
Septiembre - Wrzesień

ORGAN PRASOWY ZWIĄZKU POLAKÓW W ARGENTYNIE – ZAŁOŻONY W 1922 ROKU
Rok C Nr 09  (5289)                  Buenos Aires, septiembre - wrzesień - 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”.

Właśnie tutaj, na Westerplatte, 1 września 1939 r. salwami oddanymi 
przez pancernik Schleswig-Holstein rozpoczęła się II wojna światowa. 
W piątek 1 września 1939 roku, jeszcze przed wschodem słońca, o 
godzinie 4.47 komandor Gustav Kleikamp, dowódca okrętu szkolnego 
Kriegsmarine Schleswig-Holstein, kotwiczącego w kanale portowym 
na wysokości Twierdzy Wisłoujście, wydał rozkaz otwarcia ognia z 
dział artylerii głównej, średniej i lekkiej okrętu w kierunku Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
Minutę później zabrzmiały pierwsze salwy dział okrętowych, chwilę 
później do ostrzału dołączyły działka przeciwlotnicze o kalibrze 20 
mm. Pociski spadały na południowo-wschodnią część półwyspu.
Celem trwającej około 7 minut kanonady było zniszczenie części muru 
składnicy, który na tym odcinku stanowił przeszkodę dla atakującej 
Kompanii Szturmowej Kriegsmarine, dowodzonej przez porucznika 
Wilhelma Henningsena. W kierunku składnicy strzelać zaczęły rów-
nież karabiny maszynowe rozlokowane wcześniej, po drugiej stronie 
kanału portowego, na przeciwko Westerplatte.

https://muzeum1939.pl/wybuch-wojny/timeline/183.html
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Państwo polskie nie ustanie w 
odzyskiwaniu polskich dóbr 
kultury
01.09.2022

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

Wraz z wybuchem II wojny światowej Niemcy roz-
poczęły konsekwentną i celową akcję wymazywania 
Polski z mapy Europy. Naród polski miał zostać poz-
bawiony elit intelektualnych, tożsamości i niepod-
ległości. Niszczenie i grabież nie ominęły polskiej 
kultury. Literatura, muzyka, fi lm, teatr, sztuki plasty-
czne – wszystkie dziedziny kultury poniosły niepowe-
towane straty, które do dziś są odczuwalne.

Polska w wyniku II wojny światowej utraciła na-
jwięcej obywateli proporcjonalnie do przedwojennej 
liczby ludności. Zginął co szósty przedwojenny polski 
obywatel. Nie do przecenienia są straty poniesione w 
wyniku eksterminacji elit – profesorów, inżynierów, 
prawników, polityków, księży, studentów, ludzi kul-
tury. Ich śmierć na wiele lat zahamowała proces ksz-
tałcenia nowych elit intelektualnych i artystycznych 
oraz spowolniła rozwój polskiej kultury.

Tylko w jednym obszarze dziejowa krzywda 
spowodowana działaniami okupanta może być choć 
częściowo naprawiona: zagrabione, ale niezniszczone 
dobra kultury wywiezione z Polski mogą jeszcze do 
niej powrócić.

Polskie straty wojenne odnajdują się na całym świe-
cie – tak w kolekcjach publicznych, jak i prywatnych. 
Kolejne pokolenia często nie znają historii i pocho-
dzenia tych obiektów. Wielokrotnie nie mają też świ-
adomości, w jak destrukcyjny sposób władze okupa-
cyjne obchodziły się na terenie Polski z dziedzictwem 
kulturowym. Straty w ruchomych dobrach kultury 
poniesione przez Polskę szacowane są na ponad 516 
tys., same muzea pozbawione zostały w przybliżeniu 
50 proc. swoich zbiorów, straty bibliotek ocenia się na 

70 proc. stanu przedwojennego. Szacunki te są jednak 
z całą pewnością zaniżone, ponieważ dokumentacja 
kolekcji i bibliotek zwykle była również rekwirowa-
na lub celowo niszczona.

Polskie kolekcje artystyczne już od pierwszych dni 
wojny były polem walki o strefę wpływów między 
przedstawicielami najwyższych władz III Rzeszy: 
Reichsführerem-SS Heinrichem Himmlerem, feld-
marszałkiem Luftwaff e Hermannem Göringiem oraz 
Hansem Frankiem – gubernatorem generalnym na 
terenach okupowanej Polski. Na zachodnich terenach 
Polski, wcielonych do Rzeszy, działał urząd powoła-
ny przez Göringa – Haupttreuhandstelle Ost, z kolei 
Generalne Gubernatorstwo utworzone z ziem ok-
upowanych było terenem rozgrywek specjalnego ko-
manda – Einsatzkommando Paulsen, działającego w 
strukturze organizacji „Ahnenerbe” powołanej przez 
Himmlera, specjalnego pełnomocnika dla sporządze-
nia spisu i zabezpieczenia dzieł sztuki i zabytków 
kultury – dr. Kajetana Mühlmanna wysłanego do 
Krakowa przez Göringa, specjalnego pełnomocni-
ka Hitlera do spraw utworzenia muzeum Führera w 
Linzu – dr. Hansa Posse i wreszcie samego guberna-
tora generalnego Hansa Franka, któremu nie w smak 
była działalność wszystkich innych jednostek zajmu-
jących się grabieżą dzieł sztuki.

Niemcy z pełną świadomością łamali postanowienia 
konwencji haskiej, usiłowali jednak nadać grabieży 
pozory praworządności. Zarówno na ziemiach pols-
kich wcielonych do III Rzeszy, jak i w Generalnym 
Gubernatorstwie wydane zostały okólniki i roz-
porządzenia sankcjonujące rekwizycję dzieł sztuki 
ze zbiorów prywatnych, kościelnych, a także public-
znych. Rabunek ze zbiorów publicznych na tle Euro-
py Zachodniej był zdarzeniem bez precedensu i nie 
miał miejsca w innych krajach okupowanych, takich 
jak np. Holandia czy Francja. Osoby bezpośred-
nio zaangażowane w ten proceder nie były dobrane 
przypadkowo – byli to utytułowani niemieccy i aus-
triaccy historycy, historycy sztuki i archeolodzy, pra-
cownicy muzeów, uczelni i instytutów badawczych.

Działaniom okupanta na terenach Polski przyświe-
cała myśl Josepha Goebbelsa: „Polski naród nie 
jest wart bycia nazywanym narodem kulturalnym”. 
Niszczenie polskiej kultury odbywało się bow-
iem także poprzez świadome jej deprecjonowanie. 
Niemcy dowodzili zależności sztuki rozwijającej się 
na ziemiach polskich od sztuki niemieckiej lub jej 
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niewielkiej samodzielnej wartości artystycznej. We 
wstępie do katalogu Sichergestellte Kunstwerke im 
Generalgouvernement, który stanowił podsumowan-
ie prac zespołu Mühlmanna i zawierał opis ponad 
520 najcenniejszych dzieł sztuki zarekwirowanych z 
polskich kolekcji, można przeczytać: „Zbędne zdaje 
się mówienie o samodzielnym rozwoju polskiej kul-
tury w epokach historycznych. Istnieje twórczość o 
cechach niemieckich, występują dzieła holenderskie 
lub fl amandzkie, które w swym duchu i charakterze 
nie wyrażają nic innego, jak tylko niemiecką istotę i 
siłę niemieckiej kultury”.

Również przybyły do Polski w listopadzie 1939 roku 
dr Hans Posse – dyrektor Gemäldegalerie w Dreźnie 
i specjalny pełnomocnik Hitlera ds. budowy muze-
um Führera w Linzu – z przekąsem pisał: „W Kra-
kowie i Warszawie udało mi się zwiedzić publiczne 
i prywatne zbiory, jak również dobra kościelne. In-
spekcja potwierdziła moje przypuszczenie, że z wy-
jątkiem dzieł sztuki najwyższej rangi, znanych nam 
już w Niemczech, to znaczy ołtarza Wita Stwosza i 
obrazów ołtarzowych Hansa Süssa z Kulmbachu z 
kościoła Mariackiego w Krakowie, Rafaela, Leon-
arda i Rembrandta ze zbiorów Czartoryskich i kilku 
eksponatów z Muzeum Narodowego w Warszawie, 
nie ma tam wielu eksponatów, które powiększyłyby 
niemiecką kolekcję malarstwa”.

Zinstytucjonalizowanej i rozbudowanej niemieckiej 
grabieży towarzyszyły nieudokumentowane działa-
nia rekwizycyjne dygnitarzy niemieckich i ich rodzin, 
którzy zabierali dzieła sztuki na przykład na potrzeby 
dekoracji biur, kwater i mieszkań. W 1944 roku świ-
adomość zbliżającej się klęski Niemiec i przesuwają-
cy się front wschodni przyniosły nową falę rabunku 
– pospolitą kradzież dokonywaną również przez szer-
egowych żołnierzy. W ten sposób poza planowaną 
akcją grabieży zrabowanych i wywiezionych w głąb 
Rzeszy zostało wiele dzieł sztuki ze zbiorów Muze-
um Narodowego w Warszawie oraz innych polskich 
kolekcji, także prywatnych.

Niemcy nie były jedynym krajem dokonującym 
zniszczeń i grabieży polskich dóbr kultury. Na 
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, wcielonych 
do ZSRR, nastąpiła konfi skata własności prywatnej, 
ogołocone kościoły zamieniano na magazyny, a dz-
ieła sztuki ewakuowane na Kresy z Polski centralnej 
i zachodniej zostały przejęte przez Armię Czerwoną. 
Drugim etapem grabieży radzieckiej była ofensywa 

frontu wschodniego, za którym podążały brygady 
trofi ejne. Jednostki te składające się ze specjalistów 
różnych dziedzin sztuki, w zamyśle miały zająć się 
rekompensatą strat ZSRR, wyrządzonych przez 
Niemców po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. 
Szybko jednak okazało się, że planowana rekompen-
sata przerodziła się w zwykły, brutalny rabunek, który 
nie ominął również polskich zabytków. Utworzone 
przez Niemców składnice zagrabionych dzieł sztuki 
zostały zaanektowane przez Sowietów. Część z tych 
obiektów powróciła potem w czasach PRL jako dary 
od „bratniego narodu sowieckiego”, ale wiele z nich 
nadal spoczywa w magazynach rosyjskich muzeów.

Szeroko zakrojona i celowa grabież polskich dzieł 
sztuki przez niemieckich i sowieckich okupantów 
pozostawiła dojmujące poczucie straty w polskiej 
kulturze. Straty, która mimo upływu ponad 80 lat od 
wybuchu II wojny światowej nadal jest odczuwalna 
i bolesna. Baza strat wojennych, prowadzona przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
RP, liczy blisko 66 tys. obiektów, co jest namiastką 
szacowanej liczby 516 tys. utraconych dzieł. Polski 
resort kultury nie ustaje w staraniach dokumentow-
ania, poszukiwania i odzyskiwania utraconych dz-
ieł sztuki, kontynuując tym samym działania pode-
jmowane przez polskich muzealników, archiwistów 
czy bibliotekarzy, którzy już we wrześniu 1939 roku 
rozpoczęli spisywanie strat w kolekcjach, archiwach i 
księgozbiorach. Minister kultury w ramach specjalne-
go programu co roku przyznaje środki fi nansowe na 
prowadzenie badań dotyczących utraconych kolekcji. 
Od 2017 roku w wyniku tych działań bazę strat wo-
jennych udało się wzbogacić o niemal 3000 wpisów 
wcześniej niezidentyfi kowanych obiektów, utracon-
ych w związku z II wojną światową. Zawarte w bazie 
informacje są podstawą do prowadzenia poszukiwań, 
a następnie restytucji zaginionych w czasie wojny dz-
ieł sztuki.

Prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dz-
iedzictwa Narodowego RP działania restytucyjne, 
a także realizowane od lat liczne projekty informa-
cyjne i edukacyjne przyczyniają się do podniesienia 
świadomości kwestii strat wojennych. Wymiernym 
efektem tych działań jest większa ilość informacji 
o możliwym miejscu przechowywania poszukiwan-
ych dóbr kultury oraz – niestety pojedyncze – gesty 
ludzi, którzy zwracają zagrabione przez ich przod-
ków dzieła do macierzystych kolekcji. Tak postąpił 
obywatel Niemiec, który zwrócił obraz Franciszka 
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Mrażka Na przypiecku zrabowany w czasie II wojny 
światowej przez jego dziadka stacjonującego jako ofi -
cer Wehrmachtu w pałacu w Spale. Pod koniec 2018 
roku do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
powrócił także lekyt czerwonofi gurowy – antyczne 
naczynie, skradzione przez nazistowskie władze, 
zwrócone przez prywatną posiadaczkę z Niemiec. 
Kunstgewerbemuseum w Dreźnie zwróciło z kolei do 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie biurko i 
kabinet w stylu chińskim, zidentyfi kowane jako pol-
skie straty wojenne w wyniku prowadzonych przez 
muzealników z Drezna badań proweniencyjnych.

I choć te pojedyncze przypadki są budujące, pamiętać 
należy, że jest to kropla w morzu zrabowanych dóbr 
kultury, przechowywanych, a nierzadko ukrywanych 
w prywatnych kolekcjach. Tylko zmiana postawy 
władz oraz zmiany w prawodawstwie państw takich 
jak Niemcy, w których zrabowane i wywiezione z Pol-
ski w czasie II wojny światowej dzieła sztuki wciąż są 
przechowywane, a i wystawiane na sprzedaż, mogą 
spowodować, że obywatele tych krajów będą musieli 
zwrócić te obiekty do ich macierzystych zbiorów.

Pamiętajmy i mówmy głośno, że sprawy grabieży 
dóbr kultury nie ulegają przedawnieniu nie tylko w 
wymiarze etycznym i moralnym, lecz także w sferze 
prawa międzynarodowego. Ze względu na szczegól-
ny charakter dzieł sztuki oraz ich wartość pozama-
terialną zwrot zagrabionych obiektów do miejsca, z 
którego zostały skradzione, to najwłaściwsza forma 
zadośćuczynienia, niezależna od rozwiązań takich 
jak reparacje, digitalizacja czy wykonywanie kopii. 
Restytucja to proces ciągły i nieskończony, a państwo 
polskie nigdy nie ustanie w jego realizacji. Wchodząc 
w nowy obszar restytucji dóbr kultury, jakim są os-
tatnie przykłady zwrotów zagrabionych dóbr kolo-
nialnych do państw ich pochodzenia, dokonywanych 
przez zachodnioeuropejskie muzea, pamiętajmy, że 
ciągle jeszcze niezamknięte są kwestie restytucji dz-
ieł sztuki zrabowanych w czasie II wojny światowej.

Prof. Piotr Gliński

Tekst publikowany wspólnie z polskim miesięcznik-
iem „Wszystko co Najważniejsze” w projekcie his-
torycznym z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską 
Fundacją Narodową.

Źródło: https://www.gov.pl/web/argentyna/panst-
wo-polskie-nie-ustanie-w-odzyskiwaniu-polskich-do-
br-kultury

II wojna światowa ma swoje konsekwencje 
do dziś
06.09.2022

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyn-
iku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny 
światowej 1939-1945.

Agresja Niemiec na Polskę była pierwszą i niezwykle 
brutalną kampanią II wojny światowej. Międzynaro-
dowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydziel-
ił w 1946 r. wiele kategorii zbrodni niemieckich, to 
m.in.: planowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny 
napastniczej, morderstwa dokonywane na jeńcach 
wojennych i ludności cywilnej, masowa eksterminac-
ja w obozach zagłady, pokazowe egzekucje. Trudno 
znaleźć w dziejach współczesnej Europy przykład tak 
metodycznej i gigantycznej zbrodni, która nie została 
ukarana.

Podczas II wojny światowej Polska poniosła na-
jwiększe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i 
majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze 
wszystkich państw europejskich. Ogólna liczba wy-
mordowanych obywateli Polski wyniosła ok. 5 mln 
219 tys.

Straty te wynikały nie tylko z działań wojennych, ale 
przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej. 
Polityka ta charakteryzowała się w szczególności ce-
lową i zorganizowaną eksterminacją ludności na ok-
upowanych terenach państwa polskiego, intensywną 
eksploatacją społeczeństwa polskiego (w tym pracy 
przymusowej), a także celowym niszczeniem mie-
nia, m.in. zburzenie stolicy państwa - Warszawy oraz 
tysięcy polskich miast i wsi.
Dobra materialne skradzione przez Niemców wciąż 

Polska w Argentynie
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się odnajdują. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego od 2016 r. odzyskało już prawie 600 dz-
ieł sztuki utraconych w czasie II wojny światowej. W 
toku jest 130 spraw restytucyjnych prowadzonych w 
15 krajach na świecie.

Negatywne skutki II wojny światowej w sferze de-
mografi i, gospodarki, infrastruktury, rozwoju nau-
ki, edukacji i kultury odczuwane są przez Polskę 
i Polaków do dzisiaj. Każdy rok wojny i okupacji 
przenosił państwo polskie na niższy poziom rozwoju 
we wszystkich aspektach życia publicznego, gospo-
darczego czy społecznego.

Polacy na pokolenia utracili możliwość zgromadze-
nia kapitału, a oszczędności, dzieła sztuki, dobra kul-
tury i cenny dobytek ich przodków zostały zrabowane 
przez Niemców. Współczesne państwo polskie dziś 
byłoby w zupełnie innym miejscu rozwoju cy-
wilizacyjnego na mapie świata i Europy, gdyby nie 
skutki II wojny światowej. Kilka pokoleń zdziesiąt-
kowanych Polaków zostało skazanych na ogromny 
wysiłek odbudowy zniszczeń wojennych i podnosze-
nia kraju ze zgliszcz.

Przeczytaj więcej - Raport o stratach poniesionych 
przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieck-
iej w czasie II wojny światowej 1939-1945. https://
straty-wojenne.pl/

Moim okiem - bez fi kcji!

czwartek, 1 września 2022
Szczególna rocznica rozpoczęcia II wojny świtowej

1/09. Kolejna rocznica II Woj-
ny Światowej. 83.

Jak pisałam wielokrotnie:

Akty agresji przeciwko drugiemu człowiekowi miały 
miejsce od zarania dziejów, jednak wydarzenia rozpo-
częte nocą 1 września 1939 roku trwając nieprzerwa-
nie przez 6 długich, okrutnych lat przysłoniły wszyst-
ko, co tamte razem wzięte przyniosły z sobą. Tragizm 
wydarzeń związanych z obsesyjną chęcią rządzenia 
Europą przez Hitlera spowodował zanik granicy po-

między tym co: dobre, złe, moralne i etyczne. Została 
zdeptana ludzka godność wynikająca z faktu, że każ-
dy człowiek ją posiada. Stawiała ludzi w szeregu eks-
tremalnych, trudnych dziś sobie do wyobrażenia sy-
tuacjach zadając pytanie: kim jesteś – zbrodniarzem 
czy bohaterem? 
.....
Nie wiem, jakie słowa padną za kilka godzin z róż-
nych ust podczas okolicznościowych przemówień i 
po prostu w komentarzach, gdyż piszę te słowa zaraz 
po północy.

Wiem jednak, że będą wyjątkowe. Po prostu takie 
muszą być!

Obecnie na naszym kontynencie, w samym sercu Eu-
ropy trwa największy konfl ikt zbrojny od zakończe-
nia II wojny światowej. Zawdzięczamy go rosyjskie-
mu diabłu piastującemu urząd prezydenta Federacji 
Rosyjskiej Władimirowi Putinowi oraz interesom 
Niemiec.

Wydarzenia rozgrywające się w Ukrainie, która nocą 
23/24 lutego została brutalnie zaatakowana przez 
Moskwę i jej najemników.

Zbrodniczy, barbarzyński atak.

Złamanie wszelkich praw, konwencji, jak wojny mają 
być toczone.

Ataki na bezbronnych, kobiety, dzieci, obiekty cywil-
ne, przerażające akty terroru.

Niespotykana chyba nigdy wcześniej arogancja sza-
lonego agresora, który to, co robi nazywa „wyzwole-
niem Ukraińców” oraz „specjalną operacją wojsko-
wą”.

Rosja nie uznaje żadnych cywilizowanych zasad.

Mówiąc o terroryzmie ten najbardziej chyba przera-
żający, bo jądrowy: grożenie tą właśnie bronią reszcie 
świata oraz zajęcie i ostrzeliwanie elektrowni atomo-
wej w Zaporożu – największej w Europie i piątej w 
świecie (będę to powtarzać, jak mantrę!).

Tego szaleństwa chyba nie trzeba komentować.

Mówiąc o II wojnie światowej poniżej chcę wskazać 
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na słowa, które padły kilka miesięcy temu, jeszcze 
przed zbrodniczym najazdem Putina na Ukrainę. Zo-
stały wypowiedziane 27/01 bieżącego roku z okazji 
Dnia Pamięci – 76. rocznicy wyzwolenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
Ich autorem jest prezydent Republiki Włoskiej pan 
Sergio Mattarella. Nie zawsze zgadzałam się z tym 
politykiem, ale to, co wtedy padło z jego ust do mnie 
przemówiło.

Oto one: 

„Auschwitz - symbol absolutnego zła, przepaść, która 
pochłonęła wieki cywilizacji”.

„Auschwitz, z jego ponurymi kratami, kominami i 
komorami gazowymi, stał się symbolem nazistow-
skiego horroru, absolutnego zła. Ale jest i musi być 
nieustannym świadectwem tego, do jakich występ-
ków zdolny jest człowiek, gdy porzuca siebie, zdra-
dzając własne człowieczeństwo, na rzecz uczuć, słów 
i ideologii nienawiści i śmierci.”

„W Dniu Pamięci o Holokauście, który upamiętnia 
ofi ary nazistowskich obozów zagłady oraz obłąkań-
czego i zbrodniczego planu ludobójstwa Żydów w 
Europie, pragnę przekazać wyrazy bliskości i wspar-
cia wszystkim uczestnikom ofi cjalnych uroczystości, 
uczniom i telewidzom”.

„Kiedy wojska rosyjskie wkroczyły do obozu Au-
schwitz, najbardziej imponującej i nędznej machiny 
śmierci, jaką kiedykolwiek zbudowano w historii 
ludzkości, bramy piekła otworzyły się szeroko przed 
ich oczami. W sercu Europy otworzyła się przepaść, 
która pochłonęła wieki cywilizacji, praw, osiągnięć i 
kultury. Majacząca ideologia, oparta na groteskowych 
teoriach wyższości rasowej, w krótkim czasie wy-
mazała dawne wartości solidarności, współistnienia, 
tolerancji, a nawet najbardziej podstawowe ludzkie 
uczucia: litość i współczucie. W ciągu niespełna dwu-
dziestu lat historia uległa tragicznemu przewrotowi, 
powracając do barbarzyńskich i okrutnych koncepcji 
i praktyk, które uważano za dziedzictwo minionej 
przeszłości. Wojna, eksterminacja i masakry były tra-
gicznymi, ale nieuchronnymi konsekwencjami”.

„Wiedza, informacja i edukacja odgrywają podstawo-
wą rolę w promowaniu sprawiedliwego i zjednoczo-
nego społeczeństwa. A jak świadczą ostatnie epizody 
kronikarskie, nasza straż nigdy nie może być opusz-

czona”.

Inne słowa – ówczesny premier Republiki Włoskiej 
pan Mario Draghi: „Pamięć jest zobowiązaniem dla 
teraźniejszości, fundamentem dla przyszłości”.

Przewodniczący włoskiej Izby Deputowanych Ro-
berto Fico: „pamięć, jako ostrzeżenia dla ludzkości, 
aby zachowała szczególną ostrożność wobec nieto-
lerancji, obojętności i zapomnienia, które także dzi-
siaj mogą stać się pożywką dla nowych okropności i 
okrucieństw”.
Przewodnicząca włoskiego Senatu Elisabetta Casel-
lati: „Dzień Pamięci o Holokauście jest okazją do 
zdecydowanego odnowienia naszego wspólnego zo-
bowiązania do walki z obojętnością. Pamiętamy dziś 
o horrorze antysemityzmu i odnawiamy nasze wspól-
ne zobowiązanie do przeciwstawienia się wszelkim 
próbom wymazania pamięci. Pamięć jest zobowiąza-
niem dla teraźniejszości, fundamentem dla przyszło-
ści”.
Minister edukacji Republiki Włoskiej Patrizio Bian-
chi: „Nienaruszalnemu prawu człowieka towarzy-
szy zawsze imperatywny obowiązek solidarności, 
społecznej, politycznej i ekonomicznej. Solidarność 
nie jest dodatkiem, który można wydobyć na światło 
dzienne w dniu święta państwowego. Solidarność jest 
cementem naszej demokracji.”

Giornata della memoria, Sergio Mattarella: “Au-
schwitz il simbolo del male assoluto, una voragine 
che inghiottì secoli di civiltà”

Źródło: http://moimokiem-bezfi kcji.blogspot.
com/2022/09/szczegolna-rocznica-rozpoczecia-ii.
html

NUESTRO  SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA
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piątek, 23 września 2022

Dożynki i jesień
I nadszedł (niestety) pierwszy dzień jesieni (w przypadku zimy będzie owe „niestety” po stokroć). Z tej 
okazji kilka słów o jednej z polskich tradycji. 

Polskie dożynki są dzisiaj celebrowane jako 
przede wszystkim rolnicze święto plonów, ludzi 
ziemi, dobrze wypełniony obowiązek rolników wo-
bec kraju. Uroczyście obchodzi się je zwłaszcza w 
gminach wiejskich i ośrodkach kultu religijnego.

Jak napisałam już kiedyś mówimy o prasłowiańskim 
obrzędzie wywodzącym się z czasów pogańskich 
przypadającym pierwszego dnia jesieni, równonocy 

jesiennej 22/23 września i obrzędy pierwotnie wiąza-
no z kultem roślin oraz drzew.
Jedną z polskich tradycji są tak zwane wieńce do-
żynkowe będące obok chleba najważniejszym sym-
bolem tej szczególnej uroczystości. Często można je 
porównać do prawdziwych dzieł sztuki ludowej.
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Stanowią atrybut, a zarazem świadectwo zebra-
nych plonów, który podczas uroczystej mszy świętej 
odprawianej jako dziękczynienie za zbiory święci ka-
płan. Następnie na czele korowodu zostaje przenie-
siony na miejsce gdzie odbywa się obrzęd dożynkowy 
– to tak zwane obtańczenie (lub ośpiewanie) wieńca. 
Mowa o odgrywanych krótkich humorystycznych, z 
przyśpiewkami scenkach związanych ze swoim re-
gionem lub krajem w ludowych strojach. Dzisiejszym 
dożynkom towarzyszą, także wystawy i konkursy na 
najpiękniejszy wieniec, co ma propagować sztukę 
wyrabiania tych tradycyjnych.
Wieniec będący wyrazem dumy, a zarazem rado-
ści z zebranych plonów musi prezentować się oka-
zale, stąd dbałość o najdrobniejszy szczegół, by był 
pięknym, dumnym, zachwycał wyglądem, dlatego 
pomysły na najróżniejsze kształty i misterne przygo-
towanie.

Najważniejsze przy wykonaniu, to zakaz używania 
jakiegokolwiek metalowego elementu, czy też go-
towego zakupionego wcześniej. Powstaje poprzez 
oplecenie szkieletu zrobionego z wikliny lub z innych 
giętkich gałązek. 

Wszystko mają łączyć lniane sznury oraz nici. Ra-
miona wieńca wraz z poszczególnymi częściami 

konstrukcji oplatają kłosy zbóż. Co ważne powin-
ny znaleźć się wszystkie gatunki rosnące w Polsce, 
a przynajmniej cztery podstawowe: żyto, pszeni-
ca, jęczmień, owies. Ciekawostką jest, że najpierw 
podstawę tradycyjnego wieńca stanowiło koło, po 
którym przeobraził się w proporcjonalną koronę o 
4, 6 lub 8 ramionach i wiły go najlepsze żniwiarki. 
Dopiero później przeistoczył się bardziej wyszukane 
kształty. Dzisiaj są nimi symbole zarówno chrześci-
jańskie, jak i państwowe łączące tradycje kościelne z 
patriotycznymi. Mają też zgodnie z tradycją uosabiać 
urodzaj oraz dostatek. Przyozdabiają go: polne kwia-
ty, zioła, owoce (zabronione są jednak te południowe, 
ponieważ nie rosną one w Polsce), warzywa, jarzębi-
na i inne dary przyrody, z których człowiek może ko-
rzystać oraz dodatki w postaci wstążek i podobnych 
rzeczy. Dawniej również w środek wkładano żywe 
pisklęta, gąski lub kaczki, a nawet sadzano koguta, 
wszystko wynikające z wiary, iż zapewnią w gospo-
darstwie zdrowy przychówek.
Najważniejszą część wieńca stanowi jego zwieńcze-
nie – najczęściej umieszczony na szczycie symbol re-
ligijny: krzyż, hostia, monstrancja.
Dożynkowe wieńce przepełnia symbolika. Oprócz, 
że on sam uosabia dostatek, urodzaj, radość rolników 
z zebranych plonów, na przykład korona ucieleśnia 
Matkę Boską - Królową Polskich łanów zbóż, krzyż 
- wiarę katolicką, kwiaty – radość, wstążki powiewa-
jące na wietrze - swobodę.

Dawniej obchody dożynek rozpoczynało wicie 
wieńca z pozostawionej na polu po żniwach garści 
zbóż. Symbol ciągłości wegetacji i urodzaju. Ścinał 
je w uroczysty sposób najlepszy żniwiarz wręczając 
żniwiarkom, by uplotły z nich wieniec. Rolnik żegnał 
też pole znakiem krzyża.

Wieniec nazywano również „plonem” i do kościoła 
niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach najlep-
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sza żniwiarka. Czasami towarzyszyli jej pomagając 
inni żniwiarze i parobkowie. Następnie szedł koro-
wód odświętnie ubranych chłopów z przybranymi 
kwiatami sierpami i kosami na ramionach. Po po-
święceniu przez kapłana w świątyni wieńca uroczysty 
pochód przechodził do dworu lub domu gospodarza 
dożynek. Tam odbywały się dalsze uroczystości. Sam 
wieniec przechowywano na następny rok, a wykru-
szone z niego ziarna wrzucano do worków z ziarnem 
siewnym.

Pomimo, że wywodzące się z czasów pogańskich do-
żynki dużą popularność zyskały w XVI wieku, kiedy 
w Polsce istniała gospodarka folwarczno-dworska. 
Narodziły się jako święto chrześcijańskie.  
W Polsce XX wieku w okresie międzywojennym po-
jawiła się tradycja obchodów dożynek gminnych, po-
wiatowych i parafi alnych. Obrzędy żniwne stanowiły 
manifestację odrębności warstwy chłopskiej. Często 
łączono je z wystawami rolniczymi, festynami i wy-
stępami kapel ludowych.

Po wojnie w czasach PRL-u (najgorszym czasie, kie-
dy Polska nie była suwerennym państwem, lecz tak 
naprawdę po II wojnie światowej rozpoczęła się jej 
okupacja przez Moskwę) nie zaniechano dożynek, 
jednak komunistyczne władze nadały im charakter 
świecki. Religijny powrócił po 1989 roku, gdy zaczę-
to składać dziękczynienie Bogu i Matce Boskiej za 
urodzajne plony. Współcześnie dożynki stanowią for-
mę lokalnych pikników, połączonych z mszą świętą. 
Dawny blask i magia Święta Plonów z biegiem czasu 
zatraciła się.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Hudyka 
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Niebo płacze nad Londynem. Królowa Elżbieta od-
chodzi...
Dzisiaj do wieczności odeszła brytyjska królowa 
Elżbieta II.

Zakończyła swe ziemskie życie w wieku 96 lat. Ostat-
nie urodziny obchodziła 21 kwietnia.

I niebo płakało dzisiaj nad Londynem.

Elizabeth Alexandra Mary, bo takie właśnie nosi-
ła Monarchini imiona, urodziła się 21 kwietnia 1926 
roku w Londynie. Jej rodzicami byli książę Yorku 
– Albert i córka hrabiego Strathmore i Kinghome - 
Claude’a Bowesa Lyona.

Uroczystość pożegnania Jej Królewskiej Mości,  
18 września.

Królowa Elżbieta II to najdłużej panujący monarcha 
w Wielkiej Brytanii, a zarazem najdłużej panująca 
królowa (od 9 września 2015, kiedy pobiła rekord na-
leżący do królowej Wiktorii panującej 63 lata, siedem 
miesięcy i dwa dni).

Posiada, także drugi najdłuższy „staż” na tronie w hi-
storii świata.

12.06.2022 roku minęło 70 lat i 127 dni od czasu, gdy 
objęła brytyjski tron. Wtedy właśnie wyprzedziła o 
jeden dzień króla Tajlandii Bhumibola Adulyadeja 
zyskując tytuł drugiego najdłużej panującego monar-
chy w świecie (pierwszym jest francuski król Ludwik 
XIV zasiadający na tronie 72 lata i 110 dni). 

Poza Wielką Brytanią była głową jeszcze 15 państw.

Chyba, jak niewielu rozumiała burzliwe czasy w ja-
kich przyszło jej żyć i panować. Zawsze była w cza-
sach trudnych, tych najtrudniejszych.

Przeżyła niemal wszystko: zimną wojnę, Jesień Lu-
dów, powstanie i upadek muru berlińskiego, brexit; 
rewolucję technologiczną, lot człowieka na księżyc 
i rozpoczęcie planów ponownego na nim lądowania 
oraz zdobycia Marsa.
Dodajmy również do tego chociażby Arabską Wio-

snę i rozpoczęcie wojny Putina z Ukrainą rozpoczętą 
nocą 23/24.02.2022 roku, pandemię chińskiej zarazy 
Covid19.
O tym kim była niech świadczą również chociażby 
fakty, że za Jej panowania było 16 brytyjskich premie-
rów (m.in. Winstona Churchila, Margerett Thatcher, 
Tony’ego Blaira, Jamesa Camerona) i 7 papieży.  

Po za tym Królowa Elżbieta II była najprawdziw-
szą Damą! I wielką miłośniczką zwierząt!

I o tym również należy pamiętać!

Myślę, że na naszych oczach dzieje się historia. Na 
pewno zakończyła się pewna epoka, myślę, iż nie 
tylko dla Brytyjczyków, ale też świata. Jej Kró-
lewska Mość była swego rodzaju ikoną. Dla wielu 
inspiracją. Chociaż jestem Polką to dla mnie była 
od zawsze.
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W kwietniu 2021 roku książę Filip zmarł, miał 99 lat. 
Małżeństwo jego i Elżbiety trwało 74 lata.

Obecna premier Wielkiej Brytanii pani Liz Truss: 
„królowa była skałą, na której zbudowana została 
współczesna Wielka Brytania".

Opracowanie: Anna Hudyka

"Una historia silencia-
da" en Buenos Aires
28.09.2022

Con ocasión de este aniversario compartimos con 

ustedes la versión digital del libro de la Dra. Danu-

ta Drywa “La Legacion de la Republica de Polonia 

en Berna. Una historia silenciada” publicado en 

idioma español por la Embajada de la República 

de Polonia en Buenos Aires junto con el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio Nacional de la República 

de Polonia.

El 27 de septiembre conmemoramos el 80.º aniver-

sario de la creación del Comité Provisional de Ayuda 

a los Judíos que fue fundado en el año 1942 por la 

iniciativa de Zofi a Kossak-Szczucka y Wanda Krahe-

lska-Filipowicz (en diciembre de 1942 el comité fue 

renombrado Consejo de Ayuda a los Judíos), y opera-

ba bajo el nombre clave Konrad Żegota. Żegota, crea-

da por la resistencia polaca, fue la única organización 

secreta en la Europa ocupada por la Alemania nazi 

instituida por personas no judías, cuya fi nalidad prin-

cipal era ayudar a los judíos.  

Con ocasión de este aniversario compartimos con 

ustedes la versión digital del libro de la Dra. Danuta 

Drywa “LA LEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE 

POLONIA EN BERNA. UNA HISTORIA SILEN-

CIADA” publicado en idioma español por la Embaja-

da de la República de Polonia en Buenos Aires junto 

con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional 

de la República de Polonia. El libro cuenta la poco 

conocida historia de las actividades de la Legación de 

Polonia en Berna, Suiza, durante la segunda guerra 

mundial. La autora describe la amplia gama de accio-

nes de los diplomáticos polacos a quienes el gobierno 

polaco en el exilio encomendó la tarea de apoyar a 

los ciudadanos polacos —en su mayoría judíos— en 

peligro en varios países de la Europa ocupada. Fabri-

cando pasaportes, principalmente paraguayos, pero 

también de otros países de América Central y del Sur, 

incluida Argentina, lograron salvar del Holocausto a 

un importante grupo de judíos europeos.

La versión digital del libro “LA LEGACIÓN DE 

LA REPÚBLICA DE POLONIA EN BERNA. UNA 

HISTORIA SILENCIADA” de la Dra. Danuta Drywa 

está disponible en la página web de la Embajada de 

Polonia en Buenos Aires.

file:///E:/DATOS%20DE%20USUARIO/Down-

loads/La_legacion_de_la_Republica_de_Polonia_

en_Berna_Una_historia_silenciada%20(1).pdf
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Los secretos de los pasa-
portes (LIBRO)
29.09.2022

En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires tuvo lugar la presentación del libro “La 
Legacion de la Republica de Polonia. Una historia 
silenciada” publicado en español por la Embajada 
de la República de Polonia en Buenos Aires.
Especialmente para este evento vinieron desde Polo-
nia la responsable de las publicaciones editadas por 
el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la 
República de Polonia Ewa Witkowska y la autora del 
libro, Dra. Danuta Drywa.

El libro “LA LEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE 
POLONIA EN BERNA. UNA HISTORIA SILEN-
CIADA” revela la poco difundida historia de la ayu-
da que otorgó a los judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial el Gobierno de Polonia en el Exilio mediante 
un grupo de diplomáticos polacos, llamado el Gru-
po de Ładoś, por el apellido de su actor principal, el 
entonces Embajador de la República de Polonia en 
Suiza Aleksander Ładoś. Vale la pena citar las pala-
bras de la autora quien dijo en la presentación que una 
característica de las actividades de los diplomáticos 
polacos en la Europa ocupada por los alemanes fue 
que no todas las actividades de Aleksander Ładoś y 
otros empleados de la legación polaca en Berna pue-
den considerarse compatibles con el código diplomá-
tico internacional. Sin embargo, la época de la guerra, 
así como la situación en la que se encontraban la lega-
ción polaca y los refugiados que huían de la muerte, 
obligaron en ocasiones a utilizar métodos al borde de 
la legalidad.

La Embajadora Aleksandra Piątkowska leyó la carta 
escrita por el Ministro de Cultura y Patrimonio Na-
cional de la República de Polonia Jarosław Sellin y 
dedicada a los participantes del evento en la Legis-
latura. En la carta, el Ministro Sellin señaló que la 
sede diplomática de Berna fue elegida consciente-
mente como una herramienta en las actividades de 

salvamento, asistencia e información llevadas a cabo 
por el Gobierno Polaco en el Exilio en Londres. Re-
cordó también que la Dra. Danuta Drywa fue una de 
las primeras en describir el —rodeado con el mayor 
secreto— área de actividad del embajador Aleksander 
Ładoś y su gente, que consistía en el apoyo brindado 
a las negociaciones secretas, cuyo propósito era res-
catar a fi nes de 1944 de manos de Heinrich Himmler 
a los judíos sobrevivientes. El Ministro subrayó que 
gracias a un profundo estudio de los materiales de 
archivo, la autora presentó la invaluable y poco co-
nocida contribución de los diplomáticos polacos para 
salvar a los judíos europeos durante la segunda guerra 
mundial. Fabricando pasaportes, principalmente pa-
raguayos, pero también de otros países de América 
Central y del Sur, incluida Argentina, lograron salvar 
del Holocausto a un importante grupo de judíos euro-
peos. Terminó su carta, escribiendo que la historia de 
la misión polaca en Berna es la historia del heroísmo 
polaco y la contribución polaca para salvar a aquellos 
cuyas vidas corrían más peligro. Esta es una historia 
de la que estamos orgullosos como polacos y que que-
remos contarles. Por eso es tan importante traducir 
publicaciones como el libro de la Dra. Drywa a otros 
idiomas y ponerlas a disposición de los lectores de 
otros países.
Abrir un libro siempre es brindar cultura, y abrir uno 
como el que hoy nos convoca es, además, hacer me-
moria, dijo el Diputado Nacional Roy Cortina, anfi -
trión del acto. El libro y la película “Polmission: Los 
secretos de los pasaportes”, constituyen dos elemen-
tos de notable valor histórico en la reconstrucción 
de la memoria, cuyas historias tocan notablemente 
a Buenos Aires en varias oportunidades, como por 
ejemplo, los invaluables aportes de Stefan Ryniewicz 
que, desde la conducción del Club Polaco en nuestra 
ciudad, acompañó y generó recursos para la comuni-
dad polaca y el centro que  encabezaba. Además de 
las entidades judías que se organizaron en la Argenti-
na para brindar ayuda humanitaria en aquel momento 
tan difícil, añadió.

El documental “Polmission: Los secretos de los pa-
saportes” dirigido por Jacek Papis y producido por el 
Instituto de Memoria Nacional de Polonia se centra 
en la internacional red de diplomáticos de ayuda y 
principalmente en el destino de quienes lograron so-
brevivir gracias a los pasaportes sudamericanos. Los 
principales interlocutores son los sobrevivientes o sus 
descendientes, lo que hace que la película también sea 
un registro documental de destinos individuales ex-
traordinarios, cada uno de los cuales sería adecuado 
para una gran producción por separado. El documen-
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tal revela también la internacionalidad de esa acción 
en la que fueron salvados no solamente los judíos po-
lacos. Además de los sobrevivientes, la película tam-
bién presenta a historiadores e investigadores quie-
nes intentan descubrir la verdad, abordar problemas 
hasta ahora inexplicables y responder las preguntas 
más apremiantes. El documental se puede ver en el 
canal de YouTube del Instituto Polaco de Cultura en 
España.

La versión digital del libro “LA LEGACIÓN DE 
LA REPÚBLICA DE POLONIA EN BERNA. UNA 
HISTORIA SILENCIADA” de la Dra. Danuta Drywa 
está disponible en la página web de la Embajada de 
Polonia en Buenos Aires.

La iniciativa de presentar el libro de Danuta Drywa 
“LA LEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE POLO-
NIA EN BERNA. UNA HISTORIA SILENCIADA” 
en la Legislatura fue del Diputado Nacional Roy Cor-
tina, tercer Vicepresidente de la Legislatura Porteña 
y Presidente de la Comisión de Cultura, a quien la 
Embajada de Polonia en Buenos Aires agradece la 
gestión.

Fuente: https://www.gov.pl/web/argentina/los-secre-
tos-de-los-pasaportes-libro

Nuestra Señora
de Częstochowa: Hi-
storia, oraciones y 
más…

Karol Józef Wojtyła, San Giovanni Paolo II (Jan 
Paweł II), afi rmaba sobre esta advocación de la 
Virgen María que “bajo la protección de la Santa 
Madre de Dios, buscamos refugio, y siempre tan 
unidos, junto a los niños y jóvenes de todo el mun-
do…”

ANNA MARIA GŁOWACZ | GŁOS POLSKI

(BUENOS AIRES) | 25 08 2022 - Un domingo de 
rezos, a las 11:00 h, en la sede espiritual de los po-
lacos Kosciol Polski w Buenos Aires, Iglesia Polaca 
en la República Argentina, en la calle Lucio Mansilla 
3847, de Buenos Aires, en que se llevó a cabo una
Santa Misa, celebrando la festividad de la Virgen de 
Czestochowa, Patrona de Polonia (26 de agosto), en 
la que participaron miembros la colectividad polaca 
así como representantes de las autoridades.
En su homilía dirigida a los fi eles, - el padre Wiesław 
Wisniewski – tras los saludos, comenzó diciendo 
acerca de la fi esta de la “Matka Boska Częstochows-
ka” y de la milenaria devoción en Polonia, que en el 
siglo XX se extendió por el mundo con el Papa pola-
co (Jan Paweł II / San Giovanni Paolo II).
Destacó luego, que el Papa Francisco (Papa Frances-
co), en el ámbito del viaje apostólico a Polonia, y en 
el marco la Jornada Mundial de la Juventud, 2016 
en Cracovia, también él peregrino, visitó la Casa de 
Jasna Góra de la Patrona de Polonia, en el Santuario 
de la nación, donde presidió el jueves 28 de Julio, 
la Santa Misa en Częstochowa, en ocasión del 1050° 
aniversario del bautismo de Polonia.

Una devoción que nos une a todos
El p.Wieslaw, – prosiguió su homilía diciendo – : “El 
antiguo monasterio de Jasna Góra (Monte luminoso), 
se convirtió a lo largo de los años en un destino cons-
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tante de grandes peregrinaciones devotas y es el lugar 
donde se encuentra la imagen de “La Madonna Nera”, 
llamada así afectuosamente y por su tinte oscuro con 
la que fue pintada, según la tradición, por San Lucas”.
Subrayando luego, la importancia del icono de Nues-
tra Señora de Częstochowa, (Obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej), – dijo – que es uno de los más ve-
nerados en Polonia y Europa y representa a la Santísi-
ma Virgen María que abraza al Niño Jesús con colores
que poseen un signifi cado profundamente teológico, y 
que según los estudiosos del arte, – añadió – la pintura 
sigue el modelo de la iconografía bizantina, Odighi-
tria: “Aquella que señala el camino”: María está indi-
cando a los fi eles que la Verdad se encuentra en Él, en 
Jesús, presentándolo como Salvador del Mundo.
Después dijo – sobre el icono original, que fue prác-
ticamente repintado, y a lo largo de la historia ha su-
frido varios atentados que le han dejado marcas en el 
rostro y cuello y cada vez que se intentaba restaurarlo, 
reaparecían los cortes en la cara.
Explicó luego, que se trata de una imagen muy que-
rida, a la que Juan Pablo II (San Giovanni Paolo II)”, 
que ha sido el más fi el devoto y le tenía especial de-
voción a la Virgen María, y conservaba una réplica en 
el altar de la capilla privada en la que pasaba horas 
rezando.
“Según la tradición, continuó diciendo, que el primer 
“retrato” icono pintado por S. Luca, de la Virgen Ma-
ría, después de la crucifi xión de Jesús, permaneció en 
Jerusalén hasta que fue descubierto en el Siglo IV por 
Santa Elena, madre del Emperador Constantino gran-
de, quien lo llevó a Constantinopla, donde permane-
ció por 500 años hasta que se convirtió en objeto de 
varias dotes y así fue como llegó a Rusia, a la región 
que más tarde se convirtió en la actual Polonia y tiem-
po después pasó a formar parte de las posesiones del 
príncipe polaco San Ladislao y las crónicas narran, 
que el príncipe se determinó a salvaguardar la imagen 
y fi nalmente y milagrosamente se queda
en Częstochowa, el 26 de agosto de 1382”.
“Más allá de los relatos de la tradición, – dijo el sa-
cerdote –, algunos especialistas han brindado lo que 
consideran explicación de dos teorías de la imagen de 
la Virgen Negra: que fue pintada entre el siglo VI y 
VII o a posteriori”.
Comentó luego – el p. Wiesław – acerca de los mu-
chos milagros atribuidos a la intercesión de Nuestra 
Señora de Częstochowska, que han estado íntima-
mente ligados a la historia de Polonia – explicó – que 
la documentación al respecto, se guarda en los archi-
vos de los Padres Paulinos en Jasna Góra.

“Uno de estos milagros” – subrayó – es el conocido 
como «El Milagro del Vístula»”, (Cud nad Wisłą), la 
épica batalla y la histórica victoria del ejército de Po-
lonia sobre el Ejército Rojo de la Unión Soviética, 
que se atribuye a la intercesión de la Virgen María 
en su advocación de Matka Boska Częstochowska el 
mismo año en que nació Karol Józef  Wojtyła (1920)”.
Luego continuó diciendo, que el 14 de septiembre de 
1920 cuando la Armada Roja Soviética se estableció 
sobre el río Vístula, el río más largo de Polonia, y se 
preparaban los soviéticos a invadir la ciudad de Var-
sovia, en todas las iglesias de Polonia se multiplica-
ron rezos y súplicas cuando los polacos confi aron su 
libertad a Dios y fueron a pedir a la Madre de Dios, la 
Virgen María, su intercesión y protección, mientras el 
general Józef Piłsudski, gran estratega y genio militar, 
preparaba la defensa.
- Dijo después – que en 1920, Polonia ganó la batalla 
a orillas del Vístula con una gran victoria, clave para 
la libertad de las naciones de Europa, y ocurrió en la 
solemnidad de la Asunción «Assumpta est Maria in 
caelum» (15 de Agosto), y en el día en que muchos 
afi rmaron haber visto en el cielo, en una nube, a la 
Santísima Virgen María.

ł
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Mar del Plata
La Primavera de Praga en Casa Bruzzone
Domingo 4.09.2022

Después de una larga temporada de invierno la co-
lectividad polaca de Mar del Plata tuvo un nuevo en-
cuentro con cine polaco en el Museo Casa Bruzzone. 
El Centro Cultural Cine Polaco MdP preparo para 
debatir una coproducción polaco-checa, Operacja 
Dunaj (Operación Danuvio), del Dir. Jacek Głomb. 
Operación “Danubio” - es el nombre en clave dado 
a la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en 
Checoslovaquia en 1968. La película se desarrolla 
en el inicio de la invasión por parte de los países del 
Pacto de Varsovia, mostrando la participación de la 
Polonia Popular.
El director concibió acertadamente la obra como una 
comedia para llamar la atención del público, y aunque 
ha habido muertos, no todo lo que es político va de la 
mano con lo humano. Los subtítulos fueron prepara-
dos por Cine Polaco.

Después de la función los concurrentes se han reu-
nido en la mesa para debatir y aclarar algunos temas 
relacionados con la película y su fondo histórico. No 
faltaron otros temas para compartir, especialmente de 

los viajeros y sus estadías en Europa. Se recordó a 
Josefi na Baltruszewicz, recientemente fallecida des-
cendiente de los polacos, participante en los eventos 
culturales de cine polaco. Se levantó varios brindis, 
uno de estos por Wladyslaw de 96 años, el inventor de 
la originaria vodka artesanal la que después se llamó 
la Tatowa.

En este ambiente, casi primaveral, las charlas fueron 
acompañadas por manjares dulces y salados caseros, 
ofrecidos por los mismos participantes. Como siem-
pre no faltó café y vodka principalmente.

En el evento participó Magda Konopacki, la anfi trio-
na del Museo Casa Bruzzone, la cual se sumó a las 
charlas enriqueciéndola. .El buen humor acompaño a 
todos

Fuente: https://www.cinepolaco.com/colectivi-
dad/2022/index.html

Colectividad Polaca reunida después de la función de cine "Operación Danuvio" del Dir. Jacek Głomb, orga-
nizado por el Centro Cultural Cine Polaco MdP en Museo Casa Bruzzone. Fot. Liliana Pawlowski
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favor escannear el ticket y enviar a: secretaria@

upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO 

GLOS POLSKI

Muchas gracias!

“Ustedes están presentes aquí, 
en Częstochowa… Que nunca se apague en vuestros 
corazones jóvenes el entusiasmo y la alegría de se-
guir a Jesucristo, nuestro único camino, nuestra su-
blime verdad, la razón de nuestra vida. Compartan 
con todos los demás jóvenes en todos los Países, y en 
la Europa sin fronteras, los ideales de fraternidad y 
amor que harán de nuestro mundo un lugar más hu-
mano, justo y amplio de hospitalidad”.

Links relacionados:
Peregrinación Apostólica a Polonia de Juan Pablo II (Giovanni 
Paolo II) Czestochowa - Jasna Gora -Lunes 4 de junio de 1979
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1979/
documents/hf_jpii_hom_19790604_polonia-jasna-gora.html
Oración que le dedicó Juan Pablo II la Virgen Negra de Czes-
tochowa Viaggio Apostólico di Giovanni Paolo II nel Santuario 
della Madonna di Jasna Góra 1997 - 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/travels/1997/do-
cuments/hf_jpii_spe_04061997_prayer.html
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej El sitio web ofi cial 
del Santuario de Nuestra Señora de Częstochowa en Jasna Góra 
y el Monasterio de los Padres Paulinos – Jasna Góra . 
https://jasnagora.pl/
El Papa Francisco en Jasna Góra / 2016
http://jasnagora.com/wydarzenie-10319
Santa Misa con ocasión del 1050° aniversario del Bautismo de 
Polonia, en Częstochowa
https://opusdei.org/es-ar/article/santa-misa-con-oca-
sion-del-1050deg-aniversario-delbautismo-de-polonia-en-czes-
tochowa/
Discurso de Juan Pablo II (Giovanni Paolo II) durante la vigilia 
de oración en Częstochowa
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1991/
august/documents/hf_jpii_spe_19910814_vigil-wyd.html
EUROPA/POLONIA - Encomendada solemnemente a la Virgen 
Negra de Częstochowa toda la Iglesia misionera / 
http://www.fi des.org/es/news/67091-EUROPA_POLONIA_En-
comendada_solemnemente_a_la_Virgen_Negra_de_Czesto-
chowa_toda_la_Iglesia_misionera

Contenidos de esta nota son propiedad de sus respectivos auto-
res (Material de archivo Historia & Kultury)
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