
Abril - Kwiecień

ORGAN PRASOWY ZWIĄZKU POLAKÓW W ARGENTYNIE – ZAŁOŻONY W 1922 ROKU
Rok C Nr 04  (5284)                  Buenos Aires, abril - kwiecień - 2022                 Nr   pojedynczy $ 90,00

„Projekt fi nansowany ze środków Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w ramach zadania publicz-
nego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za 
granicą”.
 „Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i 
nie może być utożsamiana z ofi cjalnym stanowi-
skiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

WESOŁEGO ALLELUJA



Str. 2                                                 Głos Polski Buenos Aires, Nr 04 / 2022                                           (5284)   

(cont. pag. 3)

Sabado Santo 2022, encuentro pas-
cual de la comunidad polaca
16 de Abril de 2022
ANNA MARIA GŁOWACZ  /  GŁOS POLSKI

Vigilia Pascual en la Noche Santa - Wigilia Wielkanocna
P. Krzysztof Domański, elevando el cirio pascual encendido, en la escalinata de la Capilla Polaca

KOŚCIÓŁ POLSKI W BUENOS AIRES,
Foto News © Głos Polski /AMG

El padre Krzysztof Domański presidió el Sábado Santo, 16 de Abril, entrada la tarde, la Vigilia Pascual. La 
ceremonia se inició con la bendición del fuego nuevo al pie de las escalinatas, y la Capilla se dejó a oscuras, 
que luego se fue iluminado cuando se encendían las velitas que portaban los feligreses pasando el umbral. El 
Cirio Pascual encendido en el fuego nuevo, fue llevado en procesión hasta el altar y progresivamente todas 
las luces de la iglesia iluminaron.
¡Luz de Cristo, Luz del mundo!
El Cirio encendido, simboliza la Resurrección de Cristo, uno de los símbolos más expresivos de la Vigilia, 
y tiene una inscripción en forma de cruz, acompañada de la fecha del año y de las letras Alfa y Omega, la 
primera y la última del alfabeto griego, para indicar que la gracia de Cristo, principio y fi n del tiempo y de la 
eternidad, es esperanza y renueva nuestras fuerzas en el año en que vivimos.
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Sábado Santo 2022, Vigilia Pascual - Kosciol Polski w Buenos Aires La Iglesia iluminada con las 
velitas, al comienzo de las celebraciones

Foto News © Głos Polski /AMG

Después hubo velas bendecidas encendidas a partir de la llama del Cirio Pascual que se encontraba al lado del 
altar y ya con toda la Capilla iluminada, vivimos el gran acontecimiento rico de gracia y de salvación y con la 
alegría cristiana creciendo en el camino del amor y el anuncio de paz que nos donó Jesucristo resucitado por 
los hombres y mujeres en el mundo.
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Sábado Santo 2022- p. Krzysztof Domański, preside la Vigilia Pascual- Feligreses, encendiendo velas desde 
la llama del Cirio Pascual, y compartiendo a los demás- Kosciol Polski w Buenos Aires

Foto News © Głos Polski /AMG

La simbologia del fuego, la luz y del agua en la Vigilia Pascual

La tarde del Sábado Santo, inicia el último día del triduo pascual, (Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo 
Santo, conocidos como el Triduo Pascual) y con la "madre de todas las vigilias", como la llamaba San Agustín: 
“un camino que llega a la luz de la Resurrección”. En este tiempo Pascual, la presencia del fuego, la luz y el 
agua bendecida asumen mayor importancia y entre los elementos y signos de esta solemnidad, se realizó la 
bendición del agua bautismal y los fi eles renovaron las promesas del bautismo. p. Krzysztof Domański, reco-
rrió la Capilla y roció con agua bendita a cada uno de los presentes de pie con las velitas encendidas; y luego 
en la liturgia eucarística, el sacerdote dio la comunión a los fi eles y se concluye y se cumple la celebración de 
la Vigilia Pascual.
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Święcenie pokarmów- Bendición de los alimentos Pascuales

Como prevé la tradición polaca, la comunidad polaca llevó a la Iglesia los alimentos para bendecir, cestas de-
coradas y productos típicos de Polonia, que se comparten en un desayuno abundante con la familia y amigos 
en Pascua de Resurrección, (Wielkanoc).
Entre los que recordamos en particular son: Baranek cukrowy – cordero de azúcar, Pisanki preparados de 
distintas formas: huevos de chocolates, y los huevos pintados con diseños tradicionales, Wielkanocny chlebek 
– pan de Pascuas con hierbas frescas, Biała kiełbasa – salchicha blanca fresca; Babka wielkanocna, (la típica 
e importante torta pascual polaca muy frecuentemente decorada con el corderito de azúcar: también trajeron 
Mazurek, la tarta de masa quebrada con semilla de amapolas y frutos secos y se lucieron además con los de-
liciosos Wafel wielkanocny, de todos los rellenos posibles.
Las deliciosas cestas con los productos y elaboraciones artesanales se colocaron frente al altar de la Virgen de 
Czestochowa y los bendijo el p. Krzysztof Domański, quien dirigió unas palabras a los presentes,  fi nalizando 
así este característico encuentro.

Święcenie pokarmów - bendición de los alimentos Pascuales, frente al altar
de Nuestra Señora de Czestochowa , Sábado Santo 2022

Kosciol Polski w Buenos Aires
Foto News © Głos Polski /AMG

La Sra. Aleksandra Piątkowska, Embajadora de Polonia en Argentina, participó durante el encuentro de la Co-
munidad Polaca en la bendición del alimento Pascual y fue para ella y para todos los presentes, una emotiva 
oportunidad para intercambiar deseos de una feliz Pascua de Resurrección.

En la foto la Sra .Aleksandra Pią-
tkowska, Embajadora de Polonia 
en Argentina, junto a una joven 
de la feligresía, sosteniendo las 
cestas de alimentos bendecidos

Kosciol Polski w Buenos Aires
Foto News © Głos Polski /AMG



PRZYSTANEK HISTORIA
https://krakow.ipn.gov.pl/

Janina Lewandowska, jedyna kobieta 
wśród ofi ar zbrodni katyńskiej

W grupie polskich ofi cerów zamordowanych 
wiosną 1940 r. w Związku Sowieckim była tyl-
ko jedna kobieta – pilot podporucznik Janina 
Lewandowska.

Młoda, wysoka szatynka w luźnym męskim mundu-
rze lotniczym. Zdecydowana i ambitna, silna i od-
ważna. Służba w obronie ojczyzny była dla niej cen-
niejsza niż życie.
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Ciekawe witryny w 
internecie

Antes de concluir este característico momento de bendiciones y de oración y de compartir la fe, refl exionamos 
dos temas: el primero, que Dios siempre hace sentir en nosotros el sol de Su Providencia y el segundo que hoy 
celebramos una victoria, la de Jesucristo para la humanidad y la omnipotencia de Dios en el amor, el perdón 
y la misericordia. Basta pensar en esto, para darse cuenta de la necesidad que tenemos de Cristo, y Dios en 
el mundo, y de la intercesión de Santa María, Madre de Cristo https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/
p123a9p6_sp.html , como así también del Santo Patrono de las familias y de la libertad, San Giovanni Paolo II
https://it.zenit.org/2014/06/02/parolin-a-varsavia-giovanni-paolo-ii-e-il-santo-patrono-della-liberta-in-polo-
nia/ - (Cardenal Pietro Parolin, homilía, santa misa por la canonización de Wojtyla y por los 25 años de la 
libertad de Polonia reconquistada en 1989, después de la caída del régimen comunista)

¡No tengan miedo! ¡Tengan fe y esperanza¡ Y no dejen de anunciar la hermosa noticia de la Semana Santa, 
para poder juntos encontrar el camino del cambio, para ser mejores y construir lo nuevo y renovando nuestros 
corazones para dar lo mejor de nosotros mismos al mundo, con la mirada de cristiano que se dirige a Dios, a 
la vida eterna, a la resurrección.

Papa Francesco que nos vuelve a invitar a recordar el amor de Dios, en una ocasión dijo: ...”Nunca dejen de 
soñar las asombrosas y sorprendentes maravillas de Dios”.

                                                                                                                    Anna María Glowacz

Las imágenes y contenidos de esta nota
son propiedad de sus respectivos autores - material de archivo Historia & Kultury

Copyright © 2022- All Rights Reserved GŁOS POLSKI
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Muzyka
Janina Antonina Lewandowska przyszła na świat 22
kwietnia 1908 r. w Charkowie. Miała dwóch bra-
ci i młodszą siostrę. Wychowana została w domu z 
tradycjami, w duchu patriotyzmu, sztywnych zasad 
wojskowych i umiłowania muzyki. Była córką gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego i Agnieszki z domu 
Korsuńskiej. Ojciec Janiny zasłynął m.in. jako na-
czelny dowódca powstania wielkopolskiego, bronił 
również Lwowa w walkach z bolszewikami. Matka 
była utalentowaną muzycznie, jednak karierę arty-
styczną poświęciła na rzecz rodziny.
Po licznych przeprowadzkach 10-letnia Janina za-
mieszkała z rodziną w Lusowie pod Poznaniem. W 
sierpniu 1920 r., niepełna rok po narodzinach naj-
młodszego dziecka, zmarła jej matka, jednak zdążyła 
zarazić w córce miłość do muzyki. To zamiłowanie 
artystyczne stało się podstawą obranej przez młodą 
Janinę ścieżki edukacji.
Po zdaniu matury w prestiżowym gimnazjum gene-
rałowej Zamoyskiej w Poznaniu, podjęła studia w 
Państwowym Konserwatorium Muzycznym w kla-
sie fortepianu. Uczyła się również śpiewu solowego. 
Pod koniec studiów nawiązała kontakt z kabaretem 
lwowskim, co nie spodobało się ojcu. W konsekwen-
cji przerwała naukę i podjęła pracę w charakterze te-
legrafi stki na poczcie miejskiej.

Lotnictwo
Ambitna i stanowcza, szukała nadal swojej drogi ży-
ciowej. W końcu poświęciła się lotnictwu, którym 
fascynowała się od lat gimnazjalnych. Należała do 
Aeroklubu Poznańskiego. Szkoliła się w szkole szy-
bowcowej w Rzadkowie oraz w Bezniechowej koło 
Leska. Podniebnej pasji oddała się bez reszty.
Mając zaledwie 20 lat, była pierwszą kobietą w Eu-
ropie, która skoczyła ze spadochronem z wysokości 5 
tys. metrów. Chłonna wiedzy, nieustannie podejmo-
wała nowe wyzwania zawodowe. Uczestniczyła w 
kursach lotniczych w Dęblinie i we Lwowie. W 1936 
r. ukończyła Wyższą Szkołę Pilotażu na poznańskiej 
Ławicy.
Dość nietypowe dla swoich czasów zainteresowania 
zawodowe umiejętnie łączyła z klasycznymi kobie-
cymi czynnościami. Sama niejednokrotnie projekto-
wała i szyła swoje ubrania, chętnie gotowała i upra-
wiała ogródek. Lubiła również sport. Jeździła konno, 
pływała, w zimie szusowała na nartach.

Powołanie i sowiecka niewola
W 1936 r. w Tęgoborzu koło Nowego Sącza, podczas 
pokazów szybowcowych, poznała pochodzącego z 
Krakowa instruktora pilotażu Mieczysława Lewan-
dowskiego. Po trzech latach znajomości, połączeni 
uczuciem i wspólną pasją, w czerwcu 1939 r. wzięli 
ślub. Chwile małżeńskiego szczęścia nie trwały jed-

nak długo. W sierpniu 1939 r. dostała powołanie do 
służby w 3. Pułku Wojskowego Lotnictwa, który sta-
cjonował pod Poznaniem.
W pierwszych dniach wojny skierowana została na 
wschód. 22 września trafi ła do niewoli sowieckiej. 
Najpierw przebywała w obozie w Ostaszkowie, na-
stępnie została osadzona w Kozielsku. W obawie o 
życie, świadoma swego pochodzenia, podała błędną 
datę urodzenia i zmieniła imię ojca. W obliczu za-
grożenia i niepewności jutra wykazała się siłą ducha, 
wytrwałością i odwagą. W czasie pobytu w obozie 
wspierała kapelana w trakcie tajnych nabożeństw. 
Śpiewała i wypiekała komunikanty. Zdaniem mjr. 
Kazimierza Szczekowskiego, który podzielił jej los, 
Janina Lewandowska była po prostu dzielną kobietą.
22 kwietnia 1940 r. historia zatoczyła koło. W dniu 
32. urodzin Janina Lewandowska odeszła na wiecz-
ną służbę. Zamordowana strzałem w tył głowy przez 
funkcjonariusza NKWD. Pogrzebana została w jednaj 
ze zbiorowych mogił obok innych ofi ar sowieckiej 
zbrodni. Nazwisko Janiny Lewandowskiej widnieje 
na liście wywozowej jeńców obozu w Kozielsku, nr 
0401, pozycja 53, z dnia 20 kwietnia 1940 r.

Tajemnica i pamięć

Wiosną 1943 r. Niemcy znaleźli jej zwłoki podczas
prowadzonych ekshumacji, ale tego nie ujawnili. 
Czaszkę kobiety wraz z kilkoma innymi przewiózł 
do Wrocławia niemiecki lekarz medycyny sądowej 
prof. Gerhard Buhtz. Polski prof. Bolesław Popielski, 
który przez wiele lat przechowywał ją w sekrecie, ta-
jemnicę wyjawił dopiero w 1997 r. Jego słowa zostały 
potwierdzone badaniami.
Cząstka bohaterskiej pilotki powróciła w rodzin-
ne strony w 2005 r. Czaszkę córki gen. Dowbora-
-Muśnickiego umieszczono w rodzinnym grobow-
cu Muśnickich na cmentarzu w Lusowie. W 2007 r. 
Lewandowska została pośmiertnie awansowana na 
porucznika.
Los Janiny Lewandowskiej podzieliła również jej 
młodsza siostra Agnieszka, która została zamordowa-
na przez Niemców w Palmirach, w czerwcu 1940 r.
Dąb Pamięci w Połczynie-Zdroju jest jedną z wielu 
inicjatyw upamiętniających postać Janiny Lewan-
dowskiej. W marcu 2020 r. Narodowy Bank Polki 
wydał srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 
10 zł „Katyń, Palmiry 1940”, na której umieszczo-
ne zostały podobizny sióstr Janiny Lewandowskiej i 
Agnieszki Dowbor-Muśnickiej, symbolizujące tych 
wszystkich, którzy zginęli w 1940 r. w Katyniu i Pal-
mirach.

Tekst Ilona Religa
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ZHP - Zuchy

24. kwietnia pożegnaliśmy naszych zuchów którzy 
prześli do drużyn harcerskich!!! Było bardzo wzru-
szające! Życzymy im wspaniałych harcerskich przy-
gód. Czuj.

El 24 de abril despedimos a nuestros zuchy, los cuales 
pasaron a los grupos de los grandes. Les dese-
amos inolvidables aventuras harcerskie! Czuj.

Maciaszkowo
Dzisiaj w Wielką Sobotę Skrzaty i Zuchy z gromady 
„Dobrych Żiółek” przynieśli swoje koszyczki ŚWIĘ-
CONKĘ do poświęcenia.
Czuj!

Hoy Sábado Santo nuestros pequeños trajeron sus 
canastas para que el Padre bendiga sus alimentos” 
ŚWIĘCONKA”
Czuj!

Harcerstwo Argentyna

Quilmes
Tak świętujemy Wielkanoc w Ośrodku Quilmes, peł-
nimy wartę honorową przy Grobie Świętym, tym-
czasem pracujemy nad konstrukcjami do Biwaku św. 
Jerzego
Uczestniczyliśmy w poświęceniu wody i ognia, a na-
sze Zuchy przyniosły koszyki z jedzeniem na poświę-
cenie (Święconkę). 
Así celebramos las Pascuas en el Ośrodek de Quilmes, 
realizamos la guardia de honor en el Santo Sepulcro, 
mientras tanto trabajamos en las construcciones para 

el Biwak de San Jorge.
Participamos de la bendición del agua y el fuego y 
nuestros Zuchy llevaron las canastas  con alimentos 
para su Bendición (Święconkę).
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 Złaz 
Świętego Jerzego 

2022.
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Złaz 
Świętego Jerzego 

2022.

Serdecznie dziękujemy Krysi Misa za piękne zdjęcia!



Str. 12                                               Głos Polski Buenos Aires, Nr 04 / 2022                                           (5284)   

Wspomnienia

(c. d. na str. 13)

KATYŃ
OSOBISTE DOŚWIADCZENIA Z ARGENTYNY

W moim dzieciństwie słowo Katyń miało synonim 
smutku. Starszy kuzyn, kapitan Jerzy Bychowiec, 
był jednym z polskich ofi cerów zamordowanych 
w tym miejscu.

Katyń to wieś i las znajdujący się około 20 km na 
zachód od miasta Smoleńsk. 
W roku 1940 Katyń stał się sceną zabójstwa 
tysięcy ofi cerów polskich. Ich groby zostały 
odkryte w roku 1941, kiedy Niemcy opanowali 
miasto Smoleńsk. Lecz fakt został ujawniony 
dopiero dwa lata później. Już wtedy było 
wiadome, że żołnierze polscy zostali zabici 
strzałami w tył głowy z broni krótkiej.
Dopiero jako dorosły człowiek dowiedziałem 
się o tym, co się stało z moim krewnym, który 
był jednym z pierwszych ofi cerów wysłanym 
do Katynia. A przecież byłoby słuszne, żeby 
to właśnie mój dziadek (tez Kapitan) został 
powiadomiony wcześniej o tragicznej śmierci 

swojego brata. Mimo tego, to właśnie ja miałem 
dostęp do dokumentów, które potwierdziły jego 
los. 
Kiedy czytałem po raz pierwszy ten dokument 
poczułem głęboką dumę i jednocześnie 
niezmierny smutek między innymi z tego powodu, 
że mój dziadek nigdy nie dowiedział się kim był 
jego brat Jerzy w opinii swoich przełożonych i 
podopiecznych. Oto kilka wypowiedzi na jego 
temat:

 Wypowiedź dowódcy pułku:  
“Nie martw się o skrzydło północne, to 
skrzydło broni kapitan Bychowiec”.

 Prośba kpt. Bychowca skie-
rowana do dowódcy pułku:  
„Kpt. Bychowiec zwraca się z prośbą do 
dowódcy pułku w sprawie niemieckich 
jeńców wojennych, którzy poddali się, a 
którym należy się opieka lekarska”.

 Ogólna opinia:  
„Kpt. Bychowiec, najlepszy dowódca 
kompanii w pułku”.

Dnia 1 września 1939 roku Niemcy napadli 
na Polskę. To fakt który rozpoczyna II Wojnę 
Światową. 16 dni później (17 września 1939 r.) 
Sowieci dokonali najazdu na Polskę ze wschodniej 
strony. Polska zaś rozpoczęła walkę na dwóch 
frontach przeciwko dwom potęgom militarnym 
tamtej epoki. Opór Polski trwał 36 dni. Francja, 
która otrzymała pomoc ze strony Brytyjskiego 
Korpusu Ekspedycyjnego i posiadała arsenał 
wojenny równy Niemcom, potrafi ła stawić opór 
tylko o 10 dni dłużej niż Polska.
Pułk, w którym służył brat mojego dziadka 
po wielu zaciętych walkach w pierwszych 
tygodniach wojny został zdziesiątkowany. W tej 
rozpatrzliwej sytuacji dowódca zebrał swoich 
żołnierzy i zwolnił ich z obowiązków żołnierskich. 
Potem decyduje się na heroiczny wyczyn 
proponując im przedarcie się do Warszawy 
otoczonej przez Niemców z zamiarem udzielenia 
pomocy rodakom (podobnie jak w przypadku 
majora Henryka Dobrzańskiego w fi lmie 
„Hubal”*). Żołnierze decydują się podążać za 
swoim dowódcą, w drodze wpadli w zasadzkę 
przygotowaną przez żołnierzy Armi Czerwonej i 
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dostali się do niewoli. 
6 października 1939 r. skapitulowała ostatnia 
wielka jednostka bojowa Grupa Operacji Polesie 
pod dowództwem Franciszka Kleeberga. Część 
Wojska Polskiego zdołała przenieść się na 
Zachód celem kontynuowania walki, inna część 
została wzięta do niewoli niemieckiej, a trzecia 
część dostała się do niewoli sowieckiej. Ten 
ostatni los przypadł mojemu dziadkowi i jego 
bratu. 
W roku 1943 ofi cjalne biuro informacyjne Nie-
miec podało informację przez Radio Berlin o 
znalezieniu zbiorowego grobu w lasach Katynia. 
W grobach znajdowały się zwłoki wielu polskich 
ofi cerów zamordowanych podczas masowej ek-
sekucji dokonanej przez radziecką policję poli-
tyczną NKWD. 

Dla potwierdzenia tej informacji Niemcy sprowa-
dzili jeńców różnych narodowości, w tym także 
Polaków, jako świadków w trakcie ekshumacji. 
Wśród nich był polski lekarz w stopniu kapita-
na. „Jak dawno według Pana znajdują się tutaj 
te zwłoki?” – zapytał pewien lekarz, pułkownik 
niemiecki. „tyle miesięcy” – odparł Polak. Puł-
kownik niemiecki zapytał drugi raz: „Panie kapi-
tanie w jaki sposób zdołał Pan określić czas z 
taką precyzją?” Wówczas polski kapitan spojrzał 
na Niemca i odpowiedział: „Byłem pańskim stu-
dentem na wykładach z medycyny sądowej w 
Berlinie”.

Rząd Polski na wychodźtwie oskarżył Rosjan o 
dokonanie tego okrucieństwa, a ci z kolei oskar-
żali Niemców, jednak nigdy nie pozwolili, aby 
eksperci Międzynarodowego Czerwonego Krzy-
ża mogli zająć się tym przypadkiem. Dopiero w 
roku 1990 rodziny ofi ar otrzymały ofi cjalne po-
twierdzenie tego tragicznego wydarzenia.

W korespondencji, którą prowadziliśmy z rodziną 
mojego dziadka w Polsce, celowo pomijano ten 
temat z obawy przed możliwością stosowania 
represji przez ówczesne polskie władze. Wtedy 
w Polsce sytuacja była tym bardziej bolesna, że 
nie wolno było nawet mówić, iż właśnie Związek 
Radziecki jest odpowiedzialny za dokonanie 
masakry. Za granicą przedstawiciele różych 
polskich związków organizowali manifestacje i 
odprawiali msze św., aby ocalić od zapomnienia 
ludobójstwo dokonane na polskich obywatelach. 
Słowo Katyń powiązane z rokiem 1940 było 
wtedy w Polsce zakazane. Aby zrzucić winę za 

tę masakrę na Niemców ofi cjalnie wiązano ją z 
rokiem 1941.
Dopiero 13 kwietnia 1990 roku, w pięćdździe-
siątą rocznicę masakry, pierwszy sekretarz par-
ti Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow 
ofi cjalnie przyznał, że była to „jedna z ciężkich 
zbrodni stalinizmu” i uznał odpowiedzialność 
Związku Radzieckiego za dokonanie zbrodni w 
Katyniu. W końcu po wielu latach w Polsce moż-
na było mówić na ten temat bez obawy.

Już jako dorosły miałem sposobność poznać 
mojego kuzyna, który był synem kapitana By-
chowca (awansowany pośmiertnie do stopnia 
majora). Pociąg, którym jechałem z Warszawy 
do Katowic powoli kończył swój bieg na stacji, 
kiedy zdołałem rozpoznać swojego kuzyna Je-
rzego. Czekał on na mnie na peronie (miał to 
samo imię jak jego ojciec i był tak bardzo podob-
ny do mojego dziadka).

Natychmiast przypadliśmy sobie do gustu. Wy-
dawało mi się, że go znam od wielu lat. Pozna-
łem Mikołów, piękne miasto, które powstało w 
roku 1222. Tu Jerzy   mieszkał ze swoją rodziną i 
tu urodziła się moja matka. Spacerowaliśmy dłu-
go po całej okolicy i pokazał mi niektóre dzieła, 
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które on zaprojektował. Zdziwiło mnie to, że po-
mimo studiów w różnych latach i w krajach tak 
odległych, mieliśmy takie same kryteria co do 
inżynierii (lepiej by było: to samo inżynierskie 
spojrzenie). On zaś był zaskoczony moją znajo-
mością historii Katyna.

W końcu doszło do tego, co było nieuniknione 
– rozmowa o jego ojcu. Powiedział mi, że nie 
może mnie zapewnić czy wspomnienia, jakie 
zachował po nim są rzeczywiście wspomnieniami 
czy raczej przeżyciami powstałymi na skutek 
opowiadań, które słyszał będąc dzieckiem, 
ponieważ ostatnie spotkanie z ojcem miał mając 
zaledwie 3 lata. Opowiedział mi też, że po wojnie 
gdy kiedykolwiek przybywał do domu jakiś 
mężczyzna on wołał „Tata! Tata!” myśląc, że ta 
osoba jest właśnie jego ojcem.
Kiedy nadszedł czas studiów uniwersyteckich, 
mój kuzyn wybrał wydział architektury. Tam 
przyjął go pewien młody działacz komunistyczny, 
który mu powiedział: „Studia architektury nie są 
dla dzieci ofi cerów Sanacji” (słowo „sanacja” 
odnosi się do rządu polskiego w latach 30). Zakaz 
ten zmusił mojego krewnego do wybrania innego 
zawodu – inżynierii sanitarnej, gdzie okazał się 
niezwykle błyskotliwy.
W końcu jego kariery dyrekcja przedsiębiorstwa 
(państwowego w tych czasach) zaproponowała 
mu stanowisko dyrektora.
- Inżynierze Bychowiek, uważamy, że pan jest 
człowiekiem najbardziej uzdolnionym na to 
stanowisko.
- Dziękuję bardzo, będzie to dla mnie wielki 
zaszczyt – odpowiedział Jerzy.
- Chodzi tu jednak o mały szczegół: aby zostać 
dyrektorem musi pan zapisać się do partii 
komunistycznej.
- Nie, dziękuję – odpowiedział.
Uważam, że Katyń jest raną, która nigdy nie 
zagoiła się w sercu mojego krewnego i kolegi, 
jak też w sercach wielu krewnych i bliskich 
rodzin zamordowanych tam żołnierzy. Pomimo 
tego, sądzę, że z chwilą kiedy prawda została 
wyjawiona, dusze poległych w Katyniu znalazły 
zasłużony spokój. 
Dopisek *: 
“Hubal” to znany polski fi lm, który przedstawia 
prawdziwą historię majora Henryka 
Dobrzańskiego po kampanii wrześniowej 1939 
roku.

Andrzej Chowanczak Wiceprezes Związku 
Polaków w Argentynie.

LA MAS SIMPLE PERO EFICIENTE 
ARMA CONTRA TANQUES 

BOTELLAS CON NAFTA CONTRA EL 
INVASOR

El 8 de abril de 2011 fue un día especial para mí. 

En una muy emotiva ceremonia que tuvo lugar en 
la embajada de Polonia en Buenos Aires, recibí 
de manos del embajador polaco el Sr.  Jacek 
Bazanski, la Cruz de Caballero de la Restitución 
de Polonia, con la que fue condecorado post 
mortem mi padre, por el entonces presidente 
polaco profesor Bronislaw Komorowski.
¿El motivo? Su heroica actuación durante la 
ocupación alemana en Varsovia durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Entre sus acciones, se destaca la de enfrentar 
los tanques nazis sin otra arma que botellas 
de nafta, las conocidas mundialmente como 
“Bombas Molotov”, solo con eso.
Curiosamente ese nombre proviene del Ministro 
de Relaciones Exteriores Soviético Viacheslav 
Mólotov, quien durante la invasión de la Unión 
Soviética a Finlandia (29 de noviembre de 1939 
a 13 de marzo de 1940) decía que su país no 
bombardeaba las ciudades  fi nlandesas, sino 
que sus aviones arrojaban cestas con comida. 
Los fi nlandeses respondieron irónicamente: ‘’si 
los soviéticos ponen la comida nosotros nos 
encargamos del cóctel’’.
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En una oportunidad, le pregunté a papá si esas 
botellas con nafta eran realmente efectivas. Me 
contestó: muy efectivas, pero con un costo muy 
alto: las tropas alemanas estaban muy bien 
entrenadas y disparaban con ametralladoras 
desde los blindados. Por cada tanque destruido, 
en general, caían varios compañeros de la 
Resistencia.
Siempre admiré a papá y pensaba cuanto valor 
hay que tener para enfrentarse con un tanque 
disponiendo nada más que de una botella de 
nafta. Muchas veces me he preguntado: ¿Cómo 
sería atacar un tanque en condiciones tan 
desiguales?
Desgraciadamente ayer mi duda tuvo respuesta.
De Polonia recibí videos donde veo a civiles 
ucranianos (muchos tan jóvenes como lo era mi 
papá en el año 1.944), preparando esas mismas 
botellas tal cual él lo hizo hace 78 anos.
Jamás me imagine que la técnica empleada 
hace tantos años por mi padre fuese vuelta a 
ser empleada en pleno año 2.022.
Hasta el atuendo es similar. A falta de uniformes 
la Resistencia Polaca se identifi caba con una 
cinta con los colores blanco y rojo, la Resistencia 
Ucraniana hace lo mismo, una cinta con los 
colores azul y amarillo de su bandera.
En cada combatiente ucraniano vi refl ejado el 
mismo espíritu heroico que guio a papá durante 
el Levantamiento de Varsovia.

Andrés Chowanczak. Subteniente Reserva. 
Ingeniero Industrial. Traductor Público.

Una historia de película.
Algún tiempo después del fi nal del Levantamiento de 
Varsovia, el 17 de noviembre de 1944, el entonces 
Capitán nazi Wilhelm Hosenfeld llegó a un edifi cio 
abandonado de la Avenida Niepodległości 223 en 
Varsovia. Ahí tuvo un inesperado encuentro que lo 
llevaría a la fama muchos años después: Władysław 
Szpilman, uno de los sólo 20 judíos vivos que queda-
ban en Varsovia tras el Levantamiento era descubierto 
por el nazi. Szpilman era un pianista que se había he-

Sobre Polska y otros Relatos

cho famoso tocando para la Radio Polaca antes de la 
guerra y estaba escondido ahí desde agosto de 1944. 

Cuando Wilm lo descubrió, Szpilman pensó que iba a 
arrestarlo o asesinarlo, pero en lugar de eso, cuando le 
dijo al ofi cial alemán que era pianista, Wilm le pidió 
que tocase algo en un piano que había en la planta 
baja del edifi cio. Szpilman tocó el Nocturno nº20 en 
do sostenido menor de Chopin, la misma composi-
ción que estaba tocando en la Radio Polaca el 23 de 
septiembre de 1939 cuando un bombardeo interrum-
pió la emisión. Algo pasó durante el tiempo que duró 
la melodía que hizo que el ofi cial nazi no entregara 
luego al pianista. Es más, incluso ayudó al pianista a 
mejorar su escondite y le trajo alimentos con frecuen-
cia, incluso le regaló su propio abrigo para protegerse 
de las temperaturas gélidas del invierno polaco. Szpil-
man no conoció el nombre del ofi cial alemán hasta 
1950. Contó lo ocurrido en sus memorias, tituladas 
“La muerte de una ciudad” y publicadas en 1946. En 
el libro, el pianista se refería al ofi cial nazi como “el 
único ser humano con uniforme alemán que conocí”. 
El régimen comunista obviamente censuró el libro, 
y hasta falsifi có hechos como convertir a Wilm en 
austriaco, ya que para los estalinistas era inaceptable 
presentar a un alemán protagonizando un acto huma-
nitario y caritativo. Pero el libro fue fi nalmente tra-
ducido más tarde a 35 idiomas, el libro de Szpilman 
inspiró a Roman Polanski para rodar su película “El 
pianista” (2002) sobre las vivencias de Szpilman en la 
Segunda Guerra Mundial. En la película, el papel de 
Wilm lo hizo irónicamente un actor alemán, Thomas 
Kretschmann. Esta película sirvió para dar a conocer 
al capitán Wilhelm Hosenfeld en todo el mundo. Cu-
riosamente, en la escena del encuentro entre Wilm y 
Szpilman en la película, el pianista no interpreta el 
Nocturno nº20, sino la Balada nº1 en sol menor op.23 
que refi ere al      Cautiverio, tortura y muerte de un 
hombre justo, como un dato premonitorio de lo que 
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ATENCION / UWAGA

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

nales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.
Muchas gracias. La redacción

tendría que pasar el Capitán alemán tiempo después.
El 17 de enero de 1945, Wilm fue hecho prisionero 
por los soviéticos en Błonie, una localidad polaca a 
30 kilómetros al oeste de Varsovia, junto a los hom-
bres de la compañía que lideraba. A fi nales de enero 
de 1945, el violinista polaco Zygmunt Lednicki pasó 
por la cerca de un centro de detención de Varsovia. 
Donde Wilm estaba ahí prisionero, y le preguntó des-
de el otro lado de la valla si conocía al pianista Szpil-
man. Lednicki le dijo que sí. “Dígale que me ayude 
como lo hice yo con él, ¡te lo imploro!”, le suplicó el 
ofi cial. Pero por entonces Szpilman aún no conocía el 
nombre del ofi cial alemán que le había ayudado, de 
forma que no pudo ubicarlo en la lista de prisioneros 
de guerra.

En una carta escrita a su esposa, que vivía en la Ale-
mania Occidental, en 1946, Wilm indicó los nombres 
de varios judíos a los que había ayudado -entre ellos 
Szpilman-, intentando por medio de su esposa, lograr 
la ayuda del pianista  para lograr su liberación. Pero el 
tiempo pasó y en 1947 sufrió el primero de una serie 
de derrames cerebrales, pasando largos períodos  en 
las enfermerías de los campos de prisioneros en los 
que estuvo recluido. En 1950 un tribunal militar so-

viético de Minsk le sentenció a 25 años de prisión por 
crímenes de guerra por el simple hecho de ser un ofi -
cial alemán. Pero para ese entonced Władysław Szpil-
man, Leon Warm y otras personas a las que Wilm 
había ayudado ya sabían su nombre y solicitaron su 
liberación, sin embargo  los soviéticos se negaron a 
liberarlo. El capitán alemán sufrió frecuentes torturas 
y brutales interrogatorios a manos de los soviéticos. 
Wilm falleció el 13 de agosto de 1953 en Stalingrado, 
poco antes de las diez de la noche, a causa de una 
ruptura de la aorta torácica, posiblemente a causa de 
una sesión de tortura. Tenía 57 años y estaba física y 
mentalmente destrozado.                                                   

Tras la muerte de la viuda de Wilm, Annemarie, en 
1998 su hija Jorinde encontró en el ático de su casa 
más de 600 cartas de su padre a su madre y a sus hijos, 
así como varios cuadernos. En ellos se descubrió el 
alma gentil y misericordiosa que ocultaba el uniforme 
de la Wehrmacht.

Estos documentos fueron publicados en 2004. En 
1998 el nombre de Wilhelm Hosenfeld fue añadido 
a la edición alemana de las memorias de Szpilman, 
identifi cando POR FIN al ofi cial alemán medio siglo 
después, gracias a una investigación llevada a cabo 
por Wolf Biermann. Ese mismo año, Szpilman soli-
citó al Yad Vashem, el instituto israelí de la memo-
ria del Holocausto, el reconocimiento para Wilhelm 
Hosenfeld como “Justo entre las Naciones”, la más 
alta distinción del Estado de Israel a los no judíos que 
ayudaron a salvar a judíos, pero las falsas acusaciones 
de crímenes de guerra hechas por los soviéticos contra 
el ofi cial alemán bloquearon el nombramiento. Tras la 
muerte de Szpilman en el año 2000, su hijo Andrzej 
siguió luchando por lograr ese reconocimiento para 
Hosenfeld. Por fi n, el 16 de febrero de 2009 el Yad 
Vashem anunció la concesión de ese reconocimiento 
a Wilm Hosenfeld. El 19 de junio de 2009, diplomá-
ticos israelíes hicieron entrega a Detlev, uno de los 
hijos de Hosenfeld, del nombramiento ofi cial de su 
padre como “Justo entre las Naciones”.

https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 

W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-

LOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy

Redakcja 

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: secretariadompo@gmail.

com colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI
Muchas gracias!

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

REJESTR WNIOSKÓW 

  

Zarząd Związku Polaków w Argentynie 
podaje do wiadomości, że został otwarty, 
REJESTR WNIOSKÓW, które mają być 
włączone do porządku dziennego Walne-
go Zebrania (Sejmiku) Związku Polaków 
w Argentynie. 

Rejestr Wniosków zostanie zamkięty 
dnia 01 lipca 2022 roku. 

REGISTRO DE MOCIONES 

  

La Comisión Directiva de la Unión de los 
Polacos en la República Argentina anun-
cia la apertura del REGISTRO de MO-
CIONES que deberán ser incluidas en el 
orden del día de la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA. 

Dicho registro quedará cerrado el día 
01 de julio del 2022.
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Secciones y Organizaciones que funcionan en 
la sede

J. L. Borges 2076, Capital Federal.

- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00 
a 17:00 hs.  Tel. 4774-7621.

- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.  
Tel. 4774-7621.

- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes 
19:00 - 22:30. 

- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30  y viernes 
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.

- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 4899-
0937, e-mail: klubpolski@hotmail.com

- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y 
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.

Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la 
República Aegentina

calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
 martes y viernes 16:00 - 21:00 hs 

Tel. 4792-6317/4952-7687.

GŁOS POLSKI
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 
poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-
matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-
mówionych. 
Us ług i  k or e spon den tów  or a z  p ra co wn ików 
Gło su  Po l s k i e go  są  n i e odp ła tn e .

CENY PRENUMERATY :

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

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

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 
Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-
te por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 
entregarse con 40 días de anticipación a la fe-
cha de realización del mismo, de lo contrario no 
podemos garantizar su impresión en forma anti-
cipada.
         

Muchas gracias, La Redacción.
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