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Oryginał obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej
https://commons.wikimedia.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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Polonijna Agencja Informacyjna
„MATKO, IDZIEMY DO CIEBIE...”
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pierwszy raz wyruszyła 6 sierpnia 1711 r., była wypełnieniem ślubowania złożonego w imieniu mieszkańców stolicy przez członków Bractwa Pana Jezusa
Pięciorańskiego za uwolnienie miasta od szalejącej
zarazy.
W Polsce poza Jasną Górą jest 95 ośrodków pielgrzymkowych, m.in. Piekary Śląskie, Kalwaria Zebrzydowska, Święta Lipka, Góra Św. Anny, Kalwaria
Pacławska, Licheń, Kodeń, Gietrzwałd, Wambierzyce.
#PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=15801
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

SOLIDARNA ZIMA HARCERZY W ARGENTYNIE

Sierpień to miesiąc polskich pielgrzymek do Częstochowy, gdzie docierają na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Najstarsza pielgrzymka do Częstochowy, udokumentowana w kronikach, wyruszyła we wrześniu 1626 r.
z Gliwic. Była wyrazem wdzięczności za uratowanie
miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny trzydziestoletniej. Według miejskich legend Maryja rozpostarła wtedy swój płaszcz nad miastem, chroniąc
je i zmuszając wrogów do ucieczki. Po cudownym
ocaleniu 80 mieszczan wyruszyło z pielgrzymką do
Częstochowy, gdzie 29 września 1626 r. umieścili
sztandar z wizerunkiem Maryi. Mieszkańcy Gliwic
złożyli w kościele paraﬁalnym ślubowanie, że co
roku będą odbywać pielgrzymkę. Jak podają miejskie
kroniki, „Matce Bożej to ślubowanie było miłe, a dla
mieszczan zbawienne”.
Druga była piesza pielgrzymka z Kalisza. Pierwszy
raz ruszyła w 1637 r. To jedyna piesza pielgrzymka
w Polsce, podczas której pątnicy drogę w obie strony
pokonują pieszo. Łącznie 300 kilometrów.
Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, która

Pandemia wywołana wirusem SARS COV 2 spowodowała wielki kryzys na całym świecie. Środki
podjęte przez państwo argentyńskie, w tym ścisła
kwarantanna, która uniemożliwiła 44 milionom Argentyńczyków opuszczenie domów przez prawie 8
(c. d. na str. 3)
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miesięcy, pogłębiły kryzys gospodarczy, w którym
pogrążyła się Argentyna. Wiele międzynarodowych
ﬁrm opuściło kraj, a bezrobocie wzrosło eksponencjalnie. Inﬂacja osiągnęła 50% w skali rocznej. Według oﬁcjalnych wskaźników, 43,5% rodzin żyje poniżej progu ubóstwa, co oznacza, że nie mogą pokryć
podstawowych kosztów żywności.
Wobec tej sytuacji Harcerstwo nie mogło pozostać
obojętne. Mając na uwadze 3 i 4 punkt prawa harcerskiego: „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc
bliźnim oraz Harcerz w każdym widzi bliźniego”,
Harcerstwo w Argentynie zorganizowało akcję „solidarna zima”, która polegała na zbieraniu ubrań, butów i koców. Należy wspomnieć, że w Argentynie
trwa teraz zima (czerwiec – sierpień), jest chłodno i
nieprzyjemnie. Temperatura odczuwalna jest znacznie niższa od rzeczywistej.
W ciągu 15 dni trwania akcji, wzięły w niej udział
rodziny harcerzy i harcerek a także wszyscy ci, którzy
czuli się zmobilizowani do współpracy, od najmłodszych do najstarszych. Nawet zuchy włączyły się do
pomocy, namawiając znajomych do wsparcia. Wiele
ubrań, butów i ciepłej odzieży zostało zebranych i
rozdanych najbardziej potrzebującym w takich miastach jak Ezpeleta, Martin Coronado, czy Beccar.
Po słowach druha Andrzeja Kicińskiego Ambrosetti:
„...bez względu na to, ile osób włączyło się to tej akcji, ważne jest to, że ta akcja służyła do łagodzenia
bólu niektórych osób z powodu braku podstawowych
środków do życia”.
Zastanawiając się nad słowami druha Andrzeja Kicińskiego, myślę, że ta pandemia daje nam wielką lekcję,
polegającą zasadniczo na tym, że nie musimy tyle zabiegać, aby mieć więcej, ale, że musimy być bardziej
obecni i bardziej wdzięczni za wszystko, co mamy
i być bardziej wrażliwymi na potrzeby otaczających
nas ludzi. Czuję się bardzo dumna z przynależności
do harcerskiej rodziny, a także z tego, że duch solidarności żyje w sercach młodych pokoleń i to właśnie
dzięki ich wielkim sercom i solidarności, wielu naszym bliźnim nie będzie w nocy tak zimno.
Czuwaj!
Autor: Krystyna Misa
Buenos Aires, Argentyna
#PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=15864/
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: korespondencja dla PAI - Krystyna
Misa, Argentyna
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El 26 de agosto es el Día de la Virgen de Częstochowa. La hermosa
Virgen Negra de Polonia.
Hoy quiero dedicar mi posteo a Ella, que tantas veces
me consoló. Sólo te digo una cosa querido lector...
cuando sientas que la oscuridad te vence, cuando no
podés encontrar una solución...respirá profundo las
veces que sean necesarias hasta sentir a tu corazón
latir tranquilo, cerrá los ojos y hablá con la voz del
alma. Llamá a nuestra Virgen con todo el amor y el
dolor que tengas, Ella te va a oír y va a ser esa conﬁdente que tanto necesitás. Pedile que te consuele, que
te dé la fuerza necesaria para encontrar una solución,
que cuide a los que amás y que no te abandone en los
momentos de desesperación. Tené FÉ. Si sos sincero
en tu oración, vas a sentir Su inmensa Misericordia.
Virgen de Czestochowa, el 26 de Agosto la Iglesia Católica celebra la ﬁesta de la Virgen de Częstochowa.
En Polonia es una de las celebraciones Marianas más
importantes. Este día al lugar de Jasna Góra llegan
miles de pelegrinos de toda Polonia.
Todos los días se «descubre » su imagen. Compartimos con Uds la ﬁlmación de un peregrino que capta
este momento único y conmovedor
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Historia
Aunque el Icono de Nuestra Señora de Częstochowa
ha estado íntimamente ligada a Polonia en los últimos
seiscientos años, su historia previa a su arribo está
rodeada de numerosas leyendas que remonta el origen del icono hasta San Lucas quien lo habría pintado
sobre una madera de ciprés de la casa de la Sagrada
Familia.
Uno de los documentos más antiguos de Jasna Góra
(lugar donde actualmente se encuentra) establece
que la pintura viajó desde Jerusalén, vía Constantinopla, hasta llegar ﬁnalmente a Częstochowa en
agosto de 1382. A la Virgen Negra se le atribuye la
milagrosa salvación del Monasterio de Jasna Góra
(Español: Monte Brillante) de la invasión sueca del
siglo XVII mediante El Diluvio, que cambió el curso
de la guerra. Este evento condujo al Rey de Polonia
Juan II Casimiro Vasa a «coronar» a Nuestra Señora
de Częstochowa («la Virgen Negra») como Reina y
Protectora de Polonia en la Catedral de Leópolis el 1
de abril de 1656.
Otra leyenda concerniente a la Virgen Negra de Częstochowa es que la presencia de la sagrada pintura salvó a su templo de ser destruido por el fuego, aunque
las llamas oscurecieron los pigmentos de la obra. La
leyenda concerniente a los dos rasguños sobre la derecha del rostro de la Virgen Negra dice que un asaltante husita blandió su espada sobre la imagen y el
inﬂigió dos cortes profundos. Cuando el asaltante trató de inﬂigir un tercer corte, cayó al piso y tembló en
agonía hasta que murió. La leyenda cuenta que ha habido intentos de reparar los daños pero estos vuelven
a reaparecer una y otra vez.
Otra leyenda señala que como el asaltante cortó la
pintura dos veces, el rostro de la Virgen María empezó a sangrar, con pánico los asustados husitas retrocedieron y dejaron la pintura.
Debido a la Virgen Negra, Częstochowa es considerado como el más popular santuario de Polonia, por el
peregrinaje que realizan cada año muchos católicos
polacos. Con frecuencia, la gente se alinea a cada lado
de la carretera dando provisiones a los peregrinos
quienes caminan durante un día entero hacia Częstochowa y llevan pocas cosas para si mismos.
Muchas son las canciones dedicadas a la Virgen Negra pero hay una en particular que fue dedicada a ella,
generación tras generación se fue transmitiendo y sigue siendo actual en cada peregrinación de hoy día:
Czarna Madonno
Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce,

(5276)

gdzie króluje Jej oblicze,na nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić
cię,
byś w matczyną jej opiekę oddał się.
Ref. Madonno, Czarna Madonno,
jak dobrze Twym dzieckiem być.
O pozwól, Czarna Madonno,
w ramionach Twoich się skryć.
W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od
zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
Ref. Madonno…
Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek
schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci
swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy, prosząc Cię:
Ref . Madonno...
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos/posts/112285840595963

Relatos...
“El amor en tiempos de cólera”
Así empieza mi Post, con las palabras de un grande
como Gabriel García Márquez. Es que deﬁnen muy
bien lo que quiero contarles. Trata de la historia de
amor entre Krzysztof Kamil Baczyński y Barbara
Drapczyńska que se dio en Polonia durante la 2GM.
Es un relato corto pero como en las grandes historias,
esas que están llenas de oscuridad y con constantes
peligros las que uno lee o ve en Netﬂix, que no quiere
llegar al ﬁnal porque sabe que no puede terminar bien
y cuando por ﬁn lees la última oración o ves que la
cámara se aleja sentís que el corazón te duele. Ya que
después de conocer un amor con ﬁnal triste no sabés
cómo se puede volver a ese estado de tranquilidad en
que estabas antes. Pero dejenmé decirles algo queridos lectores, al ﬁnal todo pasa y el dolor se apacigua.
Entonces tendemos a apreciar más las cosas que nos
hacen bien. Por eso esas son las historias que valen la
(cont. pag. 5)
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pena conocer, las que te llegan al corazón. En las que
los protagonistas no se rinden, siguen adelante a pesar de todo. Ya que encontraron algo hermoso porqué
luchar.

Krzysztof Kamil Baczyński, un poeta polaco y soldado de la Armia Krajowa durante la Segunda Guerra
Mundial encontró el amor en medio de una Polonia de
sueños rotos y pesadillas hechas realidad. Krzysztof
era un alma piadosa y gentil en un cuerpo demasiado
frágil y siempre aquejado con problemas respiratorios
severos. De alguna forma siempre presintió que debía
vivir rápida e intensamente. Y así lo hizo. Encontró
el milagro del amor entre los escombros de Varsovia
y se entregó sin dudarlo a su amada Barbara Drapczyńska, con la misma pasión e intensidad que le dedicó a la causa de la liberación de Polonia. El matrimonio produjo un gran conjunto de poesía, que Krzystof
escribió con algunos versos de índole erótico, otros
más serios contando lo dramático de la guerra…una
mezcla delicada de arte y amor joven, produciendo
al ﬁnal una poesía de las más notables de la literatura
polaca.
Krzysztof aceptó tener un papel activo en la recuperación de su patria porque no podía aceptar esa sensación de falsa seguridad que le daba el estar sin hacer
nada para liberar Polonia. Sabía que no podía estar
inmerso en esa hermosa fantasía de recién casado por
mucho tiempo, era una paz ilusoria porque la oscuridad no tardaría en golpear a su puerta. Y fue por eso
que entregó sus últimos días a defender lo que amaba,
no quiso esperar el ﬁnal sumido en un sueño sino que
enfrentó al destino con coraje.
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Poco antes del Levantamiento de Varsovia, Krzysztof
presintió algo y entonces dio una copia de todos sus
poemas a cada uno de sus amigos, para posteriormente esconderse en Żoliborz. Como miembro del Movimiento Scout polaco, Krzysztof participó en muchas
acciones de sabotaje durante la ocupación alemana.
Uno de ellos era el descarrilamiento de un tren militar
alemán en agosto de 1944, que dio lugar a un retraso
de 26 horas en la conexión férrea de Varsovia-Białystok.
Pero un día el Levantamiento de Varsovia comenzó, y
Krzystof que se había unido al Batallón Parasol, estuvo ahí convencido de luchar con todas sus fuerzas por
cada día que le quedara de vida.
Al ﬁnal un francotirador alemán fue su verdugo, matándolo de un tiro certero a las cuatro de la tarde del
4 de agosto de 1944, al sur del casco antiguo de Varsovia. Todas esas cosas que se quedó sin hacer, todas
esas palabras que no escribió y todos esos besos que
no pudo darle a Barbara quedaron pendientes para
siempre porque Krzystof tuvo que rendirse, al ﬁn,
ante la muerte.
Solo Dios supo cuánto amó Barbara a Krzystof y tal
vez por eso bendijo su unión con un hijo que al ﬁnal
no pudo nacer. Barbara fue otra víctima de las atrocidades de la guerra. Murió unos pocos días después
que Krzystof, el 1° de septiembre.
A pesar de tan trágico ﬁnal, puedo decirles que el
amor de Krzystof y Barbara sobrevivió y trascendió
el tiempo y el lugar. Está al alcance de todos…en cada
uno de los versos que escribieron juntos y fueron publicados gracias a esos amigos que los guardaron con
la promesa de hacerlos eternos.
“(…) Señor amado mío, ¿sobrevivirá el amor en el
mundo de Caín?
El ángel puso sus manos con aroma a lilas en sus labios y dijo: “Sí, porque estarás para siempre en algún
corazón (…)”
Krzysztof Kamil Baczyński.
¡Ah, me olvidaba! Quiero decirles que El Sejm de
la República de Polonia aprobó una resolución que
declara 2021 el Año de Krzysztof Kamil Baczyński,
el centenario de su nacimiento, en reconocimiento al
arte polaco, la independencia polaca y la cultura polaca.
Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos
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Kobiety wywiadu: Władysława Maciesza „Sława”
– agentka, która przeżyła własną śmierć
Ulubiona kurierka Józefa Piłsudskiego przedzierająca się przez fronty I wojny światowej, twarda senator II RP walcząca o losy najbardziej pokrzywdzonych, agentka głębokiego wywiadu Armii Krajowej skazana przez Niemców na śmierć
przez zgilotynowanie. Dziś Władysława Maciesza
wydaje się, niestety, postacią nieobecną w świadomości historycznej Polaków.
Przyszła na świat 30 czerwca 1888 r. jako Władysława Jadwiga Srzednicka herbu Pomian. Była jednym
z czworga dzieci adwokata Leona Srzednickiego i
Pauliny z d. Tomaszewicz. Jej ojciec, były powstaniec styczniowy, dzierżawił niewielką miejscowość
Karwin koło Proszowic, leżącą na południu zaboru
rosyjskiego.
Gdy Władysława miała niespełna 3 lata, straciła w
nieszczęśliwym wypadku ojca. Zgodnie z tradycją
rodzinną Leon Srzednicki w dzień wigilijny zabierał najstarszego syna na polowanie. Towarzyszył mu
wówczas 11-letni Tadeusz. Po kilkugodzinnej przejażdżce konno ojciec, chcąc okryć zmarznięte dziecko, nachylił się tak niefortunnie, że strzelba, którą
miał przy sobie, wystrzeliła, raniąc go śmiertelnie.

(5276)

Po śmierci męża matka Władysławy zrzeka się majątku w Karwinie i przenosi wraz z dziećmi do rodzinnych dóbr w Wieruszowie koło Wielunia, na pograniczu zaborów rosyjskiego i pruskiego. Po kilku latach,
z uwagi na konieczność dalszego kształcenia potomstwa, wyjeżdża do Warszawy. Władysława rozpoczyna tam naukę w II Gimnazjum Żeńskim, które kończy
w roku 1904. Wiedzie beztroskie życie – podróżuje
po Europie, bierze udział w zawodach hippicznych,
balach oraz przyjęciach. Na jednym z nich poznaje
przyszłego męża, Tomasza Pawełkiewicza. Para bierze ślub w 1909 r. Małżeństwo nie trwa jednak długo,
bo... do nocy poślubnej. Rankiem świeżo upieczona
małżonka pakuje rzeczy do walizki i opuszcza dom
męża na zawsze. Zdumionej rodzinie oznajmia, iż nie
przywykła do zwierzęcej brutalności i swoje kilkunastogodzinne małżeństwo uznaje za zakończone.

Władysława Srzednicka, ok. 1914 r. Fot. z Archiwum Senatu

Jako 18-letnia rozwódka, co na owe czasy było sporym skandalem towarzyskim, wyjeżdża do Krakowa,
gdzie w 1911 r. rozpoczyna studia w nowo otwartej
Polskiej Szkole Nauk Politycznych. W zaborze rosyjskim kobietom studiować nie wolno... Uczy się,
cieszy życiem, zawiera nowe przyjaźnie. Wkrótce
do grona jej znajomych dołącza młody, ale cieszący
się już sławą poeta Stanisław Długosz, który okazuje
się miłością jej życia. Niestety, mężczyzna ginie jako
żołnierz Legionów Polskich w bitwie pod Samoklęskami 6 sierpnia 1915 r. Gdy kobieta dowiaduje się
Władysława Srzednicka, ok. 1912 r. Fot. z Archiwum Senatu

(c.d. na str. 7)
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o śmierci ukochanego, udaje się na miejsce pochówku, by wykopać zwłoki i naocznie się przekonać, czy
faktycznie został zabity. Wcześniej miała mieć sny, że
Stanisław został pogrzebany żywcem.
W Krakowie angażuje się w życie polityczne. Wstępuje do paramilitarnej organizacji o nazwie Polskie
Drużyny Strzeleckie, która szkoli młodzież na wypadek wojny lub powstania narodowego. W 1913 r.
wszyscy „drużyniacy” składają przysięgę zachowania gotowości bojowej.
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się do Warszawy. Po szczęśliwym powrocie „Sławy”
do Krakowa Piłsudski stwierdza: Właśnie dlatego
fundament wywiadu powinny stanowić kobiety!

Po wybuchu I wojny światowej Józef Piłsudski,
uważając, że kobiety mogą się przydać jako wywiadowczynie, zakłada przy I Brygadzie Legionów Żeński Oddział Wywiadowczy. Na jego czele
staje przyszła żona naczelnika państwa, Aleksandra Szczerbińska. Do oddziału należy 46 kobiet.
Są wśród nich nauczycielki, studentki, krawcowe.
Najmłodsza ma 20 lat, najstarsza – 65.
„Sława” dostaje tutaj poważne zadanie: ma się przedrzeć przez front rosyjsko-niemiecki i dostarczyć dla
Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie pieniądze i rozkazy. Aby je wypełnić, postanawia udawać
panienkę z dobrego domu. Ubrana w koronkową suknię, zabiera ze sobą służącą, psa oraz walizkę wypełnioną gotówką, mapami i ulotkami. 12 grudnia 1915
r. w okolicach Płocka młode kobiety dostają się między okopy. Cały dzień leżą w śniegu, kryjąc się przed
ostrzałem. Po zapadnięciu zmierzchu przeczołgują
się w kierunku rzeki, na brzegu której stoją Rosjanie.
Władysławie udaje się przekonać żołnierzy, że zmierza do chorej matki w Warszawie. Kobiety zostają zaprowadzone do kwatery polowej w wiejskiej chacie i
poddane rewizji.

Władysława ze Srzednickich Długoszowa, ok. 1920 r. Fot. z Archiwum Senatu

Odzyskanie niepodległości nie oznacza końca służby Władysławy dla kraju. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, w ramach działalności w Polskiej
Organizacji Wojskowej, rozpoczyna ochotniczą służbę w obozie jenieckim w Wadowicach. W obozie panuje tyfus. Nie obawiając się choroby, „Sława” bieKiedy żołnierz próbuje otworzyć walizkę pełną ga od chorego do chorego, podając leki, zmieniając
nielegalnych dokumentów, Władysława jakby w pościel. To są jeńcy! – protestuje, widząc obojętność
natchnieniu woła: Ach, prawda, przecież ja mam w polskiego personelu wobec cierpienia sowieckich
niej rewolwer! Pokazuje Rosjanom broń, a ci... za- żołnierzy.
pominają o przeszukaniu ekwipunku.
Po wojnie Piłsudski wysyła Władysławę do Niemiec
z zadaniem utworzenia polskiej siatki wywiadowczej.
Kobiety traﬁają do aresztu, ale wieczorem zostają Agentka najpierw pracuje w fabryce w Essen, następprzewiezione do sztabu pułku. Tam są podjęte praw- nie 2 lata spędza wśród niemieckich robotników Berdziwą ucztą; częstowane kawiorem i szampanem – linie, Dortmundzie i Szczecinie, zbierając informacje
dama na froncie to rzadkość! Rosjanie przez 4 dni dla II Oddziału Wojska Polskiego.
zastanawiają, czy kobiety są szpiegami, czy nie. W Po powrocie do Polski, podczas przyjęcia zorganikońcu jeden z nich, oczarowany urodą Srzednickiej, zowanego przez Marszałka, poznaje jego osobistego
stwierdza, że dziewczyna „ma zbyt uczciwe oczy, by lekarza oraz posła na sejm Adolfa Macieszę, który
być szpiegiem”. Obie zostają zwolnione, a nawet pod- wkrótce zostaje jej mężem. Para bierze ślub w kowiezione do najbliższej stacji kolejowej, skąd udają
(c. d. na str. 8)
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ściele ewangelicko-reformowanym w Wilnie. Niestety, związek trwa tylko 4 lata. Mąż „Sławy” umiera na
zawał serca w 1929 r. W 1935 r., odnalazłszy w sobie
polityka, kobieta startuje w wyborach na senatora II
RP. Jako członek Bezpartyjnego Bloku Współpracy z
Rządem zostaje wybrana na IV kadencję. Warto zauważyć, że Polki jako jedne z pierwszych na świecie
pojawiają się w parlamencie. W międzywojniu do senatu RP traﬁa 19 kobiet, kilka z nich sprawuje mandat
senatora kilkakrotnie.

(5276)

PKO przy ul. Świętokrzyskiej, bierze udział w spotkaniu, podczas którego powstaje Służba Zwycięstwu
Polski przekształcona 13 listopada 1939 r. w Związek
Walki Zbrojnej. Zostaje łącznikiem pomiędzy komendą główną ZWZ a partiami politycznymi.
W kwietniu 1942 r. Wanda Gertz, koleżanka z
POW, proponuje jej wstąpienie do Kobiecego Oddziału Dywersji i Sabotażu – DYSK. Władysława
ma wykolejać pociągi, wysadzać tory i wykonywać
wyroki śmierci na Polkach współpracujących z gestapo.

Pracę w senacie traktuje bardzo poważnie. Walczy
z analfabetyzmem, antysemityzmem, dąży do rów- Swoje właściwe miejsce w ruchu oporu Maciesza odnouprawnienia kobiet i poprawy służby zdrowia najduje jednak dopiero jako agentka głębokiego wyna wsi.
wiadu. Spotkany przypadkowo na ulicy w styczniu
1943 r. znajomy aranżuje jej spotkanie z szefem wywiadu ofensywnego II oddziału AK „Stragan”, kpt.
Karolem Trojanowskim. Ten, widząc w kobiecie znakomity materiał na wywiadowcę (ogromne doświadczenie, perfekcyjna znajomość języka niemieckiego),
proponuje jej pracę na terenie Niemiec. Jako agentka
o kryptonimie Y-59, „Katarzyna”, z fałszywą kenkartą na nazwisko Gertrudy Wagner podróżuje na trasie
Warszawa – Wiedeń.
Do Niemiec przewozi instrukcje, pieniądze i kartki
żywnościowe, z powrotem – meldunki wywiadowcze.
Wiedeń odgrywa dla „Straganu” ważną rolę w zdobywaniu informacji. Komórka wywiadowcza obejmuje
obserwacją wiele tamtejszych zakładów przemysłowych. Część pracowników fabryk to wciągnięci do
działalności konspiracyjnej Polacy lub Austriacy. Są
oni bezcennym źródłem informacji o produkcji wojennej. Agenci „Straganu” często odwiedzają wiedeńskie bary, restauracje, nocne kluby, w których
miejscowi spotykają się ze znajomymi, rozmawiając
o różnych rzeczach, między innymi o... produkcji nowej tajemniczej broni na wyspie Uznam. Po latach
koleżanka Władysławy z pracy w „Straganie”, Ewa
Mrózek-Pilch, wspomina: Chodziliśmy tam, gdzie podawano wino jednoroczne. Stawialiśmy i podpytywaliśmy. Jeden z Austriaków pracował w fabryce części
Władysława Macieszyna w latach 30. XX w. Fot. z Archiwum zamiennych do broni V. Chętnie opowiadał…”.
3 kwietnia 1943 r. agentka wyrusza w swoją czwarSenatu
tą i, jak się okazuje, ostatnią podróż. Na tropie siatki
Gdy Niemcy 1 września 1939 r. atakują Polskę, „Sła- wywiadowczej jest już bowiem wiedeńskie gestapo.
wa” nie ucieka z Warszawy, mimo że pozostanie w Przywiezione dokumenty w pierwszym punkcie konmieście nie jest dla niej bezpieczne. Musi się ukry- taktowym przekazuje koledze z organizacji, Władywać, zmienia nazwisko i opuszcza mieszkanie przy sławowi Gojniczkowi „Wladisowi”. 8 kwietnia jest
al. Szucha, zaanektowane przez Niemców. Poświęca gotowa do drogi powrotnej. Musi jeszcze tylko odesię pracy konspiracyjnej. 27 września, a więc jeszcze brać pocztę. Idzie pod wskazany adres, nie wiedząc,
podczas oblężenia stolicy, w podziemiach gmachu
(c. d. na str. 9)
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że w mieszkaniu Niemcy urządzili „kocioł”.
W wiedeńskim areszcie Polizeigafangenhaus zostaje
poddana ciężkiemu przesłuchaniu. Bicie powoduje
poważne uszkodzenia oczu, ucha i czaszki. Nie zdradza nikogo.
We wrześniu 1943 r., w celi więzienia Margarethen, próbuje odebrać sobie życie, przegryzając
żyły. W szpitalu gestapo wydaje lekarzom polecenie: „Ratować za wszelką cenę!”. Po powrocie
do aresztu zostaje zamknięta w izolatce. Spędza w
niej 17 miesięcy.
W lutym 1945 r. rozpoczyna się proces przed Sądem
Ludowym, na sesji wyjazdowej w Wiedniu (gmach
berlińskiego sądu został zbombardowany przez
alianckie lotnictwo). Po dwóch tygodniach zapada
wyrok: śmierć przez ścięcie gilotyną. „Sława” traﬁa do celi śmierci i od tej pory opatrzność wyraźnie
zaczyna nad nią czuwać. Dwa tygodnie po zatwierdzeniu wyroku przez Berlin zapada na tyfus plamisty.
Zgodnie z ustawodawstwem niemieckim skazanego,
przed wykonaniem wyroku, należy wyleczyć, aby
miał pełną świadomość wykonywanej na nim kary.
Kiedy Władysława wraca do zdrowia, okazuje się, że
wiedeńskie więzienie nie dysponuje własną gilotyną.
Berlin wysyła pociągiem maszynę, zapakowaną do
wielkich sosnowych pudeł, oraz kata. Ten jednak na
miejsce stracenia nie dociera – pociąg, którym jedzie,
bombarduje w okolicach Brna sowieckie lotnictwo.
13 kwietnia 1945 r. wojska radzieckie wyzwalają
Wiedeń. Władysława jest wolna...
Odzyskuje wolność, ale nie spokój. Po powrocie do
kraju rozpoczyna kolejną walkę, tym razem bardziej
przyziemną – z komunistyczną rzeczywistością; o
dach nad głową i środki do życia. Przez długi czas bowiem nie ma gdzie mieszkać i z czego żyć. Czy mam
żałować, że niemiecki kat nie obciął mi głowy? – pyta
władzę w jednym z kolejnych podań, prosząc o lokum. Z czasem, dzięki pomocy przyjaciół, dostaje
kawalerkę w Al. Jerozolimskich (jedyne 28 m kw.) i
rentę, która ledwie wystarcza na przetrwanie.
Z jej zdrowiem z roku na rok jest coraz gorzej. W
końcu lekarze zgodnie orzekają: rak płuc. Władysława ze Srzednickich Maciesza, senator II RP, żołnierz
Legionów Polskich i antyniemieckiego podziemia,
umiera po długiej walce z chorobą 21 czerwca 1967
r. w szpitalu onkologicznym przy ul. Wawelskiej w
Warszawie w wieku 79 lat. Zostaje pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim, obok
męża, matki i braci.
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Udział „Sławy” Macieszy w walce o niepodległość
Polski został doceniony dopiero w wolnej Polsce.
Prezydent Lech Kaczyński przyznał jej pośmiertnie
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski. Po uroczystości, 26 marca 2010 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona kobietom działającym w służbie wywiadu ZWZ-AK, skazanym przez
sądy Rzeszy na karę śmierci. Zabierający w niej głos
Andrzej Kunert przypomniał, jak bardzo młodzież
przed I wojną światową była spragniona wolności,
jak dążyła do walki zbrojnej w nadziei, iż ją ona Polsce przyniesie. Przyniosła, o czym kolejne pokolenie
nie zapomniało. Pielęgnowanie ducha patriotyzmu
doprowadziło do bohaterstwa młodych ludzi w czasie
II wojny światowej. Łączniczką tej tradycji stała się
Władysława Maciesza.
Autor artykułu
Monika Stasiak
Przewodnik Muzeum Powstania Warszawskiego
Historyk,
absolwent
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
Asystent w Muzeum Niepodległości w Warszawie
– oddział Muzeum Więzienia „Pawiak”, archiwista w Fundacji PolskoNiemieckie Pojednanie.
Jej zainteresowania to historia Warszawy XX w. z
uwzględnieniem okresu okupacji niemieckiej w latach 1939–1945.
Zródlo: https://www.1944.pl/

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!
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Sitios interesantes en Internet: http://recetaspolacas.blogspot.com/

PESCADO A LA GRIEGA (ryba po
grecku)
A comer pescado.
Aunque en su nombre pone ´a la griega’ en realidad de griega no tiene nada salvo el nombre (que
no sé por qué) y os aseguro que los griegos no
tienen ni idea de su existencia. Este plato es muy
rico y fácil de preparar. Lo único difícil será encontrar en España algunos ingredientes como la
raíz de apio y perejil, que lo veo poco en las tiendas de Madrid. Es un plato muy sano y cómodo,
ya que puede servirnos como plato principal o
para una cena ligera. Sabe muy rico servido tanto

frio como caliente. Si es para comerlo
día es recomendable prepararlo por l
horas antes de servir.

PESCADO A LA GRIEGA (ryba po g
INGREDIENTES:

ﬁletes de pescado blanco (merluza, o s
gusto)
harina para rebozar los ﬁletes
sal /(pimienta)
aceite para freír
4 zanahorias medianas
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Głos Polski Buenos Aires, Nr 08 / 2021

Str. 11

2 raíces de perejil
150 g de apio o uno pequeñito (la raíz)
3 cebollas
6 cucharas de concentrado de tomate
1 cucharadita de mostaza
sal, pimienta negra
pizca de azúcar
pimentón
hoja de laurel
2-3 granos de pimienta de Jamaica,
PREPARACIÓN:
Lavar un poco los ﬁletes espolvorear con sal y rebozar con harina. Freír el pescado en aceite hasta que se dore un poco. Dejar sobre un papel de cocina para absorber un poco la grasa.
Pelar toda la verdura y rallarla con un rallador con ojales grandes.

En una olla calentar un poco de aceite y dorar la cebolla. Añadir la verdura rallada, la
hoja de laurel medio vaso de agua y el resto de especies. Rehogar todo bien y dejar
que se haga a fuego lento. Cuando las verduras están hechas, añadir la mostaza y el
concentrado de tomate. Dejar 10 min más. Ratiﬁcar de sal si hace falta. Verter las verduras sobre el pescado (el pescado tiene que estar cubierto por completa con verduras).
Decorar con perejil fresco picado por encima. Lo mejor comerlo al día siguiente. Se
puede comer tanto frio como caliente.

o el mismo
lo menos 2

grecku)

según

Fuente: http://recetaspolacas.blogspot.com/
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historia.
A Teresa Wilczynski se agradece por contar la historia
de sus padres. Su madre fue mensajera en el Levantamiento de Varsovia y su padre lucho en el 2º Cuerpo
La hora “W”
Polaco.
Se agradece a los participantes por la ayuda ofreciEl Centro Cultural Cine Polaco Mar del Plata orga- da durante el evento, haciendo que el cine-debate sea
nizó en el Museo Casa Bruzzone un evento especial, más familiar. Sólo nosotros podemos mejorar la calidedicando lo a los insurgentes.
dad de nuestras reuniones polacas.

Mar del Plata

Fuente:
dad/2021

http://www.cinepolaco.com/colectivi-

Curso de embutidos de Cracovia
Durante el debate de la película “Powstanie Warszawskie”, organizado por el Centro Cultural Cine
Polaco Mar del Plata en el Museo Casa Bruzzone. 1
de agosto de 2021.

El domingo 15 de agosto, se terminó un curso gratuito
de embutidos de Cracovia (kiełbasa krakowska), una
deliciosa receta de origen polaco.
El curso, a cargo de José Stawecki (el que escribe),
fue realizado durante tres días: el martes 10, el viernes 13 y el domingo 15 de agosto y fue dedicado a
aquellas personas que extrañaban un poquito el aroma
de estos alimentos que nos hacen rememorar viejos
tiempos y que por su escasa aparición en los mercados, se realizan con entusiasmo desde el propio hogar. Al pasar del tiempo y lejos de la patria de sus
antepasados, aún se encuentran paisanos que tienen la
voluntad de mantener esta costumbre y seguramente
no se arrepentirán.
El curso se realizó en las instalaciones de la propiedad de José Stawecki. Participó la familia de Liliana Pawlowski (el esposo y la madre). Al ﬁnalizar se
realizó el brindis con vodka Tatowa y se degustó el
embutido de Cracovia con pan casero, hecho por la
mamá de Liliana.

En el Aniversario nº 77 del inicio del Levantamiento
de Varsovia, exactamente 2 horas después de la “Hora
W”, se mostraron en la pantalla grande del museo, las
recientes imágenes de lo que ha ocurrido en Varsovia.
La “Hora W” fue el nombre en clave del día y hora
del comienzo de la Operación “Burza” (tormenta) en
la Varsovia ocupada por los alemanes (Levantamiento
de Varsovia), es decir: 5:00 p.m. del martes (wtorek)
1 de agosto de 1944.
Cada año, el 1 de agosto, a las 5:00 p.m., los residentes de Varsovia rinden homenaje a los héroes del
Levantamiento de Varsovia. A la hora ‘W’ suenan las
sirenas, cuyo sonido detiene toda la capital. Este año,
las sirenas sonaron en todas las ciudades de Polonia.
El Ministerio del Interior y Administración ordenó a José Stawecki
los voivodas (gobernadores) que rindieran homenaje
a los insurgentes de Varsovia en todas las provincias.
Luego, se proyectó la película de Jan Komasa “Powstanie Warszawskie”. Los presentes disfrutaron de
unas imágenes increíbles, imágenes únicas. Utilizando imágenes reales el director quiso transmitir la
verdadera cara del Levantamiento, porque si no fuera
así, ¿Qué cuento se quiere transmitir de generación en
generación?
La película impactó mucho a los espectadores de tal
manera, que después de la función, mientras que se
disfrutaba de tortas traídas por las damas, las charlas
fueron interesantes y muy productivas en lo que es la Video: https://youtu.be/ejccdWP_Q3M
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Relatos...
Un pacto entre 2 diablos
☆El Tratado de no Agresión entre Alemania y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
conocido como Pacto Ribbentrop-Mólotov o Pacto
germano-soviético, fue ﬁrmado entre la Alemania
nazi y la Unión Soviética por los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Mólotov respectivamente. El pacto
se ﬁrmó en Moscú el 23 de agosto de 1939, nueve
días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial.
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vamente en el curso de nuevos desarrollos políticos.
En cualquier caso, ambos gobiernos resolverán esta
cuestión mediante un acuerdo amistoso”.
☆Sin embargo, el Tratado Molotov-Ribbentrop duró
poco.
El 22 de junio de 1941 las promesas de respeto y ayuda mutua se fueron a pique cuando una Alemania fortalecida fue a la conquista del país más grande del
mundo.
Así, el acuerdo maldito pasaba al olvido.
A continuación caricaturas de época ridiculizando la
unión de dos grandes genocidas.

☆Antes de posar para la foto nefasta de ambas partes
estrechándose las manos, esa que pasó a la historia,
ﬁrmaron ese “tratado de no agresión” en el que, a la
luz pública, se comprometían a consultas mutuas, estrechar vínculos económicos y ofrecerse ayuda y tratos preferenciales pero que más tarde Hitler rompería.
☆El pacto contenía un Protocolo Adicional Secreto
(cuya autenticidad se determinó recién en 1989), que
no sólo dejaba manos libres a Alemania para ocupar
la mayor parte de Polonia, sino que reconocía a la
URSS derechos sobre Polonia oriental y los Estados
bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. Gran parte de
estos territorios formaban parte del Imperio Ruso antes de la Primera Guerra Mundial.
☆El 23 de agosto de 1989, medio siglo después de
que Herr von Ribbentrop y el camarada Mólotov se
reunieran en Moscú, una cadena humana cruzó tres
“repúblicas socialistas” para reclamar cambios.
Estonia, Lituania y Letonia se unieron mano a mano
por casi 700 kilómetros en lo que muchos vieron
como el principio del ﬁn de la Unión Soviética. Gente
de 3 países unidos de la mano.
☆La cuestión polaca (y su suerte) estaba expresamente determinada en el artículo II del referido Protocolo
secreto:
“En el caso de una reorganización territorial y política de las áreas que pertenecen al estado polaco, las
esferas de inﬂuencia de Alemania y la URSS estarán
delimitadas aproximadamente por la línea de los ríos
Narev, Vistula y San. La cuestión de si los intereses de
ambas partes hacen deseable el mantenimiento de un
estado polaco independiente y cómo ese estado debe- Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYoría estar limitado, solo pueden determinarse deﬁniti- trosRelatos
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2021-08-22 PODSUMOWANIE „LATA Z si, Ukrainy i Węgier) i była możliwa dzięki współpracy z 24 lokalnymi samorządami lokalnymi z
POLSKĄ” 2021
POLSKA
30 WYJĄTKOWYCH WAKACYJNYCH POBYTÓW EDUKACYJNYCH
PONAD 1000 POLSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY
NA WAKACJACH W OJCZYŹNIE
ZAANGAŻOWANIE 24 SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I 10 ODDZIAŁÓW WSPÓLNOTY
POLSKIEJ
LATO Z POLSKĄ 2021
Tegoroczna edycja „Lato z Polską 2021” dedykowana była dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia
ze Wschodu (z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier)
i była możliwa dzięki współpracy z 24 lokalnymi
samorządami lokalnymi z całej Polski oraz społecznemu zaangażowaniu 10 terenowych oddziałów Stowarzyszenia. Odbyło się prawie 30 wyjątkowych wakacyjnych pobytów edukacyjnych, w których udział
wzięło ponad 1000 dzieci.
Zwiedzanie miejsc ważnych dla polskiej kultury i
historii, zabawy sportowe, kontakt z rówieśnikami
z Polski, nauka lub doskonalenie ojczystego języka
- to wszystko wypełniało każdy dzień niezwykle intensywnymi przeżyciami. Od uczestników wiemy, że
było to niezapomniane „Lato z Polską”.
Akcja odbywała się pod patronatem honorowym Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja
Kraśnickiego. W roku Igrzysk Olimpijskich podczas
każdego z pobytów organizowano Dzień Olimpijski,
w trakcie którego młodzież miała okazję spotkania
się w wybitnymi polskimi sportowcami i olimpijczykami.
LATO Z POLSKĄ
Akcja „Lato z Polską” organizowana od wielu już
lat przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w
tym roku jest możliwa dzięki pomocy samorządów lokalnych. Tegoroczna edycja „Lato z Polską
2021” dedykowana była dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu (z Litwy, Białoru-

całej Polski oraz społecznemu zaangażowaniu 10
terenowych oddziałów Stowarzyszenia.
30 WYJĄTKOWYCH WAKACYJNYCH POBYTÓW EDUKACYJNYCH,
W KTÓRYCH UDZIAŁ WZIĘŁO PONAD 1000
DZIECI POLSKICH ZE WSCHODU.
Akcja odbywała się pod patronatem honorowym Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja
Kraśnickiego. W roku Igrzysk Olimpijskich podczas
każdego z pobytów odbył się Dzień Olimpijski, w
trakcie którego młodzież miała okazję spotkania się
w wybitnymi polskimi sportowcami i olimpijczykami.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją
pożytku publicznego, powołaną w 1990 r. z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof.
Andrzeja Stelmachowskiego, który pełnił funkcję
prezesa Stowarzyszenia do roku 2008. Od marca
2016 r. prezesem Stowarzyszenia jest Dariusz Piotr
Bonisławski.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od początku
swojej działalności szczególną troską otaczało najmłodsze pokolenia Polaków z zagranicy. Jedną z
form, jakimi staramy się pozyskiwać serca młodych
Rodaków, są pobyty realizowane w Polsce. Od 2009
r. powołaliśmy akcję pobytów edukacyjno-integracyjnych pod nazwą „Lato z Polską”. W ramach tej
akcji dzięki współpracy z samorządami lokalnymi
Polskę odwiedziło już kilkadziesiąt tysięcy młodych
rodaków z całego świata.
Marszałek Maciej Płażyński, ówczesny Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, inicjując projekt, tak
argumentował jego potrzebę: „Na Kresach, głównie
w granicach II Rzeczypospolitej, żyje ponad 2 miliony
Polaków. Polska zmieniła granice, a oni zostali tam,
gdzie mieszkają od wieków. I od wieków, mimo historycznych zawieruch pustoszących te ziemie, trwają
w wierze i narodowej tradycji. W czasach PRL-u nie
mogliśmy im pomagać. Dziś żyjemy w wolnej Polsce
(c. d. na str. 15)
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- Polsce, która ma swoje polityczne i materialne problemy, ale są one nieporównywalne z ich problemami.
W tej sytuacji na dziś najskuteczniejszym sposobem
wzmacniania polskości jest pomoc polskim dzieciom
w nauce języka polskiego, w poznawaniu polskiej kultury. Najskuteczniej można to zrobić, zapraszając je
do Polski. Nam w latach komunistycznych pomagała
Polonia amerykańska, dziś my powinniśmy ten swoisty dług spłacić pomagając Polakom na Wschodzie.”
Wakacyjne pobyty edukacyjne pozwalające na codzienny kontakt z językiem polskim, na spotkania z
rówieśnikami i poznanie życia dzisiejszej Polski zorganizowane były w 30 miejscowościach, we współpracy z 24 lokalnymi samorządami. Udział w nich
wzięło ponad 1000 młodych Polaków. Większość z
nich była w Polsce po raz pierwszy. Dla utrzymania
ich polskiej tożsamości jest to nie do przecenienia.
DLA DZIECI MŁODZIEŻY ZE WSCHODU
Tegoroczną edycję „Lato z Polską 2021” Stowarzyszenie dedykowało dzieciom i młodzieży ze Wschodu
– z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Węgier. Akcja miała
charakter ogólnokrajowy, a udział w niej wzięło wiele
miast i gmin z terenu całej Polski: Gmina Pokrzywnica, Gmina Świercze, Gmina Tarnowo Podgórne,
Gmina Winnica, Gmina Zatory, Miasto Częstochowa, Miasto Lublin, Miasto Łomża, Miasto i Gmina
Niepołomice, Miasto Pułtusk , Miasto Toruń, Miasto
Wadowice, Miasto Wrocław, Miasto Wyszków, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Dzieci mieszkały m.in. w Łomży, Lusowie k/Poznania, Gryźlinach, Wólce Milanowskiej, Lublinie,
Przasnyszu, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Wyszkowie, Wadowicach, Niepołomicach, Wrocławiu,
Chełmży, Częstochowie
Oddziały terenowe Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizujące „Lato z Polską” to w tym roku: Oddział w Częstochowie, Oddział Dolnośląski, Oddział
Górnośląski, Oddział Krakowski, Oddział Kujawsko
-Pomorski, Oddział w Lublinie, Oddział w Łomży,
Oddział Północnomazowiecki, Oddział Warmińsko
-Mazurski, Oddział Wielkopolski.

Str. 15

MISJA „LATA Z POLSKĄ”
Realizując „Lato z Polską” chcemy pobudzić zainteresowanie opinii publicznej, wzmocnić poczucie
narodowej solidarności i współodpowiedzialności
za najmłodsze pokolenie Rodaków żyjących poza
granicami Polski. Czynimy to z przekonaniem, że
świadczona pomoc i troska o tożsamość uczestników
pobytów jest naszym wspólnym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Dzieci poprzez kontakty z rówieśnikami z kraju, w naturalny sposób uczą się języka, nawiązują więzi pokoleniowe i poznają warunki
życia we współczesnej Polsce.
Również sport postrzegamy jako istotny element
naszego społecznego życia, nieodzowny w procesie
wychowawczym, jako czynnik kształtujący tożsamość narodową i postawy patriotyczne. Sport jest tą
płaszczyzną, która, jak żadna inna, w sposób szczególny łączy Polaków żyjących na całym świecie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” patronując także i
tej formie polonijnej aktywności znajdowało zawsze
oparcie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Dlatego
w roku Igrzysk Olimpijskich podczas każdego z pobytów odbył się Dzień Olimpijski, w trakcie których
młodzież miała możliwość spotkania się z wybitnymi
polskimi sportowcami.
http://www.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.
php?id=7604

Polonijna Agencja Informacyjna

SIERPIEŃ 1980 - CZAS SOLIDARNOŚCI
1 lipca 1980 r. władze PRL ogłosiły kolejną podwyżkę cen żywności. W całym kraju zaczęły wybuchać
spontaniczne strajki, jednak przełomem okazał się
dopiero strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Bezpośrednim powodem stoczniowego strajku była nie
tyle podwyżka cen, co zwolnienie z pracy działaczki
Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża Anny
Walentynowicz. Była ona osobą znaną i szanowaną,
która przepracowała w stoczni trzydzieści lat i za kilka miesięcy miała przejść na emeryturę. Protest w jej
(c. d. na str. 17)
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Los eslavos llegaron a Netﬂix.

obronie zorganizowali działacze i sympatycy WZZ,
którzy wydrukowali i rozkolportowali około 10 tys.
ulotek nawołujących do jej obrony. Pomysłodawcą
strajku był Bogdan Borusewicz, a inicjatorami trzej
młodzi stoczniowcy: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński. Strajk zaczął się rankiem 14
sierpnia 1980 r.

Hace poco tiempo atrás la revista TIME (es una revista de información general que se publica semanalmente en los Estados Unidos desde 1923. Es una de
las publicaciones más importantes e inﬂuyentes en el
mundo.) Publicó sobre el despertar muy reciente del
interés mundial sobre la mitología eslava. Poniendo
como catalizador a la serie de Netﬂix “The Witcher”
Sformułowano pierwsze żądania: przywrócenie do que representa una serie de libros escritos por un popracy Anny Walentynowicz, podwyżka płac o 1 tys. laco.
zł i wprowadzenie dodatku drożyźnianego. W kolejnych postulatach upomniano się o inne osoby zwolnione z pracy z powodów politycznych, zażądano
podwyżki płac o 2 tys. zł, a także zgody władz na budowę pomnika ku czci oﬁar Grudnia ’70 i powstanie
niezależnej organizacji związkowej. Po południu do
stoczni przybyła Anna Walentynowicz, której zgotowano owacyjne powitanie. Strajkujący proklamowali
strajk okupacyjny, zorganizowali straż robotniczą i
wprowadzili na terenie zakładu prohibicję. Wszystko
po to, aby uniknąć możliwości prowokacji ze strony
władz i bezpieki.
15 sierpnia 1980 r. listę strajkowych postulatów przekazano dyrektorowi stoczni Klemensowi Gniechowi.
Tego dnia do strajku dołączyli pracownicy pozostałych trójmiejskich stoczni, Gdańskich Zakładów Raﬁneryjnych, PKS, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego, Zarządów Portów w Gdańsku
i Gdyni a także gdańskich Zakładów Okrętowych
Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor”. Warto zaznaczyć, że na czele strajku w „Elmorze” stanęli
działacze WZZ – Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis i Janusz Satora, a protestem w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni kierował należący do WZZ Andrzej
Kołodziej. Rola WZZ w wywołaniu strajku okazała
się kluczowa.
https://www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna

El autor polaco Andrzej Sapkowski comenzó a escribir historias sobre Geralt de Rivia a mediados de
la década de 1980. Gerald, un personaje ﬁcticio era
un brujo y cazador de monstruos a sueldo y aunque
(cont. pag. 19)

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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la historia tiene lugar en un mundo de fantasía, Sapkowksi la vinculó implícitamente al mundo de los
humanos. Lo curioso de su obra es que se inspiró en
la mitología eslava para los monstruos que enfrenta
Geralt de Rivia.
Hoy en día la obra de Sapkowksi fue captada por NETFLIX y puesta en escena en la serie tan famosa y tan
de moda llamada “The Witcher” (“El brujo”). Protagonizada por el bombonazo de Henry Cavill (el actor
que interpreta a Superman en la actualidad) es furor
entre los fanáticos de la fantasía heroica.
Lo interesante de esta serie es que los monstruos son
distintos a los que estamos acostumbrados a ver en la
pantalla ya que provienen del folclore eslavo. Hasta
ahora solo sabíamos de mitología griega y latina, con
sus dioses del Olimpo como Zeus y Afrodita, sus héroes aventureros, sus cíclopes, minotauros etc. También sabíamos de la mitología anglicana por sus elfos,
orcos, enanos, Beowulf, Excalibur, etc y etc...Ni hablemos de la mitología nórdica tan de moda por las
películas de Superhéroes de Marvel, donde vimos a
un Thor para el desmayo, las valquirias y aprendimos
lo que es el Ragnarok.
Pero debido a la serie exitosa “The Witcher”, encontramos algo completamente innovador. Ya que tiene
como base la mitología eslava, desconocida hasta hace
poco por muchos. Pero que está teniendo un interés
renovador por la aceptación mundial. Y todo gracias
al talento del escritor polaco Andrzej Sapkowski y a
la carismática interpretación del actor Henry Cavill.
En mi opinión, es una serie un tanto oscura pero muy
atractiva, donde se disfrutan los detalles de la mitología eslava y se conocen los horrores que tanto temían
los antiguos eslavos paganos.

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

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

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!

UWAGA!
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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.

