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„Projekt fi nansowany ze środków Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w ramach zadania publicz-
nego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za 
granicą”.

 „Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i 
nie może być utożsamiana z ofi cjalnym stanowi-
skiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

17 grudnia 2020 roku przejdzie do historii polskiego futbolu jako dzień, 

w którym Polak po raz pierwszy został wybrany Piłkarzem Roku
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MURAL W 100. ROCZNICĘ 
URODZIN KRZYSZTOFA KA-
MILA BACZYŃSKIEGO

W 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego minister kultury, dziedzictwa narodowego i 
sportu Profesor Piotr Gliński oraz dyrektor NCK Ra-
fał Wiśniewski odsłonili w Warszawie mural poświę-
cony poecie.

- Nieprzypadkowo ten mural jest w tym miejscu, 
gdzie go doskonale widać z okien pociągów jadących 
wiaduktem kolejowym przez Powiśle. Wpisujemy w 
ten sposób wielkiego polskiego poetę w Warszawę, 
gdzie się urodził i zginął. Przypominamy go Polsce, 
także młodemu pokoleniu – powiedział wicepremier.
Na muralu został utrwalony wizerunek poety odwzo-
rowany z fotografi i portretowej z 1939 r. Była to se-
sja zrobiona dla potrzeb maturalnych. Obok popiersia 
poety na muralu pojawił się fragment jego wiersza pt. 
“Spojrzenie” oraz autograf.

“I jeden z nas – to jestem ja,
którym pokochał. Świat mi rozkwitł
jak wielki obłok, ogień w snach
i tak jak drzewo jestem – prosty”

Minister kultury przypomniał, że Baczyński jako 
twórca zdążył napisać ponad 500 utworów.

- W zasadzie od lat młodzieńczych pisał poezję, ry-
sował, był wybitnie utalentowanym twórcą. Można 
powiedzieć, że w jakimś sensie był kontynuatorem 
tradycji, talentu Norwida, ale także być może Wy-
spiańskiego, i wielu innych polskich twórców, którzy 
byli utalentowani zarówno jeżeli chodzi o poezję, li-
teraturę, jak i plastykę - powiedział wicepremier Piotr 
Gliński.
Jak mówił, Krzysztof Kamil Baczyński “chciał stu-
diować na Akademii Sztuk Pięknych, chciał żyć”.

- W czasie wojny zawarł związek małżeński z Barba-
rą Drapczyńską. Chciał żyć jak całe to pokolenie uro-
dzone po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpo-
spolitą w latach 20. Pokolenie naszych, moich rodzi-
ców, którzy mieli wtedy także inne bardzo poważne 
obowiązki do spełnienia i one nie pozwoliły młode-
mu Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu kontynu-
ować swoją karierę artystyczną - dodał.
Podkreślił, że był to “wybitny poeta, człowiek wierny 
wartościom - w życiu osobistym i w życiu wspólno-
towym, bo przecież tamto pokolenie podejmowało te 
dramatyczne decyzje z rozterkami, ale jednak w spo-
sób absolutnie zdecydowany”.

- Te rozterki znamy i pamiętamy, bo rówieśnicy 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którzy razem z nim 
chodzili do szkoły, do liceum Batorego - “Zośka”, 
“Rudy” czy inni znani chłopcy, którzy zginęli w cza-
sie wojny w dramatycznych okolicznościach. Oni 
wszyscy byli ludźmi myślącymi, nad wyraz poważ-
nymi na swój wiek, którzy podejmowali te swoje dra-
matyczne decyzje w pełni świadomie, w pełni świa-
domie wybierali tak szalenie dramatycznie - zazna-
czył wicepremier.

Minister kultury wskazał, że “między innymi po to 
są jubileusze, po to wspominamy, dzisiaj szczególnie 
Baczyńskiego, żeby poważnie myśleć o ich wybo-
rach, bo to jest potrzebne nam także współcześnie, 
każdemu pokoleniu”.

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

#PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=13032/ 
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Historia

Arkebuzy dymiące jeszcze widzę,
jakby to wczoraj u głowic lont spłonął
i kanonier jeszcze rękę trzymał,
gdzie dziś wyrasta liść zielony.
W błękicie powietrza jeszcze te miejsca puste,
gdzie brak dłoni i rapierów śpiewu,
gdzie teraz dzbany wrzące jak usta
pełne, kipiące od gniewu.
Ach, pułki kolorowe, kity u czaka,
pożegnania wiotkie jak motyl świtu
i rzęs trzepot, śpiew ptaka,
pożegnalnego ptaka w ogrodzie.
Nie to, że marzyć, bo marzyć krew,
to krew ta sama spod kity czy hełmu.
Czas tylko warczy jak lew
przeciągając obłoków wełną.

Płacz, matko, kochanko, przebacz,
bo nie anioł, nie anioł prowadzi.
Wy te same drżące u nieba,
wy te same róże sadzić jak głos
na grobach przyjdziecie i dłonią
odgarniecie wspomnienia i liście, jak włos
siwiejący na płytach płaskich.

Idą, idą pochody, dokąd idą,
których prowadzi jak wygnańców łaski
ląd krążący po niebie. A może
niebo po lądzie dmące piaskiem
tak kształt ich zasypuje. Jak noże
giną w chleb pogrążone – tak oni
z wolna spływają. Piach ich pokrywa.

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni.

dn. 8 III [19]42 r.

Wolność

Przebudź się – jesteś wolny,
choćbyś jak w ziemi duch
szedł dołem dookolny,
przebudź się, jesteś wolny,
zbudź tylko słuch.

Otworzysz bramy gwarne
i łuki triumfalne
muzyki, która w chmury
trwa dymami pożarów
z dołu do góry.

Otwórz oczy, to jesteś
tryskającym powietrzem
zdrój żywy.
Żeś przez ciało przykuty
i żeś ciała upływem,
żyj w wietrze.

Albo cheruba nazwij
i uczyń mocom nazwy,
i uczyń z niedojrzanych
wrzące sokiem obrazy,
i rzeknij „Niech się stanę
w nich” albo: „Niech się staną”.
Wtedyś lękom wygnany,
burzom cichym przyjaciel
w snów srebrnym majestacie.

A jeśli nie uwierzysz,
żeś wolny, bo cię skuto,
będziesz się krokiem mierzył
i będziesz ludzkie dłuto,
i będziesz w dłoń ujęty
przez czas, przez czas – przeklęty.

Bo tym, co w nim przystają,
otworzy chwilę, zgasi
i nim sen rozpoznają,
i nim opłaczą ciało,
przykuci martwą chwałą,
miną; zostanie wolny,
tworzeniem dookolny.

marzec [19]42 r.

Fot. https://pl.wikipedia.org/

Krzysztof Kamil Baczyński
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 Naszym priorytetowym kierunkiem 

jest nauczanie Języka i Kultury 

Polskiej skierowanego do nauczycieli 

szkół polskich

O Polskim Uniwer-
sytecie na Obczyź-
nie (PUNO) w Lon-
dynie
-rozmawiamy z dr Agnieszką Szajner,
prodziekanem Wydziału Humani-
stycznego

-Do Londynu przyjechałaś z Grecji… 
-...zaraz po obronie pracy doktorskiej w Polsce w 

roku 2013 w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Wcześniej mieszkałam przez 15 lat 

w Atenach, gdzie prowadziłam Centrum Edukacji Za-

wodowej i Artystycznej, a także byłam nauczycielem 

muzyki w szkole polskiej im. Z. Mineyki przy Amba-

sadzie RP W Atenach. 

Kiedy podjęłam decyzję o przyjeździe do Londynu 

rozpoczęłam poszukiwania w internecie, gdzie da-

lej można byłoby kontynuować karierę naukową.                                                                                                                      

-Jak trafi łaś do PUNO?   
-Poprzez poszukiwania w internecie. A szukałam cze-

goś odpowiedniego w Londynie. To był rok 2014. 

I swoje pierwsze kroki skierowałam do Polskiego 

Uniwersytetu na Obczyźnie. Zaczęłam wtedy coraz 

bardziej interesować się tą zasłużoną dla Polskości 

uczelnią.

-Porozmawiajmy więc o jej historii...
-Historia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w 

Londynie jest tak samo skomplikowana jak losy 

polskiego wychodźstwa niepodległościowego. Po 

kampanii wrześniowej 1939 roku wielu polskich 

profesorów znalazło się poza granicami kraju. W zi-

mie 1939/1940 koncentracja naukowców przypadła 

głównie na Francję. Tam też, przy wsparciu francu-

skich władz,  w grudniu 1939 roku, powołano do ży-

cia w Paryżu Polski Uniwersytet Za Granicą. Klę-

ska Francji, w czerwcu 1940, spowodowała jednak 

ucieczkę polskiego środowiska akademickiego. Duża 

ich część przybyła wówczas do Wielkiej Brytanii 

(dalej WB), inna z kolei wyemigrowała do Ameryki 

Północnej.

W WB Polscy naukowcy mogli liczyć na wsparcie 

Zrzeszenia Profesorów i Docentów, którzy pomaga-

li im zainstalować się na angielskich uniwersytetach. 

Wtedy to powstały polskie wydziały na angielskich 

uczelniach: Wydział Prawa w Oxfordzie, Wydział 

Lekarski w Edynburgu, Polska Szkoła Architektury 

oraz Wydział Weterynaryjny w Liverpoolu. Działał 

także Polish University College przy uniwersytecie 

londyńskim.

-W latach wojny Polacy mogli więc studiować w 
WB po polsku. Zmiany zaczęły się zaraz po jej za-
kończeniu...
-Tuż po wojnie zaczęto likwidować polskie szkol-

nictwo wyższe. Latem 1949 powrócił temat zorga-

nizowania polskiego autonomicznego nauczania 

wyższego. I wtedy to zaproponowano nazwę Wol-
nego Uniwersytetu Polskiego. Na posiedzeniu jego 

Tymczasowej Rady, w pierwszym punkcie protokołu 

posiedzenia, stwierdzono: iż za aprobatą Ministra 

Oświaty R.P. tworzy się Uniwersytet Polski Zagra-

nicą. Proponowano także inne nazwy dla uczelni: 

Polski Uniwersytet Zagranicą, Wolny Uniwer-
sytet Polski, Polski Uniwersytet Emigracyjny. W 

uchwale Wydziału Administracyjnego z grudnia 1949 

zastosowano skrót „P.U.Z.” W tym samym jeszcze 

miesiącu ukonstytuowała się Tymczasowa Rada Pol-

skiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Na-

wiązywała ona do tradycji Polskiego Uniwersytetu za 

Dr Agnieszka Szajner (fot. archiwum)
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Granicą w Paryżu utworzonego w roku 1939 oraz do 

polskich wydziałów powstałych w czasie wojny przy 

angielskich uniwersytetach.

-W tym też celu emigracyjni akademicy zwołali 

pierwszą konferencję porozumiewawczą ...

-Konferencja ta odbyła się w grudniu 1949 roku. Zo-

stał na niej opracowany Tymczasowy Statut Organi-

zacyjny Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

-PUNO został formalnie powołany do życia we 

wrześniu 1952 roku….

-… a zajęcia na nim rozpoczęto już w styczniu 1952. 

„Dziennik Ustaw „RP” z roku 1952 informował iż: 

Polski Uniwersytet na Obczyźnie z siedzibą w Londy-

nie, istniejący od 9 grudnia 1949 i posiadający statut 

w brzmieniu zatwierdzonym w dniu 1 września 1952 r. 

przez Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Ob-

czyźnie, otrzymuje jako prywatna szkoła akademicka, 

pełne prawa państwowych szkół akademickich. An-

gielska nazwa brzmiała: Polish University Abroad in 

London. W ten sposób PUNO mógł funkcjonować 

bez przeszkód.

-Dużą rolę w powstaniu i organizowaniu PUNO 

odegrał prof. Tadeusz Brzeski (1884-1958)…

-… ekonomista, profesor i rektor UW (1929-1930) 

oraz rektor PUNO (1950-1958). Chciał on udostęp-

nić wszystkim Polakom mieszkającym w WB moż-

liwość studiowania w języku ojczystym.      

Zaczęła się więc formalnie uregulowana działalność 

najmniejszego polskiego uniwersytetu. Powstały 

pierwsze wydziały: Nauk Humanistycznych, Prawa 

i Nauk Społecznych oraz z czasem Wydział Nauk 

Technicznych (1962). PUNO miał służyć wychodź-

stwu niepodległościowemu, rozproszonemu po licz-

nych krajach wszystkich kontynentów.                        

-Po roku 2000 władze uczelni zweryfi kowały struk-

turę wydziałową...

-… i w większości zostały one zastąpione instytutami 

oraz zakładami. Obecnie struktura wciąż się zmienia. 

Można ją na bieżąco śledzić na stronie internetowej 

PUNO (https://puno.edu.pl).  

-Aktualnie Polski Uniwersytet na Obczyźnie w 

Londynie jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii 

organizacją non profi t charity ...       

– ...co  oznacza, że swoją działalność skupia 

na   wyłącznie    wspieraniu publicznego do-

bra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Nasi 

studenci muszą więc opłacać czesne.                                                                                              

PUNO utrzymuje się głównie z czesnego studentów, 

pomocy darczyńców, a także niewielkiego wsparcia 

grantowego na projekty badawczo-naukowe z MSZ. 

Niestety w czasach komunizmu Polska wykreśliła 

PUNO ze swojej mapy, ze względu na propagowanie 

idei „wolnego słowa” i wartości demokratycznych 

niezgodne z ideologia reżimu. PUNO stało się zatem 

instytucją zagrażającą ideom komunizmu, co spowo-

dowało, że nie mógł liczyć na żadną pomoc. Także 

obecnie,  mimo naszego uznania w UE i WB, jako pla-

cówka akademicka i badawcza, Polska nadal nie chce 

nas uznać za pełnoprawną uczelnie wyższą. Wiemy, 

że chodzi tu o pieniądze. Gdyby uznała PUNO za peł-

noprawną polską uczelnię, to musiałaby nas fi nanso-

wać. Jest to trudne do zaakceptowania i zrozumienia, 

że taki skarb kultury, nauki i historii polski, jakim jest 

nasz uniwersytet pomijany jest przez obecny rząd. 

                

-Biura i sale wykładowe Waszej Uczelni mieszczą 

się na terenie POSK (Polskiego Ośrodka Społecz-

no-Kulturalnego) przy ul. 238-246 King Street…                 

-... w którym swoje siedziby mają także inne organiza-

cje - np. Biblioteka Polska, Instytut Józefa Piłsudskie-

go, Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, Polska 

Fundacja Kulturalna, Polska Macierz Szkolna, Teatr 

Syrena  czy Zespół Pieśni i Tańca Tatry. Obecny bu-

dynek POSKu należał dawniej w całości do PUCAL 

(Polish University College Association Limited), któ-

ry fi nansował jego budowę. Następnie, ze względów 

fi nansowych, podjęto działania, które pozwoliły nam 

na odpłatne wynajmowanie powierzchni dla innych 

podmiotów. Tak jest i obecnie.                 

 -Wszystkie Wasze zajęcia i wykłady prowadzone 

są po polsku..                                      

-… zarówno dla studentów podyplomowych jak i 

doktorantów. Mamy dziś 4 wydziały: Wydział Hu-

manistyczny, Instytut Kultury Europejskiej, Wydział 

Nauk Społecznych oraz Instytut Nauk Technicznych. 

Prowadzimy też, pod egidą tych wydziałów, studia 

podyplomowe oraz zajęcia na Uniwersytecie Trze-

ciego Wieku (dalej UTW). W ten sposób wspieramy 

intelektualnie i emocjonalnie starsze pokolenia, które 

stają się coraz liczniejsze. Działający u nas od roku 

2008 UTW nie stawia żadnych limitów ani ograni-

czeń, może do niego dołączyć każdy bez względu na 
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wiek i wykształcenie.                    

-PUNO prowadzi także Kursy Kultury Pol-

skiej…                       

 -…oraz tzw. Warsztaty. Ostatnie tegoroczne pt. Baw 

się językiem ojczystym koncentrowały się na: zaba-
wach językowych dla dorosłych i dla dzieci, grach 
językowych z nagrodami, rebusach łatwych i trud-
nych oraz na przysłowiach. Ilość studentów zależy 

wyłącznie od kierunku studiów. Mamy także swoje 

wydawnictwo PUNO-PRESS powstałe w roku 2016. 

Jego głównym zadaniem było utworzenie stałej bazy 

wydawniczej dla „Zeszytów Naukowych PUNO” 

oraz zapisów dorobku naszych konferencyjnego w 

ramach „Zeszytów” lub oddzielnych publikacji książ-

kowych.                   

Pomyślna realizacja wydawniczego planu i dobry od-

biór czytelniczy sprzyjały rozszerzeniu zakresu dzia-

łalności. I tak w roku 2017 – wydany został Poradnik 

dla rodziców dzieci dwujęzycznych. Po polsku na 

wyspach oraz jego druga, zmieniona i rozszerzona 

edycja: Dwujęzyczni i dwukulturowi. Bilingual and 

Bicultural. Speaking Polish in North America.   

              

Wielkim sukcesem wydawniczym roku 2018 była ob-

fi cie ilustrowana publikacja Wizualizacja z perspek-

tywy międzykulturowej, która przedstawia wczesne 

wyniki trwającego projektu badawczego opartego 

na współpracy fi nansowanego z unijnego programu 

„Horyzont 2020″. Książka rozwija rozumienie funk-

cjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miej-

scach i kultur oraz wskazuje, w jaki sposób różne wi-

zualne zdolności kształtują komunikację w obrębie i 

pomiędzy społecznościami. Nasze Wydawnictwo ma 

bardzo wysoką punktację - 80 punktową.

-PUNO ma również sukcesy w organizacji konfe-

rencji, sympozjów i seminariów naukowych...               

-Jesteśmy bardziej instytucją naukowo-badawczą niż 

dydaktyczną. Nasza dydaktyka to głównie studia po-

dyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy mnóstwo 

badań naukowych – wewnątrz i na zewnątrz. Jednym 

z większych ostatnich projektów międzynarodowych, 

w którym braliśmy udział był projekt „TICASS” - 

jako jedyna uczelnia wyższa z WB. Jest to projekt 

naukowo-badawczym Unii Europejskiej. Projekt jest 

bowiem realizowany w ramach unijnego programu 

Horizon 2020, który dotyczy transgranicznego roz-

woju badań i innowacji, nawet nie tylko w zjedno-

czonej Europie.                

-A co z badaniami wewnętrznymi?          

-Tu na uwagę zasługują m.in. badania ankietowe – 

np.: Lęk na emigracji. Polacy w Wielkiej Brytanii 

w okresie pandemii Covid-19. Projekt ten jest czę-

ścią interdyscyplinarnych badań nt. opinii Polaków 

mieszkających w WB o różnorakich zagadnieniach 

społeczno-kulturowych związanych z pandemią. Są 

one prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk 

Społecznych oraz Instytutu Kultury Europejskiej 

PUNO w ramach współpracy z polskimi badaczkami 

z Instytutu Psychologii PAN, a także SWPS z War-

szawy w kontekście raportu: „Czego boją się Polscy 

w związku z koronawirusem?”. Celem tych badań 

jest rozpoznanie wpływu pandemii na jakość życia 

Polaków na emigracji. Po zakończeniu badań ankie-

towych zostanie opublikowany na stronie PUNO ra-

port.                                                                                  

 -Wasza niewielka uczelnia ma świetną kadrę na-

ukową. Kim są  wykładowcy PUNO?  

                       

-Mamy profesorów afi liowanych,  przyjeżdżających z 

Polski i prowadzących zajęcia, profesorów wizytują-

cych i profesorów uczelnianych. Są wreszcie dokto-

rzy i magistrowie. Wielu z nich to wybitni akademicy 

i najlepsi specjaliści w swoich kierunkach.  

                                                       

Wśród profesorów afi liowanych wyliczyć warto 

m.in.: prof. Jolantę Chwastyk-Kowakczyk z UJK w 

Kielcach (w latach 2009-2012 z-ca dyrektora d/s na-

ukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikar-

stwa Uniwersytetu w Kielcach, a następnie dyrektor 

(2012-2016)  Instytutu Dziennikarstwa i Informacji. 

Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigra-

cyjna, szczególnie w WB. Autorka ponad 100 artyku-

łów naukowych oraz sześciu publikacji książkowych.                                                                                           

Dalej prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akade-

mii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w 

Warszawie, fi lolog, pedagog, autorka książek z dzie-

dziny kultury literackiej i kultury języka oraz wielu 

audycji radiowych i telewizyjnych, członek m.in. 

Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, laureatką 

nagród literackich i naukowych., m.in nagrody Labor 

Omnia Vincit Fundacji Willa Polonia.                                                                                             

I kolejny prof. Mirosław Matyja - politolog, ekono-
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mista i historyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Badacz 

funkcjonalności i dysfunkcjonalności demokracji 

bezpośredniej w Szwajcarii i zwolennik wprowadze-

nia w Polsce elementów tej wersji demokracji. Wy-

kładowca m.in. w Selinus University (Bolonia) oraz 

w Indian Management School and Research Centre 

(Mumbaj).     

Czy wreszcie prof. Elżbieta Perzycka z Uniwersyte-

tu Szczecińskiego (Instytut Pedagogiki, Zakład Edu-

kacji Informatycznej i Medialnej), która obok swojej 

pracy badawczej i dydaktycznej, jest również eksper-

tem projektowym m.in. w programie Unii Europejskiej 

„HORIZON 2020”, a jej dorobek naukowy obejmuje 

ponad 20 zwartych publikacji oraz artykułów w recen-

zowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. 

Z PUNO współpracuje od 2015 roku, prowadząc za-

jęcia na seminarium doktoranckim oraz opracowując 

wnioski projektowe, jest również opiekunem mery-

torycznym i promotorem dwóch doktorantek PUNO.                                                                                                                      

W grupie zaś profesorów wizytujących wymienić 

warto m.in.: prof. Marię Gańczak - epidemiologia z 

PUM w Szczecinie, specjalistkę od chorób zakaźnych 

i wewnętrznych; prof. Zuzannę Goluch, specjalistkę 

w  naukach rolniczych z Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu; prof. Szymona Kawallę - czo-

łowego polskiego dyrygenta i kompozytora; prof. 

Jana Łaszczyka - polskiego pedagoga i nauczyciela 

akademickiego, wieloletniego rektora Akademii Pe-

dagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w War-

szawie, Europejski autorytet w dziedzinie pedagogiki 

twórczości i honorowy prezydent Międzynarodowe-

go Stowarzyszenie Rektorów Uniwersytetów Peda-

gogicznych Europy czy  prof. Annę Seretny – fi lolo-

ga z UJ w Krakowie, zajmującą się leksykografi ą pe-

dagogiczną oraz badaniami kompetencji leksykalnej 

uczących się polszczyzny; w kręgu jej zainteresowań 

badawczych znajdują się też zagadnienia związane z 

dydaktyką języka polskiego jako odziedziczonego                       

-Wasi studenci to w zdecydowanej większości Po-

lacy mieszkający w WB...                                 -… 

których liczbę określa się obecnie na ok. 1 mln. Było 

ich przed pandemią zdecydowanie więcej...

 -Czy dysonujecie badaniami nt. ilu z nich opuściło 

WB w ostatnich miesiącach?  

-Takich badań jeszcze nie robiliśmy. Myślimy jednak 

o nich. PUNO robiło natomiast badania nt. kto poten-

cjalnie może zostać naszym studentem, bądź kto nim 

jest? Według zdobytej przez nas wiedzy są to ludzie 

młodzi, w wieku ok. 32 lat.  Część z nich (ok. 32%)  

to ludzie, którzy ukończyli już studia w Polsce. Ko-

lejną grupę (ok.30%) stanowią młodzi, którzy ukoń-

czyli w Polsce licencjaty lub rozpoczęli naukę i chcą 

ją dokończyć w języku polskim w WB. Pamiętać też 

warto, że mamy tu studentów starszych, pobierają-

cych naukę na UTW i wywodzących się zazwyczaj 

ze starej powojennej emigracji.

-PUNO prowadzi obecnie ponad 20 kierunków 

studiów. Które z nich uważasz za kluczowe?

 -Nasze kluczowe kierunki to: nauczanie języka i kul-

tury polskiej poza Polską, coaching, mediacje i ne-

gocjacje, psychodietyka czy psychologia stosowana. 

Obok nich prowadzimy także: psychologię biznesu w 

warunkach Brexitu oraz zarządzanie opieką nad oso-

bami starszymi.  Myślimy w najbliższej przyszłości o 

informatyce oraz dodatkowych kierunkach technicz-

nych.  

-Nie wspomniałaś jeszcze o programie „PUNO 

Bridge”…                                 

-Nasz uniwersytet, jako jedyna polska uczelnia na 

Zachodzie, zaprasza naukowców z Polski do ośrod-

ka stażowego „PUNO Bridge” w Londynie. Zapra-

szamy do nas nie tylko w sprawach akademickich. 

Zapraszamy również w sprawach R&D (startupów & 

spin-offów). Te projekty to współpraca z uczelniami 

i korporacjami oraz doradztwo w obszarach Badanie 

i Rozwój (Research & Development).    

                                                              

WB to kraj twórczej nauki i nowej ekonomii, a Polska 

potrzebuje ciągłego rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy. Od lat polskie uczelnie są słabo notowane w 

rankingach światowych. PUNO pomoże to systema-

tycznie zmienić. Teraz Brexit zaostrza przepisy imi-

gracyjne, ale nie dla wszystkich. Nauka jest tu nadal 

najwyższym priorytetem. I właśnie nasz ośrodek jest 

mostem naukowo-badawczym i przedsiębiorczym 

pomiędzy polskim a zachodnim światem naukowym 

i startupowym. Dlatego stawiamy w takiej samej mie-

rze na ekonomistów czy informatyków, jak i na poli-

tologów czy fi lologów.

-Jesteś prodziekanem Wydziału Humanistycznego 

PUNO…                    
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-Pierwsze zjazdy zaczynamy w tym roku akademic-

kim 20 listopada br. na kierunkach: psychodietyka z 

elementami coachingu oraz psychologia stosowana. 

Zajęcia prowadzone będą online, w czasie rzeczywi-
stym również  na studiach doktoranckich.   Osob i -
ście zajmuję pedagogiką i naukami artystycznymi w 
dziedzinie kultury muzycznej. Jestem ponadto kie-
rownikiem Zakładu Kultury Muzycznej oraz chóru 
uczelnianego „PUNO-Musica”, który założyłam 2 
lata temu. Chór występuje na uroczystościach uni-
wersyteckich - takich jak np. inauguracja nowego 
roku akademickiego.                             
Wygląda na to, że PUNO będzie długo jeszcze po-
trzebny w kształceniu młodych Polaków mieszkają-
cych w WB. Liczymy też, że Polska wreszcie uzna 
nas jako pełnoprawną uczelnię wyższą i będzie  fi -
nansowo dokładać się do utrzymania, tak ważnego 
ośrodka naukowego dla społeczności polonijnej i 
polskiej.      

-Tego więc Wam życzę i dziękuję za rozmowę.                                                                 
Leszek Wątróbski

Źródło: https://gazetagazeta.com/.../o-polskim-uni-

wersytecie-na.../

MEDIO AMBIENTE | 2020/12/26

Apuesta verde: Polonia se prepara 
para despedirse del carbón

En ese país, en el que el carbón representa cerca del 
80 por ciento de la potencia energética, se ubica la 
central que más emite gases con efecto invernadero 
de Europa. Le apuntan a la energía solar y eólica, así 
como a la movilidad eléctrica.

Polonia, un país muy dependiente del carbón, prevé 

cerrar su último pozo minero en 2050, cumpliendo 
así el plazo fi jado por la Unión Europea (UE), pero 
su transición a la energía verde, según los expertos, 
va con retraso y podría toparse con numerosos 
obstáculos.
Pese a tres décadas de reformas del mercado que se 
saldaron con éxito y un crecimiento constante desde 
su transición del régimen comunista a la democra-
cia, el carbón representa cerca del 80 por ciento de 

la potencia energética del país.

La gigantesca central de Belchatow, que funciona 
con lignito, es el “mayor emisor de gases con efec-

to invernadero” de Europa, según la UE y varias 
asociaciones ecologistas mundiales.
Belchatow, un vestigio de la época comunista, fun-

ciona gracias a una extensa mina a cielo abierto si-

tuada cerca de allí y satisface alrededor del 20 por 

ciento de las necesidades energéticas de Polonia.

El país debería haber empezado a relegar el car-

bón hace décadas para poder alcanzar los obje-

tivos europeos de emisiones netas nulas, según el 
profesor Piotr Skubala, de la Universidad de Silesia, 
en la región minera del sur del país.
Además, las minas de carbón son responsables de 

más de 80.000 empleos, fuertemente subvenciona-
dos y politizados.
Las emisiones polacas continuaron siendo altas en los 
últimos años, en tanto el gobierno - nacionalista con-
servador- se empecinó en defender el carbón.

Pero los altos costes de extracción y las tasas de 

carbono europeas han hecho que la energía a base 

de carbón ya no sea competitiva, por lo que Varso-
via tuvo que revisar sus posicionamientos.
Según Grzegorz Wisniewski, jefe del IEO, un grupo 
de refl exión sobre las energías renovables, el coste 
medio de la energía en Polonia - unos 50 euros (60 
dólares) por megavatio/hora, es el doble que en el 

resto de la UE.

“Cada año que Polonia siga siendo dependien-

te del carbón, sus costes energéticos aumentarán 

considerablemente”, declaró Wisniewski a la AFP.
Pacto verde 

Los fondos del Pacto Verde europeo son esenciales 

para ayudar a Polonia a alcanzar la neutralidad 

en emisiones de carbono, subrayó el ministro polaco 
del Clima, Michal Kurtyka, en una entrevista reciente 
con la AFP.
Según varias estimaciones, el coste oscilaría entre 

los 700 y los 900 millones de euros (850 millones y 

1.100 millones de dólares).
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Córdoba
 

Visita a la colectividad polaca de 
Córdoba

La Embajadora de la República de Polonia, Aleksan-

dra Piątkowska, y el Cónsul Michał Świetlik visita-
ron la provincia de Córdoba, donde se reunieron con 
representantes de la Asociación Polaca de Córdoba y 
de la Asociación Nowa Polonia. Pudieron visitar la 
Colonia de La Granja y también hicieron un home-
naje a la memoria del escritor polaco Florian Czarn-
yszewicz.

Los días 26 y 27 de enero se desarrolló una guardia 
consular en la sede de la Asociación Polaca de Cór-
doba. Allí los ciudadanos polacos pudieron solicitar o 
renovar su pasaporte. Además, los funcionarios com-
partieron una cena con las organizaciones de la colec-
tividad, en la que conversaron sobre sus actividades 
y proyectos.

Recorrido por la Colonia de La Granja
Durante su viaje, la Embajadora y el Cónsul tuvieron 
la oportunidad de visitar el predio de la Colonia Po-
laca de La Granja. Fueron recibidos por José y Julia 
Bielewicz, que los agasajaron con música y una de-
gustación de fi ambres, quesos y vinos locales. Fue un 
cálido encuentro en el que hicieron un recorrido por 
las instalaciones, les enseñaron sobre la fl ora y la fau-
na y hasta disfrutaron del río tras una caminata has-
ta la segunda cascada. La visita fue posible también 
gracias a Dana y Enrique Wojnacki, que los llevaron 
hasta allí.

Homenaje a Florian Czarnyszewicz
El día 28 los funcionarios realizaron un homenaje a la 
memoria del escritor polaco Florian Czarnyszewicz 
con una visita al cementerio de Carlos Paz, donde 
descansan sus restos. Czarnyszewicz fue un novelista 
polaco que vino a Argentina en 1924 y trabajó como 
obrero de un matadero de Berisso durante 25 años. 
Luego, se mudó a Villa Carlos Paz, donde falleció en 
1964. Durante sus años en Argentina participó de las 
actividades de la Unión de los Polacos. Algunas de 
sus obras son: Nadberezyńcy, Wicik Żywica, Losy 
pasierbów y Chłopcy z Nowoszyszek.

                                                    ( Fotos pag. 10 y 11)

El acceso a los fondos europeos, sin embargo, se vio 
amenazado hace poco, después de que Polonia y Hun-
gría bloquearan el presupuesto y el plan de recupera-
ción de la UE para oponerse a la nueva norma que 
vincula la atribución de fondos con el respeto del 
Estado de derecho. 
Al fi nal, se llegó a un compromiso en diciembre y 
los fondos se desbloquearon, liberando así hasta 56 
millones de euros (casi 70 millones de dólares) para 
la transición verde de Polonia entre 2021-2027.
Kurtyka, expresidente de la cumbre sobre el clima 
COP24, en 2018, es optimista sobre el futuro del 
sector de la energía verde en Polonia, que cubre 
actualmente alrededor del 16 por ciento de sus ne-
cesidades y que, según él, podrá crecer rápidamente 
en las próximas dos décadas y dar lugar a la creación 
de 300.000 puestos de trabajo.
Aumento de la energía solar
Ya se están dando los primeros pasos. La semana pa-
sada, Polonia anunció que su primera fábrica de 
autos eléctricos, subvencionada por el Estado, de-
bería empezar a producir para 2024, lo que podría 
conllevar la creación de hasta 15.000 empleos en 
Silesia.
Cuatro empresas del sector público de la energía, 
PGE - que gestiona Belchatow-, Energa, Enea y Tau-
ron Polska están detrás de este proyecto común, deno-
minado ElectroMobility Poland.
PGE, primer grupo estatal de Polonia, se comprometió 
a que el ciento por ciento de su energía será 
renovable para 2050, apostando por la energía 
eólica.
Según Kurtyka, la apertura de la primera central 
nuclear, prevista para 2033, también forma parte 
de la agenda verde del país aunque, según expertos 
como Wisniewski, esta opción es demasiado cara 
para Polonia.
Por otro lado, un programa gubernamental de 
subvenciones para paneles solares resultó ser muy 
efi caz. Polonia casi ha duplicado en 2020 su uso de 
la energía solar, alcanzando las 300.000 instalaciones 
en tejados y azoteas, que además alimentan las redes 
locales.
“Tenemos el objetivo de tener un millón [de ins-

talaciones solares] para 2030”, declaró Kurtyka, 
quien consideró que las nuevas redes energéticas lo-
cales contribuirán a desmantelar el sistema altamente 
centralizado de la era comunista, basado en el carbón.
*Con información de AFP. 

Fuente: https://sostenibilidad.semana.com/ 
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Homenajes

Carta para un maestro 

Casimiro Warzyca fue una fi gura fundamental 
para la colectividad polaca. Desde la Unión de los 
Polacos siempre estaremos agradecidos por su inten-
sa dedicación durante todos estos años de enseñan-
za. Para recordarlo, les compartimos las palabras de 
una de las personas que mejor lo ha conocido, no sólo 
como maestro, sino también como padre.

Kazimierz: «Casimiro» en español. Signifi cado ‘el 
que promueve la paz’
Jan: «Juan» en español. Signifi cado ‘el que es fi el a 
Dios’
Warzyca: Tita siempre nos dijo que del polaco an-
tiguo, tiene su origen de el que cocina, el cocinero, 

warzyć es preparar.
Hace más o menos una semana, un sacerdote me dijo 
que nuestra misión en esta vida, está un poco escon-
dida en nuestro nombre… Y entonces acá me empieza 
a cerrar todo…
Tita, mi papá, nacido en un pueblito de Polonia en 
1944, fue criado en una familia recién salida de la 
segunda guerra y con el dominio de los soviéticos. 
Siempre nos contaba que iba a la escuela con metro 
y medio de nieve, caminando, o nos contaba de los 
sabrosos platos que le hacía su mamá, (que para hoy 
nos parecen feos o insulsos), quizás una especie de 
ñoquis con leche, que comían todos de la misma olla, 
formas que ella se rebuscaba para que sus hijos no 
sintieran tanto la pobreza en la que se encontraban en 
ese momento a causa de las guerras.
Luego, a los catorce años, mi papá se va de su casa 
para hacer el seminario menor, el servicio militar, y 
luego terminar sus estudios como sacerdote en el se-
minario mayor, de Tarnów. Él siempre nos comentaba 
de lo difícil que para el eran los cantos gregorianos, 
de que él no tenía oído y le costaban mucho hacerlos, 
pero siempre dio lo mejor para lograrlo.
Luego, viajó a Argentina en el ’80, y años más tarde, 
Dios le demostraba que su camino iba a cambiar de 

rumbo, que su vocación iba a ser otra…
Se casó con mi mamá en 1989, y desde ahí con mucho 
amor y dedicación formó mi hermosa familia…
Fue un hombre que quizás el no demostraba su amor 
mediante regalos, cosas exuberantes ni nada, te lo 
demostraba sorprendiéndote con tu plato favorito, 
dedicándole toda la mañana o la tarde para que esté 
perfecto. Fue un hombre que si, quizás era un poco 
cascarrabias, pero en seguida se daba cuenta y luego 
de un tiempo, trataba de disculparse, ofreciéndote un 
café, o preparando algo para demostrar sus discul-
pas… Un hombre humilde, nunca pretendió grande-
zas, un hombre sabio, sincero, intelectual, solidario, 
pacífi co, amoroso, gracioso, respetuoso… Y me fal-
tan palabras aún!
No solo fue padre! Fue un excelente maestro de idio-
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ma polaco, que contagio durante 30 años su PASIÓN 
infi nita, su AMOR infi nito por Polonia. Treinta años 
de enseñanza y aun así, cada día preparaba sus clases, 
quizás ese tema lo enseño más de 100 veces, pero el 
volvía a preparar la clase, buscaba nuevos materiales, 
nuevos formas de presentarlo, nuevos ejercicios.
(Imagínense que me escribió una alumna de él de ca-
tequesis de los años 1975, imagínense si no sembraba 
en la gente pasión y amor, que hoy esa mujer decidió 
buscarme en facebook para contarme sobre él)
Estudioso, de todos los temas. Todo lo que empeza-
ba a estudiar o a interesarse, lo averiguaba a fondo, 
jamás se quedó con solo leer Wikipedia, siempre fue 
por más para saber realmente bien sobre el tema, por-
que él amaba saber, amaba estudiar… Sea una simple 
receta de cocina o un tema profundo.

Hoy no tengo palabras para describirlo. Porque él, era 
mi todo. Era gracioso, sano, inteligente, fuerte, amo-
roso, era todo y más de lo que le podía pedir a un 
padre. Él es mi modelo de vida y mi ejemplo a seguir. 
Hoy, despedirlo físicamente, es un trabajo tan cuesta 
arriba que duele hasta lo más profundo. Saber que no 
lo voy a ver más, o escucharlo levantarse a la mañana, 
no le voy a preparar más cafecitos, sus «basiunia», el 
beso que siempre me daba en la cabeza cuando esta-
ba estudiando, que no lo voy a escuchar a la mañana 
preguntando «que cenamos?» (porque obvio, había 
que planifi car con anticipación), sus preguntas «cuan-
do volvés? Porque te extraño», duele de una forma 
inimaginable. El pensar que todos los proyectos que 
teníamos en adelante, no podrán ser, te derrumban…
Pero como dije al principio… Él tuvo una misión, 

que era transmitir paz, amor, amor a Dios y alimen-
tar nuestros corazones, con el amor a Polonia que él 
tenía, con el amor que él tenía por la iglesia y su fe, 
el amor a la vida y a la vida de bien… Y se ve que ya 
lo cumplió, y entonces el ahora procedió a elevarse, 
dejando su cuerpo físico, que ya le quedaba chiquito, 
para poder guardarse en cada uno de nosotros….
Hoy el dolor es indescriptible, pero sé que él está fe-
liz, en donde siempre se preparó para estar, con su 
querida mamita y papito, y con Dios.
Yo AGRADEZCO profundamente, a todos los que se 
contactaron con nosotros, a todos los que dieron su 
pésame, y me contaban sobre el cariño que le tenían, 
sobre lo mucho que les enseño. Un montón de gente 
diciéndome que lo querían cómo un padre, cómo un 
hermano, y yo desbordando de alegría porque yo tuve 
el HONOR de ser criada por él.

Lo único que les pido a cambio, es que lo que él les 
dio, lo multipliquen para los demás, esa semillita que 
plantó en nuestro corazón, riéguenla y transmítanla, 
es la mejor forma de honrarlo.

Te amo y te extraño, mi gordito hermoso… Pero sé 
que te voy a ver y que voy a sentir tu compañía… 
Nos vemos, en mis sueños, en cada cosa que me en-
señaste, en cada plato polaco, canción, en la iglesia y 
en nosotros…
Kocham Cię
Bárbara Warzyca
Fuente: http://www.glospolski.com.ar/new/category/comu-
nidad/
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Recuerdos de la Colectividad – 
Casimiro
12 diciembre, 2020 
Historias de nuestra colectividad en Argentina 

El día que llegó la carta se quedó despierta hasta muy 
tarde pensando en el ojo de vidrio. ¿Podría ver? ¿Los 
dos ojos tendrían el mismo color?
Ella siempre le pedía a su abuelo que le contara la his-
toria del tío Casimiro, de cómo había perdido un ojo 
luchando en la resistencia. Y el abuelo le contaba que 
su hermano, durante la Segunda Guerra Mundial, po-
nía dinamita en las vías del tren para sabotear los tras-
lados de soldados alemanes. Y que en una ocasión  algo 
había fallado: la carga explotó antes de tiempo, una es-
quirla se le incrustó en el ojo derecho y lo dejó tuerto.
Ana reproducía esta historia en la escuela con algunos 
agregados de su autoría: a veces el tío Casimiro era un 
conde polaco dueño de una gran fortuna; en otras oca-
siones había caído prisionero de los alemanes o bien 
había perdido ambos ojos, lo que lo había convertido 
en un héroe de guerra ciego.
Una mañana, mientras Ana hacía la tarea en la cocina 
de su abuela, tocaron el timbre. Ella salió corriendo 
a atender y por la ventanita de la puerta de calle vio 
al cartero, que le dijo que llamara a su mamá porque 
tenía que entregarle una carta certifi cada.

La abuela la recibió y volvió a la cocina. Mientras se 
sacaba el delantal y apagaba el fuego, Ana se puso a 
revisar el sobre. Era blanco con unas líneas azules y 
rojas, y el dibujo de un avión chiquito. Del lado del 
destinatario se podía leer, escrito con tinta azul y una 
letra muy prolija: Józef Pawlowski y la dirección de 
su casa, y del lado del remitente: Casimiro Pawlowski 
y una dirección de Polonia. 
Cuando terminó de leer corrió al galpón a avisarle al 
abuelo. ¡Llegó carta del tío Casimiro! El abuelo se lavó 
las manos con esa mezcla de aserrín y querosén que 
usaba para sacarse la grasa y fue con su nieta a la cocina.
Los tres se sentaron alrededor de la mesa. La abue-
la se puso los lentes para ver de cerca, abrió el so-
bre con un cuchillo, sacó la carta que estaba escri-
ta en un papel casi transparente y empezó a leer en 
polaco. Ana solo entendía algunas palabras suel-
tas pero siguió con atención la expresión de las ca-
ras de sus abuelos para ver si eran buenas noticias.
Había nacido en una casa donde todo el tiempo se 
hablaba otra lengua, una porción de suelo extran-
jero en medio de Parque Chas, y esto no le llama-
ba la atención. Para ella era muy natural que la 
abuela la mandara a comprar papierosy (cigarri-

llos) o que su mamá le dijera que no tenía pienią-

dze (dinero)  cuando le pedía un juguete muy caro.
Lo que sí la hacía enojar eran las monjas de la es-
cuela cuando corregían las palabras de su abuelo que 
ella repetía. Él no podía equivocarse, si decía ingle-

sia en lugar de iglesia, debía ser así.  A diferencia de 
su abuela, que tenía diecisiete años cuando llegó al 
país, él emigró a los treinta, por lo que los vestigios 
de su lengua materna eran mucho más notorios.
El abuelo escuchaba muy concentrado. Cuando la 
abuela terminó de leer, él sonrió, se acercó a su nieta 
y le pasó la mano por la cabeza. Vas a coniecer a Ca-
simiro, le dijo, vieni Argentina en setembre.
No lo podía creer: al fi n iba a conocer al famoso 
tío Casimiro. Al tío Casimiro y a su ojo de vidrio. 
Era junio, así que tenía que tener mucha paciencia.
Una madrugada se despertó de golpe y vio un 
perro enorme sentado junto a la ventana, tenía 
unos ojos feroces y rojos que brillaban en la os-
curidad. Otra vez soñó que se asomaba deba-
jo de la cama y había muchos ojos mirándola.
En un libro de fotografía que había en su casa en-
contró un dibujo que comparaba el funcionamien-
to de una cámara con el sentido de la vista. ¿El 
ojo del tío Casimiro podría guardar recuerdos?
Llegó el día esperado. Temprano a la mañana su casa 
estaba preparada como si fuera fi n de año. Las lám-
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paras encendidas, el mantel de las ocasiones especia-
les, los platos y las copas más fi nas. Ana revolotea-
ba inquieta de acá para allá, entre la mesada repleta 
de pierogi (comida típica polaca) recién amasados, 
los pisos lustrados y la ansiedad de la familia. A las 
once tocaron el timbre. Salió corriendo a ver quién 
era aunque ya lo sabía. Por la ventanita vio un perfi l 
similar al de su abuelo, con un sombrero igual al que 
él usaba cuando salían a pasear.
El abuelo abrió la puerta y los dos hombres se fun-
dieron en un largo abrazo. Casimiro entró y fue sa-
ludando a cada uno con un apretón de manos y dos 
besos. Cuando llegó donde estaba Ana, sonrió y la 
alzó en sus brazos. Ella ya estaba grande para que 
la agarraran así, pero no le molestó. Cuando el tío 
dijo unas palabras que no entendió, todos se rieron.
Fueron al living y empezaron las preguntas; él res-
pondía con voz fuerte, gesticulaba mucho y se reía se-
guido. Ella lo miraba fascinada. Hasta que se acordó y 
empezó a mirar con mucha atención su ojo derecho. A 
simple vista parecía normal pero algo no funcionaba: 
el ojo de vidrio estaba demasiado quieto. Casimiro 
notó su interés, se señaló la cara y le dijo unas pala-
bras que su abuela tradujo. Dice que te va a contar la 
historia de su ojo. Ella no respondió, no quiso decirle 
que ya la sabía de memoria, que la conocía mejor que 
él incluso porque la había escuchado y la había conta-
do un millón de veces.
Llegó el momento de los regalos. Casimiro abrió 
las valijas y empezó a repartir paquetes. A ella le 
trajo una muñeca parada sobre una base de made-
ra. La cara, las manos y las botas eran de porcela-
na; el resto del cuerpo, de tela rellena. Estaba ves-
tida con el traje típico de las mujeres polacas, hasta 
llevaba una coronita con fl ores y cintas de colores. 
Tenía unos ojos azules muy hermosos y unas pesta-
ñas muy largas. Debían haber usado un pincel muy 
fi nito para pintarlas con tanto detalle, pensó Ana.
Al día siguiente empezaron los paseos: el abuelo lle-
vó a su hermano a conocer el Luna Park, el Italpark, la 
Plaza de Mayo, el Obelisco, siempre con ella. La úni-
ca vez que no la llevaron fue cuando fueron al teatro 
de revistas. No le importó, ni siquiera sabía lo que era.
Un día, el abuelo le dijo que iban a llevar a Casimiro 
a la Agronomía. Al fi n el tío iba a conocer un lugar 
que realmente valía la pena. La Agronomía era lo que 
más le gustaba en el mundo. Estaba llena de cosas 
emocionantes que nadie más conocía y ella las iba a 
compartir con Casimiro. La casa de Caperucita roja, 
la huella gigante, el pino de la ventana, el auto en el 
ombú. Ella le iba a mostrar todos sus secretos.

La noche anterior no durmió de la emoción. A la ma-
ñana, el abuelo le dijo que le habían traído unos des-
tornilladores para arreglar y que no podía ir con ellos, 
así que la dejaba a cargo de la excursión.
El héroe y la nena se fueron de la mano por Alto-
laguirre, se sentía tan orgullosa, quería contarles a 
todos los vecinos quién era el hombre que camina-
ba con ella. Cruzaron Constituyentes y llegaron a la 
entrada principal. Antes de entrar, Casimiro le com-
pró una bolsa gigante de pochoclo. Ana hablaba sin 
parar y él se reía aunque no entendía nada. Ella ti-
roneaba de su camisa para que caminara más rápi-
do, no quería dejar de mostrarle ni un solo rincón.
En la casa de Caperucita, el lobo, un siberiano viejo, 
dormía la siesta sobre un banco. Ella lo llamó con un 
silbido, el perro levantó la cabeza, movió dos veces la 
cola y siguió durmiendo.
Al fi nal de la tarde llegaron al auto en el ombú. Ana 
le dio la bolsa con los pochoclos que quedaban, se 
sentó en la rama que parecía el asiento de un coche y 
empezó a manejar. Él se rio y dio una vuelta alrededor 
del árbol centenario. Cuando llegó a su lado, ella, con 
gestos, le preguntó por la bolsa de pochoclo. Él levan-
tó los hombros y le mostró las manos vacías. Ana dio 
la vuelta al ombú para ver si no se le había caído… 
Nada. Volvió a su lado e insistió. El tío Casimiro se 
rio y con el ojo izquierdo miró en dirección al árbol. 
Entonces Ana vio un hueco en el tronco; en un costa-
do asomaba la bolsa de papel madera. Intentó treparse 
pero no pudo. Le dijo al hombre que la bajara, que no 
le gustaba esa broma. Él puso cara de no entender. Ella 
se empezó a sentir cada vez más fastidiada, lo agarró 
de la manga y lo llevó hasta el tronco haciéndole se-
ñas para que recuperara su bolsa de pochoclos.  El tío 
Casimiro se reía cada vez más fuerte. De a poco se 
fue alejando y, cuando estuvo a unos tres metros, em-
pezó a correr alrededor del árbol. Ana salió corriendo 
detrás de él. Ella se detenía cada tanto para atraparlo 
por el otro lado; él se asomaba y cambiaba el sentido 
de la carrera. A pesar del enojo, Ana se empezó a reír.
En una de las vueltas, vio una pelotita blanca junto 
a la raíz enorme del ombú. Saltó para no pisarla. Un 
poco más adelante, sin aliento y toda colorada, se de-
tuvo. El tío había desaparecido detrás del árbol.
Volvió sobre sus pasos, se agachó y levantó la boli-
ta. Desde la palma de su mano, el ojo de Casimiro la 
miraba. 
                                                      Melina Rigoni

Fuent: http://lavozdepolonia.com.ar/new/tag/recuer-
dos-de-la-colectividad-polaca/ 
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Relatos...

Fot: http://muzea.malopolska.pl/

Czerwone korale, un detalle im-
portante.

Uno de los detalles que más me gustan de los tra-
jes folclóricos de las mujeres polacas, es el collar de 
cuentas redondas de coral rojo mediterráneo. Están en 
CASI todos los trajes típicos femeninos polacos.
Estas joyas hechas de coral rojo del Mediterráneo, 
surgieron en el siglo XVIII. Traídas, en un principio, 
de Italia y Francia tuvieron su auge en el siglo. XIX 
y tuvo un desarrollo particularmente exponencial 
en las zonas rurales de Polonia. Durante esa época 
los collares eran confeccionados en distintas formas 
y tamaños. En Cracovia, por ejemplo, esos collares 
se usaban de 3 a 5 vueltas y con cuentas redondas y 
grandes. Si las cuentas eran más pequeñas era lógico 
usar un collar con más vueltas.
Los verdaderos corales -ORIGINALES- eran MUY 
caros. Un detalle que en la actualidad sigue igual (¡U$ 
250 el gramo!. Un collar de 3 vueltas puede pesar al-

rededor de 120 grs). En esa época un collar de 120 

grs. tenía el mismo valor que 5 vacas. Sin embargo 

era una joya que se había convertido en tradicional y 

que toda mujer soñaba con tener. En el caso de tener 

uno se convertía en una joya familiar que heredaba 

la generación siguiente. Pero las chicas cuyas fami-

lias no podían acceder a un collar de coral rojo del 

Mediterráneo, solían ir a las ciudades con la bendi-

ción de sus padres. Allí buscaban trabajo en casas de 

familias respetables, hasta juntar el dinero sufi ciente 

para comprar la tan deseada joya. Aun así, trabajando 

de sol a sol, la mayoría de las veces era un objetivo 

casi inalcanzable, por lo tanto, comenzaron a verse 

collares de cuentas rojas de materiales accesibles para 

el bolsillo de todas las damas. Entre estos materiales 

baratos estaba el collar de “cuentas de pan”, estaba 

hecho con materia orgánica: resina, almidón y colo-

rante rojo.

El hecho de tener un collar de cuentas redondas rojas 

también tenía una creencia de índole “mágica”. Se de-

cía que para tener un buen matrimonio la novia debía 

poseer un collar de este tipo. ¡Obviamente hay excep-

ciones!, las novias de Alta Silesia usaban collares de 

cuentas redondas amarillas “żigloki”. Pero volviendo 

a las funciones mágicas de los czerwone korale (co-

llares rojos) también servían como amuletos contra 

los espíritus malignos y para tener buena salud. Esta 

creencia en el poder protector de los korale está di-

rectamente asociada a la creencia de las propiedades 

milagrosas del color rojo. Por lo que las cintas rojas 

eran muy usadas. En el pelo de las mujeres, en las 

trencitas de las nenas, en la ropa de los bebés y hasta 

en las camisas de los hombres.

Se cuenta que en la región de Rozbarskie, durante el 

período de la peste, se veían collares rojos colgando 

de las ventanas de los hogares con el fi n de proteger a 

la familia de ese mal.

Actualmente encontramos esos bellos collares en 

toda Polska y hechos en una gran variedad de mate-

riales: vidrio, madera, plástico y obviamente…coral 

rojo mediterráneo.

¡Chicas, no nos quedemos sin nuestros czerwone ko-

rale!

Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYo-

trosRelatos
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Las campanillas que anuncian que 
la primavera está cerca. 

Ayer publiqué la foto que están viendo debajo de este 
Post, en el grupo de Descendientes de polacos en Ar-
gentina, tenía la esperanza de que alguien me diera el 
nombre de estas clases de fl ores que hay en Polonia y 
que ¡nacen en la nieve!. Tuve suerte porque casi ense-
guida me dijeron que eran “Śnieżyczka przebiśnieg” 
y que suelen fl orecer cuando sienten el primer atisbo 
de la primavera. 

Para la Botánica son 
Galanthus Nivalis y 
en castellano se las 
conoce como “Cam-
panillas de invier-
no”. Este precioso 
nombre refi ere a su 
forma, a su color (ya 
que el blanco es el 
color que más pre-

domina en lugares donde la nieve es común en invier-
no) y refi ere a un signifi cado que a esta altura ya se 
imaginarán...las campanillas que “avisan” que el fi nal 
del invierno está cerca y pronto Polonia se volverá a 
cubrir de todas las gamas del verde. Es un verdadero 
milagro de la naturaleza ver fl orecer fl ores en la nieve 
¿no les parece?. 

Estuve leyendo sobre ellas y me enteré de que hay 
parques de estas fl ores en Inglaterra, Escocia e Ir-
landa donde la gente pasea a fi nales del invierno y 
hace muchísimas selfi es. En Polonia se las encuentra 
fl oreciendo en reservas de Silesia o en la reserva de 
Śnieżyczki en la comuna de Bug de Repki. 
Es una fl or mítica con propiedades peculiares, aun-
que puede ser venenosa si se la come (no sé quién 
comería una fl or, pero vale la pena decirlo ante una 
posible y rara tentación). Sin embargo aparece en tex-
tos antiguos como en La Odisea salvando a Odiseo/
Ulises al usarse como antídoto del veneno que le dio 
la rencorosa de Circe. Por lo tanto también tiene un 
lado NO tóxico. Tanto así que hoy en día se estudian 
estas fl ores por tener posibles propiedades curativas 
para el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas.
Espero les haya gustado mi Post. Y cuando vayan a 
Polonia y de la casualidad que vayan para las últimas 
nieves, de seguro podrán disfrutar de este milagro de 
la naturaleza.

Fuente: https://www.facebook.com/SobrePolskaYo-
trosRelatos

GRANICA KTÓRA ŁĄCZY, A 
NIE DZIELI

14 listopada 1990 roku, minister spraw zagranicznych 
Polski Krzysztof Skubiszewski i minister spraw za-
granicznych RFN Hans-Dietrich Genscher podpisali 
w Warszawie traktat potwierdzający kształt istnieją-
cej granicy polsko-niemieckiej. Stronie polskiej za-
leżało na tym, by granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej 
Niemcy uznały przed zjednoczeniem, a kanclerz Hel-
mut Kohl nie chciał się na to zgodzić, bo obawiał się, 
że to mu może zaszkodzić w polityce wewnętrznej.
Sprawę granicy polsko-niemieckiej uregulowano 
ostatecznie 14 listopada 1990 r., gdy Polska i RFN 
podpisały traktat graniczny - do tego momentu grani-
ca ta uznawana była tylko przez NRD. W dokumencie 
obie strony oświadczyły, że “będą kształtować swoje 
stosunki w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaźni oraz 
dążyć do stworzenia Europy, w której przestrzegane 
są prawa człowieka i podstawowe wolności, a granice 
utracą dzielący charakter”. Stwierdzały też, że będą 
rozstrzygały spory wyłącznie za pomocą środków po-
kojowych. Republika Federalna Niemiec zobowiąza-
ła się do wspierania wysiłków Polski zmierzających 
do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej.
Bundestag ratyfi kował układy 17 października 1991 
r. ogromną większością głosów, a izba wyższa parla-
mentu Bundesrat przyjęła je 8 listopada jednogłośnie. 
Sejm ratyfi kował oba dokumenty dzień później - trak-
tat graniczny przy sześciu głosach wstrzymujących 
się, zaś traktat o sąsiedztwie i współpracy większo-
ścią głosów. 16 stycznia 1992 br. Warszawa i Bonn 
wymieniły dokumenty ratyfi kacyjne obu traktatów.
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Źródło #PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=12272
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 

Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 

W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-

LOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy

Redakcja 

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

POM
Estimados Amigos, 
Les informamos que el predio se encuentra Abierto 
al Público con las respectivos Protocolos Sanitarios 
establecidos para lugares en Espacios Abiertos. 
A continuación adjuntamos los precios vigentes
Quienes concurren habitualmente al predio saben que 
es prioridad del mismo cuidar del Ambiente del mis-
mo. Esperamos contar, como siempre, con los cuida-
dos especiales que la situación  actual amerita.

Muchas Gracias a Todos!
Los Esperamos!

ŚP. KAZIMIERZ WARZYCA

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci naszego Nauczyciela i 

Oświatowego 
Rodzinie i bliskim przekazujemy szczere 

wyrazy współczucia.

Związek Polaków w Argentynie i
Polska Macierz Szkolna
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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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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-
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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!


