną — car był jednocześnie królem Polski. W imieniu cara władzę
w Warszawie sprawował namiestnik. Pierwszym (1815-1826) był gen. Józef Zajączek.
Królestwo posiadało własną konstytucję nadaną 27 listopada 1815 r. Gwarantowała ona Królestwu Polskiemu integralność terytorialną, własny sejm, system monetarny, oświatę, sądownictwo, rząd (Rada Administracyjna) i własne wojsko.
Monarcha prowadził niezależną politykę zagraniczną, był zwierzchnikiem sił zbrojnych, miał
prawo mianować wyższych urzędników, wreszcie miał prawo weta wobec uchwał sejmowych.
Królestwo Polskie przetrwało 15 lat. Na mocy postanowień kongresowych i konstytucji ostatnimi królami Polski byli: Aleksander I (1815-1825) i Mikołaj I
(1829-1831). Mikołaja zdetronizował sejm 25 stycznia 1831 r.
Kres istnienia Królestwa Polskiego przyniósł
upadek Powstania Listopadowego, jednak tytuł królów Polski Romanowowie nosili do 1916 r.

PM
Z prof. Maciejem Mycielskim
rozmawia Wojciech Kozłowski
Czy utworzenie Królestwa Polskiego można uznać
za sukces polskich aspiracji niepodległościowych,
zwłaszcza w kontekście klęski Napoleona i zwycięstwa państw zaborczych?
Istnienie Królestwa Polskiego było skutkiem wcześniejszego funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. Poza tym, jego powstanie było efektem roli Rosji
w likwidacji systemu napoleońskiego. Gdy mówimy
o polskich sukcesach czy porażkach, zakładamy zasadniczy wpływ Polaków na rozstrzygnięcia kongresu wiedeńskiego i na decyzje cesarza Aleksandra
Królestwo Polskie powstało w konsekwencji ob-

(c. d. na str. 8)
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w sprawie polskiej. Rzeczywiście, w kręgu Adama
Jerzego Czartoryskiego wypracowana została koncepcja państwa polskiego w unii z Rosją. Ale samo
rozwiązanie sprawy polskiej w postaci Królestwa
Kongresowego było rezultatem układu sił, w którym
Aleksander potraﬁł wymusić swoje panowanie nad
częścią ziem polskich i zmianę granic z trzeciego rozbioru, mógł uznać Księstwo Warszawskie za trofeum
wojenne, ale nie mógł w pełni włączyć tych ziem do
imperium rosyjskiego, ponieważ byłoby to zbyt dużym naruszeniem równowagi sił między mocarstwami.

(5274)

ba urzędników rosyjskich, którzy realnie mieli coś
do powiedzenia w sprawach Królestwa Polskiego, w
praktyce nie przekraczała dziesięciu, podejmujących
decyzje w specyﬁcznych zresztą dziedzinach, takich
jak polityka zagraniczna, która była wspólna, w jakimś stopniu polityka wojskowa. Natomiast już zupełnie nie zajmowali się polityką gospodarczą ani nie
mieli wpływu na jakiekolwiek działania legislacyjne.
Z perspektywy zachodniej Europy Królestwo było
odrębnym państwem, co prawda pozostającym w unii
z Rosją, ale jednak odrębnym.

Czy utworzenie Królestwa Polskiego w jakiś sposób
wpłynęło na codzienną egzystencję społeczeństwa
Wiadomo, że Królestwo Polskie nie było państwem polskiego? Czy odczuło ono jakąś zmianę w stosunsuwerennym, choć posiadało własną konstytucję i ku do wcześniejszego okresu?
pewną samorządność. Na czym zatem polegała unia
Na pewno. To jest okres stabilizacji, szczególnie dłuz Rosją?
go wyczekiwanej, bo przez ten obszar przetoczyły się
To jest spór, który od dawna toczy się między history- trzy wojny - najpierw 1806/1807, potem w mniejszej
kami: czy mamy do czynienia z unią personalną, czyli skali w roku 1809, później zaś absolutny kataklizm,
wspólnym władcą, wspólną dynastią przy zachowa- którym była wojna 1812/1813 roku i następująca po
niu odrębności dwóch organizmów państwowych, niej okupacja rosyjska. Zwłaszcza ziemiaństwo, które
czy też z unią realną, czyli znacznie silniejszym po- po 1813 i 1814 roku było już bardzo wyniszczone,
wiązaniem Królestwa z Rosją i częściowym jego włą- sama perspektywa pokoju i spokoju nastrajała optymistycznie. Ponadto Księstwo Warszawskie było
czeniem w struktury imperium.
Z formalnego punktu widzenia była to unia personal- państwem buforowym, garnizonem wielkiego Cesarna: występowało tu pełne rozdzielenie ustrojów, sys- stwa. Skala wydatków wojskowych oraz zawieszenie
temów prawnych, odrębne wojsko, system parlamen- całej działalności rządu na czas wojny spowodowały,
tarny - zresztą Rosja nie miała systemu parlamentar- że administracja Księstwa, cały system państwowy w
nego, a więc odrębność polegała tu na samym jego wielu dziedzinach był mało aktywny. Dopiero czasy
istnieniu. To samo dotyczy zasady, że w Królestwie Królestwa Kongresowego przyniosły możliwość duwszystkie urzędy miały być obsadzone przez Pola- żej modernizacji. I ona się rzeczywiście dokonuje,
ków, oczywiście z wyłączeniem rodziny panującej. zwłaszcza w pierwszych pięciu latach istnienia KróCzęsto obecność wielkiego księcia Konstantego w lestwa. Pewne programy modernizacyjne będą ciąWarszawie uważa się błędnie za złamanie tej zasady, gnąć się jeszcze długo po powstaniu listopadowym.
a tak w istocie nie było, ponieważ członkowie dyna- Wystarczy wspomnieć o reformie miast, budowie
stii byli w rozumieniu konstytucji Polakami - polską dróg, uspławnianiu rzek, późniejszej reformie ﬁnansów i całej działalności ministra Lubeckiego. Był to
dynastią.
zatem okres państwa aktywnego, którego działania w
A jak to wyglądało w rzeczywistości? Można powie- wielu dziedzinach akceptowano. Oczywiście, istniał
dzieć, że sama różnica w wielkości potencjałów tych sprzeciw wobec etatyzmu, prawnej regulacji sfer, w
dwóch państw - imperium rosyjskiego i Królestwa których Polacy nie byli przyzwyczajeni do obecnoPolskiego - stawiała znak zapytania nad możliwością ści państwa. Jednak co najmniej do 1820 roku sysistnienia unii personalnej. Z natury rzeczy nie był to tem polityczny Królestwa miał pewną legitymizację,
związek państw równorzędnych. Ale patrząc na rze- związaną właśnie z szerokimi działaniami moderniczywiste funkcjonowanie Królestwa w całym okre- zacyjnymi.
sie konstytucyjnym, to znaczy w latach 1815-1830,
można stwierdzić, że mimo dysproporcji potencjału Skąd wzięła się nazwa „Królestwo Kongresowe”?
i różnicy pozycji tych dwóch państw możemy mówić o unii personalnej. Faktem jest, że Aleksander, Oﬁcjalna nazwa państwa brzmiała oczywiście „Króa potem Mikołaj łamali postanowienia konstytucji, lestwo Polskie” i funkcjonowała aż do likwidacji auale z drugiej strony widać bardzo wyraźnie, że licz(c. d. na str. 9)
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La batalla de Normandía, llamada en clave “Operación Overlord”, fue la operación militar efectuada por
los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial que
culminó con la liberación de los territorios de Europa
occidental ocupados por la Alemania nazi. La operación dio comienzo el 6 de junio de 1944, más conocido como el “Día D”. Con el desembarco en Normandía; el conjunto de las operaciones navales recibió
el nombre clave de “Operación Neptuno”: Un asalto
aerotransportado llevado a cabo por mil doscientas
aeronaves precedió al desembarco anﬁbio, que involucró a cinco mil barcos. El 6 de junio, ciento sesenta
mil soldados cruzaron el canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia ﬁnales de agosto las tropas
aliadas en suelo francés eran más de tres millones.
Prof. Maciej Mycielski - historyk, pracownik Insty- La contribución polaca al desembarco de Normandía.
tutu Historycznego UW; zajmuje się dziejami Polski Las unidades del EJÉRCITO polaco NO participaron
przełomu XVIII i XIX wieku.
en los desembarcos de Normandía. Los que SÍ partipa
ciparon
fueron:
Ilustracja: cesarz Rosji, król Polski Aleksander I Rola Fuerza Aérea de Polonia,
manow na portrecie z 1815 r., Polona, CC-BY-NC.
la Armada de Polonia y
la Marina Mercante de Polonia.
Źródło:
https://muzhp.pl/pl/e/2/proklamowanie
En ese momento, las siguientes naves estaban estacio-utworzenia-krolestwa-polskiego
nados en Inglaterra: 3 submarinos, 1 crucero ligero, 6
destructores y varias unidades costeras y auxiliares.
El ORP Garland operaba en el Mar Mediterráneo. El
ORP Dragon, ORP Krakowiak y ORP Ślązak participaron en la operación con apoyo de artillería para
las unidades de desembarco, mientras que ORP Błyskawica y ORP Piorun protegieron las ﬂotas invasoras
de los contraataques de la ﬂota alemana.
Además de ellos, participaron barcos mercantes.
Como el MS Batory, el MS Sobieski que transportó
soldados aliados, mientras que el SS Poznań transportó armas y equipo, el SS Modlin (antes Wilia) se utilizó como rompeolas. Los SS Kmicic, SS Kordecki,
SS Chorzów, SS Narew, SS Vilnius, SS Katowice, SS
Kraków también participaron como transporte ya sea
Día “D”
de soldados como de armamento.
El 6 de junio, ORP Dragon, a una posición a 10 millas
náuticas de la costa de Sword Beach (es el nombre en
clave que recibió uno de los tramos de costa durante
el desembarco de Normandía). Como iba diciendo,
el ORP Dragon bombardeó con cañones de 152 mm
contra la artillería alemana de 105 mm cuyas posiciones estaban en tierra. Los cañones alemanes se silenciaron después de ¡40 minutos ininterrumpidos de
disparos de uno y otro bando!.
Hubo grandes hazañas polacas contra las fuerzas alemanas durante esta terrible batalla. Pero demasiadas
para contar en un solo Post.
tonomii po Powstaniu Styczniowym. Pojęcie „Królestwo Kongresowe” albo „Polska Kongresowa”
pojawiło już przed Powstaniem Listopadowym. Początkowo było to określenie pozytywne, podkreślające zupełnie inną sytuację Polaków w Królestwie
Polskim. Królestwo Polskie widziane z zewnątrz - z
Litwy, Galicji czy Poznańskiego - było jednak obszarem o ogromnych swobodach narodowych. Po 1815
roku rozpowszechnił się zwyczaj językowy, zgodnie
z którym osoby jadące na przykład z Galicji do Królestwa pisały: „jadę do Polski”. To pokazuje, w jakim
stopniu Królestwo Polskie było rzeczywiście państwem polskim.

Efemérides de junio

(cont. pag. 12)
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De la cocina de nuestras “babcie”…

Zupa pomidorowa z ryżem o Sopa de tomate con arroz.
La Zupa Pomidorowa z ryżem es mi sopa favorita y un clásico en mi mesa durante los días de frío. Con un chor
empezar ¡se logra la perfección!.
La sopa de tomate tiene muchas variantes diferentes, dependiendo del rincón del mundo en el que se la prepare
base de caldo tradicional, al que se le agregan tomates frescos o tomates enlatados y crema, y se sirve con ﬁdeo
se considera un plato infaltable en la cocina tradicional polaca es super sabrosa y entre los chicos un éxito indi
La base de esta sopa son los tomates. Estos fueron traídos a nuestra querida Polska por los chefs de la Reina
comerlos bien condimentados. Imaginen a los polacos probar por primera vez un tomate traído de la Península I
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rrito de crema de leche antes de

. Su versión polaca se prepara a
s o arroz. La Zupa Pomidorowa
iscutible.
a Bona Sforza, quien “adoraba”
Itálica... ¡oooohhh!. En realidad
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esta verdura (al que algunos también la ponen en la categoría de fruta) fue
llevada al continente europeo por Cortés en 1519 en una de sus expediciones por México...pero eso no viene al caso, ahora vayamos a la receta...¡Y
nada de poner cara de “no me gusta” les prometo que les va a gustar!.
Ingredientes para hacer un rico caldo:
½ kg de carne (yo uso tapa de asado)
Apio
Puerro
Perejil
Varias hojas de Repollo
1 Zanahoria.
250 ml de tomate yo uso puré de tomate en cajita.
50 grs de manteca.
250 ml de crema de leche.
1 taza de arroz cremoso YA COCINADO.
1 cubito de caldo de verdura.
1 cubito de caldo de carne.
Elaboración:
Por un lado ponemos una olla grande con agua a hervir y echamos todas las
verduras, dejándolo hervir a fuego lento durante 1 hora y un cachitín más
(15›+) para que se haga bien y saque todo el sabor de los ingredientes.
Esto nos va a dar la base de la sopa, un caldo muy consistente. Colamos
todo y lo dejamos aparte.
Lavamos la olla que usamos porque la vamos a volver a usar.
Echamos en la olla la manteca a fuego mínimo y agregamos el puré de tomate. Removemos bien durante unos minutos con cuchara de madera.
Cuando lo tengamos bien mezclado le echamos el súper caldo que hicimos
previamente y volvemos a removerlo unos minutos para que se integre.
Por otro lado, en OTRA CACEROLA vamos cociendo el arroz (preferentemente cremoso) como siempre. Una vez listo, servimos en cada plato
la cantidad de arroz que guste cada comensal y le agregamos la sopa de
tomate.
Antes de ¡atacar! les aconsejo echar en la sopa un buen y generoso chorrito
de crema de leche. Les advierto que una vez que empiecen habrá silencio
en la mesa hasta hacer “fondo blanco” en la olla.
Smacznego!
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos
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En 1944, los escuadrones de caza polacos participaron en la preparación de la invasión realizando tareas
junto con la aviación aliada. 11 escuadrones polacos
participaron en la operación, incluidos 8 escuadrones de caza y 3 de bombarderos. Lamento dar solo
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Costumbres y tradiciones
Los paganos solo quieren divertirse

Los polacos somos cristianos, judíos, cristianos ortodoxos, de otras muchas religiones y hasta ateos. Pero
muy adentro, ahí donde la sangre eslava corre libre y
salvaje en lo más profundo de nuestro ser, también somos apasionadamente paganos ¡Vamos admitámoslo!
Nos encantan las antiguas costumbres, estamos enamorados de las tradiciones eslavas. Esas que practicamos desde el siglo X y las que la Iglesia tuvo que
aceptar con dientes apretados y resignación. Tal vez
porque nunca quisimos olvidar quiénes éramos en el
fondo, o tal vez porque somos “cabezotas”, es decir,
obstinados y nos gusta hacer las cosas a nuestra forma.
Por eso hoy, les quiero “recordar” algo que ya tienen grabado en su ADN. Una costumbre pagana que
proviene de los eslavos y que se lleva a cabo todos
los años desde hace muuucho tiempo para esta época.
¡Ay basta de misterio!¡estoy hablando de la Noche de
Kupała y lo que pasa en dicha noche! (Mmmm,¡jiji
jiji!)

datos concisos porque detrás de cada número hubo
un héroe y una historia de lucha. Me es imposible no
mencionar al escuadrón 303 de la RAF que cubrió el
ala izquierda de la ﬂota de invasión y las tropas de
desembarco. El escuadrón 307 (que se ocupaba de los
bombardeos nocturnos) luchó contra submarinos nazis. Los escuadrones de bombarderos 300, 304 y 305
lucharon desde ¡el primer día!. La prensa escribió que
“con la destrucción de los suministros nazis al sur del
país francés por el escuadrón 305, los polacos ganaron la batalla por Francia”. Los aviones polacos, que
apoyaron el desembarco en Francia, realizaron unas
increíbles 8.000 salidas.
Las luchas de los marineros y aviadores polacos durante el desembarco en Normandía fueron conmemoNOC KUPAŁY
radas en 1990 con placas de bronce en la Tumba del
Soldado Desconocido en Varsovia, con la inscripción: Cada año el 21 de junio, cuando el verano está en ple“DESEMBARCO EN NORMANDIA, 6 VI 1944”.
no apogeo allá en Europa, los polacos (también los
rusos, bielorrusos, ucranianos, eslovacos y checos)
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYo- celebran la Noche de Kupała.
trosRelatos
Es preciso dejar bien claro que aunque se “conecta”
con la noche de San Juan, Kupała es una celebración
pagana y anterior al Cristianismo.
(cont. pag. 13)
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Kupała está relacionado con las celebraciones del
solsticio de verano (Se conoce como solsticio de verano al evento astronómico que marca el inicio del
verano.)
Es la ﬁesta del fuego y el agua el sol y la luna la abundancia y la fertilidad la felicidad y la alegría. (No no
no, los eslavos no eran lo mismo que los hippies. Los
hippies eran parte de un movimiento contracultural,
libertario y paciﬁsta, nacido en los años 60 en Estados
Unidos…nada que ver, sobre todo en lo de paciﬁstas!)
La Noche de Kupała es una ﬁesta pagana que se celebra con mucha euforia. Kupała tiene muchas acepciones pero vamos a tomar la que es aceptada por la
mayoría: es una palabra eslava que signiﬁca “bañarse”. Por eso, las celebraciones se realizan a orillas de
los ríos y lagos, como notarán siempre cerca del agua.
Empiezan por la tarde y terminan tardísimo en la noche casi madrugada. La ﬁesta está dedicada al agua,
que se creía que puriﬁcaba el alma y el cuerpo y brindaba belleza, amor, juventud, salud y suerte.
En esa noche, algunas mujeres jóvenes se visten con
ropas bordadas tradicionales y coronas de ﬂores como
parte del folclore local. Esas coronas están hechas de
artemisa, ruda, manzanilla, hipérico y otras plantas
con ﬂores. A la medianoche, el principal atractivo de
la ﬁesta son las coronas de ﬂores ﬂotantes a menudo
con una vela encendida en el agua. Los hombres jóvenes saltan al agua e intentan capturar las coronas
de ﬂores hechas por las chicas solteras. Y si logran
agarrar una, la tradición dice que encontrarán pronto un nuevo amor. Para las chicas cuyas coronas son
“agarradas” la suerte es otra…¡casamiento seguro!
Otra tradición asociada con la Noche de Kupała es
buscar una ﬂor épica que ﬂorece una vez al año…justamente en esa noche en que la magia es fuerte. Ir al
bosque y encontrar esta ﬂor le da a su dueño poderes
sobrenaturales para ver el futuro, hablar con animales
y pájaros y encontrar un tesoro escondido. (No gente,
no es un hongo alucinógeno que droga a las personas,
es una ﬂor mítica). De hecho, no es tan sencillo encontrar la ﬂor (puede ser una misión imposible de hecho), pero este misterioso ritual hace que la noche sea
aún más “encantadora”. Tradicionalmente, las mujeres solteras, representadas por las guirnaldas de ﬂores
en el cabello, son las primeras en ingresar al bosque.
Las siguen hombres jóvenes. Por lo tanto, la búsqueda de hierbas y la ﬂor puede llevar al “ﬂorecimiento
de relaciones entre parejas” dentro del bosque.
Con respecto a esta actividad…la de la “búsqueda de
la ﬂor”, les cuento que en la antigüedad se CREÍA
que el “baby boom” (la llegada de muchos bebés al
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mismo tiempo al pueblo) que por lo general se daba 9
meses después de esta “noche mágica”, no solo era a
causa de las pasiones desatadas en el bosque buscando la ﬂor mítica, sino también debido a la vuelta de
las cigüeñas a Polonia (más de uno habrá querido bajar de un “hondazo” a una cigüeña inocente de cargo
y culpa por esta creencia.¡Já!)
Otra curiosa actividad que se desarrolla en Kupała es
cuando los jóvenes saltan sobre las llamas de las hogueras en una prueba ritual de valentía y fe. El fracaso
de una pareja enamorada para completar el salto, tomados de la mano, es un signo de su separación destinada, ya sea por las quemaduras de primer y segundo
grado o por alguna fuerza maligna que castiga a la
pareja separándolos.
Se cree que participar en las celebraciones de Kupała
trae suerte y prosperidad durante todo el año, ¡sería
cuestión de ir y ver si es cierto!
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

KOŁO POLEK NA RZECZ
CIERPIĄCYCH NA RAKA (Australia)
Koło Polek w Południowej Australii jest najstarszą organizacją kobiecą na kontynencie australijskim, działającą
bez przerw przez 67 lat w nieustającej pracy charytatywnej na rzecz potrzebujących pomocy. Zapoczątkowane w
1954 roku z myślą o Polakach ﬁzycznie i emocjonalnie
okaleczonych drugą wojną światową i rozsianych po całym świecie, Koło Polek kierowało się chrześcijańską myślą: nagich odziać, głodnych nakarmić, cierpiącym ulżyć,
smutnych pocieszyć i osieroconych przygarnąć. Z czasem
Koło Polek poszerzyło swoją działalność na rzecz wielokulturowej społeczności Australii, zawsze pamiętając o
Rodakach tu i wszędzie na świecie.
W dzisiejszej dobie Koło Polek jest uznaną charytatywną organizacją Południowej Australii włączającą się we
wszystkie akcje pomocy na rzecz potrzebujących. Tym
razem na rzecz cierpiących na choroby spowodowane rakiem Koło Polek podjęło inicjatywę Australian Biggest
Morning Tea kontynuując tradycje Herbatki w 2019r (w
2020 r z powodu Covidu herbatka się nie odbyła), na której zebrano $800.
Oﬁcjalnym dniem Australia’s Biggest Morning Tea 2021
jest czwartek 27 maja, ale zarówno małe jak i duże Poranne Herbatki organizowane są przez cały maj i czerwiec.
Na tegorocznej kweście Koła Polek spotkało się 45 osób
reprezentujących: Polskę, Niemcy, Chiny, Chile, Singapur,
(c. d. na str. 14)
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Grecję, Serbię, Włochy i Australię, goszczonych w domu
członkini Koła Polek, pani Maryli Czechowicz, która udostępniła swój dom i ogród.

Popołudniowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością:
Honorowy Konsul RP w Południowej Australii pani Gosia Hill, Ks. Leon Czechowicz i Ks. Michał Skiba, który
pobłogosławił różnorodne potrawy i słodycze, te tradycyjnie polskie i te zaadoptowane z wielokulturowej kuchni
australijskiej, przygotowane przez członkinie Koła Polek.
Różnego rodzaju napoje serwowane przez dr Gustawa
Czechowicza wprowadziły obecnych w doskonały i charytatywny nastrój. Dotacje były różne, zaczynając od obowiązkowych $20 wzwyż, oraz wykup biletów na loterię.
Pierwszą nagrodę stanowił piękny krajobraz australijski,
namalowany przez polską plastyczkę i członkinię Koła
Polek panią Krystynę Andrecką. Druga nagroda to artystycznie wykonana wełniana narzuta „Pustynne fale”, rę-
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kodzieło członkini Koła Polek pani Tessy Waksmundzkiej.
A po nich szereg innych wartościowych wygranych.
Australia’s Biggest Morning Tea jest związane z Cancer
Council i stanowi najbardziej popularną formę zbierania
funduszy na wielokierunkową walkę z rakiem. Od 28 lat
każdego roku ponad 4200 osób organizuje Poranną Herbatkę, a miliony Australijczyków zbiera się na przyjęciach
by celebrować życie tych, którzy pokonali raka, wspomagać walczących z tą straszną chorobą i by pamiętać o tych,
którzy przedwcześnie odeszli w cierpieniach zmożeni rakiem. Australia’s Biggest Morning Tea jest największym
sukcesem i najbardziej skuteczną formą uzyskiwania funduszy na walkę z chorobą, na którą zapada jeden z dwóch
Australijczyków przed osiągnięciem 85 roku życia.
W tym roku Cancer Council spodziewa się zebrać ponad
$13 milionów dolarów na badania i postęp w leczeniu
raka, zapobieganie rakowi i pomoc cierpiącym na raka.
Cancer Council jest nie-rządową organizacją dostarczającą największe fundusze na badania laboratoryjne w walce
z rakiem w Australii.
Australia’s Biggest Mornig Tea przyczynia się do przybliżenia momentu, w którym ludzkość będzie wolna od
chorób rakowych. Dzięki fundacji ponad $2 milionów na
uświadamianie i zapobieganie rakowi skóry wśród dzieci i młodzieży szkolnej, prawie $63 milionom na badania przeciwrakowe, oraz $250 tysięcy na pomoc chorym
Cancer Council każdego dnia daje nadzieje i wspomaga.
Pracownicy i wolontariusze wspierają cierpiących na raka
odwiedzając ich w domach i szpitalach, wspierając rodziny chorych radą i wiedzą o najlepszych opcjach leczenia i
pomocy, reprezentują bezradnych, zagubionych i zrozpaczonych, a laboratoria szukają nowych i bardziej efektownych sposobów zapobiegania rakom i ich leczenia.
Suma zebrana przez Koło Polek podczas popołudniowej
herbatki w tym roku wyniosła $1683, ale nie jest ﬁnałowa, gdyż dotacje można wpłacać do końca czerwca „on
line”. Jesienny dzień majowej Adelajdy sprzyjał piękną,
słoneczną pogodą, a opadające z drzew różnokolorowe liście przypominały o przemijaniu.
Tekst i zdjęcia Marysia Thiele / Puls Polonii
#PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=14983/
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Puls Polonii

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
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AVISO CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
La Asociación Polaca de Graduados – Polskie Stowarzyszenie Absolwentow, convoca por
el presente a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el día 24 de septiembre
de 2021 a las 18hs en primera convocatoria y a las 18,15hs en segunda convocatoria con los
asociados que se encuentren presentes. Las Asambleas se realizarán por vía electrónica a
través de ZOOM o MEET GOOGLE atento las restricciones que se encuentran vigentes para
las reuniones de personas debido a la pandemia de COVID-19., por lo cual aquellos asociados
que deseen participar deberán informar tal circunstancia por correo electrónico a la siguiente
dirección de email jlagocki@hotmail.com hasta el día 23 de septiembre de 2021 a las 15hs.
inclusive, a ﬁnes de que se les comunique a vuelta de correo electrónico por anticipado las
claves y autorizaciones de ingreso al sistema.----------------------------A tal ﬁn, se informa seguidamente el orden del día para ambas Asambleas, y se propone el
siguiente:

1) Apertura de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria – Se deja constancia que la
Convocatoria se realiza por publicación en el diario Glos Polski y se informa que la
reunión se realizará vía ZOOM o GOOGLE MEET para lo cual se informa que deberá
conﬁrmarse la asistencia a las Asambleas vía correo electrónico [jlagocki@hotmail.
com] a ﬁn de recibir el correspondiente código y clave de reunión para el ingreso a
la reunión. Detalle de los presentes.
2) Elección de Autoridades de las Asambleas
3) Honrar la memoria de las autoridades y los socios fallecidos en el periodo Octubre
2006 al 30 de julio de 2021.
4) Lectura de la última Acta de la Asamblea realizada con fecha 2 de septiembre de
2006.
5) Informe/Memoria de la Comisión Directiva – periodo Octubre 2006 a Julio 2021.
6) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas para el periodo Octubre 2006 a Julio
2021.
7) Firma de las Actas de estas Asambleas y Actas que quedaren pendientes de ﬁrmapodrán realizarse de manera presencial y/o vía electrónica con el envío de los interesados de los emails aprobatorios.
8) Consideración de la Disolución de la Asociación y de los trámites de Liquidación y
disposición de los bienes de la Asociación. Elección de las autoridades que llevaran
adelante los tramites y procedimientos de la Disolución y Liquidación y la disposición
de los bienes.
9) Mociones libres.
10) Cierre de las Asambleas

Jorge Lagocki - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
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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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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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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.

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

COMISION REVISORA DE CREDENCIALES
1. Teresa Socha
2. Antonio Kałuda
3. Jose Korsak
4. Guillermo Dybiec
5. Enrique Kozłowski

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA
COMISION ELECTORAL
1. Jorge Łagocki
2. Barbara Kaminska

UWAGA!

3. Monika Ponc

PROSIMY NASZYCH

4. Barbara Sobolewski

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI

5. Alicja Wojno

PRENUMERATO-

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.

