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sa que le merecieron el «Premio Literario Europeo».
Desde 1961 hasta su muerte vivió en California, donde ocupó la cátedra de Lenguas y Literatura Eslava de
la Universidad de Berkeley. En 1977 recibió el título
«El verdadero opio del pueblo es la creencia en la de Doctor Honoris Causa en Letras por la Universinada después de la muerte; el gran consuelo que trae dad de Michigan y en 1980 el Premio Nobel de Litepensar que no vamos a ser juzgados por nuestras ratura. Tradujo al polaco obras de Baudelaire, T. S.
traiciones, avaricia, cobardía y crímenes.”
Eliot, John Milton, Shakespeare, SimoneWeil, y Walt
Whitman. Falleció en Cracovia un 14 de agosto de
2004.
Su obra literaria se extiende al ámbito del ensayo y la
novela, pero con una adhesión absoluta a la poesía, y
una conﬁanza plena en el alma profética de la lírica.
En este género destacó su genio y ejerció mayor inﬂuencia, tanto en Polonia, como también en la muy
abundante literatura polaca del exilio. Miłosz concibe
al poeta como alguien que custodia la memoria cultural y la sensibilidad, necesarias para preservar la
dignidad humana y rescatarla de su oscuro destino.
Su obra juvenil canta la gloria de las cosas por lo que
son (en sus comienzos con marcado carácter catastroﬁsta y partidario de la estética del absurdo). En su
madurez, su poesía se hace más metafísica y dolorida.
En el ámbito de la no ﬁcción, contribuye al debate
sobre la posibilidad de llevar a cabo el trabajo cultural
como una acción política y social, y reﬂexiona sobre
la compleja relación entre la literatura y la sociedad
en las democracias populares. Tanto su poesía, como
toda su obra literaria, son la de un escritor testigo de
su tiempo: un hombre característico del siglo XX,
y, produce y reproduce en toda su obra esperanzada
conﬁanza en el ser humano; buscando el desarrollo
interno a través del intelecto espiritual, tocando los
valores más profundos.

Aniversario del nacimiento de
Czesław Miłosz

Fot: Artur Pawłowski - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0

La literatura polaca suele ser esencialmente ﬁlosóﬁca, de carácter profundo, humano, metafísico o espiritual, a veces profético. La creación artística polaca
está inserta en tres grandes cuestiones, la historia, el
anhelo de libertad, y la búsqueda de la recuperación
de la vida cotidiana y ordinaria -algo que parece muy
sencillo pero por muchos años estuvieron privados de
la misma-, estas cuestiones se presentan desde una
redención artística, Miłosz utilizaba el lenguaje y la
palabra, es un autor que comprendió perfectamente lo
que fue el S.XX, y eso explica un poco la diﬁcultad
que puede tener su poesía.

Czesław Miłosz (Šeteniai, 30 de junio de 1911- Cracovia, 14 de agosto de 2004) escritor, narrador, poeta,
ensayista y traductor polaco. Perteneció a la generación de los grandes escritores polacos de entreguerras. Su familia era originaria de Lituania, aunque
de lengua, tradición y cultura polaca. Al terminar
estudios universitarios en Wilno, lideró la vanguardia lírica con su grupo literario Zagary, del que fue
fundador. En 1930 publicó los primeros volúmenes
de poesía, mientras trabajaba en Polskie Radio. Durante la II Guerra Mundial participó activamente en
Fuente: PMS https://www.facebook.com/PMS-Ensela resistencia a la ocupación nazi. Posteriormente viañanza-de-Idioma-Polaco-Cultura-y-Tradiciones
jó a Washington como diplomático, y al romper con
su gobierno se exilió en Francia durante la década de
los años cincuenta, produciendo varias obras en pro-
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Los polacos recuerdan a
Paderewski
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ta y político polaco. Pueden conocerla en el video que
tiene este link: https://www.youtube.com/watch?v=xhRqy8gLkV8
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Polonia
fue ocupada, Paderewski viajó a Estados Unidos para
representar al Consejo Nacional Polaco en el Exilio.
Sin embargo, poco después, el 29 de junio de 1941
falleció en Nueva York. En 1992, sus restos fueron
trasladados a la Catedral de San Juan, en Varsovia.
Su personalidad carismática y la libertad con la que
abordaba la partitura lo convirtieron en una ﬁgura
destacada en los escenarios de todo el mundo. Paderewski fue uno de los polacos más reconocidos a nivel
mundial. Fue respetado no sólo por su talento como
pianista, sino también por su plena dedicación patriótica con su país.
Nota:
http://lavozdepolonia.com.ar/new/los-polacos-recuerdan-a-paderewski/#more-14386

Retrato de Paderewski (1892), obra de Edward Burne-Jones.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski

El 29 de junio se cumplen 79 años del fallecimiento de Ignacy Jan Paderewski, uno de los personajes
más destacados de la historia de Polonia. Fue pianista, compositor y se desempeñó también en la política,
llegando a ser primer ministro.
Durante su juventud, estudió en el Instituto de Música
de Varsovia. Más tarde, viajó a Berlín, a Viena y a París, donde continuó con su formación y dio sus primeros conciertos. Su talento musical lo llevó a realizar
giras por toda Europa y Estados Unidos. El Concierto
en la menor op. 17, la ópera Manru y la Sinfonía en
si menor op. 24 son algunas de sus obras más destacadas.
Entre 1909 y 1913 dirigió el Conservatorio de Varsovia. En esa época se empezó a notar públicamente su
patriotismo, cuando colaboró en la construcción de
la Sala Chopin de Varsovia y del monumento dedicado al compositor, cuando se cumplió su centenario en
1910. Años más tarde, decidió dedicarse a la política
y junto a Henryk Sienkiewicz se puso al frente del
Comité de Ayuda a la Víctimas de la Guerra. Cuando
terminó la Primera Guerra Mundial, y Polonia recuperó su independencia, asumió en 1919 el cargo de
Primer Ministro, Canciller y delegado de Polonia en
la Conferencia de Paz en París.
Ha circulado una curiosa historia vinculada al pianis-

86° Aniversario de la muerte de
Marie Curie- Skłodowska
¿Sabías que la primera mujer cientíﬁca en recibir un
premio Nobel fue polaca? ¿Y que también fue la primera persona en ganar dos premios Nobel?

Maria Salomea Skłodowska-Curie nació en Varsovia
en 1867. Tras terminar la escuela básica, no pudo ingresar a estudios superiores por ser mujer. Sin embargo, entró junto con su hermana a una universidad
clandestina polaca que admitía mujeres. A sus 24 años
decidió seguir con su formación en Francia, donde se
licenció en Física en la Universidad de París y luego
hizo el doctorado.
Para su tesis, eligió investigaciones sobre sustancias
(cont. pag. 4)
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radioactivas. Continuó el trabajo junto a su marido,
Pierre Curie, y en 1898 anunciaron el descubrimiento
de dos importantes elementos: el radio y el polonio
(en honor a su tierra natal), ambos más radioactivos
que el uranio. Pocos años más tarde, ﬁnalizó su doctorado y obtuvo el premio Nobel de Física. Pierre falleció en un accidente, por lo que su esposa ocupó
la cátedra de Física en la Universidad de la Sorbona,
convirtiéndose en la primera mujer catedrática en esa
reconocida institución.

Al continuar con sus investigaciones, Marie Curie
descubrió que la radioterapia podía ser un tratamiento
efectivo contra el cáncer. Gracias a este trabajo ganó
el premio Nobel de Química en 1911. A causa de la
radiación que recibió falleció el 4 de julio de 1934.
Su tumba se encuentra en el Panteón de la ciudad de
París (y fue la primera mujer sepultada allí). Es considerada por muchos como la madre de la física moderna y uno de los personajes polacos más destacados
de la historia.
• El hospital oncológico de la Ciudad de Buenos
Aires lleva su nombre: Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie”
• Hay un museo Maria Skłodowska-Curie en Varsovia - Polonia, dedicado a la vida y trabajo de
Maria Skłodowska-Curie. Está patrocinado por
la Sociedad Química Polaca y es el único museo
biográﬁco mundial dedicado a la descubridora del
polonio y el radio.
Nota: La Voz de Polonia

Misiones - Apóstoles
Distinción para la Colectividad
Polaca en Apóstoles
El conjunto Nasz Balet de Apóstoles y Juan Boyko,
presidente de la Colectividad Polaca de esa ciudad
misionera, fueron reconocidos con los Premios Andrés Guacurarí.

El 2 de mayo de 1817 tuvo lugar la Batalla de los
Apóstoles, dirigida por el Comandante Andrés Guacurarí. Esta batalla es muy importante para la provincia de Misiones porque puso ﬁn a las invasiones
portuguesas-brasileñas y después de la victoria de llegaron tiempos de paz y prosperidad. El comandante
Guacurarí es un héroe provincial y es muy querido
por todos. En honor a este hecho histórico, a partir
de 1996 la Municipalidad de Apóstoles creó los Premios a la Cultura Guacurarí, para reconocer el trabajo
de individuos y grupos que contribuyen al desarrollo
cultural de la ciudad. Cada año, el gobierno otorga
distinciones a diferentes personas destacadas por su
trabajo cultural.
(cont. pag. 5)
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Este año, los niños y jóvenes del Nasz Balet Apóstoles fueron premiados por su trabajo y contribución a
la cultura de la ciudad, valorando la fuerza de la cultura polaca, adaptada a nuestro cotidiano y la cooperación con otras colectividades. En este mismo acto,
también fue reconocido el sr. Juan Boyko, presidente
de la Colectividad Polaca de Apóstoles. Boyko fue
distinguido por su trayectoria de vida, en la que sirvió
a la comunidad y cultivó las raíces polacas que heredó
de sus padres.
Debido a la pandemia del Covid-19, la ceremonia fue
más sencilla que lo habitual. Pocas personas pudieron
participar, pero el evento fue muy emotivo, como lo
es cada año. Entre los participantes podemos mencionar a la Intendenta de la ciudad, M. Eugenia Safran,
al Ministro de Cultura de la Provincia de Misiones,
Joselo Schuap, a la Secretaria de Cultura, Estela Pereira, a la Secretaria de Turismo, Avelina Vizcaichipi,
al Presidente del Concejo Deliberante, Tito Polisuk ,
y a sus gabinetes.
Los jóvenes integrantes del Nasz Balet Apóstoles
agradecieron y compartieron esta distinción con todas las instituciones y personas que colaboraron con
ellos en este último año, en especial a las siguientes:
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, principalmente
a su Presidente Sr. Dariusz Piotr Bonislawski y a la
delegada para América del Sur, Sra. Joanna Grabek.
A Krysia Prazmowska y Roman Wojcicki, a Krysia
Misa, a Adriana Borowicz. A la Municipalidad de
Apóstoles, a la Intendenta M.E. Safran, a la Secretaria de Turismo Avelina Vizcaychipi y a la Secretaria
de Cultura Estela Pereira. Al padre Julio Centurión,
párroco de San Pedro Y San Pablo, al sacerdote Juan
Ruiz Diaz, vicario. Al padre Jorge Twarog, director
de la Misión Polaca de Sacerdotes en Argentina, al
padre Czeslaw Front, y al padre Pablo Chudzik.

NASZ BALET APOSTOLES EN
EL DIA DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA
EL 9 de julio de 2020, se cumple el aniversario
número 204, de la declaración de independencia de
la República Argentina.Argentina, es por excelencia un país amante de la
libertad, la importancia de la libertad se pone en
valor en el preámbulo de la Constitución Nacional:
“….asegurar los beneﬁcios de la libertad, para
nosotros, nuestra posteridad y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”
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Es un festejo muy importante para cada país,
especialmente para la República Argentina y para los
más de 500.000 polacos que eligieron la Argentina
como país para iniciar un nuevo futuro.El estado de cuarentena nos impidó festejar ese día
como nos gustaría, especialmente en la provincia de
Buenos Aires, donde llevamos más de 100 días de
estricta cuarentena.-

Sin embargo, en la ciudad de Apóstoles, provincia de
Misiones, la cuarentena no es tan estricta debido a los
pocos casos de COVID-19, que se han manifestado
en dicha provincia. Apóstoles fue la ciudad a la que
llegaron los primeros colonos polacos en el año 1897,
atraídos por la libertad que garantizaba el Preámbulo
de la Constitución Argentina.- Es por ello que todos
los años la colectividad polaca de Apóstoles, se une
al festejo del día de la Independencia y como no
puede ser de otra forma, los integrantes del conjunto
folklórico polaco, vestidos con trajes típicos,
desﬁlaron frente a la plaza San Matin, uniéndose al
festejo del día de la Independencia de la República
Argentina, y rindiendo tributo al suelo Argentino
en nombre de sus antepasados que llegaron aquí en
búsqueda de un futuro mejor.-
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Ciekawe witryny
internetowe
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca
1410)
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410) – Negatywna
odpowiedź króla Władysława Jagiełły na krzyżackie
żądania powstrzymania pomocy litewskiej dla powstania na Żmudzi wywołała w sierpniu 1409 wojnę z
Zakonem. Po krótkotrwałych walkach zawarto krótki
rozejm, który pozwolił obu stronom na przygotowanie się do ostatecznego starcia. Plan polski przewidywał atak na stolicę krzyżacką – Malbork. Na miejsce
koncentracji wyznaczono Czerwińsk, gdzie wojska
przeprawić się miały przez Wisłę.
Poza oddziałami polskimi liczącymi ok. 20 tysięcy
(w tym 18 tysięcy jazdy) w wyprawie uczestniczyły
wojska litewsko-ruskie liczące ok. 11,5 tysiąca (w
tym 11 tysięcy jazdy) oraz posiłki tatarskie w sile 2
tysięcy. Armia pod dowództwem króla Władysława
Jagiełły 9 lipca 1410 roku przekroczyła granicę krzyżacką. Po cofnięciu z przeprawy przez Drwęcę pod
Kurzętnikiem Polacy obeszli źródła tej rzeki, aby 15
lipca w okolicy wsi Grunwald, Łodwigowo i Stębark
natknąć się na nieprzyjaciela.
Dowództwo nad liczącymi ok. 27 tys. ludzi oddziałami zakonnymi (w tym 21 tys. jazdy) sprawował wiel-
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ki mistrz Ulryk von Jungingen. Bitwę rozpoczęło
uderzenie stojącej na prawym skrzydle lekkiej jazdy
litewskiej, która została jednak zmuszona do wycofania się. W czasie starcia ciężkozbrojnych Krzyżacy
zdołali rozproszyć prawe skrzydło wojsk polsko-litewskich, ale dzięki waleczności pułków smoleńskich
i wojsk koronnych stojących w centrum i ich wsparciu przez Jagiełłę oddziałami odwodowymi udało się
przetrzymać krytyczny moment.
Wracające z pościgu za Litwinami grupy krzyżackie zostały rozbite, a odwody polskie użyte następnie do dalszej walki. Niepowodzeniem zakończył
się manewr poprowadzony przez wielkiego mistrza,
który na czele dużego oddziału próbował wyjść przez
prawe skrzydło polskie na tyły wojsk Jagiełły. Grupa
ta została otoczona i w większości wycięta. Podobny
los spotkał oddziały krzyżackie na lewym skrzydle
polsko-litewskim. W ostatniej fazie bitwy zdobyto
rozłożony pod wsią Grunwald zakonny obóz.

Bitwa pod Grunwaldem – klęska wojsk krzyżackich (ryc. Daniel
Malak/TwojaHistoria.pl).

Bitwa zakończyła się całkowitym sukcesem wojsk
polsko-litewskich. Po stronie krzyżackiej zginęło ok.
18 tys. ludzi, a 14 tys. dostało się do niewoli. Zginęła
cała starszyzna zakonna, z mistrzem Ulrykiem na
czele. Zwycięstwo grunwaldzkie miało szczególne
znaczenie moralne i prestiżowe, załamało bowiem
ostatecznie mit niepokonanego Zakonu.
Bitwa pod Grunwaldem – ustawienie wojsk i rozbicie prawego
skrzydła wojsk sprzymierzonych (ryc. Daniel Malak/TwojaHistoria.pl).

Autor hasła:
Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie
Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.
Źródło:
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/leksykon-bitew/bitwa-pod-grunwaldem-15-lipca-1410/

Bitwa pod Grunwaldem – atak odwodu krzyżackiego (ryc. Daniel Malak/TwojaHistoria.pl).
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Lech, Czech i Rus
LEGENDY WIELKOPOLSKIE

W dawnym wieku Słowiańskie plemiona, żyły w
dobrobycie i zgodzie ze sobą, zamieszkując dalekie
kraje. Na ich czele stali, mężni bracia: Lech, Czech
i Rus.
Władcy Ci byli zarówno mężni w boju jak i mądrzy
we władzy. Poddani wiedli wspaniałe życie, cisząc
się dobrobytem jaki nastał za panowania trzech braci. Słowiańskie plemiona szybko zaludniły obszar,
którym rządzili, tak, że zaczęli obawiać się głodu.
Z tej to przyczyny bracia zwołali naradę, na której nie
zabrakło ich rodziny i przyjaciół. Pomysł władców
nie przekonywał ludzi, jednak zważając na trudną
sytuację, postanowiono opuścić tą krainę i poszukać
odpowiedniego miejsca do osiedlenia się. Kilka dni
trwały przygotowania do wyprawy. Nie można było
jednak długo tego odwlekać, i tak wszystkie rodziny
opuściły swoje dotychczasowe domy wyruszając w
nieznane krainy. Zarówno młode kobiety z dziećmi
jak i starcy jechali na wozach by nie opóźniać marszu.
Z przodu i z tyłu wielkiego orszaku szli zbrojni, aby
móc chronić ludność i ich dobytki. Nieznane krainy
często budziły w ludziach strach. Podróż przez ciemne
gąszcze, gdzie czają się różne stwory nie należy do
najbezpieczniejszych.
Podróż nie była lekka, często napotykano rzeki, które
spowalniały wędrujący naród. Co jakiś czas zbrojni
wykazywali się zręcznością, odganiając stada wilków
i broniąc ludzi przed dzikimi plemionami. Mimo
lęków i trudów podróży Słowianie pokładali nadzieje i wierzyli w mądrość swoich królów. Przez całą
podróż gorliwie modlili się do bogów o bezpieczne
dotarcie do celu. Mijały tygodnie, aż wreszcie ujrzeli
wielkie obszary żyznych równin. Liczne rzeki przecinające teren mieniły się w słońcu. Gdy nadszedł czas
postoju Rus przemówił do swych braci:
- Ludzie moi są już zmęczeni trudami tych poszukiwań. Wiem, że tutaj będzie nam dobrze, tu właśnie
będzie nasza osada. Na tych równinach powstaną
nasze domostwa.
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Czech i Lech pożegnali się z bratem, składając przy
tym obietnice, że jeszcze się spotkają. Pozostali bracia ruszyli w stronę słońca, które akurat było w zenicie. Wybrali tę drogę ze względu na Czecha, który
lubił promienie słoneczne i ich ciepło. Podróżowali wiele dni, aż ich oczom ukazały się wielkie góry.
Tam też rozbili obóz. Czech spoglądał z podziwem na
wysokie góry i rzekł do brata:
- Ukochałem ciepło słońca, gdzie będę mógł być
bliżej niego, jak nie na tak wysokich górach? Ziemi
są tu żyzne. Więc dalej bracie musisz podążać sam, ja
i mój lud osiedlimy się tutaj.
Lech wiedział, że musi dalej szukać miejsca dla swego
ludu, jednak trudno było rozstawać mu się z bratem.
Nadszedł w końcu dzień w którym pożegnał Czecha,
zanim jednak odjechał w swoim kierunku przypomniał bratu o złożonej przez trzech braci przysiędze,
że jeszcze się spotkają. I tak Lech ruszył w drogę.
Po wielu dniach marszu gdy rozbijano obóz, Lech
rozglądał się uważnie po całej okolicy. Spodobał mu
się widok rzek w których było mnóstwo ryb, lasy w
których było dużo zwierzyny i żyzne ziemie, których
pozazdrościli by mu bracia. Spoglądając na swój lud
widział zmęczenie i wyczerpanie nieustanną podróżą.
Postanowił więc przemówić:
- To koniec naszej podróży. Tu zbudujemy naszą
osadę. W głębi duszy mam pewność , że to jest nasze
miejsce i tu powinniśmy pozostać.
Lud Lecha mimo iż ufał osądowi swego króla był
bardzo religijny i zapragnął aby bóstwa dały jakiś
znak, że to faktycznie koniec ich trudów podróży. W
tej właśnie chwili nad ich głowami rozległ się wrzask.
Wszyscy unieśli głowy i ujrzeli wielkiego, majestatycznego orła o mieniących się białych piórach. Wielki
ptak właśnie lądował w swym gnieździe na szczycie
wielkiego dębu. To był niesamowity widok, ujrzeć
tak pięknego , białego orła na tle czerwonego, zachodzącego słońca. Wszyscy ujrzeli w tym znak od
bogów, którego tak pragnęli.
Tam gdzie początkowo rozbito obóz wyrósł ogromny
gród. Na pamiątkę orła, który zwiastował im koniec
podróży nadano osadzie kształt orlego gniazda. Gród
nazwano Gnieznem, a biały orzeł na czerwonym tle
od tamtej pory był godłem rodu Lecha, a następnie
całego narodu polskiego, który wywodzi się z tego
właśnie rodu.
Źródło: https://www.polskatradycja.pl/

Str. 8

Głos Polski Buenos Aires, Nr 07 / 2020

(5263)

60 LAT KAPŁAŃSTWA O. HERKULANA ANTONIEGO WRÓBLA
1960 - 26 CZERWCA – 2020
NIEDZIELA 28 CZERWCA 2020 – MARTIN CORONADO
Czcigodny Jubilacie O. Herkulanie
Drodzy Bracia Kapłani - Siostry Zakonne
Bracia i Siostry
Dnia 2 grudnia 1966 roku O.
Herkulan Wróbel - stanął na argentyńskiej
ziemi, aby rozpocząć pracę duszpasterską
wśród Polonii w Polskim Ośrodku
Katolickim
OO.
Franciszkanów
(Bernardynów) w Martin Coronado,
nazywanym przez wszystkich Rodaków w
Argentynie – „Maciaszkowo”.
Pragniemy dziś Bogu wyśpiewać
radosne „Te Deum” za niezwykły
diamentowy jubileusz 60 lat sakramentu
kapłaństwa naszego współbrata
O.
Herkulana. Nasza wdzięczność Bogu dziś
wyrażona poprze tę radosną
i podniosłą
uroczystość jubileuszową, wpisuje się w
Księgę Wydarzeń Maciaszkowa. Gromadzi
nas dziękczynienie, i zasadnym jest,
abyśmy uświadomili sobie, za kogo i za co
Panu Bogu dziękujemy. Przede wszystkim
dziękujemy Panu Bogu za Ciebie O.
Herkulanie, za Twoje życie i powołanie
kapłańskie w zakonne św. Franciszka z
Asyżu.
Św. Jan Paweł II, tak bliski naszym sercom, a Tobie szczególnie, bo 60 lat temu dnia 26 czerwca
1960 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk Biskupa Karola Wojtyły ówczesnego Biskupa pomocniczego w
Krakowie, dziś Świetego Papieża Jana Pawła II przyjąłeś Święcenia Kapłańskie - tak mówił: „Każde
powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie
przerasta człowieka… Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy… Dlatego też,
gdy w różnych okolicznościach, na przykład z okazji kapłańskich jubileuszy , czy jubileuszy życia zakonnego,
mówimy o powołaniu i dajemy o nim świadectwo, winniśmy to czynić w postawie wielkiej pokory, świadomi,
iż Bóg nas „wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego
postanowienia i łaski” (2 Tm 1,9). Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzkie słowa nie są w stanie
udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie” (Dar i Tajemnica, I).

Czcigodny Jubilacie, otrzymawszy od Boga ewangeliczny skarb: łaskę powołania, nie ukryłeś tego
skarbu, ani też nie zachowałeś go tylko dla siebie. Pomnożyłeś powierzone Ci dary i talenty. Maryja była i nie
przestaje być na drodze Twojego życia Drogowskazem i Przewodniczką!
(c. d. na str. 9)
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Co więcej, sam doświadczywszy owej pomocy
nieustającej ze strony Niepokalanej Matki, zawsze
innych do ufności Bogu przez Maryję zachęcasz!
Nie trzeba więcej słów. Jeśli dziś dziękujemy
za dar Twojego powołania kapłańskiego i misyjnego,
to w sposób szczególny dziękujemy za to świadectwo
miłości i przywiązania do Matki Najświętszej!
60 lat głoszenia Słowa Bożego. Twoja
działalność duszpasterska na trwałe wpisała się w tym
miejscu, gdzie poświęciłeś najlepsze lata swojego
życia na pracę duszpasterską wśród Rodaków z
nad Wisły. Zawsze byłeś i jesteś prawdziwym
Ambasadorem Polski.
54 lata pracujesz na rzecz Kościoła i naszej
Ojczyzny, służąc dla naszych sióstr i braci Rodaków
mieszkających na argentyńskiej ziemi. Polska
w
Twoim sercu od zawsze zajmowała i zajmuje bardzo
ważne miejsce.
Prymas Polski - śp. Józef Kardynał
Glemp, w czasie I Zjazdu Polonii
i Polaków z
zagranicy w Krakowie w 1992 roku – powiedział :
„Myślę, że Polska musi wiele zawdzięczać Polonii.
To dzięki Polonii, Polska jest bardziej i bliżej obecna
we wszystkich krajach w całej rodzinie ludzkiej. Ale
i Polonia potrzebuje Polski, bo przez Polskę, przez
łączność z nią może wnosić coś więcej, coś innego
w rozwój kraju zamieszkania”.
Naszego
jubilata
–
O.
Herkulana
nazwamy -”ambasadorem polskości” – bo jako
misjonarz reprezentuje Rzeczypospolitą i Polski
Kościół, dając piękne świadectwo wartościom,
polskości i jej kulturze, opartej na wierze
chrześcijańskiej. Swoją posługą Czcigodny jubilat
zyskał sobie uznanie, autorytet, szacunek i miłość
wielu pokoleń Polaków zamieszkałych w Argentynie
– Ojczyźnie Papieża Franciszka.
Dzisiaj jest to dzień wdzięczności Panu Bogu
za naszego polskiego misjonarza – O. Herkulana,
że przez te wszystkie lata pomnażał talenty dane
przez Pana, służąc nimi całemu Ludowi Bożemu w
Argentynie. Przepełnieni wdzięcznością życzymy
czcigodnemu jubilatowi radości z dobrze spełnionego
dzieła, dobrych ludzi i przyjaciół, oczywiście zdrowia,
aby Chrystus odwdzięczył się Tobie za te wszystkie
lata posługi Swoją bliskością.
Czcigodny Jubilacie - na dalsze lata życzymy
Ci, abyś w dobrym zdrowiu i mocy Ducha Świętego
wypełniał swoje kapłańskie i zakonne posłannictwo
w służbie Kościołowi i Ojczyżnie.
Łączy Cię, Dostojny Jubilacie, miłość do
Chrystusa, do Jego Kościoła, do Matki Najświętszej
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i… do Św. Jana Pawła II. Tak!
Święty Papież Jan Paweł II nauczał: „Każdy
kapłan niesie ze sobą szczególne błogosławieństwo!
W każdym kapłanie bowiem jest sam Chrystus.
Jeśli więc Św. Cyprian powiedział, że Chrześcijanin
jest „drugim Chrystusem”, to tym bardziej można
powiedzieć: Kapłan jest drugim Chrystusem”.

Dziękujemy Ci za to świadectwo wiary i miłości!
Dziękujemy za tę ludzką twarz współczesnego
zakonnika, która jest piękna, autentyczna i bez słów
przemawiająca i w ten sposób przybliża nas do
Chrystusa i Jego Matki!
Dziś możesz sięgnąć do słów Psalmisty
i powtórzyć za nim wdzięcznym sercem: „Czym
się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.”
Dostojny Jubilacie. Dziękując razem z
Tobą za 60 lat kapłaństwa, całujemy z szacunkiem
i miłością Twoje ojcowskie kapłańskie dłonie, a
nasze – do Ciebie skierowane życzenia pragniemy
wyrazić słowami, które wypowiedział osobiście Św.
Jan Paweł II w dniu 19.08.2002 r., gdy po raz drugi
nawiedził Bernardyńskie Sanktuarium Kalwaryjskie
w Jubileuszowym roku 400 lecia jej powstania.
Całym sercem prosimy Matkę Najświętszą, Panią
Kalwaryjską, by upraszała Ci siły ciała i ducha,
abyś do końca wypełnił misję, którą zlecił Ci
Zmartwychwstały Chrystus!
Diamentowy Jubilacie - Niech Cię Jezus
Chrystus błogosławi i dalej łaskawie prowadzi drogą
pracy kapłańskiej we franciszkańskiej wspólnocie,
a Królowa Polski - Matka Boska Częstochowska,
Matka kapłanów wyprasza
Ci łaski, siły i zdrowie,
abyśmy wspólnie razem nadal pracowali dla naszych
Rodaków i chwały Bożej. Wiele błogosławieństwa –
Drogi Ojcze Herkulanie. Amen.
o. Jerzy Twaróg
Rektor PMK
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Warszawa, dnia 26 kwietnia 2020 roku

Ks. major pilot Szczepan Walkowski
Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny
Dokładnie w dniu 20 listopada 2013 r. w kolejną rocznicę
urodzin Ks. Szczepana Walkowskiego rodem z Wieruszowa w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w
Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, odbyła się uroczysta sesja połączone z otwarciem wystawy pt. „Ks. major pilot Szczepan Walkowski – sercem Polak, Przyjaciel
Argentyny’’. Organizatorzy uroczystości to: Towarzystwo
Historyczne im. Szembeków w Warszawie, Biblioteka
Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie, Stowarzyszenie Polsko - Argentyńskie. Patronat Honorowy
nad uroczystością otwarcia wystawy objęła: Ambasada
Argentyny w Polsce, Pan Minister dr Jan Stanisław Ciechanowski Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Pan Burmistrz Tomasz Kucharski – Dzielnicy Praga
- Południe
m.st. Warszawy. Patronat natomiast
medialny objęła Telewizja Polonia oraz Tygodnik Ilustrowany w Wieruszowie.
Gośćmi i uczestnikami uroczystości byli m.in. Pani Adriana Marosz Przedstawiciel Prezydenta R.P. Bronisława
Komorowskiego, Ks. Komandor Ryszard Preus z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Pan Jacek Perlin Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ks. Marcin
Iżycki Przedstawiciel Arcybiskupa Henryka Hosera z Kurii Warszawsko - Praskiej, Pan pułkownik Artur Gałecki
Przedstawiciel Dowództwa Sił Powietrznych Wojska Polskiego, Pan dr Eugeniusz Noworyta Prezes Stowarzyszenia Polsko – Argentyńskiego, Pan Mirosław Szkultecki
również ze Stowarzyszenia Polsko – Argentyńskiego, Pani
dr hab. Katarzyna Materska Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Pan pułkownik Zbigniew Jegliński Przedstawiciel Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa
Obrony Narodowej R.P.
Uroczystą sesję poświęconą ks. majorowi pilotowi Szczepanowi Walkowskiemu otworzyli: Z-ca Burmistrza Dzielnicy Pan Jarosław Karcz oraz główny organizator Prezes
Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysław Ryszard Szeląg. Prezes Władysław Szeląg w swym referacie ukazał postać Księdza Szczepana
Walkowskiego, zarówno jako kapłana, pilota, kapelana
Lotniczych Dywizjonów Polskich w okresie II wojny
światowej, ale i jako oddanego duszpasterza Polaków w
Argentynie. Zasługi Kapelana Polskich Lotników i jego
wkład w budowanie ich niepodległego ducha patriotyzmu
w walkach powietrznych w Bitwie o Anglię, a tym samym
o Wolną i Niepodległą Polskę docenili na tej uroczystości: zarówno Prezydent R.P., Ordynariat Polowy Wojska
Polskiego, Minister Spraw Zagranicznych R.P., Dowódca
Sił Powietrznych Wojska Polskiego, Minister Obrony Narodowej, a także Przedstawiciel Ambasady Argentyny w
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Warszawie oraz inni zacni Goście tej uroczystości.
Pan Władysław Ryszard Szeląg jako prelegent przybliżył
wszystkim zebranym postać Księdza Szczepana Walkowskiego.
Ksiądz Szczepan Walkowski urodził się w Wieruszowie w
województwie łódzkim dnia 20 listopada 1912 roku, z ojca
Stanisława i matki Eleonory z domu Wolnych. Spośród jedenaściorga rodzeństwa, pięcioro zmarło w wieku dziecięcym lub we wczesnej młodości. Wówczas Szczepan stał
się drugim pod względem starszeństwa w pozostałej przy
życiu szóstce rodzeństwa. Nad ukształtowaniem osobowości Szczepana i jego rodzeństwa, troskliwą opiekę roztaczali rodzicie. Również duży wpływ wywarła nań, panująca w domu ogólna atmosfera religijności i patriotyzmu,
żywe tradycje, rodzinne pamiątki oraz wspomnienia historycznej przeszłości miasta Wieruszowa, roztaczająca się
z okien na piętrze rodzinnego domu czarująca panorama
kościoła Świętego Rocha. Dziadek Aleksy Walkowski, poślubił córkę Tomasza Zaczyńskiego, ziemianina i ówczesnego Burmistrza Wieruszowa – Antoninę Zaczyńską. W
pamięci młodego Szczepana głęboko zapisała się postać
pradziada Tomasza Zaczyńskiego, który za pomoc udzieloną w Powstaniu Styczniowym, został powieszony przez
Moskali na Rynku Wieruszowskim. Syn jego – zmarł w
Odessie. Miasto zaś zostało ukarane w roku 1870 zdegradowaniem istniejącej od roku 1417 Republiki Wieruszowskiej do pozycji zwykłej gminy. Od wczesnej młodości
Szczepan posługiwał jako ministrant do Mszy Świętej.
Później został opiekunem Koła Starszych Ministrantów.
Przez całe lata uczestniczył w pieszych pielgrzymkach
do Węglewic, na Jasną Górę oraz jeździł na odpusty do
Ochędzyna, Mikorzyna i do Matki Bożej na Bralińskie
Pólko. Kochał przyrodę i lubił piesze wędrówki po Tatrach, szlakiem „Orlich Gniazd” oraz lubił zwiedzać ruiny
zamku w Bolesławcu. Jego Rodzice byli bardzo czynnie
zaangażowani i w działaniach organizacji kościelno - charytatywnych, poświęcając również swój czas i wsparcie
materialne na tę działalność. Młody Szczepan także brał
udział w charytatywnych zbiórkach ulicznych. W okresie
Bożego Narodzenia, występował w sztukach scenicznych
z których dochód przeznaczony był na cele dobroczynne.
W okresie Bożego Narodzenia ubiera „Żłóbek”, w czasie
Wielkanocnym Grób Chrystusa, a w okresie Bożego Ciała
– ubiera ołtarz. Podczas nauki w Kępińskim Gimnazjum
był animatorem skautingu, później harcerzem na terenie
Powiatu Kępińskiego. Późniejszy okres gimnazjalny, to
niepodzielne zaangażowanie się w pracy organizacyjnej w
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Po krótkim okresie zostaje Prezesem tego Stowarzyszenia. Funkcję tę pełni aż do wstąpienia do Wyższego Seminarium
Duchownego w Krakowie. Uprawienie sportu i praca w
organizacji zajmują mu dużo czasu. Uprawiał różne dziedziny sportu: brał udział w zawodach strzeleckich, grał w
siatkówkę, uprawiał jazdę szybką i ﬁgurową na lodzie, a
także szermierkę na szpady, uprawiał żeglarstwo morskie,
jak tez rzut oszczepem, dyskiem oraz kulą i biegał sportowo. Nade wszystko jednak lubił wioślarstwo kajakowe
(c. d. na str. 13)
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i pływanie w Prośnie. Największą jednak pasją młodego
Szczepana była jednak jego praca w organizacjach społecznych. Jako Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży organizuje wycieczki kajakowe w kierunku źródeł Prosny i do Warty oraz bierze udział w spływie gwiaździstym
do Bałtyku. Szczepan pomimo tylu zajęć, uczy się bardzo
dobrze w gimnazjum w Kępnie. Po ukończeniu gimnazjum Ojciec znając jego zamiłowania sportowe, oﬁarowuje mu w prezencie karabinek sportowy. Na kilka przed
wybuchem II wojny światowej, inicjuje młody Szczepan
obchody Dni Morza w których udział wzięły miejscowe
organizacje i ówczesne władze miasta Wieruszowa i Starosta Wieluński. Na brzegu rzeki przepływały dziesiątki kajaków, obudowanym na kształt okrętów, statków - łabędzi,
gondole oraz wielkie tratwy na których Harcerze, Sokoły
i osoby rzemiosła eksponowały swoje zajęcia rzemieślnicze. W toń fal rzeki Prosny rzucano wianki świętojańskie,
a na podium grano sztuki sceniczne. Były też popisy gimnastyczne i występy zespołów regionalnych. Chór kościelny śpiewał pieśni patriotyczne, powstańcze, wojskowe i
ludowe. Wieczorem ognie sztuczne rozbłyskiwały pod
granatową kopułą nieba, a ogniska uzupełniał atmosferę
czaru aksamitu nocy świętojańskiej. Inspiracje, organizacja i praca kontynowania przez Szczepana odbywały się
przy współpracy patrona Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży – księdza Stanisława Wacławika, jakże bogato
uposażonego duchem i sercem kapłana, społecznika i patrioty. Młody Szczepan ukończył 8 - klasowe gimnazjum
klasyczne w Kępnie. Szczepan po ukończeniu gimnazjum
wszystkich zaskoczył swoją decyzją studiów kapłańskich
w Seminarium w Krakowie. Szczepan studiował ﬁlozoﬁę
i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu
studiów w dniu 25 czerwca 1939 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. W niedzielę 2 lipca 1939 roku odprawia
w kościele wieruszowskim swoją pierwszą Mszę Świętą.
Uczta prymicyjna była ostatnim spotkaniem przy stole w
pełnym składzie Rodzinnym. Po dwóch tygodniach pracy
duszpasterskiej na paraﬁi w Lututowie, wybucha II wojna
światowa. Ks. Szczepan Walkowski pisze: „Pierwszego
września 1939 roku z rana udałem się rowerem
do Wieruszowa, aby zobaczyć się z rodziną. Zbliżając się do toru kolejowego, w miejscu gdzie
przecina on szosę pod miastem, znalazłem się
w otoczeniu kilku sztubaków z Gimnazjum Kępińskiego i moich kolegów gimnazjalnych, wówczas już studentów Uniwersytetu Poznańskiego.
W cywilnych ubraniach trzymali w rękach stare
karabiny z arsenału kępińskiego, nalegając bym
nie ośmielił się nawet zbliżyć do miasta, albowiem według wszelkiego prawdopodobieństwa
znajdują się tam już wojska niemieckie. Wierz mi
jak żal mi było owych kolegów, którzy sądzili,
że powstrzymają kolumnę pancerną nieprzyjacielską z ich uzbrojeniem, na tej właśnie szosie
której strzegli. W domu rodzinnym nie zostałem
nikogo. Dom był zamknięty. Nie chciałem wtar-
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gnąć jak intruz, aby przynajmniej zabrać jakąś
pamiątkę, jakąś fotograﬁę. Przeczuwałem podświadomie, że w progach jego znaczę swoją
stopą mój ostatni ślad. Wróciłem wieczorem do
Lututowa, by zabezpieczyć Najświętszy Sakrament i uchodzić przed zbliżającymi się wojskami
niemieckimi. Ruszyłem w stronę Sieradza i Warszawy. A potem znaną już droga wrześniową,
prowadzącą mimo słupów granicznych, do Rumunii, Jugosławii i słonecznej Italii”.
W Rzymie Ksiądz Szczepan zapisuje się na Wydział
Teologii, aby się doktoryzować. Na wieść przystąpienia
Mussoliniego do koalicji z Adolfem Hitlerem oraz po
informacji o zawiązaniu się Armii Polskiej we Francji,
udaje się tam w grudniu 1939 roku. Wstąpił na ochotnika
do organizowanej w Coetguidan Podchorążówki, którą
ukończył w stopniu kaprala. Po ukończeniu Podchorążówki
Biskup Józef Gawlina mianował go kapelanem. Kapral
Szczepan Walkowski chciał udać się na front wspólnie z
Brygadą Podhalańską. Niestety Biskup Polowy uważał że
Ks. Szczepan powinien zostać na miejscu. Udał się więc
do miejscowości nad kanałem La Manche, jako kapelan
Zapasowego Ośrodka Oﬁcerskiego, Tam zastał młodego
oﬁcera Szczepana Walkowskiego upadek Francji.19
czerwca 1940 roku.
W nocnej przeprawie przez Kanał
popłynął statkiem do Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1940
roku Biskup Polowy mianował Go Kapelanem Lotnictwa
Polskiego w Anglii. Odtąd poczuł się w „swoim żywiole”.
Nauczył się latać samodzielnie, będąc kapelanem przez
dwa lata. Najpierw ukończył Szkołę Pilotażu w centralnej
Anglii, później otrzymał przydział do Dywizjonu
Bojowego 304 w którym na Wellingtonach patrolował
Zatokę Biskajską, wypatrując za niemieckimi łodziami
podwodnymi. Będąc w latach 1941 – 1943 kapelanem w
Polskiej Szkole Pilotażu, zakłada w Nottingham świetlicę
lotniczą w budynku katolickim przylegającym do katedry.
W Newton urządził w jednym z hangarów kaplicę dla
polskich pilotów.
Ksiądz Szczepan Walkowski jest także Przyjacielem Argentyńczyków i Argentyny. W dniu 27 kwietnia 1949 roku
otrzymuje zgodę i nominacje Władz Kościelnych na pracę wśród Polonii w Berazategui, a następnie również w
Qulimes. W ciągu nie całych dwóch lat tworzy na terenie
Buenos Aires olbrzymią polska placówkę duszpasterską,
która także obejmuje rzesze Polaków zamieszkałych w
Qulimes, Villa Bosco, Villa Dominico, Platanos Sarandi.
Zakłada również „Stowarzyszenie Lotników Polskich w
Argentynie”. W latach 1957 – 1962 za własne fundusze
zakupuje cztery parcele ziemi z zabudowaniami w Ezepaleta. Nieskończony budynek mieszkalny przerabia na kaplicę, kancelarię i probostwo. Drugi drewniany trzyizbowy domek przeznacza na pomieszczenie zorganizowanego przez siebie polskiego ośrodka młodzieżowego, gdzie
zbierają się członkowie „Koła Przyjaciół Harcerstwa”.
Ksiądz major pilot Szczepan Walkowski redaguje pierw(c. d. na str. 14)
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sze polskie czasopismo harcerskie w Argentynie pt. „Nasz
Znicz”, wydawane przez Komendę Chorągwi Harcerskiej.
Na placu przed probostwem organizuje polskie rozgrywki
sportowe. Obok domu paraﬁalnego wybuduje Dom Starców na początek na 20 łóżek.
W swoim liście do Księdza Biskupa Władysława Rubina
z dnia 16 lipca 1968 roku informuje: „W roku 1966 rozpocząłem budowę kościoła na moim terenie i tu
również z moimi zasobami oszczędności. Dotychczasowy mój wkład wynosi 1.600 000 tysięcy
pesos argentyńskich i nadal będę łożył z moich
pieniędzy na jego budowę. Liczę na poparcie Polaków … . Sądzę, że w ciągu dwóch lat odprawię
w nim pierwszą Mszę Świętą, o ile Bogu będzie
się tak podobało. Na razie stoi już szkielet żelbetonowy nowego kościoła. Uzyskałem ostatecznie
zezwolenie na budowę kościoła od władz państwowych. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem
wieczny, dlatego założyłem „Polski Instytut Katolicki” w Qulimes w dniu 11 września 1966
roku. Natychmiast po przyjeździe do Argentyny
zająłem się zorganizowaniem polskich szkółek
dla dzieci polskich w których osobiście, jak też
z pomocą dobranego personelu nauczycielskiego
prowadzę nauczanie po polsku religii i przedmiotów ojczystych. Działalność tą podjąłem samodzielnie, zanim na terenie Argentyny powstała
„Polska Macierz Szkolna”.
Za swój wysiłek i zaangażowanie Ksiądz Szczepan Walkowski zostaje wybrany Wiceprezesem Związku Polaków
w Argentynie, a następnie Członkiem tego Komitetu, W
Argentynie zainicjował i zorganizował „Samopomoc
Lotniczą” i był jej Prezesem przez trzy lata. Na 25 lecie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, redaguje specjalny Biuletyn. Pracuje też społecznie w „Klubie Polskim”
oraz w Bibliotece Polskiej im Ignacego Domejki, a także
w Towarzystwie im Paderewskiego w Qulimes, Towarzystwie Polskim im Generała Sikorskiego w Berazategui i w
„Kole Przyjaciół Harcerstwa” w Qulimes. Pisze artykuły
do „Głosu Polskiego, pod tytułem jak np. „Poeta metaﬁzycznej obawy”, „Sobory Powszechne”, „Polacy w Bazylei”. Pomimo niebywałego zaangażowania się Księdza
Szczepana Walkowskiego na wszystkich chyba odcinkach
życia polonijnego w Argentynie, gdziekolwiek ono pulsuje tętnem narodowym, a także gdzie zamiera i potrzeba mu
tchnienia „uzdrowieńczego ducha polskiego” oraz ogromnej pracy na leżącym odłogiem polu duszpasterstwa polonijnego – utrzymuje on stale korespondencyjny kontakt z
Rodziną z Wieruszowa.
Zarząd Związku Polaków w Argentynie powziął decyzję uczczenia dwudziestolecia pracy Księdza Szczepana
Walkowskiego, jako kapłana i społecznika. Uroczystość
ta miała się odbyć w czasie zebrania Rady Nadzorczej
Związku Polaków. W związku z tą uroczystością redakcja
„Głosu Polskiego” przygotowała Numer Specjalny z fotograﬁami, omawiając działalność Księdza Szczepana Wal-
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kowskiego. Wszystko było gotowe do Uroczystego Jubileuszu. W dniu Jubileuszu Ksiądz Szczepan Walkowski
został potrącony przez auto ciężarowe w wypadku i zmarł
tragicznie 8 czerwca 1969 roku. Zmarł na posterunku jak
Żołnierz Boży, śpiesząc w Sarandi do kościoła Nuestra Senera de Loreto, by odprawić Mszę Świętą dla Polaków w
Argentynie.
Radosne uczucia Jubileuszowe – zamieniło się w smutek
i żal po zmarłym ukochanym Kapłanie Polonii. Przygotowane do uczczenia Jego artykuły – stały się wspomnieniami żałobnymi. Redakcja „Głosu Polskiego” nie zmieniła treści artykuł, który zaczyna się słowami „Ksiądz
magister Szczepan Walkowski jest wśród nas …”. Wiele
zawdzięcza Polska Księdzu lotnikowi, Księdzu Kapelanowi, Księdzu duszpasterzowi, Księdzu nauczycielowi
polskich dzieci na emigracji i można mnożyć wiele jego
innych Dzieł. Jako wielki społecznik pozostawił ogromny dorobek swojej pracy duszpasterskiej. W czasie wojny
podnosił ducha polskich lotników i rzeczywiście osiągali
oni wysoki poziom męstwa i odwagi – to także dzięki Jego
nieocenionej postawie Kapelana Lotników Polskich.
Ważne, aby pomiędzy grobami wieruszowian, w dniu 20
listopada każdego ten szczególny dzień społeczeństwo
Wieruszowa - w dniu urodzin Księdza Szczepana Walkowskiego pamiętało o zniczu na Jego symbolicznym grobie i krótkiej modlitwie. Ambasada Polska w Argentynie
jak to Towarzystwo Historyczne im. Szembeków poinformowało w ubiegłym roku 12 listopada, odczytując list od
Ambasadora Polski w Argentynie, pamięta, aby 20 listopada złożyć w Argentynie na grobie Księdza Szczepana
Walkowskiego wiązankę kwiatów.
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Warszawie,
wspomina bowiem już od roku 1994 postać Księdza Szczepana Walkowskiego. Zainteresował mnie tą wspaniałą
postacią Ksiądz Proboszcz dr Bronisław Preder, rodem
z Wieruszowa. Tak więc w roku 1995 wspólnie z Ojcem
Przeorem OO Paulinów w Wieruszowie i z Panem Burmistrzem Czesławem Wróblewskim zorganizowaliśmy
sympozjum w Wieruszowie, przy obecności siostry Księdza Szczepana Walkowskiego Pani Teresy Walkowskiej.
Kolejną uroczystość zorganizowaliśmy w roku 2005. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra
Obrony Narodowej, Ambasadora Republiki Francuskiej,
Ambasadora Wielkiej Brytanii, Dowódcy Sił Powietrznych R.P Targosza, Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego, Rektora Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie Generała Ryszarda Hacia, Również
tego samego roku, Towarzystwo w siedzibie Dowództwa
Sił Powietrznych w Warszawie w czasie Święta Lotnika,
uroczyście Dowódca Sił Powietrznych R.P. otworzył wystawę na temat Księdza majora Szczepana Walkowskiego w obecności siostry Ks. Walkowskiego – Pani Teresy
Walkowskiej i brata Zenona Walkowskiego oraz licznie
zgromadzonych Gości. Wystawa ta zaprezentowana została również w 2005 roku w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie – wtedy uroczystość otworzył Rektor tej
Uczelni Generał Ryszard Hać.
(c. d. na str. 15)
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Tyle o wspaniałej postaci wieruszowianina rodem zaprezentował na uroczystości w dniu 20 listopada 2013 roku
Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Władysław Ryszard Szeląg. Następnie po bardzo interesującym referacie na temat księdza majora pilota Szczepana
Walkowskiego, Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej im.
Rumla Mirosława Majewska odczytała list od Marszałka
Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, a
następnie Pułkownik Zbigniew Jegliński odczytał list od
Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka
Po odczytaniu listu od Pana Ministra Obrony Narodowej
referat pt. „Służba duszpasterska katolicka w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie”, wygłosił dr Jacek Macyszyn, Kurator Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego.
Kolejny prelegent Ojciec Werbista Stefan Kukła SVD.
przekazał niezwykle interesujące wystąpienie pt. „Misja
katolicka w środowisku polonii argentyńskiej”.
Oprawą artystyczną spotkania był koncert tang w wykonaniu Trio Grzegorza Frankowskiego z Krakowa. Sponsorem
tej uroczystości był Pan Tomasz Pochwat, zafascynowany
niezwykłą postacią bohaterskiego kapłana z Wieruszowa i
Jego wkładem w Niepodległą Polskę.
Następnie Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków uroczyście otworzył wystawę pt. „Ks. major
Szczepan Walkowski Sercem Polak – przyjaciel Argentyny”. Fundatorem tej wystawy jest Pan Minister dr Jan
Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu Do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Str. 15

nicka
Recientemente salió el libro: “El corazón de Polonia – Retorno a las raíces
polacas”. Se trata de una
obra de Camila Paterek,
quien relata el retrato de
su abuelo y su historia de
vida durante las guerras
mundiales; las duras consecuencias de esas vivencias y el camino de la migración hacia Argentina.
Su historia puede ser la
historia de muchos -ya que
las mayores olas de migraciones se dieron en épocas
de entreguerras y muchos de nuestros ancestros participaron en las contiendas-. Esta obra puede ser de
género “memorialístico” o biográﬁco, pero también
tiene profundidad ﬁlosóﬁca y cierta dimensión nostálgica. Escribir memorias y adentrarse en el pasado
desde lo íntimo y personal puede ser una experiencia
intensa. Tuvimos la posibilidad de conversar con ella
sobre la creación de esta obra y sobre esa búsqueda
hacia las raíces.
SOBRE CAMILA PATEREK:

Dla Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, byłoby bardzo dobrym dziełem w pracach dla upamiętnienia
wielkiego Wieruszowianina, wspólnie z Władzami i Społeczeństwem Wieruszowa i Powiatu, uczczenie pamięci
Księdza Szczepana Walkowskiego nazwą ulicy z Jego
imieniem i postawieniem pomnika upamiętniającego Jego
Osobę.
Opracował na podst. artykułu z dnia 1.12.2013 roku:
Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
tel. kom.: 0 884 209 337 ; e-mail: szelag.wladyslaw@
gmail.com

El corazón de Polonia – Retorno a las
raíces polacas
Entrevista a su autora, Camila Paterek
Camila Samanta Paterek (Buenos Aires, 1991). Des“Cuando te pregunten de dónde eres, di que eres de cendiente de polacos. Escritora, poeta y artista. Arteaquel campo de centeno, que eres de aquellos prados terapeuta. Comenzó sus primeros estudios de arteteque huelen a miel. Di que eres de aquellas cabañas, rapia en la Primera Escuela Argentina de Arteterapia,
(cont. pag. 17)
que fueron las cabañas de Piast…” –Maria Konop-
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lo que el Holocausto generó y nos dejó, la sobrevivencia, el desarraigo, la inmigración, la lucha por la
vida y la resiliencia.
– Para orientar un poco a los lectores y anticipar la
trama del libro, ¿querés mencionar brevemente quién
era tu abuelo o cuáles fueron los hechos más destacados de su vida? Tanto en Polonia como en Argentina. Y a nivel más personal, ¿querés compartir algún
recuerdo o detalle que te resulte signiﬁcativo? Quizá
algo característico de su carácter, de su forma de ser,
alguna frase, etc.

continuó su formación en el Centro de Estudios Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la Comunicación.
Se especializó también en Neurociencias y Neuropsicología (UCES), en TEA (CPSA) y como Instructora de Arterapia en Infancia, Adolescencia y Tercera
Edad en la Facultad de Medicina (UBA) e Instituto
ISSO. Formó parte del equipo de Psicooncología del
Hospital Parmenio Piñero y de la Fundación Natalie
Dafne Flexer de ayuda al niño con cáncer en la Sede
Central y el Hospital Gutiérrez. También forma parte
del equipo del Centro de Día UBE. Autora de Déjame
Camila: Mi abuelo Stefan Paterek, sobrevivió a la Prique te cuente el mundo como yo lo veo (2016), Nefemera y Segunda Guerra Mundial. Formó parte de uno
libata (2017) y Arteterapia y Oncología (2018).
de los pelotones del Ejército Polaco, que solía tener
– ¿Qué te llevó a escribir esta historia y cuándo empe- su sede en Dąbrówka Pniowska. Su historia de vida,
como la de muchos polacos no ha sido nada fácil,
zaste a escribirla? ¿Fue un desafío?
Camila: A partir de esta pregunta se me viene a la tuvo que enfrentarse con la pérdida y el dolor desde
mente una especie de reminiscencia, recuerdos de la una edad muy temprana. Luchó muchas veces por su
infancia en los cuales sostenía cartas, postales y foto- patria como así también luchó internamente por salir
grafías sobre mis manos. En varias ocasiones tendía a adelante. Nunca bajó los brazos y siempre apostó a la
observarlas detalladamente, mirar con precisión cada vida. Fue un buen hombre que nunca olvidó sus raíces
fotografía y cada letra de aquella caligrafía que tan ni sus valores, quien supo ganarse el afecto de mucha
poco comprendía. Esto realmente me despertaba cier- gente en Argentina.
ta curiosidad y acaparaba mi atención. Con los años, Algo para mi muy signiﬁcativo es su resiliencia, su
la intriga, el entusiasmo y una necesidad interior in- poder de voluntad, la fuerza de salir adelante siempre
conmensurable me incitaban para poder conocer más con una actitud positiva, haciendo frente a todas las
sobre las raíces polacas. El impulso por investigar al adversidades que se le cruzaron por el camino. Como
así también su amor por la vida.
respecto, se iba incrementando cada vez más.
Comencé a escribir esta historia a comienzo del 2018, – El título hace referencia a las raíces, la palabra
ese mismo año durante el mes de mayo viajé a Po- raíz proviene del vocablo latino «radix», «radīcis»,
lonia. Haber puesto los pies sobre aquél suelo, apro- reﬁriéndose a la parte de las plantas que permite
ximarme a la historia, seguir los pasos del abuelo y ﬁjarse al suelo. Por analogía esta palabra se utiliza de
caminar por la tierra de mis ancestros me generó una muchas formas, y suele utilizarse como sinónimo de
mezcla de emociones que no se puede explicar. A par- origen, u origen profundo de las cosas, al escribir esta
tir de allí, me sentí aún más impulsada por contar esta historia, ¿de alguna manera te llevó hacia un re-encuentro con vos misma o con tu esencia?
historia que, a su vez, es la de muchos.
Realmente este proyecto fue un desafío ya que mi Camila: Sí. Escribir esta historia me llevo a reenconabuelo poco hablaba sobre su vida en Polonia. Fueron trarme conmigo desde otro lugar, donde la memoria
años de intensa búsqueda e investigación, un trans- y las raíces ﬂuyen adentro con suma intensidad. Me
curso largo para llevar adelante la recopilación de llevó a conectarme con una parte de mi identidad. Si
información y testimonios con la ﬁnalidad de poder bien, la identidad es una unidad estructural de cada
ser humano, se va construyendo a su vez con las huereconstruir los hechos.
– ¿Cómo articulaste y reconstruiste la historia que llas y los hechos que va dejando el entorno y marcan
la vida del individuo.
querías contar?
Camila: Fue un proceso largo y riguroso en el cual – Relatar memorias o biografías tiene sus complejia medida que más datos lograba obtener más moti- dades ya que hay que desprenderse un poco de los
vada me sentía por continuar investigando y cono- vínculos para poder narrarlos, y la vez conservar la
ciendo más. Reunir material, ahondar entre las cartas intimidad, ¿cómo manejaste esa relación de cercanía
y postales, mantener los recuerdos encendidos para y distancia?
poder reconstruir la historia y a su vez, articularla con Camila: Fue una tarea difícil. Realmente fue una dicontenidos que me parecieron de índole fundamen- cotomía ya que por un lado se encontraba lo subjetital dentro del contexto que ocurrieron los sucesos, así vo, la voz interior y la carga emocional que no puede
(cont. pag. 18)
como: la historia de Polonia, los períodos de guerra,
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A su vez, la literatura es un lenguaje artístico que uti(de pag. 17)
lizo mucho con pacientes, dentro del ámbito de la Bivolverse ajena a la historia, y a la par, lo objetivo, para blioterapia y la escritura terapéutica en mi profesión.
poder narrar desde un plano donde puedan prevalecer – A modo de conclusión podemos decir que este lilos hechos sin implicación afectiva. Ambos coexistie- bro puede ser un espejo que revele nuestros propios
ron de manera indistinta durante el proceso de escri- rostros, nuestras propias historias, los nombres pretétura. Más allá de eso, intenté hacer un equilibrio para ritos, lo que no regresa y sin embargo es perdurable.
que pueda transmitirse la historia de una manera en la El tiempo pertenece a la memoria; la memoria a la
que muchas personas puedan resonar y sentirse iden- historia; y la historia al destino individual… Lo puetiﬁcadas sin dejar de lado aquellas cuestiones que se den conseguir en la tienda nube de Wolkowicz Editodespertasen desde el plano emocional. De este modo, res, con envíos a todo el país y/o cualquier parte del
creo que muchas personas pueden identiﬁcarse y ver- mundo: https://wolkowiczeditores.mitiendanube.com
se reﬂejadas en el libro.
– En la literatura, por ejemplo en la de Borges, hay un ¡Que lo disfruten!
tono particularmente profundo y esencial en relación Entrevista realizada por Ivonne Rajczakowski
a los antepasados, podríamos citar el poema Junín que
empieza diciendo: “Soy, pero soy también el otro, el
muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre”, ahora
que la obra ya salió a la luz, ¿tenés alguna conclusión 7 lipca
general sobre la importancia de conocer y profundizar
en la historia de nuestros antepasados y qué inﬂuencia
tiene?
Camila: “Con vigor vengo de donde mis ancestros. Zgodnie z opinią coraz większej liczby ludzi twierAntaña, a modo rizoma me abro, recorro lo que vino dzących, że Chiny nie są ze światem do końca fair w
antes de mí porque no puedo sentirme ajena. Porque sprawie Covid-19 taka i kłamią (bądź zatajają prawsi no fuese por ellos yo hoy no sería quien soy, porque dę) od samego początku, tak niestety może być.
no puedo sentirme lejos de su dolor.”
Napisałam już kiedyś - nie chcę powielać teorii spiCreo que poder conocer la historia de nuestros an- skowych lub wymyślać nowych, ale pojawia się cotepasados es fundamental para conectar con el mun- raz więcej głosów mówiących, iż wszyscy zostaliśmy
do interno e individual, en relación con preguntas oszukani (jesteśmy oszukiwani cały czas). Obecnie
existenciales como quiénes somos, de dónde veni- twierdzą to dziennikarze z brytyjskiego tygodnika
mos. Pudiendo adentrarnos y seguir las huellas que „The Sunday Times”. Szczep koronawirusa zbliżony
conforman parte de nuestra identidad e historia. Una
do jego obecnej postaci (zgodny w 96 %) miał traﬁć
historia a la que no podemos sentirnos ajenos, donde
do Instytutu Wirusologii w Wuhan w 2013 roku. Pola memoria se sostiene remota y con fuerza más allá
del tiempo. Una historia que vale le pena conocer y dobno pochodził z zamieszkiwanej przez nietoperze
honrar. Sostener la memoria encendida por quienes i szczury kopalni miedzi w południowo-zachodniej
estuvieron antes que nosotros, quienes forman parte części kraju. Wtedy też miano do czynienia z pierwde nuestras raíces, que si no fuese por ellos nosotros szymi oﬁarami śmiertelnymi zarazy. Mowa o 6 pracowników, u których zdiagnozowano ciężkie zapano seriamos quienes somos.
lenie płuc, a ich objawy były zaskakująco podobne
Sin historias, sin raíces, no podemos existir.
– ¿Cómo es tu relación con la literatura y los procesos do obecnie chorych. Połowa zakażonych pracujących
de escritura?
przy usuwaniu odchodów zwierząt zmarła. Próbki
Camila: Mi relación con la literatura ha sido siem- koronawirusa miano badać w Instytucie w Wuhan.
pre muy directa y estrecha. Me acompaña desde que Według dziennikarzy „The Sunday Times” naukowcy
tengo memoria. Las letras siempre tuvieron un im- utrzymywali wszelkie informacje w tajemnicy. Cała
portante protagonismo en mi vida. De niña siempre sprawa była utrzymywana w sekrecie. Przedstawione
sentí una inmensa fascinación por el mundo literario,
informacje wykazało dziennikarskie śledztwo.
una fuerte pasión por la magia de las letras que nos
W tym momencie następujące pytania są jak najbarofrecen la posibilidad de adentrarnos y sumergirnos
a un nuevo universo dentro de las páginas de un libro dziej uzasadnione:
como así también nos permiten expresar sentimien- Czego dokładnie – jakiej prawdy – Chiny nie powietos, pensamientos y emociones profundas mediante la działy światu?
escritura.
(c. d. na str. 19)

SarsCov-2: racja Salvini i Trumpa?
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Co/ile wie Tedros Adhanom Ghebreyesus szef WHO?
Czy również owy „dżentelmen” jest/został „nagrodzony” za początkowe milczenie w sprawie zagrożenia świata przez „wydostałą się” z Wuhan zarazę?
Czy widzącego, co dzieje się na całym globie Tedrosa
Adhanoma Ghebreyesusa „obleciał strach” i nie wiedząc, co zrobić (a przy tym ujawnić, że o wszystkim,
jak nie od początku to dużo wcześniej, wiedział) apeluje teraz o rozsądek i pilnowanie się do ludzi i władz
poszczególnych państw?
Szczep koronawirusa z 2013 roku jest w 96 % identyczny z obecnym – co jest/jakie są pozostałe 4 %?
Czy Chiny mają antidotum na zarazę z Wuhan, tylko
jest to pilnie – również utrzymywana w sekrecie – informacja?
Co tak naprawdę stało się z ludźmi, którzy na początku ataku zarazy ujawnili światu informację? Kto wydał decyzję o ich „ucieszeniu”?
Zaznaczam, że to nie są oskarżenia wprost, nikogo
personalnie nie stawiam żadnych zarzutów, lecz stawiam podstawowe pytania!
Dotyczą, także wyłącznie aspektów: medycznego i
naukowego

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

Dzisiaj na całym świecie zarażonych SarsCov-2 jest
11 843 620 osób, zmarło – 5434 57, wyzdrowiało – 6
812 282.
Trwają badania nad 138 szczepionkami.
Jeśli prawdą są ujawnione przez brytyjski tygodnik
„The Sunday Times” rewelacje okazuje się, że nie
mylili się - zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, jak też senator Włoskiej Republiki #MatteoSalvini. Mówiąc o drugim z Panów
kolejny raz ma moje poparcie! Tym razem dotyczy
ono napisanych przez niego słów na Twitterze, że
Chiny powinny zostać postawione przed trybunałem podobnym do procesów norymberskich. Zresztą
bardzo podobne pojawiły się, także na moim blogu
już przed nim. https://www.tvp.info/48842280/the
-sunday-times-wirus-identyczny-jak-koronawirus-w
-laboratorium-w-wuhan-byl-7-lat-temu-w-2013-roku-z-kopalni-w-yunnan-wieszwiecej h•ps://www.
the•mes.co.uk/ar•cle/china-found-covid-like-virus
-in-2013-and-kept-it-stored-in-wuhan-lab-pg05t5zq2
Anna Hudyka

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar
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UWAGA!
PROSIMY NASZYCH
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Horario de atención
de la Unión de los Polacos en la Rep. Arg.
Secciones y Organizaciones que funcionan en
la sede
J. L. Borges 2076, Capital Federal.
- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00
a 17:00 hs. Tel. 4774-7621.
- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.
Tel. 4774-7621.
-- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes
19:00 - 22:30.
- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30 y viernes
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.
- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 48990937, e-mail: klubpolski@hotmail.com
- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.
- Asociación „Polskie Stowarzyszenie Absolwentów” PSA:
martes y viernes 18:00 a 20:00, e-mail:
graduadospolacos@gmail.com
- S.O.S. : consultar en Secretaría
Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la
República Aegentina
calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
martes y viernes 16:00 - 21:00 hs
Tel. 4792-6317/4952-7687.

Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają
poglądom Redakcji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów
otrzymanych artykułów oraz wprowadzania poprawek gramatycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za podpisane publikacje. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.
Usługi korespondentów oraz pracowników
Głosu Polskiego są nieodpłatne.

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

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL
GŁOS POLSKI POR TRANSFERENCIA
BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Banco Comaﬁ - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9
Después de realizar el depósito o transferencia por favor
escannear el ticket y enviar a: secretaria@upranet.
com.ar colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI
Muchas gracias!

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SECCIONES, A NUESTROS COLABORADORES, AUSPICIANTES y LECTORES
El material a publicarse en nuestro periódico
Głos Polski deberá ser entregado preferentemente por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán
entregarse con 40 días de anticipación a la fecha de realización del mismo, de lo contrario no
podemos garantizar su impresión en forma anticipada.
Muchas gracias, La Redacción.

