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W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, Ambasada 
RP w Buenos Aires wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich 
Kombatantów w Argentynie i polskim kościołem w Buenos 
Aires upamiętniła postać Romana Mazurkiewicza, konsula 
który towarzyszył i wspierał polskich żołnierzy podczas i 

bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej.
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„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”.



Roman Mazurkiewicz, urzędnik służby zagranicznej 
II RP, przybył do Buenos Aires w roku 1941 aby objąć 
stanowisko konsula. Jego pierwsze zadanie polegało 
na rekrutacji spośród członków argentyńskiej Polonii 

ochotników do walki w Polskich Siłach Zbrojnych 
poza granicami kraju. Po zakończeniu wojny, Mazur-
kiewicz kierował polskim Biurem Przysposobienia i 
Rozmieszczenia, które działało w ramach brytyjskie-
go konsulatu generalnego w Buenos Aires. Jego misja 
polegała na pomocy zdemobilizowanym polskim żoł-
nierzom i ich rodzinom w rozpoczęciu nowego życia 
na emigracji, w Argentynie. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Kombtantów 
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(ze str. 1) w Argenynie, prochy Romana Mazurkiewicza oraz 
jego krewnych Romana i Anny Ciechanów zostały 
uroczyście złożone w cinerarium polskiego kościo-
ła w Buenos Aires - miejscu wiecznego spoczynku 
przedstawicieli argentyńskiej Polonii.  

Konsultacja historyczna: Claudia Stefanetti Kojro-
wicz
Zdjęcia: Sol Janik

Źródło: https://www.gov.pl/web/argentyna/swie-
to-wojska-polskiego-upamietnienie-romana-mazurk-
iewicza
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15 de Agosto: Hoy celebramos la fiesta de 
la Asunción,  la victoria de Polonia por 

la libertad   
ANNA MARIA GŁOWACZ | GŁOS POLSKI

Santa Misa: Asunción de la Santísima Virgen María y conmemorativa por el Día del Soldado Polaco. 
Celebró el padre Krzysztof  Domański. desde la Iglesia Polaca en Buenos Aires, sede espiritual de los 
polacos en la República Argentina.  Zdjęcia  / AMG © GŁOS POLSKI

 (BUENOS AIRES) | 14 08 2022 – Al conmemorarse el 15 de agosto la fi esta de la  «Asunción de la Santísima 
Virgen María», bajo la Advocación de Nuestra Señora de Częstochowa (Czarna Madonna), Patrona  de Polo-
nia, el padre Krzysztof  Domański ofi ció la Santa Misa en la Iglesia Polaca de Buenos Aires, el domingo a 
las 11 hs.
Cabe destacar que la comunidad polaca festeja en este día una doble fi esta con signifi cado espiritual e históri-
co: la del recuerdo y el amor por la Madre de Jesucristo conmemorando su entrada al cielo y la del « Milagro 
del Vístula».

En su homilía, el sacerdote se refi rió a esta preciosísima solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen 
María, invitó a refl exionar sobre dos aspectos: El primero que María es para nosotros fuente de esperanza, 
el segundo el del poder intercesor de nuestra Madre que está atenta a nuestras necesidades para socorrernos.

Durante su prédica, animó el sacerdote a sembrar mucha fe y -enseñar los valores de la paz, la libertad y la 
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solidaridad.
Después el padre Krzysztof  Domański, destacó una frase: “Guardar su memoria amando” y agregó – “¿Por-
qué justamente hoy recuerdo esta frase?...: “Guardar su memoria amando”… ”Porque tengo algunas cartas 
escritas en el año 1946  donde dice que en ese tiempo complicado para Polonia y los polacos, Roman Mazur-
kiewicz, se preocupaba por nuestra patria libre y por la gente que luchó.”

El sacerdote enfatizó luego – “A este hombre a quien queremos recordar también hoy, casi olvidado, yo creo 
que murió en pobreza, y hoy quiero justamente hacerlo revivir en la memoria y queremos rezar hoy por él en 
esta Misa.”

En el fi nal de su alocución, invitó a participar, del acto de la deposición de las cenizas del ex Cónsul Roman 
Mazurkiewicz (nacido en Varsovia el 30 de octubre de 1885 y fallecido en el año 1963) y de sus familiares.

La ceremonia religiosa contó con la participación del Cónsul de Polonia en Buenos Aires, Michał Świetlik, 
Ryszard Konopka, presidente de la  Unión de los Polacos en la República Argentina (UPRA) y el vicepre-
sidente Witold R. Kopytyński; el presidente de la Asociación de Excombatientes polacos en la República 
Argentina –SPK– Antonio Kałuda acompañado por su señora esposa y otros miembros de la Asociación; la 
Sra Krystyna Wardyga de Ferrari presidente de la Asociación el Hogar Polaco, Ognisko Polskie en Buenos 
Aires con su señor esposo Miguel Ferrari: el Sr. Juan José Okęcki de la Asociación Cultural Argentino Polaca 
(ACAP). Contó también con la participación de los devotos feligreses habituales, entre hijos, nietos y bisnie-
tos y otros familiares y amigos de los excombatientes polacos y de la comunidad polaca.
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En momentos de las peticiones, se pidió por la paz en el mundo y el cese de la invasión y guerra en Ucrania.

Al fi nalizar la Santa Misa, el sacerdote bendijo a los presentes y se entonaron emotivos cantos que se continua-
ron a la salida de la Iglesia y en  presencia de las banderas portadas por Witold Szyszkowski y Gerardo Báez 
Peña, tuvo lugar un emotivo encuentro conmemorativo, y dedicado principalmente a la memoria de los héroes 
polacos combatientes por la defensa de Polonia, la libertad y la paz del mundo entero.
¡Conmovedor Homenaje!

En el marco del Día del Soldado Polaco, el mayor Stosław Kowalski, fue el homenajeado especial, presente 
en este aniversario con sus espléndidos cien años, recientemente cumplidos, (nació el 21 de julio de 1922, 
conoció después de la guerra a Jolanta Kijewska, con quien se casó el 6 de enero de 1962 en la Argentina (se 
conocieron en el Club Polski, por medio del padre de Jolanta, Mirosław Kijewski, quien jugaba al Bridge con 
Stosław).

En 1940, fue deportado de Wilno a campos de trabajo forzado en territorio Ruso. Después de su liberación, 
se unió al ejército polaco en la URSS. Desde el 17 de enero de 1944, participó en la Campaña de Italia con el 
2º Cuerpo Polaco y en la Batalla de Montecassino. Combatió como soldado del 5º Regimiento de Artillería 
Antiaérea Fronteriza y de la 5ª División de Infantería. En reconocimiento a sus destacados méritos en la lucha 
por la independencia de la República de Polonia, Stosław Kowalski recibió la Medalla "Pro Patria" y la Me-
dalla "Defensores de la Patria 1939-1945". (Distinción en nombre de p.o. Jefe de la Ofi cina para Veteranos y 
Víctimas de la Opresión, Jan Józef Kasprzyk, fue entregada por el Director del Departamento de Ceremonias 
UdSKiOR el Coronel Zbigniew Krzywosz el 26 de mayo de 2017.)   Fue condecorado en Buenos Aires con 
la Medalla de Oro "por los aportes a la defensa de la patria" el 26 de Julio de 2022,  acompañado por sus fa-
miliares y allegados.

                                                                                    

*****
La ceremonia conmemorativa y acto de deposición de cenizas

La ceremonia dio inicio cuando el padre Krzysztof  Domański abrió el homenaje y tras la lectura y después 
de la oración, el sacerdote  dirigió unas palabras de ayuda para nuestra refl exión cristiana y dijo: – “En este 
día tan importante de la Santísima Virgen María y del Soldado polaco, y en el cual  recordamos el Milagro del 
Vístula,  deberíamos completar con los milagros que hacía Jesús: que caminaba por las aguas, que resucitó a 
Lázaro, que multiplicaba los panes… y tener hoy muy presente el milagro de la verdad, la paz y la libertad… 
Por eso en este día, en presencia de la Santísima Virgen María, queremos encomendar a nuestros hermanos 

Montecassino,  Stosław Kowalski con otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial
Zdjęcia / Photo Collection Stosław Kowalski                                                                             

  Copyright © 2022- All Rights Reserved GŁOS POLSKI
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y hermanas a Dios… Acompañémoslos con nuestro 
recuerdo y con nuestra plegaria unidos en Jesucristo”

El Cónsul Michał Świetlik, al inicio de su alocución, 
destacó que hoy festejamos el Día del Soldado Polaco 
y el reconocimiento a la bravura y valentía demos-
tradas por los combatientes polacos, quienes dieron 
ejemplo de heroísmo para las generaciones que les 
siguieron y honran la memoria de sus seres queridos 
celebrando sus vidas,  cada 15 de agosto, y en todos 
los lugares del mundo donde se encuentren sus des-
cendientes. 

Discurso del Cónsul Michał Świetlik

“Estamos también rindiendo homenaje a un funcio-
nario civil y nosotros aquí, también tenemos un rol 
importante en los ideales de la independencia. A ve-
ces es un trabajo poco visible y no tan espectacular 
como el de los soldados, pero es un trabajo muy im-
portante. Como demuestra la labor de ex Cónsul Ro-
man Mazurkiewicz quien trabajó para el gobierno de 
la Segunda República de Polonia antes de la guerra y 
siguió trabajando, siguió sirviendo durante la Segun-
da Guerra Mundial con el gobierno de Londres y des-
pués de la guerra, no pudo continuar su trabajo en el 
servicio exterior y en gobierno comunista de Polonia. 

Se quedó aquí en Buenos Aires  con la comunidad 
polaca. Es un honor rendir homenaje a este persona-
je hoy porque es un ejemplo a seguir para muchos y 
para los  colegas míos en  Argentina.”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ex-
combatientes polacos en la República Argentina – 
SPK–  Antonio Kałuda, le había dedicado una pala-
bras al ex Cónsul Roman Mazurkiewicz destacando 
su trabajo y se expresó diciendo que, – “Tenía una 
relación con los combatientes, con los inmigrantes, 
con la población civil de la Europa de posguerra  y 
su misión como Cónsul de Polonia, comenzó antes, 
allá por el año 1941. En plena guerra vino a la Ar-
gentina para reclutar voluntarios y de las diferentes 
instituciones polacas establecidas en el país. Trabajó 
con tesón atendiendo personalmente las solicitudes 
y acompañaba a los contingentes que partían desde 
Buenos Aires y le tocó vivir después la repatriación 
de los sobrevivientes y ante la imposibilidad de los 
polacos de regresar a Polonia, por el comunismo allí,   
Mazurkiewicz se ocupó de atender a la inmigración 
que provenía principalmente de Italia y de Inglaterra 
y a partir de mediados de 1947. Atendió a las per-
sonas y colaboró junto a las autoridades argentinas 
brindando ayuda para la ubicación de las familias, 
siendo entonces su labor más personalizada en  un 
momento difícil y delicado”.



como el Milagro del Vístula, ha demostrado que no 
solo salvó la independencia polaca recuperada tras 
123 años de partición, sino detuvo la avanzada bol-
chevique en Europa Occidental.
Entre otros acontecimientos importantes, y diríamos 
coincidentemente milagroso, se destacó en 1920, el 
nacimiento de Karol Wojtyła - Jan Paweł II (papież)  
quien en una oportunidad dijo: “Saben que nací en 
1920, en mayo, cuando los bolcheviques decidieron 
conquistar Varsovia. Por eso, desde mi nacimien-
to, llevo dentro de mí una gran deuda con aquellos 
que luego emprendieron la lucha contra el invasor 
y vencieron, a costa de sus propias vidas”. (palabras 
pronunciadas por Juan Pablo II durante la séptima pe-
regrinación a Polonia en el año 1999, en ocasión de 
su visita al Cementerio Militar de Radzymin, donde 
están enterrados los soldados polacos que murieron 
durante la Batalla de Varsovia en 1920).

Cada 15 de agosto, se recuerda el enorme sacrifi cio 
de los soldados polacos al mando del mariscal Józef 
Klemens Piłsudski y de los soldados del General Wł-
adysław A. Anders y se honra la memoria de todos 
ellos, en términos de la fe que los sostuvo.

Nos trae a la memoria, la oración traducida en todos 
los idiomas, escrita y pronunciada en italiano por el 
inolvidable pontífi ce polaco y que hoy nos llega al 
alma: “Maria, che sei la gioia del cielo e della terra, 
vigila e prega per noi e per il mondo intero, ora e 
sempre. Amen!”(¡María que eres la alegría del cielo 
y de la tierra, protégenos y reza por nosotros y por el 
mundo entero, ahora  y siempre. Amen! /“Maryjo, Ty 
jesteś radością nieba i ziemi, chroń nas i módl się za 
nas i za cały świat, teraz i zawsze. Amen!“)

Y en el sentido de las enseñanzas de San Giovanni 
Paolo II (Juan Pablo II/ Jan Paweł II), Santo Patrono 
de las familias y de la libertad y de la paz, replicamos 
sus palabras:
“ La paz es el camino de los jóvenes”
“Que el mundo no pierda el rumbo de la Civilización 
del amor”     

Links relacionados
Asunción de la Santísima Virgen María
https://www.vaticannews.va/es/fiestas-liturgicas/
asuncion-de-la-santisima-virgen-maria-.html
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María
https://www.vatican.va/content/francesco/es/ange-
lus/2022/documents/20220815-angelus.html
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 “¡Éramos apátridas, no existía Polonia 
libre y nosotros parecíamos no ser nadie, pero éra-
mos todo! ¡Eramos polacos!”

Mencionó luego, sobre la importancia de la formación 
del Comité Coordinador para la inmigración polaca, y 
de una parte clave integrante del mismo: la ofi cina de 
Asentamiento polaco, que funcionó dentro del Con-
sulado general Británico en Buenos Aires hasta 1950, 
la misma estuvo a cargo del entonces Cónsul Roman 
Mazurkiewicz .

Mazurkiewicz – dijo Kałuda – “había quedado en el 
olvido y murió como una persona más, y hoy demues-
tra que evidentemente somos nosotros los que tene-
mos que revivir la memoria de todas esas personas 
que han actuado con esmero y dando ejemplo. ¡Mien-
tras los tengamos presentes cada uno de nosotros, las 
personas nunca mueren!. Honremos y pidamos que 
sus cenizas descansen defi nitivamente en paz aquí, en 
este incinerario del cementerio polaco”.

Casi al cierre de su discurso, evocó la histórica « Ba-
talla de Montecassino», donde la excepcional bravu-
ra y valentía de los soldados polacos del 2° Cuerpo 
Polaco en Italia que permitió acercar el fi nal de la 
Segunda Guerra Mundial bajo el mando del Coman-
dante en Jefe, el general Władysław A. Anders, quien 
terminó su vida en el exilio, en Londres, con el gran 
pesar de no poder volver a su Polonia natal, por la que 
había dado todo de sí mismo. En Italia, en Montecas-
sino, señaló Kałuda, en el cementerio militar polaco, 
es donde reposan sus restos, junto a sus soldados.

Finalizó diciendo, que fue importante reunirse hoy, y 
agradeció a los presentes el haber participado en tan 
emotivo encuentro.

El Día del Soldado Polaco, siguió siendo una festivi-
dad celebrada en Polonia hasta 1947, cuando el recién 
instalado gobierno comunista soviético impuesto, tras 
el fi n de la Segunda Guerra mundial rompió la tradi-
ción.
Cabe señalar aquí las palabras de San Giovanni Paolo 
II: “Jamás una nación puede desarrollarse a costa 
de otra, a precio de servidumbre del otro, a precio de 
conquista, de ultraje, de explotación y de muerte.”
La victoria del ejército polaco, que pasó a la historia 



15 sierpnia 2022
(Celebración del Día del Ejército Polaco - Varsovia, 
15 de agosto de 2022)
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/168982,Obcho-
dy-Swieta-Wojska-Polskiego-Warszawa-15-sierp-
nia-2022.html
1920 Bitwa Warszawska” (2011) - Para recordar 
el Milagro del Vístula, un fi lm excelente sobre Po-
lonia que hace 102 años, detuvo a los comunistas 
salvando a Europa. 
https://cinepolaco.com/cine/la_segunda_republi-
ca_1901_1939/bitwawarszawska/index.html

Las imágenes y contenidos de esta nota                                                                                                    
 son propiedad de sus respectivos autores 
(Material de archivo Historia & Kultury)                                                                                                

Zdjęcia AMG / Copyright © 2022- All Rights Re-
served GŁOS POLSKI

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Często-
chowskiej
https://czestochowa.us/pl/
Wniebowzięcie NMP - jedno z najstarszych świąt 
maryjnych w Kościele katolickim /Asunción de la 
Santísima Virgen María - una de las fi estas mari-
anas más antiguas de la Iglesia Católica
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/swieto-wnie-
bowziecia-najswietszej-maryi-panny
San Giovanni Paolo II, e quel “miracolo della Vis-
tola” a Castelgandolfo
https://www.acistampa.com/story/san-giovanni-
paolo-ii-e-quel-miracolo-della-vistola-a-castelgan-
dolfo-11177
XXXVIII Giornata Mondiale della Pace 2005, 
(Jornada Mundial de la Paz) «Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci con il bene il male»
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/mes-
sages/peace.index.html
“Milagro del Vístula”: Cuando la Virgen María 
salvó al mundo del comunismo
https://www.aciprensa.com/noticias/milagro-del-vis-
tula-cuando-la-virgen-maria-salvo-al-mundo-del-co-
munismo-48195
Cento anni fa la battaglia che bloccò l’avanzata 
dell’Armata rossa in Polonia
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-08/
il-miracolo-della-vistola.html
100 anni fa la vittoria della Polonia sull’Armata 
Rossa nella Battaglia di Varsavia/
Hace 100 años de la victoria de Polonia sobre el Ejér-
cito Rojo en la Batalla de Varsovia
(Entrevista con el Embajador de Polonia ante la Santa 
Sede Janusz Kotański)
https://www.acistampa.com/story/100-anni-fa-la-vit-
toria-della-polonia-sullarmata-rossa-nella-batta-
glia-di-varsavia-14806
Il sacrifi cio polacco nella battaglia di Montecassi-
no                                       
https://www.gazzettaitalia.pl/il-sacrificio-polac-
co-nella-battaglia-di-montecassino/
La battaglia di Varsavia. La Vittoria della polonia 
per la Libertá
https://www.gov.pl › web › italia › la-battaglia-di-var-
savia
Obchody Święta Wojska Polskiego – Warszawa, 
15 sierpnia 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/168982,Obcho-
dy-Swieta-Wojska-Polskiego-Warszawa-15-sierp-
nia-2022.html
Obchody Święta Wojska Polskiego – Warszawa, 
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Warszawa w ogniu (ROZMOWA)
02.08.2022

Dziennikarz Patricio Zunini z In-
fobae Cultura rozmawiał z Aną 
Wajszczuk, autorką wydanej w 
Argentynie książki „Chicos de 
Varsovia”

78 lat temu mieszkańcy stolicy Polski powstali 
przeciwko armii Hitlera, który wydał rozkaz całkow-
itego zniszczenia miasta.

„Stolica była rozkradana, palona i bombardowana: 
pałac po pałacu, pomnik po pomniku, dom po domu. 
Była to najbardziej destrukcyjna kampania całej II 
wojny światowej” – napisała Ana Wajszczuk w swo-
jej powieści, wydanej przez Sudamericana w 2017 r.

„Ryk syreny, która rozbrzmiewa w Warszawie co 
roku 1 sierpnia o godzinie 17 jest czymś niesamow-
itym. Przez cały tydzień w Warszawie odbywają się 
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obchody rocznicowe. Odbywają się marsze i parady, 
na których dzieci idą ramię w ramię z ocalałymi. 
Odbywa się też uroczystość na cmentarzu, na którym 
pochowani są m.in. moi bliscy. – powiedziała Ana 
Wajszczuk w rozmowie z Infobae Cultura.

Cały wywiad można przeczytać TUTAJ:
https://www.infobae.com/cultura/2022/08/01/
varsov ia -e n - l lam as- e l - l evan tamien to -c iv -
il-mas-grande-de-la-historia-y-la-cruenta-represal-
ia-del-nazismo/?fbclid=IwAR160hskbjpRAsX2R_
Wt_kP7fKyYZzXXJpOGLi8pd2BUFWp5OyD_
t9e7pRM

Ana Wajszczuk (Buenos Aires, 1975) studiowała nau-
ki o komunikacji na Uniwersytecie w Buenos Aires i 
kontynuuje studia magisterskie z kreatywnego pisania 
na UNTREF. Od 2001 roku jego artykuły dziennikar-
skie ukazują się w gazetach i magazynach w Ameryce 
Łacińskiej i Argentynie. Opublikowała tomik poezji 
Trópico Trip (Ediciones del Diego, 1999) i Chicos 
de Varsovia (Sudamericana, 2017), której adaptację 
przeniesiono do teatru w 2022 roku. W 2003 roku 
zdobyła XXII Nagrodę Poetycką Ciudad de Badajoz 
za El libro de los polacos, wydanej w 2004 roku w 
Hiszpanii przez wydawnictwo Algaida i wznowionej 
w 2022 roku w poprawionej i powiększonej wersji 
przez wytwórnię Caleta Olivia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/argentyna/warsza-
wa-w-ogniu-rozmowa

Ana Wajszczuk

Wołomin, Ossów

Fotorelacja z Obcho-
dów 102. Rocznicy 
BW1920 roku
W dniach 12-15 sierpnia na terenie powiatu woło-
mińskiego obyło się szereg uroczystości i wydarzeń 
w ramach obchodów 102. rocznicy Bitwy War-
szawskiej 1920 roku.
Kulminacyjnym punktem była niewątpliwie re-
konstrukcja hstoryczna, która przyciągnęła tysią-
ce widzów.

Bitwa Warszawska 1920 roku rozegrana na przedpolu 
stolicy m.in. w Ossowie i Radzyminie była decydu-
jącym czynem zbrojnym wojny polsko-bolszewickiej 
1919-1921 i zdecydowała o zachowaniu niepodległo-
ści odradzającej się po zaborach Polski. Heroizm pol-
skich żołnierzy i wola walki o niepodległość swojej 
ojczyzny, zablokowały ekspansję rewolucji komuni-
stycznej na kraje Europy Zachodniej.

Nie bez powodu Lord Edgar d'Abernon uznał Bitwę 
Warszawską za 18. najważniejszą bitwę decydującą o 
losach świata. W jednym z artykułów ten były amba-
sador brytyjski w Polsce pisał: "Współczesna historia 
cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających zna-
czenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. 
Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doce-
nione... Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się 
zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrot-
ny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, 
iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby 
otworem dla propagandy komunistycznej i dla so-
wieckiej inwazji (...). Zadaniem pisarzy politycznych 
jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że 
w roku 1920 Europę zbawiła Polska".

W piątek 12 sierpnia w parafi i św. Józefa Robotni-
ka w Wołominie odbyło się wydarzenie „W obronie 
Niepodległości – koncert pieśni legionowych i ułań-
skich z okazji 102. rocznicy zwycięstwa w Bitwie 
Warszawskiej”. Koncert, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie WEST był współfi nansowany ze 
środków Powiatu Wołomińskiego.

W sobotę 13 sierpnia już po raz drugi odbył się w 
Ossowie Piknik Wojskowy pod patronatem Ministra 



Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Następnie o godz. 18 odprawiona została Msza Święta w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, po  zakończeniu której odbył się Koncert Inauguracyjny w Hołdzie Boha-
terom 1920 roku w 30-lecie utworzenia Diecezji Warszawsko-Praskiej w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W niedzielę 14 sierpnia w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Radzyminie o godz. 13.00 odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Natomiast w godzinach wieczornych w Ossowie odbyły się uroczystości odsłonięcia popiersi na Polanie Dębów Pamięci 96. ofi ar katastrofy smoleńskiej na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie: śp. ks. An-
drzeja Kwaśnika, Kapelana Stołecznego Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 i Federacji Rodzin Katyńskich  oraz śp. ojca Józefa Jońca, Prezesa Stowarzyszenia „Parafi ada”, zakonnika 
Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów), działacza organizacji pozarządowych oraz uroczysty Apel Poległych i złożenie wieńców przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki.

W poniedziałek 15 sierpnia uroczystości rozpoczęły się poranną modlitwą przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie o godz. 8. O godz. 9:30 odprawiona została uroczysta Msza Święta 
celebrowana przez Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera i J. E. Romualda Kamińskiego, Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, po zakończeniu której odbył się apel poległych przy Cmentarzu Poległych na terenie Sanktuarium 
Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie. Kulminacyjnym punktem obchodów była rekonstrukcja historyczna walk Bitwy Warszawskiej w Ossowie oraz piknik rodzinny, które przyciągnęły tysiące uczestników – mieszkańców i gości 
z całej Polski.

- Kiedy wspominamy Bohaterów wojny polsko-bolszewickiej i Ich dziejową rolę, to siłą rzeczy nasze myśli jakby same z siebie kierują się ku walczącej z barbarzyńskim najeźdźcą Ukrainie. To, co współczesna Rosja robi na 
Ukrainie, świadczy niezbicie, że należy ona do innej cywilizacji, cywilizacji, której istotą jest okrucieństwo i zło. Dlatego też prosząc Pana Boga i Matkę Boską Zwycięską o opiekę nad naszą Ojczyzną, o to, by Polska już nigdy 
nie zaznała okropności wojny, modlimy się też o jak najszybszy sprawiedliwy pokój na Ukrainie i jak najszybszą jej odbudowę – powiedział Starosta Adam Lubiak w trakcie uroczystości w dniu 15 sierpnia w Ossowie.

Obchody rocznicowe zostały objęte patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizacja rekonstrukcji została dofi nansowana z programu dotacyjnego „Niepodległa”

FOTORELACJA: http://www.bitwawarszawska.pl/wpis-96-fotorelacja_z_obchodow_102_rocznicy_bw1920_roku
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Unia równych
29.08.2022

Zbigniew Rau - Wolność i równość narodów to 
jedyna obrona przed zagrożeniem imperializmu – 
pisze minister spraw zagranicznych

Rosyjska agresja na Ukrainę zakończyła epokę, w 
której dominowało przekonanie, że po traumatycz-
nych doświadczeniach XX w. kolejna wielka euro-
pejska wojna nie jest już możliwa, a wszystkie naro-
dy łączy pragnienie pokoju. W dramatyczny sposób 
przekonaliśmy się, że imperializm nie jest tylko kate-
gorią historyczną, lecz siłą sprawczą współczesnego 
świata, której destrukcyjna moc dosięga – co prawda 
w różnym stopniu – nas wszystkich. Co więcej, oka-
zało się też, że ignorowanie imperialnych ambicji, 
skłonności czy tylko przyzwyczajeń, przyzwolenie na 
myślenie i  działanie w  kategoriach sfer wpływów, 
zrozumienie dla historycznych praw czy szczegól-
nych ekonomicznych interesów najpotężniejszych 
państw nie zdoła trwale – a cóż dopiero harmonijnie 
– zintegrować imperializmu z wolnym światem.

Tym samym rosyjska agresja na Ukrainę stała się dla 
Europy momentem przebudzenia i  pogłębionej re-
fl eksji nad przyszłością kontynentu. Rozpoczynając 
właściwą dla takiej refl eksji debatę, kanclerz Niemiec 
Olaf Scholz wskazał na Unię Europejską jako anty-
tezę imperializmu, która w  obecnych strategicznych 
realiach wymaga zasadniczego wzmocnienia poprzez 
rozszerzenie zakresu decyzji podejmowanych w  gło-
sowaniu większościowym i rezygnację z prawa weta. 
Takie rozwiązanie pozwoli na przyjęcie – w  poczu-
ciu odpowiedzialności za nasz kontynent w obliczu 
imperialistycznego zagrożenia – przywództwa przez 
Niemcy.

Równi z równymi

Polska ma szczególne prawo i obowiązek uczestni-
czyć w tej debacie, odwołując się tak do własnego 

historycznego doświadczenia ofi ary imperializmu są-
siadów, jak i  własnej antyimperialistycznej tradycji 
i myśli politycznej. Ta ostatnia, oparta na przekona-
niu o wolności i  równości ludzi i  narodów, znala-
zła najprostszy wyraz w  hasłach wielowiekowego 
dorobku pokoleń: „Równi z równymi, wolni z wol-
nymi!”; „Nic o  nas bez nas!”; „Za wolność naszą 
i waszą!”. Ich istotę oddał najprościej i  najpełniej 
Adam Jerzy Czartoryski, gdy pisał w  1830 r: „Każ-
dy naród niezawisły – podobnie jak jednostka w po-
rządku powszechnym – ma prawo do własnego rządu 
i budowania społecznego szczęścia wedle własnego 
rozumienia. Toteż żaden inny naród, nie mogąc dru-
gim władać, a tym bardziej uważać za własność czy 
narzędzie, nie ma prawa ingerowania w  to, co tamten 
uznaje za dobre dla rozwoju własnego wewnętrznego 
dobrobytu. Pod żadnym pretekstem obca interwencja 
nie może narzucać wspólnego ustroju, aby siłą – co 
jest przeciwne naturze i prawu – przemieniać dwa na-
rody w  jedno społeczeństwo”.

Z polskiej perspektywy imperatywem dzisiejszej Eu-
ropy jest obrona wolności i równości tak jednostek, 
jak i  narodów w każdym bez wyjątku zakątku na-
szego kontynentu. W Ukrainie jest to wolność wybo-
ru Ukraińców ich tożsamości, ustroju, politycznych 
afi liacji i  militarnych sojuszy, a  także decydowania, 
kiedy powinni kontynuować walkę o niepodległość, a 
kiedy rozpocząć negocjacje z  Rosją. Jest to też rów-
ność wobec każdego innego suwerennego państwa, 
a zatem niezbywalność ukraińskiej terytorialnej in-
tegralności. Ta wolność i równość Ukrainy wymaga 
wszechstronnego politycznego, dyplomatycznego, 
gospodarczego i  szczególnie militarnego wsparcia, 
jakim jest zapewnienie środków skutecznej obrony 
jej niepodległości.

Brak takiego wsparcia, czy tylko jego pozorowa-
nie, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko godzenie się 
z imperialną tezą, że narody nie cieszą się taką samą 
podmiotowością, takim samym statusem moralnym, 
taką samą ochroną prawa międzynarodowego, a o 
ich losie, kondycji czy pozycji władne są decydować 
imperia czy koncerty mocarstw. Jeśli bowiem zasa-
da wolności i równości narodów ma mieć charakter 
uniwersalny, ma być respektowana wobec wszyst-
kich narodów europejskich, Ukraina musi z  naszym 
wsparciem zwyciężyć, a rosyjski imperializm zostać 
powstrzymany i pokonany.
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Powstrzymanie i pokonanie imperializmu w  Euro-
pie nie może być jednak projektem, który ogranicza 
się tylko do relacji między Rosją a Ukrainą czy na-
wet Rosją a państwami, których ta także pozbawiła 
integralności terytorialnej – jak Mołdawię i  Gruzję 
– kreując niekończące się tzw. zamrożone konfl ikty. 
Jednakże z dążeniem do zdominowania partnerów, 
narzucenia im swoich racji, ignorowania ich praw, in-
teresów i  potrzeb, a  także protestów, czyli z tenden-
cjami imperialnymi, mieliśmy i mamy do czynienia 
niejednokrotnie także w  samej UE. Co więcej, trudno 
byłoby znaleźć obserwatora unijnej rzeczywistości, 
który zgodziłby się z  tezą, że zasadniczym brakiem 
integracji europejskiej jest defi cyt dążeń domina-
cji najsilniejszych państw członkowskich. Podobnie 
trudno byłoby znaleźć kogokolwiek, kto gotów byłby 
argumentować, że dążenia dominacji stanowią sku-
teczną barierę dla penetracji wpływów rosyjskiego 
imperializmu w przestrzeni unijnej. Jeśli się zatem 
zgadzamy, że reforma wspólnotowego procesu po-
dejmowania decyzji jest konieczna, to powinna ona 
iść w kierunku ograniczenia dążeń dominacji po-
przez kreowanie warunków dla autentycznej wolno-
ści i  równości państw członkowskich, a  tym samym 
powstrzymania wszelkich imperialnych zabiegów i 
praktyk.

Wbrew bowiem często wyrażanym przekonaniom 
organizacje międzynarodowe same w sobie nie sta-
nowią antytezy imperializmu. Każda taka organizacja 
może stanowić jego antytezę jedynie wtedy, gdy opar-
ta jest na fundamencie wolności i równości wszyst-
kich państw członkowskich; innymi słowy, gdy na tę 
wolność i równość nakierowane zostaną wszystkie jej 
instytucje i praktyki ustrojowe, inicjatywy polityczne 
i przedsięwzięcia gospodarcze. Dlatego każda postać 
defi cytu wolności i  równości państw członkowskich, 
tworzących UE, czyni ją szczególnie wrażliwą w kon-
frontacji z rosyjskim imperializmem. Ten bowiem nie 
może zaoferować jej niczego poza własnym modelem 
polityki i sposobem działania. Poszukując partnerów, 
którzy mają odpowiednio duży potencjał gospodarczy 
czy demografi czny, połączony jeszcze z historycznie 
praktykowanym modelem własnej imperialnej poli-
tyki, oferuje uprzywilejowaną formę gospodarczej 
współpracy czy politycznego współdziałania. Innymi 
słowy, imperializm oferuje transformację kontynen-
tu na swój obraz i  podobieństwo, a  więc koncertu 
mocarstw z własnym rosyjskim udziałem i wspólnie 

zakreślonymi sferami wpływów.

Strategie imperialne

Gdzie znajdują się zatem przyczyny defi cytu wol-
ności i  równości państw członkowskich UE, które 
otwierają drogę do takich imperialnych zagrożeń? 
Największy defi cyt wolności ujawnia coraz po-
wszechniejsze podejmowanie decyzji w wyniku gło-
sowania większościowego, które skutkuje narastają-
cą nierównością członków wspólnoty. Państwa małe 
i  średnie, których możliwości tworzenia skutecznych 
koalicji, w tym koalicji blokujących, są nieporówna-
nie mniejsze niż tych największych, systemowo po-
zostają na pozycjach przegranych, kiedy chcą same 
bronić swoich praw, interesów czy potrzeb. Kiedy zaś 
są przegłosowywane, to w ich sprawach decydują za 
nie inni, co oznacza, że ich wolność zostaje zasadni-
czo naruszana. Jest tak dlatego, że wolność sprowa-
dza się do podległości prawu, które stanowimy sami 
mocą własnej woli. Podlegając postanowieniom tego 
prawa, podlegamy własnej woli, a więc pozostajemy 
wolni.

Z  kolei defi cyt równości ujawnia najpełniej zachwia-
na równowaga strefy euro, gdzie ma miejsce petryfi -
kacja nierównowagi fi skalnej i  gospodarczej. Część 
państw od momentu przyjęcia wspólnej waluty nie 
jest w stanie rozwijać się trwale i harmonijnie, część 
zaś notuje stałą nadwyżkę eksportu, przeciwdziałając 
aprecjacji własnej waluty dzięki utrzymującej się sta-
gnacji gospodarczej u  innych. Jest to zatem system, 
który radykalnie ogranicza niezbędny komponent 
równości – równość szans.

Defi cyt wolności i równości sprowadza się do ugrun-
towania instytucjonalnego i funkcjonalnego podziału 
na państwa małe i średnie oraz na te większe czy naj-
większe, nie tylko o niekwestionowanej przewadze 
gospodarczej i potencjale demografi cznym, ale tak-
że siły głosu w  procesie decyzyjnym Unii Europej-
skiej, której państwa małe i  średnie nie są w  stanie 
zrównoważyć, nawet działając wspólnie. Trwałość 
i  faktyczna nienaruszalność tego podziału prowadzi 
do systemowej politycznej i  gospodarczej dominacji 
tych pierwszych nad tymi drugimi. Dominacja ta z  
kolei otwiera drogę do intensyfi kacji interesów naro-
dowych państw dominujących kosztem zdominowa-
nych. Gwarancją powodzenia tego procesu jest to, że 
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dominujący dysponują na ogół niekwestionowanymi 
możliwościami prezentowania i  defi niowania wła-
snych partykularnych interesów narodowych jako 
dobra wspólnego wszystkich państw członkowskich. 
Jest to kondycja, która stanowi żyzne podglebie tak 
dla zabiegów rosyjskiego imperializmu, jak i impe-
rialnych praktyk w samej UE.

Przykład gazociągu północnego stanowi tu spekta-
kularne studium przypadku. Przyjęcie oferty stałego 
dostępu do tańszego rosyjskiego gazu miało zapew-
nić przewagę konkurencyjną na wspólnym rynku w 
zamian za nieformalne akceptowanie rosyjskiej strefy 
wpływów w przestrzeni posowieckiej. Przerzucenie 
pomostu między zasadniczymi politycznymi inte-
resami rosyjskiego imperializmu i  gospodarczymi 
ambicjami najpotężniejszego państwa UE doprowa-
dziło do jej trwałej transformacji w kierunku impe-
rialistycznego sposobu działania. Zdobywanie domi-
nującej pozycji na rynku odbywało się kosztem nie 
tylko naruszenia warunków równej konkurencji, ale 
też uzależnienia europejskich gospodarek od rosyj-
skich surowców energetycznych i interesów bezpie-
czeństwa części państw członkowskich oraz Ukrainy. 
Preferowanie współpracy politycznej z Rosją miało 
miejsce także kosztem lojalności wobec sojuszni-
ków, szczególnie tych najbardziej wystawionych na 
roszczenia rosyjskiego imperializmu na wschodniej 
fl ance NATO. Wszystkie te działania nie były dzie-
łem przypadku, lecz wynikiem świadomie, celowo 
i  konsekwentnie realizowanej strategii, prezentowa-
nej jako wyłącznie ekonomiczny projekt europejski 
przynoszący gospodarcze korzyści wszystkim, a więc 
część dobra wspólnego państw członkowskich.

Gdy jednak obecnie, na skutek rosyjskiej agresji na 
Ukrainę, strategia ta uległa załamaniu, dobro wspólne 
uległo redefi nicji, przyjmując postać europejskiego 
solidaryzmu. Kres niemieckiej przewagi konkuren-
cyjnej na wspólnym rynku zaowocował forsowanym 
przez Berlin projektem dobrowolnej redukcji zużycia 
gazu o 15 proc. przez wszystkie państwa członkow-
skie, także te, które przed uzależnianiem się od Rosji 
uporczywie ostrzegały swoich europejskich partne-
rów.

Inną ważną ilustracją wewnątrzunijnych imperial-
nych praktyk stanowi doświadczenie Grecji. Od 
chwili utworzenia strefy euro gospodarka niemiecka 

odnotowuje dodatni bilans handlowy, natomiast go-
spodarka Grecji (jak i  innych państw europejskiego 
Południa) boryka się wyzwaniem stagnacji, spadku 
konkurencyjności i w konsekwencji rosnącego za-
dłużenia. Niemniej jednak wspólna waluta była i jest 
prezentowana jako korzystna dla wszystkich państw 
należących do strefy euro, a zatem jako ich dobro 
wspólne.

Kryzys gospodarczy 2010 r. wskazał na dialektyczny 
charakter tego dobra. Dobrem wspólnym był sukces 
akcji kredytowej zagranicznych, głównie niemiec-
kich instytucji fi nansowych, oraz eksportu, także 
głównie niemieckich fi rm. Ale w  czasie kryzysu do-
brem wspólnym okazało się przerzucenie wszystkich 
kosztów wadliwego systemu, stymulującego zadłuża-
nie się państw Południa, na Greków i to pomimo że 
problem zadłużenia wszystkich państw europejskiego 
Południa jest tylko drugą stroną medalu boomu nie-
mieckiego eksportu.

Egzystencjalne wyzwanie

Zatem współczesny ład europejski, ład Unii Europej-
skiej nie chroni nas przed erozją wolności i  równo-
ści państw członkowskich, która – jak pokazuje do-
świadczenie – sprzyja odradzaniu się imperializmu. 
W  tym kontekście stworzenie instytucyjnych warun-
ków dla objęcia przywództwa w  UE przez Niemcy 
ten brak wolności i równości by tylko zasadniczo 
spotęgowało. Jeśli zatem niemiecka oferta ma służyć 
obronie UE przed imperializmem, za którą to obronę 
Niemcy czują się odpowiedzialne, Unia potrzebuje 
nie niemieckiego przywództwa, lecz niemieckiego 
samoograniczenia. Tylko wtedy wolność i  równość 
państw członkowskich pożądaną antytezą imperiali-
zmu.

Tak jak imperializm stanowi fundamentalne zagroże-
nie dla UE, tak jej skuteczna obrona wymaga funda-
mentalnych reform. Zatem wolność państw członkow-
skich wymaga zasadniczo radykalnego wzmocnienia 
europejskiego konsensusu i  uznania go za fundament 
unijnego działania i współdziałania. Równość państw 
członkowskich wymaga zaś przywrócenia równości 
szans ich rozwoju, co z kolei prowadzić musi do re-
formy strefy euro. Radykalizm tej reformy nie może a  
priori wykluczać żadnych rozwiązań, takich jak cho-
ciażby systemowe, częściowe oddłużanie czy czaso-
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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

wy lub stały powrót części państw członków strefy 
euro do walut narodowych. Co więcej, reformatorski 
impuls i kierunek dokonywania zmian winien pocho-
dzić od państw członkowskich, a  nie unijnych insty-
tucji. To państwa winny same dokonać prezentacji i  
zdefi niowania dobra wspólnego, a  więc zasad po-
myślności i rozwoju ich wszystkich, a w konsekwen-
cji odpowiednio określić zakres kompetencji tychże 
instytucji. Ponadto wysiłek reformatorski winien 
opierać się na założeniu, że do skutecznej obrony 
przed imperializmem więcej powinni wnieść ci, któ-
rzy polityki imperialnej doświadczyli, niż ci, którzy 
w  przeszłości sami ją uprawiali.

Jeśli takiej reformy podjąć nie zdołamy, jeśli nie obro-
nimy idei i praktyki wolności i równości narodów 
przed imperialnym zagrożeniem, doprowadzimy do 
intelektualnego i politycznego regresu wobec stuleci 
europejskiego postępu i  dziedzictwa. Stoimy zatem 
wobec egzystencjalnego wyzwania, którego brze-
mię bynajmniej nie stanowi novum w europejskim 
doświadczeniu. U zarania naszej ery także należało 
rozstrzygnąć dylemat, czy Rzym winien pozostać re-
publiką wolnych i  równych obywateli, czy przejąć 
cechy sąsiadujących z nim monarchii hellenistycz-
nych. Ci, którzy bronili republiki, ostrzegali trafnie, 
że Rzym ostatecznie nie przetrwa takiej hellenistycz-
nej, imperialnej transformacji. Warto dziś pamiętać o  
ich ostrzeżeniu.

https://www.gov.pl/web/argentyna/unia-rownych

¡Santa fi esta!
Hoy, 26 de agosto, es la fi esta en donde se celebra a 
nuestra querida Virgen de Częstochowa.
Nuestra Señora de Czestochowa, o la Virgen Negra 
de Polonia, refi ere a una pintura muy famosa de la 
Santísima Virgen sosteniendo al Niño Jesús. Bajo este 
título o nombre, se la reconoce a María como la Pa-
trona y Protectora de Polonia. Pero ¿porqué el rostro 
de María es tan oscuro a tal punto de llamarla la Vir-
gen Negra?. El oscurecimiento de la piel de María en 
esta pintura tiene una explicación “de leyenda”pero 
además, una explicación científi ca. La lógica, la ex-
plicación que proviene del campo científi co dice que 
el color oscuro de su piel proviene de siglos de estar 
oculta en lugares poco ventilados y de estar cerca de 
chimeneas donde el hollín era muy denso. Asimismo, 
el humo de las velas que iluminaban el ícono ayudó al 
proceso de oscurecer su piel.
Dejen, queridos lectores, que haga un paréntesis entre 
las hipótesis para analizar un poco esta bella imagen. 
Si bien el cuadro sigue la forma tradicional del íco-
no… la de María haciendo un gesto hacia Jesús, como 
queriendo desviar la atención del espectador sobre 
ella y señalando, en cambio, a Jesús como la fuente 
de salvación del mundo entero. El niño Jesús que está 
extendiendo su mano derecha, de la misma forma que 
vemos a los curas cuando bendicen, para en efecto 
bendecir al espectador que está como hipnotizado por 
esta hermosa pintura. Asimismo, el Niño sostiene un 
libro de los evangelios en su mano izquierda. Como 
en muchos íconos, Jesús no se ve como un bebé sino 
más bien como un hombre pequeño, recordándonos 
que Jesús, mientras aún es un niño, es completamente 
maduro debido a su naturaleza Divina.
La pintura de la Virgen Negra tiene una larga historia 
y muy interesante.
La hipótesis que refi ere a la leyenda, cuenta que el 
cuadro fue pintado por San Lucas sobre un trozo de 
tablero de cedro construido por San José. Algunos 
incluso dicen que es parte de la mesa utilizada en la 
Última Cena. Se dice/ parece ser que Santa Elena en-
contró este cuadro cuando iba de camino a Jerusalén 
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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! 

en busca de la verdadera cruz donde fue crucifi cado 
Nuestro Señor. Quedó tan fascinada con el cuadro que 
le dio la pintura a su hijo, Constantine para que la 
cuidara como se cuida a un tesoro hermoso y único . 
Tiempo después, cuando la ciudad de Constantinopla 
fue invadida por los sarracenos, el pueblo desespera-
do rodeó la vivienda de Constantine donde se hallaba 
la pintura y oró a María por su ayuda. Milagrosamen-
te la ciudad se salvó. Así comenzó la gran devoción a 
la Santísima Virgen María.
La historia de la pintura está documentada con mayor 
precisión ya ¡desde 1382! cuando el príncipe Ladislao 
era dueño irrefutable de la imagen. En ese año, cuando 
los tártaros estaban invadiendo sus tierras y atacando 
el castillo del Príncipe, una fl echa golpeó la pintura, 
alojándose en la garganta de María. El príncipe La-
dislao quedó muy mortifi cado después de eso y deci-
dió entonces llevar el ícono a Opała, la ciudad donde 
nació, para mantener la imagen mejor resguardada y 
lejos de invasores que querían destruir y arrasar con 
sus dominios. Pero en el viaje hacia allá, se detuvo y 
pasó la noche en Częstochowa. Al día siguiente, cu-
ando se disponía a continuar el viaje, los caballos que 
tiraban del carro con la pintura de Nuestra Señora se 
negaron a moverse. El príncipe Ladislao tomó esto 
como una señal de que la pintura debía permanecer 
en Częstochowa. Entonces, el ícono, fue puesto al 
cuidado de la Orden de los Ermitaños de San Pablo 
en su monasterio llamado Monte de la Luz, en polaco: 
Jasna Góra. La pintura de la Virgen Negra, Nuestra 
Señora de Częstochowa, está ahí desde entonces. Ro-
deada de historias y de guardianes fi eles a ella.
Pero el ícono estuvo nuevamente en peligro y fue 
dañado en 1430 cuando los husitas invadieron el mo-
nasterio. Dos veces la pintura fue golpeada con una 
espada, y antes de que pudiera ser golpeada por ter-
cera vez, el saqueador cayó al suelo y murió. A pesar 
de intentar reparar la pintura, los cortes de espada y 
la herida de fl echa todavía son visibles en la pintura 
hasta el día de hoy.

En 1655 otro peligro llegó hasta el monasterio… los 
suecos habían invadido Polonia. Pero el pueblo pola-
co no se dejó vencer y oró a María por la salvación de 
toda Polonia. Nuevamente la Virgen salvó al pueblo 
que la honraba y el milagro volvió a ocurrir. Nuestra 
Señora de Częstochowa fue entonces  coronada como 
Reina de Polonia para toda la eternidad, y así este íco-
no se convirtió en el símbolo de la unidad nacional.
Incluso hay una leyenda mucho más moderna de la 
época en que Rusia invadió Polonia en 1920…cuando 
el ejército ruso estaba listo para dar la última estoca-
da, los polacos reunidos en Jasna Góra rezaron a su 
Virgen Negra por otro milagro. Y la Virgen los escu-
chó. Dicen que los soldados rusos vieron una imagen 
de María en las nubes e interpretaron esa aparición 
divina como una advertencia. Muertos de miedo y no 

queriendo la ira de la Virgen, las tropas se retiraron y 
Polonia se salvó una vez más. 
Debido a todo lo que les conté, queridos lectores, los 
polacos sabemos que María puede interceder por no-
sotros, si la honramos y si somos dignos. Al menos así 
lo demuestran las muchas curaciones y milagros que 
se han atribuído a las oraciones a Nuestra Señora de 
Częstochowa a lo largo de los años.

En su día buscá la imagen de Nuestra Señora de Czę-
stochowa, ponela en un rinconcito cerca de las fotos 
de tus seres más queridos, prendé una velita y dedi-
cale una linda oración de agradecimiento. Pero no te 
olvides de pedirle que siga protegiéndonos de todo 
mal y que nunca nos abandone.

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar
TU PÁGINA
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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.
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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 
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CENY PRENUMERATY :

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

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

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

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

Muchas gracias, La Redacción.

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 

GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA

UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por favor es-

cannear el ticket y enviar a: secretariadompo@gmail.com 

colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI

Muchas gracias!


