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PIERWSZA W POLSCE PAPIE-
SKA KORONACJA CUDOW-

NEGO OBRAZU
(NA PODSTAWIE AKT PROWINCJI POL-
SKIEJ ZAKONU PAULINÓW)

Pierwsza koronacja Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej odbyła się 8 IX 1717 roku. Problematyka zwią-
zana z tym wydarzeniem jest rozległa i zasługuje na 
osobne monografi czne opracowanie tym bardziej, 
że dysponujemy dość obszernym materiałem archi-
walnym. W obecnym szkicu ograniczymy się tylko 
do opisania samych uroczystości koronacyjnych bez 
szczegółowego wnikania w genezę tego aktu. Nie-
mniej wypada na początku ukazać, przynajmniej w 
zarysie, kształtowanie się idei królewskości Maryi 
w narodzie polskim, która swymi początkami sięga 
okresu średniowiecza, a ściślej – epoki jagiellońskiej. 
Królewskość ta w swej początkowej fazie rozwoju 
manifestowała się przede wszystkim w ikonografi i 
przedstawiającej Maryję jako Niewiastę obleczoną 
w słońce, u stóp której klęczeli władcy, składając w 
geście hołdu swe królewskie insygnia. Zdaje się, iż 
wspomniana idea związana była od początku z sank-

tuarium jasnogórskim, gdyż już Długosz w swym „Li-
ber Benefi ciorum” (IX,123) nazywa Bogarodzicę Ja-
snogórską „najdostojniejszą Królową świata i naszą”. 
Jasna Góra już wtedy objęła swym oddziaływaniem 
nie tylko niższe warstwy ówczesnego społeczeństwa 
polskiego, lecz także stała się celem pielgrzymek 
możnowładców, a nawet monarchów polskich zarów-
no z dynastii jagiellońskiej, jak i królów elekcyjnych. 
Składali oni Matce Bożej swe dary w postaci rega-
liów, np. Zygmunt II August ofi arował królewskie 
berło, Władysław IV w 1648 roku dwie korony na 
głowę Maryi i Dzieciątka, a wreszcie August II Sas 
w 1717 roku złotą, wysadzaną diamentami koronę, 
którą umieszczono nad Obrazem. Te prywatne formy 
osobistego oddania się Maryi, jak również powierze-
nie Jej w opiekę całego państwa znalazły swoje roz-
winięcie w ślubach króla Jana Kazimierza złożonych 
w katedrze lwowskiej l kwietnia 1656 roku. Ślubo-
wanie lwowskie można uważać za ofi cjalne ustano-
wienie Maryi Królową Polski, a ponieważ złożono je 
w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry, przeto 
tytuł Królowej Polski jeszcze bardziej przylgnął do 
Wizerunku Jasnogórskiego. Akt ten już wtedy został 
usankcjonowany przez nuncjusza Piotra Vidoniego, 
który podczas uroczystości trzykrotnie zaintonował 
wezwanie: „Regina Regni Poloniae”.
 Niektórzy sceptycznie nastawieni badacze negowali 
bezprecedensowość tego wydarzenia, a to dlatego, 
że podobne akty miały miejsce gdzie indziej, np. we 
Francji w 1638 roku. Wskazywano na podobieństwa 
i różnice zachodzące między poszczególnymi wersja-
mi. Wysunięto nawet tezę o zależności ślubów Jana 
Kazimierza od tychże, złożonych przez Ludwika XIII 
(zob. W. Folkierski, Z wywczasów bibliofi la. Źródło 
francuskie ślubów lwowskich Jana Kazimierza 1657, 
Kraków 1927, ss. l-25). Jest wszakże faktem, że w 
XVII wieku dokonało się swego rodzaju przejście od 
prywatnych przejawów kultu Maryi jako Królowej 
do faktycznej i ofi cjalnej Jej promocji na Królową 
Polski.
Dopełnieniem ślubowań lwowskich była uroczysta 
koronacja Cudownego Obrazu w 1717 roku. W spo-
sób liturgiczny usankcjonowano wtedy akt mający 
znaczenie polityczne. Maryja stała się faktyczną i 
pełnoprawną Władczynią Polski.
W sumie można stwierdzić, że idea królewskości 
Maryi nad narodem polskim przechodziła różne eta-
py swego rozwoju począwszy od form prywatnych 
oddania państwa w opiekę Maryi, aż do ofi cjalnego i 
potwierdzonego przez najwyższy autorytet kościelny 
uznania Jej za Królową Polski.

Józef Chełmoński
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Przejdźmy zatem do omówienia interesujących nas 

uroczystości koronacyjnych. Otóż paulini przygoto-

wywali się do nich bardzo skwapliwie, gdyż zdawa-

li sobie doskonale sprawę z wyjątkowości tego wy-

darzenia. Miała to być bowiem pierwsza, dokonana 

poza Rzymem i Italią koronacja cudownego obrazu 

Matki Bożej. Warto tu przypomnieć, iż pierwsza tego 

typu uroczystość odbyła się w Wiecznym Mieście w 

1631 roku. Wymaganą zgodę Stolicy Apostolskiej na 

obecną koronację uzyskano zapewne przy poparciu 

nuncjusza Hieronima Griemaldiego, który zresztą 

miał osobiście dokonać tego uroczystego aktu. Ze 

względu jednak na niesprzyjające okoliczności obo-

wiązek koronacji powierzył on biskupowi chełmskie-

mu Krzysztofowi Szembekowi. Ostateczną decyzję o 

koronacji podjął papież Klemens XI, który ofi arował 

również drogocenne korony.

Konkretne przygotowanie do uroczystości stanowiło 

wysłanie przez prowincjała o. Konstantyna Moszyń-

skiego listu zawiadamiającego wszystkie klasztory 

paulińskie o mającej się odbyć koronacji. List o po-

dobnej treści został skierowany także do poszczegól-

nych polskich diecezji przez koronatora Obrazu bi-

skupa Szembeka. Choć Maryja – jak pisze autor listu 

– ukoronowana jest w niebie diademem chwały, to 

na ziemi również istnieje zwyczaj koronowania Jej 

wizerunków, co dotychczas znane było wyłącznie w 

Italii. Obecnie zaś Klemens XI w swej wielkiej łaska-

wości raczył ofi arować koronę „Archithaumaturdze” 

Jasnogórskiej oraz udzielić wielkich odpustów biorą-

cym udział w tej podniosłej uroczystości. Bp Szem-

bek zachęcał do licznego w niej udziału. Zawiadamiał 

równocześnie, iż to jemu właśnie przypadł w udziale 

obowiązek koronacji. Na długo przed nią, bo 22 lipca 

1717 roku przybył na Jasną Górę kanclerz Królestwa 

Jan Szembek, który w dniu następnym przekazał ko-

rony otrzymane uprzednio od nuncjusza w Saksonii, 

jak również przedstawił dekret upoważniający bp 

Szembeka do dokonania koronacji oraz „modus coro-

mandi Sacram Imaginem”.

Zadbano również o wygląd zewnętrzny sanktuarium. 

Sumptem Ojca Przeora wstawiono wspaniałe łuki 

triumfalne, zgromadzono odpowiedni zapas amuni-

cji, przygotowano sztuczne ognie. Zaproszono też 

znanych w Polsce kaznodziei oraz kapele muzyczne 

z Warszawy, Krakowa i Wrocławia mające uświet-

nić nabożeństwa. Pomyślano także o pielgrzymach, 

których spodziewano się wielu. Wybudowano dla 

nich obszerną, drewnianą szopę i ozdobiono ją zie-

lonymi gałązkami. Wnętrze dostosowano do potrzeb 

sprawowania obrzędów liturgicznych. Okazało się 

później, że pomysł ten był nader szczęśliwy. Zebrała 

się bowiem dwutysięczna rzesza pielgrzymów, która 

nie mogła się pomieścić w obrębie murów fortecz-

nych. Przez dni oktawy nie tylko ubodzy, spali pod 

gołym niebem, lecz także ludzie możni nie wstydzili 

się obozować wśród gawiedzi. Nabożeństwa odpra-

wiano w wyżej wspomnianej szopie. O pozwolenie 

na możliwość sprawowania tam obrzędów liturgicz-

nych poproszono biskupa krakowskiego Kazimie-

rza Łubieńskiego, który udzielił go 3 września 1717 

roku. Tenże hierarcha zezwolił na używanie przez bi-

skupów biorących udział w obrzędzie koronacji ich 

własnych pontyfi kaliów. Zezwolenie to wydano „z 

powodu wielkiej liczby ludzi, którzy nie tylko z Kró-

lestwa Polskiego, lecz także z sąsiednich prowincji 

przybyli”.

Przy okazji warto przytoczyć opisy bram, poprzez 

które pielgrzymi wchodzili do Sanktuarium. Pierw-

szą wybudowaną przed rewelinem i ozdobiono róż-

nymi malowidłami. Geniusze podtrzymywały koro-

ny, a napis umieszczony poniżej zachęcał do wejścia 

w podwoje Domu Królowej. Na odwrocie tej bramy 

umieszczono złotą koronę z berłem i jabłkiem kró-

lewskim oraz napis „Chwała królującej Maryi roz-

brzmiewa ponad gwiazdy”. Na samym już reweli-

nie, tuż przy moście zwodzonym umieszczono dru-

gą bramę, która była ozdobiona herbem paulińskim. 

Natomiast na trzeciej bramie wyobrażono zasadnicze 

momenty z historii cudownego Obrazu. Jedno z ma-

lowideł przedstawiało zdobycie Jerozolimy przez ce-

sarza Tytusa oraz cudowne ocalenie wizerunku Matki 

Bożej z pożogi wojennej. Inne natomiast wyobrażało 

przeniesienie Obrazu z Jerozolimy do Konstantyno-

pola, gdzie przebywał on przez następne pięć wieków. 

Trzecie malowidło ukazywało widok zamku bełskie-

go, w którym święty Obraz – jak podaje tradycja – był 

pieczołowicie przechowywany przez pięćset lat. Te-

matyką czwartego z kolei obrazu był napad husytów 

w 1430 roku. W realistyczny sposób przywołano fakt 

zabicia czterdziestu zakonników, obrabowania skarb-

ca i zaginięcia Obrazu. Jednocześnie przywołano na 

pamięć stare podanie o zatrzymaniu się koni wiozą-

cych Obraz. Na widok tego niezwykłego wydarzenia 

jeden z husyckich napastników miał zrzucić Obraz z 

wozu, drugi zaś zadał Wizerunkowi rany, „quorum ci-

catrices nullo penicillo obliterari poterant (pictires)”. 

Na tejże bramie od strony mostu zwodzonego nama-

lowano wiernie widok Jasnej Góry obleganej przez 

Szwedów i obronionej „speciali protectione Beatissi-

mae Matris”. Umieszczono tam również portrety kró-

la Augusta II oraz papieża Klemensa XI przekazują-
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cego paulinom korony, które położone na szali prze-
ciążają swoją wartością diademy wszystkich królów i 

książąt ziemskich. Bramę tę ozdabiały również herby 

Polski, Litwy i Saksonii. Na najwyższej kondygnacji 

bramy przedstawiono Maryję jako Pogromczynię he-

rezji, trzymającą w ręku symbole zwycięstwa i dep-

czącą „acies et castra acatholicorum”.

Sanktuarium było już przysposobione, gdy 6 wrze-

śnia przybył do Częstochowy bp Krzysztof Szembek, 

a odebrawszy nazajutrz korony od kanclerza Jana 

Szembeka, odbył uroczysty ingres na Jasną Górę. 

Podczas wejścia został w przedsionku kościoła powi-

tany przez prowincjała paulinów oczekującego nań w 

towarzystwie ojców i braci. Biskup zgodnie ze zwy-

czajem odpowiedział pozdrowieniem na skierowane 

do niego słowa, po czym wszedł najpierw do duże-

go kościoła, a następnie do kaplicy Matki Bożej. Za 

koronatorem podążali prałaci niosący korony. Ingres 

ten odbywał się przy wtórze salw armatnich i śpiewie 

hymnu „Te Deum laudamus” w akompaniamencie 

orkiestr. Bezpośrednio po przybyciu do kaplicy zain-

tonowano Litanię Loretańską, po odśpiewaniu której 

umieszczono korony w kaplicy św. Józefa, a biskupa 

wśród gorących owacji odprowadzono do przygo-

towanego mu w klasztorze mieszkania.

Tego wieczoru odbyły się także uroczyste nieszpory 

inaugurujące dzień koronacji. Kazanie wygłosił ks. J. 

A. Karsznicki, kanonik katedry chełmskiej. Nawią-

zał on do opowiadania o namalowaniu Obrazu przez 

św. Łukasza na blacie stołu św. Rodziny z Nazaretu. 

Swoje kazanie określił jako swego rodzaju częstowa-

nie chlebem pochodzącym ze stolika mariańskiego, 

który jest dla wszystkich pełny. Najpierw zwrócił się 

do senatorów, rycerstwa, następnie zaś do paulinów, 

którzy z powodu uroczystości będą w konfesjonałach 

jeść gorzki chleb grzechów ludzkich. „Nie żałujcie fa-

tygi waszej – mówił kaznodzieja – z dalekich miejsc, 

odległych Prowincji na to święte miejsce przybliżeni 

Peregrynanci (…) bądźcie pewni, że Najjaśniejsza 

nieba i ziemi Królowa nowe iluminacje łask Boskich 

splendory na wasze sprowadzi sumienia, oświeci 

ciemności, która na rękach swoich piastując lumen ad 

reve-lationem gentium, nie opuści ufających w prote-

kcji swojej”.

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień korona-

cji- święto Narodzenia Matki Bożej. Jeszcze przed 

świtem cudowny Obraz przeniesiono z kaplicy do 

dużego kościoła i umieszczono pod drogocennym 

baldachimem – darem biskupa wrocławskiego. Na 

ścianach prezbiterium rozwieszono piękne tkaniny. 

Około godziny ósmej koronator wraz z towarzyszący-

mi mu osobami wszedł do dużej sali klasztoru (praw-

dopodobnie chodzi o salę rycerską) i zasiadł pod bal-

dachimem. Obok niego stali magnaci i duchowieńs-

two zgodnie z ówczesną precedencją. Wśród nich 

byli obecni: biskup wileński Konstantyn Brzostows-

ki, bp Tarło, sufragan poznański, jak również opaci: 

jędrzejowski, sulejowski, łęczycki, jemielnicki oraz 

infułaci: tarnowski i czarnowąski. Stany Rzeczypos-

politej reprezentowali: Stefan Leszczyński – wojewo-

da kaliski, Józef Potocki – wojewoda kijowski, Adam 

Tarło – wojewoda lubelski, Jan Koniecpolski – wo-

jewoda sieradzki, Jan Szembek – kanclerz Królestwa 

i Aleksander Szembek – stolnik: do wspomnianej sali 

weszli w szyku procesyjnym ojcowie i bracia, popr-

zedzając Prowincjała i Przeora. Mowę wprowadzają-

cą wygłosił o. Konstantyn Pawłowski, defi nitor. Pro-

sił w niej biskupa o przekazanie koron i dopełnienie 

obowiązku koronacji. Biskup polecił więc odczytać 

dekret Kapituły Watykańskiej i pismo nuncjusza po-

lecające jemu właśnie dokonać aktu koronacji. Jed-

nocześnie kazał przynieść korony, co też uczynili 

obecni tam prałaci. Biskup w swej krótkiej mowie po-

dkreślił, że dzień koronacji jest jasnym promieniem 

wśród wielu przykrych doświadczeń, jakie przeżywa 

Polska. Wyraził wdzięczność Bogu za to, że dos-

tąpił zaszczytu uwieńczenia diademami cudownego 

Obrazu. Wybór koronatora nie był wszakże przypa-

dkiem, gdyż na terenie diecezji chełmskiej, w której 

rządy sprawował właśnie bp Szembek, znajdował się 

zamek bełski – dawne miejsce przechowania Obrazu 

Matki Bożej. Biskup koronator wyraził uznanie dla 

paulinów, którzy jakby żywa korona nieustannie stoją 

na straży Królowej Korony Polskiej. Wezwał zebran-

ych do radości, ujmując to w słowa: „Wielu prag-

nęło ujrzeć Królową Polski w koronie, jest to dzień 

wybrany z tysiąca innych, dzień który dał nam Pan. 

Cieszmy się więc radością niewymowną i radujmy 

się w nim”.

Następnie podpisano dokumenty stwierdzające pr-

zekazanie koron. Wśród odgłosów wystrzałów ar-

matnich wyruszyła procesja po wałach. Brało w niej 

udział duchowieństwo i urzędnicy państwowi. Pod 

baldachimem szedł koronator, a obok niego prowin-

cjał i przeor jasnogórski niosący korony. Podczas 

procesji śpiewano hymn „Magniticat” z odpowiednią 

antyfoną: „Beatam me dicent omnes generationes”. 

Wierni entuzjastycznie podjęli tę pieśń, którą śpiewa-

no aż do momentu, gdy wszyscy weszli do kościoła. 

Wówczas znów odezwały się salwy armatnie. Koro-

nator zbliżył się do ołtarza, gdzie ustawiony był cu-

downy Obraz i nałożył koronę najpierw Najświętszej 
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Matce, potem zaś Dzieciątku. Obecni tam paulini za-

raz przymocowali korony do Obrazu. Znowu z mu-

rów fortecy oddano salwę z dział armatnich. Biskup 

pobłogosławił zebranych i zaintonował pieśń „Ave 

maris stelle” śpiewaną przez lud na przemian z or-

kiestrą. Odmówiono responsorium: V. Złota korona 

na Jej głowie. R. Ukoronowałeś Ją, Panie, ponad 

wszystkie dzieła rąk swoich. Wznoszono też modły 

za Ojca św. i kardynałów.

Bezpośrednio po koronacji odprawiono tercję, uroc-

zyście celebrowaną przez biskupa wraz z obecnym 

duchowieństwem. Po liturgii godzin rozpoczęła się 

Msza św. Kazanie wygłosił o. Atanazy Kiersnicki, 

jezuita, kaznodzieja królewski. Maryję Jasnogórską 

nazwał on Polską Monarchinią. Zresztą, jak dowo-

dził kaznodzieja, Ona sama chciała zwać się Królową 

Polski. Powołał się na fakt mariofanii doświadczonej 

przez jezuitę J. Mancynella. Otóż do niego właśnie 

Maryja miała powiedzieć: „Voca me Reginam Polo-

niae”. Zawsze bowiem u Jasnogórskiej Pani szukano 

pomocy w trudnościach, jakie przeżywała Ojczyzna. 

„Tu zawsze szukały głównej rady, tak w boju, jak i 

w pokoju Sarmackie korony na głowę Ludwików, 

Jagiellonów, Zygmuntów, Władysławów, Kazimier-

zów, Michałów, Janów, Augustów, wolnych głów i 

głosów konsensem włożone”. Kaznodzieja wyraził 

nadzieję, iż pod rządami Najjaśniejszej Regentki „us-

tąpią łzawe chmury, ustaną lamenty, wyschną słone 

oczu strumienie”.

Po skończonych obrzędach udano się na posiłek do 

refektarza, gdzie wzniesiono toast za Papieża, Króla 

i Koronatora. Około godziny szesnastej goście zgro-

madzili się znów w jednej z sal klasztoru, aby przysłu-

chiwać się dysputom teologicznym, których teksty 

wydrukowane uprzednio w jasnogórskiej drukarni i 

pięknie oprawione, zostały rozdane słuchaczom.

Kiedy nadeszła pora nieszporów, biskup koronator 

wraz z asystą zszedł do dużego kościoła, aby znów pr-

zewodniczyć Liturgii Godzin. Po nieszporach kazanie 

wygłosił o. Tomasz Srebrnicki, rektor krakowskiego 

kolegium jezuitów. Przypomniał on, iż Polska czekała 

na tę koronację od 1382 roku. Ale gdy wreszcie nastał 

ten dzień, Polacy nie potrafi ą się dostatecznie cieszyć: 

„żeśmy jakoś domowymi i postronnymi zahuczeni 

zgiełkami – odwykli triumfów”. W dyskretny spo-

sób zaznaczył, że Maryja powinna stanowić wzór dla 

każdego władcy, gdyż najpierw można o Niej powie-

dzieć, że była Służebnicą Pańską, a dopiero potem 

Królową. Władcy ziemscy często kierują się w swym 

postępowaniu kaprysami, natomiast Maryja zawsze 

spieszy swemu ludowi na pomoc w każdej potrzebie. 

Trzeba zatem oddać Jej serca, a Ona za ten szczery 

dar odpłaci koroną wiecznego szczęścia.

Po zakończeniu nieszporów biskup Szembek zbliżył 

się do ołtarza i okadził ukoronowany Obraz. Zaraz 

też zaczęto śpiewać Litanię Loretańską na sposób 

jasnogórski. Do tej modlitwy dołączyli się wierni. 

Przy dźwiękach wspaniałej muzyki uformowała się 

procesja. Na jej czele szli zakonnicy i inni duchowni 

odziani w świąteczne szaty. W rękach nieśli zapalone 

świece. Biskup koronator przystąpił do ołtarza i z po-

mocą prowincjała oraz przeora podniósł święty Obraz 

w górę. Wystrzały armatnie oznajmiły, że Królowa 

Polski wraca do swej komnaty. Obraz umieszczono 

na specjalnie przygotowanych ozdobnych nosidłach 

i poniesiono pod baldachimem. Procesja okrążyła 

mury forteczne i weszła do kaplicy Matki Bożej ze 

śpiewem starodawnej pieśni „O Gospodzie uwielbio-

na”. „Jakaż była pobożność ludu, uniesienie, podziw, 

wzdychania i łzy wielkiej radości – pisze jasnogórski 

kronikarz, naoczny świadek owych wydarzeń – z tru-

dem mogę to opowiadać”. Gdy procesja weszła do 

kaplicy, oddano salwy z murów fortecy, a bp Szem-

bek umieścił Obraz w ołtarzu i zaintonował uroczyste 

„Te Deum laudamus” a następnie odmówił modlitwę 

dziękczynną do Trójcy Przenajświętszej i udzielił 

solennego błogosławieństwa. Przeor Atanazy Kiedr-

zyński podziękował koronatorowi za dokonanie pod-

niosłego aktu koronacji.

Przez całą oktawę Jasna Góra wypełniona była gwa-

rem niezliczonych rzesz pielgrzymów uczestniczą-

cych z pobożnością w licznych nabożeństwach. Wy-

głoszono szereg homilii, w których kaznodzieje po-

dkreślali królewską funkcję Maryi w narodzie pols-

kim, zachęcając do pobożnych praktyk religijnych. 

O rozmachu uroczystości koronacyjnych świadczą 

liczby zapisane przez kronikarza w Aktach Prowin-

cji Polskiej (T. VI, s. 739). W dzień koronacji i pr-

zez całą oktawę na Jasnej Górze w dużym kościele 

oraz w kaplicy Matki Bożej odprawiono ogółem 3252 

Msza św., nie licząc wielu celebrowanych poza sank-

tuarium. Pielgrzymom zaś rozdano 148 300 Komunii 

św. Można powiedzieć, że uroczystość ta miała za-

sięg ogólnopolski i uczestniczyli w niej przedstawi-

ciele wszystkich warstw społecznych począwszy od 

dostojników państwowych, a skończywszy na ubo-

gich wieśniakach. Nie jest wykluczone, że byli obec-

ni także pielgrzymi z krajów ościennych, choć brak 

na temat pewnych informacji źródłowych.

Koronacja odbiła się szerokim echem w całej Pols-

ce. Nadawano kościołom wezwanie Królowej Pols-

ki (pierwszym z nich jest kościół XX. Pijarów w 
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JAN PAWEŁ II DLA “SOLI-
DARNOŚCI”
 FELIETON REDAKCYJNY POLONIJNEJ AGEN-

CJI INFORMACYJNEJ Z OKAZJI 40-LECIA NSZZ 

“SOLIDARNOŚĆ”

Jest niemal oczywiste, że impuls wolnościowy w 
Polsce został nadany przez wybór Polaka Karola 
Wojtyły na Papieża oraz Jego pierwszą pielgrzym-
kę przesyconą patriotycznym i religijnym przeka-
zem do rodaków widzianych jako ludzi wolnych, z 
przyrodzoną im godnością i prawem do samosta-
nowienia.
Kiedy w 1980 r. rodził się w Polsce ruch „Solidarno-
ści”, jego uczestniczy i obserwatorzy mieli od samego 
początku poczucie, że chodzi o coś znacznie głębsze-
go niż tylko o sformułowanie listy społecznych, eko-
nomicznych i politycznych postulatów. Trudno było 

Krakowie konsekrowany w 1728 r.), jak również 
zakładano bractwa: erygowano na Jasnej Górze pr-
zez Klemensa XI w 1718 r. Bractwo Koronacji Na-
jświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz Brac-
two Maryi Królowej Polski założone przez bp K. Sza-
niawskiego w 1728 roku. W ślad za jasnogórską ko-
ronacją nastąpiły inne wydarzenia, które przyczyniły 
się do umocnienia w narodzie polskim świadomości, 
że Maryja jest jego Królową. Wystarczy wspomnieć 
o powtórnej koronacji Obrazu w 1910 roku, złożeniu 
berła i jabłka królewskiego przez kobiety polskie w 
1925 roku czy ozdobieniu Obrazu koronami mileni-
jnymi 3 maja 1966 roku.

Źródła: 
Actorum Provinclae Polonae, T. VI, w: Archiwum 
Jasnogórskie (AJG), sygn. 536, ABMK 1644, ss. 720-
749.
Kazania na uroczystości koronacyjnej „Nowa koro-
na chwały Najjaśniejszej Królowej Polskiej Maryi 
Pannie w Przecudownym Rytrakcie…”, Jasna Góra 
1718, wyd. przez ks. Antoniego Nowakowskiego, 
dyr. Drukarni Jasnogórskiej, ss.520.
Cichor D., Pierwsza w Polsce papieska koronacja cu-
downego obrazu, [w:] Jasna Góra, red. Abramek R. 
J., wyd. Kuria Generalna Zakonu Paulinów i Klasztor 
Jasnogórski, Częstochowa, nr 9, 1989 r., s. 33-38

nie dostrzegać w owych wydarzeniach próby kon-
kretnej odpowiedzi na duchowe orędzie Ojca Świę-
tego, którego rok wcześniej, w czasie Jego pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, miały okazję wysłuchać 
miliony Polaków. Wypowiedziane wówczas słowa 
głęboko zapadły w ludzkie umysły i serca, i to nie 
tylko wśród osób wierzących. Strajki na Wybrzeżu i 
Porozumienia Sierpniowe stały się dla ogromnej rze-
szy ludzi sygnałem, że nadszedł czas działania.

CIĘŻAR ODPOWIEDZIALNOŚCI
Sam Jan Paweł II miał pełną świadomość swojego 
współudziału w tych wydarzeniach. Ks. Józef Tisch-
ner, który w sierpniu 80 roku przebywał w letniej re-
zydencji papieskiej w Castel Gandolfo pozostawił na-
stępującą relację: „Jedliśmy z Papieżem kolację, kie-
dy włoska telewizja pokazała zdjęcia z Gdańska. Bra-
ma strajkującej stoczni. Tłum ludzi. Na sztachetach 
stoczniowego płotu pozatykane bukiety kwiatów. 
Kamera najeżdża na bramę i między tymi kwiatami 
pokazuje portret Jana Pawła II. A ten Papież siedzi 
obok mnie. Skulił się. Nie powiedział ani słowa. My-
śmy też zamilkli. Nie było jeszcze wiadomo, jak to 
się wszystko skończy. Powszechne było przekonanie, 
że to on nabroił. A z drugiej strony była też nadzieja, 
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że ponieważ jest tam Jego portret, portret Papieża, lu-

dzie nie będą się zabijali”.
Czyżby Papież poczuł też brzemię odpowiedzialno-
ści za ludzi, którzy w imię wolności i godnego życia 

podjęli się walki z systemem? Zapewne zdawał sobie 

sprawę, że w dużej mierze przyczynił się do wybuchu 

tej entuzjastycznej odwagi zrzucającej jarzmo niewo-

li.

O GODNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ

Pojęcia “Solidarność” często używał Karol Wojtyła 

dużo wcześniej niż pojawiło się jako nazwa ruchu 

społecznego a później związku zawodowego. W 

pierwszej Jego encyklice, Redemptor hominis (ma-

rzec 1979), pojęcie „solidarności” nie odgrywa jednak 

pierwszoplanowej roli, choć pojawia się kilkakrotnie 

jako przeciwieństwo egoizmu a synonim braterstwa 

i współodpowiedzialności za słabszych, zwłaszcza w 

kontekście relacji międzynarodowych.

Niezwykle ważne dla przyszłego ruchu społeczne-

go stało się uświadomienie przyrodzonej każdemu 

człowiekowi godności wprowadzenie tego pojęcia 

na trwałe do języka publicznego. To czynił Papież 

w trakcie kazań pierwszej pielgrzymki do Polski. 

Rozbudzone i nazwane po imieniu poczucie godno-

ści okazało się zaczynem, który rozsadził stopniowo 

znienawidzony system od wewnątrz. Dopóki ludzie 

czują się niewolnikami, zachowują się jak niewolnicy 

– pozostają zastraszeni i posłuszni, a jeśli już pod-

noszą bunt, to po to tylko, by błagać swych panów o 

więcej chleba. Gdy jednak uświadomią sobie swoją 

godność, wraz z nią odkrywają, że są wolni i odpo-

wiedzialni, że od nich samych zależy kształt świata, 

w którym przyszło im żyć. Taka była wymowa prze-

słania Papieża do Rodaków.

Godność, a więc szczególna niepowtarzalna war-

tość każdego człowieka, do której odkrycia, uznania 

i uszanowania wzywał Papież nieustannie w czasie 

całego swojego pontyfi katu, okazała się ideą zdolną 

odmienić oblicze tej ziemi, i to nie tylko polskiej, czy 

wschodnioeuropejskiej – okazała się miarą, wedle 

której w każdym zakątku świata można było ocenić, 

na ile istniejący porządek społeczny czy polityczny 

zasługuje lub nie zasługuje na miano ludzkiego. Nie 

bez znaczenia było i to, że pojęcie godności samo w 

sobie nie mające charakteru stricte religijnego, było 

powszechnie zrozumiałe i tym samym mogło pocią-

gnąć za sobą wszystkich ludzi dobrej woli.

Gdy w 1980 r. wybuchły strajki na Wybrzeżu, tytuł 

„Solidarność” nosił biuletyn strajkowy. Pomysł, żeby 

tak nazwać powstający związek zawodowy, rzucił na 

spotkaniu działaczy w gdańskim klubie Ster Karol 

Modzelewski. Idea została podchwycona przez tłum 

i niemal od razu zaakceptowana przez Lecha Wałęsę. 

O inspiracji Wojtyłą w zasadzie zapomniano. Faktem 

jest jednak, że w papieskiej encyklice „Redemptor 

hominis”, ogłoszonej w marcu 1979 r., a więc ponad 

rok przed strajkami w Polsce, Jan Paweł II kilkakrot-

nie używa słowa, które później było na ustach całego 

świata.

DAR DLA PAPIEŻA

Jednocześnie „Solidarność” podarowała coś Papieżo-

wi i czegoś Go nauczyła. Ofi arowała mu mianowicie 

samą siebie jako ideę, która w nowej i zaskakująco 

atrakcyjnej dla współczesnego świata formie, pozwa-

lała wyrazić istotne wątki obecne w chrześcijańskim 

przesłaniu. Jan Paweł II, tak jak wcześniej podjął i 

rozwinął w swoim nauczaniu przypomniany przez 

siostrę Faustynę wymiar miłosierdzia, tak teraz do-

strzegł i wydobył ewangeliczne bogactwo treści ze 

słowa, które w powstającym ruchu „Solidarności” 

stało się ciałem. Dzięki polskiej zakonnicy i polskim 

ludziom pracy dwa znane przecież od dawna pojęcia: 

miłosierdzie i solidarność – pojęcia blisko zresztą ze 

sobą związane, bo będące odmiennymi obliczami tej 

samej miłości – ożyły i nabrały szczególnego blasku, 

wzbogacając sobą tożsamość Kościoła. Dzięki nim 

Papież, jak dobry ojciec rodziny, mógł ze skarbca 

ewangelicznej mądrości wydobyć rzeczy zarazem 

nowe i stare.

BRUDNE GRY APARATU BEZPIECZEŃSTWA

Władze PRL zdawały sobie sprawę jak wielkim 

wsparciem dla Solidarności jest polski papież. Dla-

tego w okresie delegalizacji związku podjęły próbę 

wbicia zniesławienia “Solidarności”. W 1982 r. ko-

munistyczna bezpieka szykowała fałszywe dokumen-

ty za powiązanie członków “Solidarności” z organi-

zatorami zamachu zamach na Jana Pawła II. Absur-

dalne, ale tamten system nie cofał się przed niczym.

Nicią łączącą spisek miała być postać ks. Juana Fer-

nándeza Krohna, hiszpańskiego księdza integrystę 

który to w 1981 roku przyjechał do Polski i próbował 

zrobić wywiad z Lechem Wałęsą. Obserwował też 

pierwszy zjazd Solidarności. Ten sam ksiądz 12 maja 

1982 r., podczas wizyty Jana Pawła II w Fatimie, pod-

szedł do papieża i próbował go zasztyletować.

Z prowokacji ostatecznie zrezygnowano prawdopo-

dobnie dlatego, że uznano, iż nikt w nią nie uwierzy. 

I tu akurat bezpieka miała rację.
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Historia

ciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężajcie”, pojawiły 
się drugie: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Oba 
sformułowania stały się fundamentem tożsamości ru-
chu „Solidarności” i jego najgłębszym a zarazem na-
jbardziej prostym pozytywnym programem.

Źródło: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA 
https://www.facebook.com/
PolonijnaAgencjaInformacyjna/
posts/756211074956134

PAPIEŻ W KONSPIRACJI
Papież utrzymywał też pośredni kontakt z “Solidar-
nością” w okresie jej delegalizacji. Znany jest epizod 
przekazania korespondencji od podziemnych struktur 
związku za pośrednictwem prof. Jerzego Vetulanie-
go. List napisał profesor Jerzy Zdrada, historyk, w 
stanie wojennym organizator spotkań kierownictwa 
podziemnej Solidarności, organizator posiedzeń Te-
renowej Komisji Koordynacyjnej w Gdańsku. Ewen-
tualna reakcja Papieża miała wzmocnić morale prze-
śladowanych w stanie wojennym związkowców. List 
kończył się słowami: „Solidarność będzie czekała na 
Ciebie, Ojcze Święty, na wszystkich etapach Twojej 
pielgrzymki do Ojczyzny”.
Profesor Vetulani dotarł do Rzymu, a na środowej au-
diencji generalnej, w słowie do Polaków Jan Paweł 
II swoje przesłanie zakończył słowami “„Cieszę się, 
że spotkam się z Solidarnością na wszystkich etapach 
mojej pielgrzymki do Ojczyzny”. To był znak, że list 
dotarł i został przeczytany. To dawało wiarę i siłę. 
“Bez Jana Pawła II jako podziemie byśmy polegli” – 
oceniał po latach Zbigniew Bujak, szef mazowieckiej 
Solidarności tamtych czasów.

CZAS PRÓBY
Kiedy nastał czas tej próby i narodziła się „Solidar-
ność” Ojciec Święty wiernie towarzyszył swojemu 
duchowemu dziecku. Był jej wiernymi patronem i 
promotorem. Wspierał ją materialnie, intelektualnie i 
duchowo.
Pierwszym dokumentem wielkiej rangi, który Jan Pa-
weł II ogłosił po przełomie w Polsce, była encyklika 
Dives in Misericordia, sygnowana 30 listopada 1980 
r. Jej główny trzon powstał sporo przed wydarzenia-
mi polskiego Sierpnia, ale fragmenty poświęcone so-
lidarności zdawały się być już nimi naznaczone. Ko-
mentując słowa modlitwy „odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” Papież 
pisał: „Trudno wręcz wypowiedzieć, jak głębokie jest 
znaczenie postawy, którą te słowa wyznaczają sobą 
i kształtują. Ileż one mówią każdemu człowiekowi 
o drugim człowieku, a zarazem i o nim samym! 
Świadomość, że jesteśmy zwykle wzajemnie wobec 
siebie dłużnikami, idzie w parze z wezwaniem do 
braterskiej solidarności, której św. Paweł dał wyraz 
w zwięzłym wezwaniu: „Jeden drugiego brzemiona 
noście”. (Ga 6,2) Jakaż w tym zawiera się lekcja 
pokory wobec człowieka – równocześnie bliźniego i 
siebie samego – jakaż szkoła dobrej woli współżycia 
na każdy dzień i w różnych warunkach naszego by-
towania.” W ten sposób w nauczaniu papieskim skie-
rowanym do Polaków, obok słów „Nie dajcie się zwy-

Una inesperada derrota bolchevi-
que bautizada como el «Milagro 
del Vístula»
Así venció Polonia al Ejército Rojo: 100 años de la 
primera gran derrota del comunismo
Sab. 15·8·2020 · 7:04
https://www.outono.net/elentir/2020/08/15/asi-ven-
cio-polonia-al-ejercito-rojo-100-anos-de-la-prime-
ra-gran-derrota-del-comunismo/?fbclid=IwAR033g-
JEDXFMDg5QN-V9WKKo8e14Q4bvFftdupHdjC-
d9kdJS8Ohjt5e_TKo 
El sábado 15 de agosto, fi esta de la Asunción de Ma-
ría, se cumplen 100 años de uno de los episodios his-
tóricos más decisivos y a la vez más ignorados del 
siglo XX.
La independencia de Polonia y el expansionismo bol-
chevique
En 1917 se había instaurado en Rusia la primera dic-
tadura comunista, después del golpe de Estado bol-
chevique de noviembre de ese año. El 3 de marzo 
de 1918 la dictadura de Lenin fi rmaba el Tratado de 
Brest-Litovsk con Alemania, una humillante rendi-
ción que empezó a descomponer el antiguo Imperio 
Ruso. En el tratado, los bolcheviques renunciaban a 
Besarabia, Bielorrusia, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Ucrania y la zona rusa de Polonia. La ma-
yoría de esos territorios declararon su independencia.
En noviembre de ese año terminaba la Primera Gue-
rra Mundial con la derrota de Alemania y del Imperio 
Austro-Húngaro. El 11 de noviembre de 1918 Polo-
nia recuperaba la independencia de todo su territorio 
después de 123 años desaparecida de los mapas, tras 
la tercera y última partición en la que fue ocupada 
por austriacos, prusianos y rusos en 1795. La Segun-
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da República polaca tendría que iniciar de inmediato 
una lucha por su propia supervivencia, pues a causa 
de la derrota alemana, la Rusia bolchevique dio por 
no válidas las renuncias que había hecho a parte del 
territorio de la Rusia zarista y se dispuso a invadirlas, 
no sólo con pretensiones meramente nacionalistas, 
sino también con el objetivo de extender el comunis-
mo por Europa a sangre y fuego.
Finlandia y Estonia: los primeros retrocesos del co-
munismo
Entre enero y mayo de 1918 se libró una Guerra Civil 
en Finlandia, entre los partidarios de su independen-
cia (que tuvieron el apoyo de Alemania y de volunta-
rios de otros países, entre ellos muchos miembros de 
la Legión Polaca) y los comunistas fi nlandeses, apo-
yados por la Rusia bolchevique. La contienda acabó 
con la primera derrota militar del comunismo. Nada 
más terminar la Primera Guerra Mundial, Bielorru-
sia, Estonia, Lituania y Letonia fueron invadidas por 
los bolcheviques, encontrando una fuerte resistencia 
en Estonia, que terminaría con la derrota de los bol-
cheviques en febrero de 1920. Fue la segunda derrota 
militar del comunismo. Al igual que en Finlandia, los 
estonios tuvieron apoyo extranjero, en este caso del 
Reino Unido, rusos blancos y voluntarios letones, fi n-
landeses, alemanes y nórdicos.
La ofensiva bolchevique contra Polonia y el contraa-
taque polaco

En enero de 1919 estallaron en Europa una serie de 
levantamientos comunistas alentados por la Rusia de 
Lenin: Alemania, Hungría, Rumanía e Italia. En fe-
brero Lenin lanzó contra Polonia sus fuerzas militares 
para acudir en auxilio de los insurgentes comunistas. 
Los polacos demostraron ser unos enemigos duros: 
son un pueblo con una larga tradición militar y mu-
chos de ellos tenían experiencia militar, pues habían 
combatido en los ejércitos de Alemania, Austria-Hun-
gría y Rusia en la Primera Guerra Mundial. En marzo 
de 1919 los polacos pasaron al contraataque, recupe-
rando Vilna (la actual capital de Lituania) y echando 
a los bolcheviques de Kiev, la capital de Ucrania, en 
mayo. El Jefe del Estado Polaco, Józef Piłsudski, te-
nía el sueño de crear una federación de países, “Mię-
dzymorze” (Entremares), que frenase el expansionis-
mo ruso.
Los bolcheviques a las puertas de Varsovia
A diferencia de lo que había ocurrido en Finlandia y 
Estonia, Polonia apenas tuvo ayuda del exterior. Se 
formó una unidad de pilotos voluntarios procedentes 
de EEUU, la 7ª Escuadrilla Kościuszko, y Hungría 

ofreció ayuda militar, pero Checoslovaquia no permi-
tió su paso por su territorio. Finalmente, la falta de 
apoyo de los ucranianos acabó cambiando las tornas y 
en mayo de 1920 los bolcheviques pasaron de nuevo 
a la ofensiva. El Ejército Rojo invadió Polonia y el 
10 de agosto de 1920 cruzó el río Vístula, dispuesto 
a ocupar Varsovia. Polonia parecía condenada y todas 
las delegaciones diplomáticas abandonaron la ciudad, 
salvo dos: la británica y el Nuncio de Su Santidad, 
Achille Ratti, que dos años después se convertiría en 
el Papa Pío XI.

Una inesperada victoria polaca coincidiendo con el 
día de la Asunción de María
Polonia se había movilizado de forma desesperada: 
la gente de las ciudades y los campesinos tomaron 
las armas para defender su Patria de la invasión co-
munista. El 14 de agosto de 1920 el Ejército polaco 
logró vencer al Ejército Rojo en Ossów, a 23 kiló-
metros de Varsovia, en un combate en el que murió 
heroicamente el sacerdote Ignacy Skorupka, que ani-
mó a avanzar a los soldados polacos empuñando un 
crucifi jo, una imagen que resume bien el signifi cado 
que los propios polacos le dieron a esta guerra: un 
enfrentamiento entre la cultura cristiana occidental y 
el ateísmo comunista. Por fi n, el 15 de agosto, coin-
cidiendo con la fi esta de la Asunción de la Virgen, 
las fuerzas polacas vencieron al Ejército Rojo en una 
sorpresiva maniobra envolvente ideada por Józef Pił-
sudski, y que tuvo como principal ariete a las fuerzas 
montadas. Fue la última gran carga victoriosa de la 
historia de la caballería.
Las importantes consecuencias del «Milagro del Vís-
tula»
El pueblo polaco, fervientemente católico, vio aquella 
victoria contra toda esperanza como un milagro, que 
además se produjo en una fi esta dedicada a la Virgen 
María. Por eso hoy en Polonia se conoce a la Batalla 
de Varsovia como “el Milagro del Vístula”. Temeroso 
de que los polacos pasasen nuevamente a la ofensiva 
e invadiesen toda Rusia, Lenin pidió la paz y se decla-
ró un alto el fuego en octubre. Aquella victoria polaca 

Fotograma de la película polaca “1920 Bitwa warszaws-

ka” (2011) sobre la Batalla de Varsovia de 1920.
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frenó el expansionismo comunista en Europa durante 
casi dos décadas, hasta la invasión germanosoviética 
de Polonia de 1939. Lenin no tuvo más remedio que 
abandonar su ideal expansionista y aportar por la po-
lítica del “socialismo en un solo país”. La guerra ter-
minó con la fi rma del Tratado de Riga el 18 de marzo 
de 1921.
La Batalla de Varsovia fue injustamente olvidada y 
despreciada tal vez por la mala conciencia que generó 
en Occidente, que había dejado sola a Polonia ante 
el Ejército Rojo, a pesar de lo cual ese país, con sus 
propios medios, sin apenas aliados y sólo dos años 
después de recuperar su independencia, fue capaz de 
vencer y humillar a las fuerzas bolcheviques, a pesar 
de que le superaban en número. Hoy en día aquella 
batalla merece ser recordada como uno de los mo-
mentos más decisivos del pasado siglo, que fue posi-
ble gracias al valor y la fe del pueblo polaco.

Bibliografía:

“Samoobrona ziemi Lidzkiej”, por Józef Dziczkaniec 
(en polaco).
“1919–1921 R.: Wojna Polsko-Bolszewicka”. Blisko 
Polski (en polaco).
“Szczuczyn. Kwatera żołnierzy polskich”. Ministerio 
de Defensa de Polonia (en polaco).
“95 lat temu rozpoczęła się wojna polsko-bolszewic-
ka”. Dzieje.pl (en polaco).
“The History of the Kosciuszko Squadron”. Central 
Connecticut State University (en inglés).
“93. rocznica Bitwy Warszawskiej”, en Muzeum His-
torii Polski (en polaco).
“Wirtulana lekcja: stulecie Bitwy Warszawskiej – 
Zwycięstwo nad bolszewikami – Sierpień 1920 R.”, 

en Muzeum Gliwice (en polaco).

Cuadro “Cud nad Wisłą” (Milagro del Vístula), pinta-
do por el polaco Jerzy Kossak en 1930. La obra repre-
senta la victoria polaca en la Batalla de Varsovia el 15 
de agosto de 1920. En el cuadro vemos a las fuerzas 
militares polacas, que también incluían a mujeres y 
jóvenes scouts. En lo alto aparece la Virgen María: la 
inesperada victoria polaca llegó en el día de la Asun-
ción de María. Muchos polacos lo consideraron un 
milagro.

HuellasDeLaInmigraciónPolaca  

En agosto de 1936 se inauguró el mausoleo más gran-
de de Argentina, construido por mano de obra impor-
tada de Polonia. 

El impresionante monumento se construyó en honor 
a la actriz y aviadora Myriam Stefford, fue encargado 
por su esposo, Raúl Barón Biza, un hombre de aco-
modada posición, excéntrico y polémico, escritor y 
político argentino. Raúl Barón Biza y Rosa Margarita 
Rossi Hoffman (o Myriam Stefford) tuvieron una cor-
ta y profunda historia de amor. Se conocieron en Eu-
ropa y un tiempo después se casaron en Venecia. La 
pareja se mudó a la estancia familiar de Córdoba y al 
poco tiempo sobrevino la tragedia que terminó con la 
vida de Myriam Stefford, la joven falleció en un acci-
dente de aviación el 26 de agosto de 1931. El Chingo-
lo II, el monomotor que piloteaba, cayó en San Juan. 
Para evocar su memoria Barón Biza hizo construir un 
gigantesco mausoleo dentro del predio de la estancia 
Los Cerrillos (localidad de Alta Gracia - Córdoba). 
El mismo fue levantado entre 1933 y 1936. En un 
principio se le encargó el proyecto al ingeniero Jor-
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ge Wainstein, la piedra fundamental se colocó el 27 
de agosto de 1933 y la prensa local publicó al día 
siguiente: “Será el monumento más alto de América 
Latina, podrá advertirse en horas de la noche, desde 
nuestra ciudad, merced a un faro que permanente-
mente estará suspendido de una de las manos de la 
colosal estatua”. Ciertamente iba a ser el monumento 
más alto de América Latina y se aseguraba que su luz 
se vería desde la ciudad de Córdoba, pero se cambió 
el proyecto y entró escena el ingeniero Fausto Regino 
Newton, quien hizo más imponente el monumento, 
aunque sin la estatuaria, alcanzando una altura de 82 
metros (más alto que el obelisco de Buenos Aires que 
se inauguraba también en 1936). “Que el monumento 
sea más alto que el Obelisco de Buenos Aires”, le dijo 
Barón Biza al ingeniero Fausto Newton y a sus órde-
nes comenzó a trabajar. 
El 30 de agosto de 1936 quedó formalmente inaugu-
rado, colocando el féretro de su amada en la cripta. El 
monumento tiene forma de ala de avión, 82 metros 
de altura y 15 metros de cimentación, diseño inspi-
rado en arquitectura egipcia. El esbelto volumen que 
se apoya en el sepulcro está formado por 170 tonela-
das de hierro, hormigón armado, granito y mármol; 

en donde se inscribieron dos anuncios, el primero es 

un pedido: “Viajero, rinde homenaje con tu silencio 

a la mujer que, en su audacia, quiso llegar hasta las 

águilas”, el otro una advertencia: “Maldito sea el que 

ose profanar esta tumba”. 

Para levantar ese gigantesco monumento al amor hizo 

falta la fuerza de trabajo de 100 obreros polacos, que 

trabajaron durante un año y medio bajo las órdenes 

del Ing. Newton. 

Y así, Myriam Stefford se convirtió en una verdadera 

leyenda en la historia argentina y tras su muerte se 

tejieron muchos mitos y especulaciones. Se dice que 

allí también están sepultadas todas sus joyas -incluso 

hasta el famoso diamante Cruz Del Sur de 45 quilates 

-piedra preciosa supuestamente maldita-, enterradas a 

seis metros de profundidad; protegidas por hormigón 

armado y también, por un sistema de explosivos para 

que nadie se atreviera a profanar el lugar. Pero entre 

leyendas y maldiciones con reminiscencias egipcias 

el monumento fue saqueado muchísimas veces, los 

profanadores sólo han conseguido pintar sus nombres 

en aerosol, romper ornamentas y promover la clausu-

ra del ingreso al público. 

En la actualidad se encuentra en total estado de aban-

dono y con la puerta de ingreso soldada. Las placas 

alusivas fueron retiradas y desde hace algunos años 

existe un proyecto para revalorizar y convertir el 

mausoleo en una atracción turística.

Publicado en: https://www.facebook.com/PMS-Ense-

ñanza-de-Idioma-Polaco-Cultura-y-Tradiciones

El humor y la inteligencia de 

Sławomir Mrożek
Escritores «del absurdo»

El genio, el humor y la inteligencia de un clásico po-

laco del siglo XX.

Sławomir Mrożek (Borzęcin, 29 de junio de 1930 – 

Niza, 15 de agosto de 2013) fue un escritor, dibujan-

te, periodista y dramaturgo polaco. Realizó estudios 

de arquitectura y pintura, y más tarde  de fi losofía 

oriental en la Universidad de Cracovia, dejando to-

dos inconclusos. Comenzó publicando dibujos satí-

ricos en Przekrój y Szpilki, y prosas humorísticas en 

el semanario Postępowie, y también formó parte de la 
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plantilla de Dziennik Polski. Publicó su primera obra 
en 1958, y después adquirió fama internacional con 
la publicación de relatos cortos, dándose a conocer  
como autor dramático y como narrador. Desde 1963 
debió vivir fuera de Polonia, y regresó recién en 1997. 

Su temática trata sobre la historia y cultura polaca 
(con referencias de la vida común y cotidiana), te-
mas generales como el comportamiento humano, y 
la libertad (alienación y abuso de poder).El satírico 
humor de Mrożek tiene su sustrato en el absurdo, es-

perpéntico, en el humor negro –con el que hace par-

tícipes de sus angustias y de sus sátiras–, pero a la 

vez, hay en sus relatos una especie de compasión y 

comprensión hacia la fl aqueza del espíritu humano. 
Su pesimismo no termina de desarrollarse y, de vez 
en cuando, les da cierta humanidad a los personajes; 
llevando al lector desde la escena grotesca al apólogo, 
o  desde la fábula a la parodia maliciosa. Escribió mu-
chos años bajo censura y restricciones –propias de las 
eufemísticamente llamadas “democracias populares” 
–, teniendo que afi nar su pluma para disimular lo que 
quería decir y, al mismo tiempo, dejarlo meridiana-
mente claro. Esto le permitió escribir muy fi namente 
–o afi ladamente–, y desarrollar una enorme capacidad 
para la metáfora y las sugerencias entre líneas.
Sus historias suelen comenzar en un punto álgido de 
absurdez, se desarrollan rozando el disparate, y des-
embocan en un fi nal inesperado. Después de leerlas y 
haber reído, pueden dejar cierta  amargura. Los per-
sonajes suelen ser grises, frecuentemente conectados 
con la muerte. Son así porque refl ejan las formas que 
toma la vida humana dentro un contexto totalitario. 
Sławomir Mrożek refl eja parodias en su prodigiosa 
obra, y evidencia la estulticia y la demencia de esos 

regímenes.
REVOLUCIÓN SINOPSIS
El cuento “Revolución”, sintetiza el devenir de los 
últimos tiempos de la historia de Europa, tanto en su 
evolución político-social como artístico-cultural. Re-
corre las innovaciones del arte moderno, de los ex-
perimentos culturales y, también, de los inhumanos 
sistemas políticos del último siglo.
El autor polaco narra en primera persona, las peripe-
cias de un hombre que un día, insatisfecho por el or-
den y la disposición de los muebles de su habitación, 
decidió cambiarlos de lugar para hacer más interesan-
te su cotidianeidad, suponiendo que con esa transfor-
mación podría renovar su propia existencia. Primero 
se sometió a lo novedoso, más tarde, a lo insólito (va-
lores de la modernidad), y, después, a lo incómodo, 
llegando inclusive al sufrimiento.
El cuento explora el mundo desde un análisis iróni-
co de la cotidianidad, y las contradicciones a las que 
nos vamos acostumbrando sin tenerlo presente. Pero, 
el ser humano no puede soportar por largo tiempo el 
dolor y el absurdo,  por lo tanto, siempre se vuelve al 
orden primigenio. Sin embargo, el personaje a veces 
vuelve a aburrirse y siente nostalgia de su pasado re-
volucionario: “Y cuando me consume el aburrimien-
to, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario”.  
Posiblemente,  sentado en su silla esté esperando a 
los bárbaros. 

Fuente: Polska Macierz Szkolna
Video: https://youtu.be/ULvRF0qYMWY 

 fot.: Judyta Papp, Kraków 1999

Człowiek, który przyczynił się do 
Cudu nad Wisłą spoczywa w Zie-

mi Ognistej w Argentynie. 
Porucznik Słatyński. Człowiek, który 

ocalił Europę. 

Dwieście kilometrów na północny wschód od miasta 
Ushuaia, najbardziej wysuniętego na południe Ar-
gentyny, zwanego „Miastem Końca Świata” nieda-
leko Wyspy Stanów – na której akcję swej powieści 
„Latarnia na końcu świata” osadził Juliusz Verne, w 
prowincji Ziemia Ognista leży miasto Rio Grande. Tu 
też znajduje się Kanał Beagle. Dokładnie 41 lat temu 
nasz papież,Święty Jan Paweł II, zapobiegł wojnie 
między Argentyną a Chile, gdy w obu krajach rzą-
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dzili dyktatorzy Jorge Rafael Videla i Augusto Pino-
chet.Tam właśnie znajduje się cmentarz miasta Rio 

Grande, na którym spoczywa jeden z największych – 

choć zapomniany – polskich bohaterów, podpułkow-
nik Emil Słatyński. 

Na kartach historii zapisał się 15 sierpnia 1920 roku 

wyczynem, który bez wątpienia był jednym z tych, 
które przesądziły o rozstrzygnięciu bitwy o Warsza-

wę, zwanej „Cudem nad Wisłą”. Wydarzenie to miało 
niewątpliwy wpływ na status politycznycałej Europy 
po pierwszej wojnie światowej. 

Zapomniany bohater 

Emil Słatyński urodził się 19 maja 1887 roku. W wie-

ku piętnastu lat przystąpił do Towarzystwa Strzelców. 
W roku 1914, w chwilirozpoczęcia Pierwszej Wojny 

Światowej wstąpił do Legionów Polskich. W lutym 
1915roku został skierowany do 2 Pułku Ułanów Le-
gionów Polskich i awansował nadowódcę 5 szwadro-
nu. Dnia 1 czerwca 1919 roku otrzymał awans na po-
rucznika, a wroku 1920 został mianowany dowódcą 
3 szwadronu 203 Pułku Ułanów. W trakcie II Wojny 
Światowej został awansowany do stopnia podpuł-
kownika. 
Podpułkownik Słatyński przybył na Ziemię Ognistą 
po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Argenty-
na była jednym z niewielu państw, które przyjmowa-
ły imigrantów z całego świata, nie stawiając żadnych 

wymagań poza jednym: „być mężczyzną lub kobietą 
dobrej woli”. Powrót do ojczyzny był niemożliwy 
ze względu na komunistyczny reżim, który na mocy 
porozumień „Wielkiej Trójki” – Stanów Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii i ZSRR – na długie dekady 
opanował Polskę. Nie chciał też pozostać w Anglii, 
gdzie przebywał w chwili zakończenia wojny. Wśród 

polskich żołnierzy panowało przekonanie, że Wiel-
ka Brytania zdradziła Polskę, nie wywiązawszy się 

z układu sojuszniczego zawartego 25 sierpnia 1939 
r., tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. Umowa 
ta zobowiązywała obie strony sygnujące do udziele-
nia sobie wzajemnej pomocymilitarnej w przypadku 
agresji na jedną ze stron. Słatyński próbował dostać 
się do Kanady, jednak z uwagi na niepewny stan 

zdrowia nie otrzymał wizy. I tak osiedlił się w Rio 

Grande, gdzie wydzierżawił kawałek ziemi i wybu-
dował tartak. Zmarł w roku 1956 i został pochowany 
na miejscowym cmentarzu.

Wojna polsko-bolszewicka 

Po rewolucji październikowej, w wyniku którejbol-
szewicy przejęli władzę nad Republiką Rosyjską, 
tworząc w 1922 roku Związek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich, Sowieci zamierzali narzucić ide-
ologię komunistyczną krajom Europy. Aby osiągnąć 

ten cel, musieli dotrzeć do Niemiec,gdzie komunizm 

mógł liczyć na wielką liczbę sprzymierzeńców. War-

szawa stała się więc przeszkodą w drodze na Berlin. 

Warto przypomnieć słynne słowa marszałka armii 

sowieckiej, jednego z najwybitniejszych rosyjskich 

strategów, nazywanego„rosyjskim Napoleonem” 

Michaiła Tuchaczewskiego, które zapowiadały dąże-

nia bolszewików: „po trupie Polski przez Warszawę 

przejdziemy do Europy”.W Warszawie sytuacja wy-

dawała się beznadziejna. Armia Czerwona– najlicz-

niejsza wówczas armia świata, pod wodzą Tucha-

czewskiego stała u wrót stolicy. Z drugiej strony 4 Ar-

mia podążała na północ, a wpołudniowo-wschodniej 

części kraju 1 Armia Budionnego atakowała Lwów. 

Wszyscy członkowie korpusu dyplomatycznego 

opuszczali Polskę. Wyjątek stanowił Nuncjusz Papie-

ski, kardynał Achille Ratti, przyszły papież w latach 

1922–1939.A jednak niespodziewana sekwencja wy-

darzeń jest wstanie zmienić bieg historii. Można by 

wymienić trzy czynniki, które wpłynęły decydująco 

na ostateczny wynik bitwy o Warszawę. 

• Pierwszy to sukces dwudziestoośmioletniego po-

rucznika Jana Kowalewskiego, który zdołał roz-

szyfrować sowieckie szyfry wojskowe‘’Rewolu-

cja’’, co pozwoliło polakom poznać plany militar-

ne Rosjan wcześniej niż ich własne wojsko. Gen. 

Sikorski dekorując go Krzyżem SrebrnymVirtuti 

Militari cicho szepnął mu do ucha: „Za wygranie 

wojny, PaniePoruczniku”.

• Drugi to postawa dowódcy potężnej Pierwszej 

Armii Konnej Siemiona Budionnego, który  wraz 

z komisarzem politycznym Józefem Stalinem 

przedłożył swoje własne interesy nad interes ide-

ologii partyjnej. Marszałek Tuchaczewski, będąc 
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tuż przed bramami Warszawy, zauważył, że jedno 

skrzydło jego wojska pozostawało nieosłonięte.

Wysłał więc żądanie do Moskwy, aby przerzuco-

no szwadrony nacierające na Lwów. Jednak Józef 

Stalin, który towarzyszył wojsku pod Lwowem, 

uznał, że jeśli odda część jednostek do dyspozycji 

Tuchaczewskiego, wówczas wielkim bohaterem 

kampanii pozostanie Marszałek. Stalin nie chciał 

na to pozwolić. Z tego powodu odmówił pomocy 

Tuchaczewskiemu.

• Trzecim czynnikiem, który przesądził nie tylko 

o losach wojny polsko-bolszewickiej, ale i całej 

Europy, było pozornie nieznaczne wydarzenie, do 

którego doszło w mieście Ciechanów. W opinii 

Tuchaczewskiego miało decydujący wpływ na 

zwycięstwo polskiego oręża. Wchodziło ono w 

skład strategii opracowanej przez Naczelnika Pol-

ski, Józefa Piłsudskiego. Polegało na niezwykle 

trudnej do wykonania kontrofensywie o kryptoni-

mie ‘’Wielka Kombinacja’’. Piłsudski zamierzał 

okrążyć wojsko sowieckie, dotrzeć na jego tyły i 

zaatakować w najsłabszym punkcie. Plan był tak 

ryzykowny, że Generalny Sztab Wojska Polskiego 

(dowodzony przez bardzo doświadczonego gene-

rała Rozwadowskiego) poparł tę inicjatywę tylko 

dlatego, że nie miał już nic do stracenia. Wtedy 

stał się cud: mały szwadron kawalerii dowodzony 

przez porucznika Emila Słatyńskiego, który naj-
pewniej nie zdając sobie z tego sprawy, zmienił 

bieg historii Europy. W prawie samobójczej szar-

ży Słatyński przedostał się między pozycje 4 i 15 

Armii Rosyjskiej, otoczył miasto Ciechanów i za-

atakował stanowisko łączności Sztabu Generalne-

go sił radzieckich.

Wydarzenie to odnotowane zostało w źródłach histo-
rycznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej. 
Michał Tuchaczewski w swej pracy „Pochód za Wi-
słę», w której szczegółowo omawia, jak rozwijała się 
ofensywa bolszewicka w 1920 roku, szukając przy-
czyny klęski Armii Czerwonej pod Warszawą, w roz-
dziale pod tytułem „Natarcie rozstrzygające» pisze: 
„5 Armia Polska, broniąca stolicy od północy, zostaje 
zepchnięta zdecydowanym natarciem naszych armii 
północnych i zmuszona cofnąć się na zachodni brzeg 
Wisły. Nasza16 Armia w tym czasie nawiązuje walki 
w kierunku Warszawy. W tym właśnie czasie na styku 
naszych armii 4 i 15 ma miejsce wypadek, nieznaczny 
w założeniu, który jednak odegrał rozstrzygającą rolę 
w biegu naszego działania i dał początek jego kata-
strofalnemu wynikowi. Sztab polowy 4 Armii, który 

przeniósł się do Ciechanowa, został niespodziewanie 
zaatakowany przez drobne oddziały przeciwnika, na 
skutek czego sztab musiał szybko odjechać na za-
chód, gdzie pod Włocławkiem  walczyła jego armia. 
Przezto naruszona została łączność między sztabem 
frontu a 4 Armią i nie nawiązanajuż aż do naszego 
odwrotu, co oczywiście wynikało z zupełnego braku 
jakichkolwiek środków łączności strategicznej w na-
szym rozporządzeniu”.
Przebieg bohaterskiej szarży szwadronu Emila Sła-
tyńskiego opisuje również poseł okresu II RP Zyg-
munt Nowicki w napisanej w Kanadzie książce 
„Treść i Forma”. Nowicki zwraca uwagę na zasko-
czenie, jakimbyło dla bolszewików pojawienie się na 
ich tyłach  Polaków oraz na doniosłość kierowanej 
przez Słatyńskiego akcji: 
„Bolszewicy byli tak przerażeni niespodziewanym 
ukazaniem się polskich ułanów na swoich tyłach, że 
uciekając pozostawili jedyną radiostację, jaką rozpo-
rządzał sztab armii. Radiostacja ta została zniszczona, 
a szwadron zdołał bezpiecznie przedostać się znów na 
drugą stronę frontu.Wypadek ten miał rzeczywiście 
dla polskiej strony olbrzymie znaczenie, ponieważ 4 
Armia pozbawiona wszelkiej łączności z naczelnym 
sowieckim dowództwem nie otrzymywała żadnych 
już rozkazów i w chwili, gdy centrum Armii Czerwo-
nej było już w pełnym odwrocie na skutek polskiej 
kontrofensywy, 4 Armia wciąż posuwała się w kie-
runku Torunia. Nie zdążyła ona potem już wycofać 
się na wschód i zmuszona była przekroczyć granicę 
Prus Wschodnich”. Dzięki bohaterskiej postawie po-
rucznika Emila Słatyńskiego, Piłsudski wykonał swój 
ryzykowny plan, którego rezultatem była największa 
klęska wojsk sowieckich aż do II Wojny Światowej. 
Za swe wybitne zasługi w roku 1920 Emil Słatyński 
otrzymał order Virtuti Militari –najwyższe odznacze-
nie jakie może otrzymać polski żołnierz. 

Andrzej Chowańczak Buenos Aires, Argentyna
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Recuerdos...

Dentro de la convocatoria Recuerdos de la Colec-

tividad Polaca, les compartimos el relato de Maria 

Eugenia Nowak.

Esta historia, mi historia, comienza en el año 1940. 

Un 19 de noviembre de 1940, en una casa ubicada 
al sur de Polonia, más precisamente en Stary Sacz, 
nació mi papá “Marek Nowak”.
Era una época muy dramática, triste, desgarradora, 
porque en ese año ya estaba declarada la Segunda 
Guerra Mundial. Mi abuelo “Eduardo Nowak” (El 
yogui) era militar de alto rango de su amada Polonia 
y con gran patriotismo fue a luchar junto a sus tropas 
para defenderla.
Mientras iban pasando los años mi papá junto a mi 
abuela y bis abuela se escondían huyendo del enemi-
go. En ese contexto de horror mi papá fue creciendo. 
A medida que pasaron los años, el 2 de septiembre 
de 1945 llega al mundo “su hermanita” (como a Él le 
gustaba llamarla) Marzenka Nowak, en otro lugar de 
Polonia, al norte en Olsztyn.
En ese año también mis abuelos con todo el dolor que 
les cabía en el pecho, deciden dejar Polonia, porque 
bajo la ocupación soviética, toda la familia corría pe-
ligro de vida. Anduvieron de aquí para allá hasta que 
fi nalmente llegaron a la Esperanzadora Argentina.
Pasaron unas cuantas décadas y en el año 1975 llegué 
yo Marysia Nowak, la primogénita de Marek y Cris-
tina (mi mamá, mujer que papi amó profundamente). 
Fui criada por mis padres y mi babunia, en un hogar 
lleno de canciones y anécdotas polacas y con todo el 
amor que se puede recibir, y esas historias familiares 
hoy me hacen ser quien soy. Historias que hicieron 
que yo amara a Polonia, una Polonia que hasta el día 
de hoy todavía no pude conocer. ¡Pero mi hermana 
menor “Isabel Nowak” si pudo! De alguna manera, 
yo siento que ella fue en representación de las dos, 
pero de todas formas no pierdo mis esperanzas de po-

der viajar algún día a la tierra donde nació mi padre.
En el año 2017, en un arrebato de la locura que me 
caracteriza, decido tomar clases de fl amenco, y allí 
conocí a la persona que adopté como  “Mi Herma-
nita del Alma”, mi “kochanie” amiga Joanna Kacza-
nowska. ¡Enseguida nos unió Polonia! Pero… Asia 
me hizo conectarme con una Polonia distinta, muy 
diferente a la que conocí a través  mis antepasados. 
¡Una Polonia Libre!
Mi amiga no solo me conectó con Polonia a través de 
sus palabras, sino que además, gracias a ella, que se 
gana la vida aquí dando clases en su idioma a perso-
nas las cuales son algunas descendientes de polacos y 
otras no,  tuve la suerte de conocer gente maravillosa 
que me alegra el alma. Dentro de esas personas está 
Kamil Fratczak,  un polaquito nativo hermoso, con el 
cual  también siempre puedo  contar, ya que con su 
saber puedo cultivarme, y que además  a estas alturas 
lo considero un gran amigo.
La primera vez que nos juntamos en mi casa éramos 
como 15 personas de diversas edades, pero todos con 
el espíritu muy joven. Esa noche todos juntos y sin 
conocernos, ya que era la primera vez que nos veía-
mos en nuestras vidas, preparamos “Pierogi”. Hubo 
una gran y tan fuerte comunión entre todos… fue algo 
mágico, como si nos hubiéramos conocido de toda la 
vida. Fue hermoso realmente ver como cada uno, con 
alegría y amor, iba haciendo algo, como picar cebolla 
y panceta, amasar la pasta, hacer el relleno. Perso-
nas como  Susana, Leticia, Tomás, Pablito, Juan y su 
novia, Carito y su novio, Raimundo y su esposa, mi 
querido Quique y algunos más, trabajaron con mu-
cho entusiasmo para que la comida saliera rica. Y en 
este punto debo nombrar a otra gran persona, que hoy 
obviamente,  también es una gran amiga: Iwona Ra-
jczakowski, mujer que dirigía la cocina como nadie. 
Para la hora del postre hay que destacar a nuestro que-
rido Raimundo, que nos deleitó con su “Szarlotka”… 
Mmm que rica estaba!!! Y claro… terminamos brin-
dando todos juntos, con la bebida más sabrosa y pola-
ca por excelencia, y que yo por mi parte era la primera 
vez que probaba: El “Zubrówka”.
Luego de comer, siguió el baile. ¡Ah sí! En mi casa 
no puede faltar el  baile. ¡Bailamos zambas, tangos 
y también se bailaron danzas tradicionales polacas! 
Entre risas y aplausos nos divertimos muchísimo.
 Esa noche fue inolvidable, mágica, fue como estar 
en Polonia, aunque la temperatura  nada tuvo que ver 
con las que hay allí. Desde ese momento decidimos 
que nos volveríamos a ver y juntar para compartir co-
midas, bebidas, anécdotas y alegrías.

Esta es mi experiencia, mi historia que tengo para 

contarles de como Polonia está en mi vida, en mi san-
gre, en mi ser, ayer, hoy y siempre.

Maria Eugenia Nowak  (Marysia Nowak)
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Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 

W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-

LOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy

Redakcja 

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

ANDRÉS FLORKOWSKI

Falleció el 14 de agosto de 2020 el doctor 
e ingeniero Andrés Florkowski, de 84 años, 
víctima de Covid 19 en una clínica de San 

Martín. Provenía de una familia polaca militar. 
Fue uno de los propulsores de promocionar 

a la comunidad polaca y pertenecía al Rotary 
Club de Alte.Brown. Florkowski se destacó 

por dar clases en la Universidad Tecnológica:  
Ingeniería Química y una materia atómica. 
Su padre, Alejandro, fue un alto militar en 

Inglaterra y Francia, formó tropas en Africa. 
Andrés nació en Polonia, pasó por Inglaterra, 
luego se radicó en Argentina, en la ciudad de 

Adrogué  en la calle Amenedo 512.

Con inmenso dolor lo despide su esposa 
Dra. Fresia Sepúlveda de Florkowski
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Secciones y Organizaciones que funcionan en 
la sede

J. L. Borges 2076, Capital Federal.

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

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

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

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

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

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

- Asociación „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.
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Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 

poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 

otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-

matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-

mówionych. 

Us ług i  ko responden tów o raz  p racowników 

Głosu  Po l sk iego  są  n i eodp ła tne .

CENY PRENUMERATY :

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

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

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 

Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-

te por correo electrónico a la siguiente dir.

glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 

ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 

de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 

entregarse con 40 días de anticipación a la fe-

cha de realización del mismo, de lo contrario no 

podemos garantizar su impresión en forma anti-

cipada.

         

Muchas gracias, La Redacción.

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 

GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA

UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por favor 

escannear el ticket y enviar a: secretaria@upranet.

com.ar colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI

Muchas gracias!


