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Celebrando la Fiesta Nacional de la Independencia de Polonia, 2021

* Ciekawe witryny

Buenos Aires – En ocasión del 123 aniversario
de la Independencia, el recuerdo. Celebrando
i więcej... juntos, la independencia, la libertad y la democracia.
„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za
granicą”.
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i
nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.
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en la República Argentina, y demás representantes de las organizaciones de Polonia en Argentina
POR ANNA MARIA GŁOWACZ | GŁOS POLSKI y los feligreses de la comunidad parroquial, entre
los que se encontraban los hijos y familiares de
El 11 de noviembre es el Día Nacional de la In- los Héroes Polacos de la Segunda Guerra Mundependencia de Polonia, (Narodowe Święto Nie- dial .
podległości) y en Buenos Aires, ha tenido un significado particularmente importante.
(de pag. 1)

Durante la ceremonia hubo momentos particularmente emotivos: se recordó la génesis del Día de
La celebración de esta fiesta, este año, el 7 de no- la Independencia y se citaron algunas palabras de
viembre, volvió a reunirnos a todos, y tuvo lugar, como todos los años, en la Capilla Nuestra
Señora de Guadalupe, con una Santa Misa, concelebrada oficiada por los sacerdotes, el Padre
Jerzy Jacek Twaróg, Padre Krzysztof Domański,
Padre Padre Wiesław Wiśniewski y presidida por
el Nuncio Apostólico en la República Argentina,

S.E.R. Mons. Mirosław Adamczyk. Participaron
en este aniversario, las Hermanas de la de la Congregación de la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo y las Hermanas Misioneras Siervas del
Espíritu Santo; Aleksandra Piątkowska, embajadora de Polonia en la República Argentina junto al Cónsul, Micha ł Tomasz Swietlik, Ryszard
Konopka, presidente de la Unión de los Polacos

(cont. pag. 3)
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San Juan Pablo II, quien tenía una fe inquebrantable en Dios, y dedicadas a la libertad, estructuralmente vinculada a la historia de la nación
polaca; y después se honró la memoria de todos
los héroes que lucharon por la libertad, a quienes
les rendimos homenaje y elevamos una oración
de agradecimiento, pidiendo a Dios que reciban
la vida eterna por haber tenido que sacrificar su
vida terrena”.
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ble día de sol.

Participaron también los jóvenes y los niños, y
los scouts polacos, que cantaron con la gente re-

unida durante la Santa Misa. Después de la celebración religiosa, en el patio del Colegio de
Guadalupe, la degustación de los platos típicos
polacos y argentinos y más tarde en la Capilla
Polaca, se dio comienzo a la segunda parte de los
festejos de este emotivo aniversario; se entonó el
Himno Nacional Argentino y el Himno Nacional
Polaco, y siguieron luego las danzas polacas que
animaron esta fiesta, en este hermoso e inolvida-

Recuerdos del día de la Independencia de Polonia 2021
Las imágenes y contenidos de esta nota son propiedad de sus respectivos autores (Material de archivo
Historia & Kultury)
Copyright © 2021All Rights Reserved GŁOS POLSKI
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Descendientes de Polacos en Argentina
Eduardo Roman Szokala
Junto a la Casa de Misiones y al Jardín Botánico
Carlos Thays inauguramos la muestra fotográfica
“RAICES: del bosque a la selva”.
La exposición es el resultado de la colaboración de la
Embajada de Polonia con Mauricio Holc, fotógrafo
misionero de origen, y autor de varios proyectos
audiovisuales dedicados a la presencia polaca en
Misiones.

(5279)

a un grupo y a una cultura, en este caso: la cultura
polaca enraizada en la tierra misionera argentina .
La muestra puede disfrutarse hasta fines de diciembre
en la Casa de Misiones, Avenida Santa Fe 989. En
las rejas del Jardín Botánico Carlos Thays, Avenida
Santa Fe 3951 y en las de la Embajada de Polonia,
Alejandro María Aguado 2870.
Agradecemos el apoyo de todas las instituciones
involucradas en la realización de este proyecto, en
particular a todo el personal de la Casa de Misiones y
a su directora Miriam Durán.
Nota de la Embajada de Polonia en Buenos Aires.
Foto Embajadora de Polonia Señora Alexsandra
Piątkowska y Mauricio Holc.-

Santa Fe
Dom Polski Santa Fe
Embajada de Polonia en Buenos Aires
Argentina es una tierra de inmigrantes y Misiones es
la provincia que acogió la mayor cantidad de polacos.
Hoy en día los representantes de la tercera, cuarta
e incluso quinta generación desde la llegada de los
primeros inmigrantes se siguen sintiendo polacos y
mantienen las tradiciones de sus ancestros. Con el
tiempo, los elementos de las tradiciones populares
polacas se fueron mezclando con influencias de
otras culturas y adaptando a un contexto natural muy
alejado de la flora y fauna centroeuropeas.
Este fenómeno cultural muy particular, un realismo
mágico al estilo misionero, está en centro del arte
fotográfico de Mauricio Holc.
Mauricio sabe encerrar en una sola imagen toda la
sorprendente belleza de su tierra natal y de su gente.
Sus retratos están hechos con una mirada que se enfoca
en la individualidad de cada protagonista y a la vez
no pierde de vista el aspecto colectivo, la pertenencia

Este mes la Embajadora de Polonia Aleksandra
Piątkowska realizó su último viaje de este año
recorriendo las provincias argentinas; visitó Santa Fe,
Santo Tomé y Rosario.
En la capital de la Provincia de Santa Fe, la
representante de Polonia dialogó con el gobernador
Omar Perotti, acompañado por la Secretaria de
Cooperación Internacional Julieta de San Felix, y
firmó del libro de honor. El Intendente de la ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz Raúl Emilio Jatón invitó a
la Embajadora al Museo de la Constitución Nacional,
donde con el Secretario de Turismo Alejandro Ariel
Grandinetti y el Secretario de Industrias Culturales
Félix Fiore, conversaron sobre las posibilidades
de la colaboración entre la Provincia de Santa Fe y
República de Polonia.
(cont. pag. 5)

ATENCION / UWAGA
Por motivos de la pandemia Covid 19 las ediciones de Głos Polski
están emitiéndose con retraso por lo cual pedimos disculpas. También advertimos que se harán publicaciones, sobre todo institucionales, con fechas que no corresponden a la edición en curso.
Muchas gracias. La redacción
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No faltaron los momentos conmovedores. En la Plaza
de Armas Teniente Coronel Robert Chodasiewicz en
Santo Tomé, la Embajadora rindió la ofrenda floral y
se emocionó al escuchar el himno polaco realizado
por el ejército argentino.

Después del acto, la Embajadora conversó con
el Presidente DPSF Juan Pablo Walburg y la
Vicepresidenta DPSF Cristina Usedo Nitkiewicz
sobre los inmigrantes polacos y su impacto en la
sociedad argentina.
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por ejemplo la producción de Galetina por PB Leiner
Argentina. También se reunió con los representantes
de la empresa de biotecnología agrícola Bioceres y
con el Consejo del Conocimiento y Fondo SF500.
Durante la visita en los días del 17 y 18 de noviembre
el Cónsul Honorario de Polonia Bartolomé Moszoro
y su asistente Irene Moszoro acompañaron a la
Embajadora de Polonia. El Cónsul de Polonia Michał
Świetlik realizó tramites consulares en la Casa Polaca
Dom Polski de la ciudad de Santa Fe.

Tamara Carignan
Dom Polski Santa Fe
Aceleradora Litoral
Parque Tecnológico Del Litoral Centro Sapem
Gobierno de Santa Fe

Ciekawe portale
internetowe

OBRONA JASNEJ GÓRY
Para fortalecer los vínculos económicos entre
Argentina y Polonia, la Jefa de la Misión Diplomática
de Polonia visitó el Parque Tecnológico Litoral
Centro. Dicha institución conecta las empresas líderes,
emergentes y organizaciones del sector público y
privado, y al mismo tiempo estimula fuertemente la
innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías,
ampliando las oportunidades de trabajo. En el Parque
Industrial Sauce Viejo pudo observar las diversas
actividades en la cadena de producción industrial,

Garstka polskich obrońców pod wodzą nieustraszonego przeora Augustyna Kordeckiego kontra nieprzebrane hordy szwedzkich żołdaków. Trwający całymi
tygodniami morderczy ostrzał artyleryjski oraz zażarte walki na murach. Właśnie tak wielu wyobraża sobie oblężenie Jasnej Góry z 1655 roku. Wizja obrony
Częstochowy, zaprezentowana przez Henryka Sienkiewicza w Potopie, już chyba na stałe zdefiniowała
to, jak Polacy postrzegają wydarzenia z jesieni i zimy
1655 roku.
Obrona klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie
(c. d. na str. 6)
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późną jesienią (listopad – grudzień) 1655 r., podczas
pamiętnego „Potopu”, zajęła i zajmuje w świadomości narodu polskiego miejsce wyjątkowe. Niedługo
potem przeor klasztoru paulinów i niezapomniany
jego obrońca, ksiądz Augustyn Kordecki, napisał – z
inspiracji dworu królewskiego, a szczególnie Ludwiki Marii - Nową Gigantomachię, wydaną w Krakowie
w 1657 r. W dziele tym, będącym relacją z oblężenia klasztoru, autor twierdził, iż obrona Jasnej Góry
stanowiła przełomowy moment w dziejach najazdu
szwedzkiego na Polskę. I jakkolwiek wnikliwe studia
polskich historyków (Olgierd Górka, Adam Kersten)
dowiodły m.in., iż klasztor złożył (jak większość
szlachty) akt poddańczy wobec Karola X Gustawa,
że tenże klasztor nie był bynajmniej tylko „kurnikiem”, lecz nieźle przygotowaną do obrony twierdzą,
i że wreszcie oblegające wojska generała Müllera nie
były tak silne, jak utrzymywano później, to jednak
Kordecki nie mylił się wiele.
Warto może w tym miejscu zacytować fragment manifestu wojska zaciężnego, wydanego 2 marca 1656
r. w Zambrowie, w którym potępiono ostro agresorów szwedzkich za wiarołomstwo, łupiestwo i ucisk.
Stwierdzono m.in., iż król szwedzki chciał zniszczyć
„jedyną Polski pociechę, klasztor Najświętszej Panny Częstochowskiej, w którym chowany po całym
chrześcijaństwie sławny obraz Bogu Rodzicy, ręką
świętego Łukasza malowany (...) aby zgładzić cześć
Świętej Panny Marii w kraju katolickim i lud polski
tem łatwiej na luterską sektę swoją nawrócić”.
Zgodnie z przekazem historycznym 7 listopada
Augustyn Kordecki postanowił uznać władzę Karola Gustawa, tym samym otrzymując od władcy
szwedzkiego list żelazny z zapewnieniem nietykalności twierdzy. Nieufny zakonnik, postanowił jednak
wywozić drogocenne zbiory m. in. Jasnogórski Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, który wywieziono do zamku w Lublińcu. Decyzja okazała się
słuszna, ponieważ wróg nie uszanował danego słowa
i już 18 listopada próbował wtargnąć do klasztoru.
Nie wpuszczenie go do środka przez zakonników rozpoczęło oblężenie i walkę o zatrzymanie tak ważnego
miejsca.
Zakonnicy wyposażyli się w muszkiety, mieli na swoich usługach także załogę składającą się ze 160 żołnierzy. Jasna Góra była ówcześnie dość silną twierdzą
o fortyfikacjach bastionowych. Siły wroga były jednak 10-krotnie wyższe, dodatkowo Szwedzi wzmacniali swoje wojsko i wyposażenie militarne. Wysyłali
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również żądania kapitulacji, które ksiądz Kordecki
odrzucał. Nieprzyjaciel pomimo licznych bombardowań nie mógł zdobyć Jasnej Góry. Przebieg oblężenia
wykazał wyższość artylerii klasztornej nad artylerią
oblegającego twierdzę korpusu szwedzkiego. Ostatecznie Szwedzi wysłali list z żądaniem zapłaty za
wycofanie swoich wojsk, na który również otrzymali
odmowną odpowiedź.
Niedopuszczenie do przejęcia Jasnej Góry przez
Szwedów było wydarzeniem symbolicznym, które dawało nadzieję na kolejne zwycięstwa. Triumf
obrony klasztoru był uważany za punkt kulminacyjny
podczas potopu szwedzkiego, pobudzający duch oporu wśród Polaków.

#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=17753
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W
GALERII SZTUKI NOWOCZESNEJ W HONGKONGU (Chiny)
Listopad to szczególny miesiąc dla Polaków. Na ca(c.d. na str. 7)
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łym świecie 11 listopada pamiętany jest jako Dzień
Zawieszenia Broni, dzień w którym zakończyła się
I Wojna Światowa. Ta sama data jest pamiętana w
Polsce jako data ponownego pojawienia się Polski
na mapie Europy po 123 latach rozbiorów. Właśnie
ten dzień świętowaliśmy w tym roku w Hongkongu
w Galerii HZ.
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różne style, aby dociekać roli kobiet we współczesnym międzykulturowym społeczeństwie.
Uczestnicy spotkania okolicznościowego, oraz odwiedzający wystawę w terminie późniejszym, mają
możliwość zgłębienia idei kobiecego piękna w rozumieniu zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym.
Wystawa pozwala doświadczyć tego, jak kobiety są
pokazywane w mediach społecznościowych i reklamie, w życiu codziennym i wreszcie – co kobiety muszą obecnie poświęcić, aby być uważane za „piękne”.
Wystawę można oglądać od 11 listopada do 16 grudnia 2021 roku
Gallery HZ, 222 Hollywood Road, Hong Kong
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=17856/
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Z ANIOŁEM DO NIEBIOS MIEJSCE POCHÓWKU 152
NIEMOWLĄT (Niemcy)
Miesiąc listopad zaczyna się Pamięcią o Zmarłych.
Idziemy na odświętnie przystrojone miejsca spoczynku naszych bliskich, zapalamy świeczkę i wspominamy zmarłych. Warto więc przypomnieć o tych grobach, nad którymi nikt z rodziny nie stoi.

11 listopada pracownicy Konsulatu Generalnego RP
w Hongkongu spotkali się z zaproszonymi gośćmi w
Galerii HZ aby świętować odzyskanie przez Polskę
niepodległości, wznosząc toast za pomyślność Rzeczypospolitej. Jednocześnie była to doskonała okazja aby móc podziwiać wizje współczesnej kobiecości prezentowane m.in. przez polskie artystki – Ewę
Budkę i Ewelinę Skowrońską. Wraz z obchodami
Narodowego Święta Niepodległości w galerii odbyło się bowiem uroczyste otwarcie wystawy sztuki
współczesnej pt. „Skin in the Game” – której istotną
częścią są prace dwóch Polek.
Prezentowane prace inspirowane są ludzką naturą,
emocjami, doznaniami czerpanymi z życia. Wystawa
„Skin in the Game” w metaforyczny sposób przedstawia złożoność kobiecości we współczesnym świecie.
Artystki i artyści zastosowali różne środki wyrazu i

We wschodniej części Bawarii w miejscowości Burgkirchen an der Alz znajduje się niezwykła mogiła,
miejsce pochówku 152 niemowląt w tym 75 polskich.
W czasie II wojny światowej ideologia III Rzeszy pozbawiła ich prawa do życia. Robotnice przymusowe
pracujące na pobliskich posiadłościach, po porodzie
zmuszone były oddać swe pociechy do tak zwanych
(c. d. na str. 8)
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miennej mogiły, zawdzięczamy miejscowemu kapłanowi. Proboszcz Karl Baromäus Fürstberger, mimo
groźby rozstrzelania nie tylko je godnie pochował,
ale i zadbał, by dane zmarłych dzieci zostały zapisane
w księdze ewidencyjnej. Na ścianie elewacji kościoła, pod płaskorzeźbą Anioła Stróża unoszącego niemowlaków w niebiosa, umieszczona jest pamiątkowa
tablica z napisem z niem.:
„Eine Ruhestätte von 152 kindern Osteuropäische
Zwangsarbeiterinen 1944 -1945 *sie kehrten Heim
zu Gott im Schutz ihres Engels”
czyli („Miejsce spoczynku 152 dzieci wschodnio –
europejskich pracownic przymusowych* wracają one
do Boga pod opieką anioła).
Masowy grób ogranicza kamienny cokolik z krótką
informacją na tablicach, palą się znicze, położone są
kwiaty i stroiki. Miejscem tym od wielu lat opiekuje
się Grupa Regionalna Burgkirchen – z niem. „Für das
Erinnern” czyli dla zachowania pamięci.
Ponieważ historia ta jest mało znana, jestem pewien,
nianym baraku, w fatalnych warunkach sanitarnych i że żyją rozsiani po całym świecie członkowie rodzin
leżąc na drewnianych, wyścielonych słomą pryczach, zamordowanych niemowląt i nic nie wiedzą o swoich
celowo zaniedbywano i niedożywiano skazując je na krewnych - niemowlakach.
męczeńską śmierć.
Pod tym adresem dostępna jest lista z imionami i
To, że niewinnych niemowląt nie wrzucono do bezi- nazwiskami pochowanych niemowląt: https://www.
burgkirchen.de/index.php?option=com_content...
Autor: Andrzej Białas
ośrodków opiekuńczych. Dzieci te po kilku miesiącach, tygodniach, a nawet po paru dniach umierały. W
cyniczny sposób zanotowano w księgach ewidencyjnych przyczyny śmierci: wrodzona słabość, niewydolność serca, biegunka, nieżyt żołądka lecz prawda
jest zupełnie inna. Umieszczono je w zimnym drew-

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: korespondencji dla PAI - Andrzej Białas, Bawaria, Niemcy
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=12076/

LISTOPAD MIESIĄCEM WALKI PRZECIWKO PRZEMOCY
WOBEC KOBIET (Włochy)
Milczenie jest gorsze od przemocy!!!
Co roku w wyniku przemocy ginie lub zostaje okaleczonych tysiące kobiet na całym świecie.
Nie wolno przechodzić obok obojętnie - musimy
krzyczeć głośno NIE!!!!!
Symbolem walki z przemocą wobec kobiet są czerwone buty. Spotkania Polonijne stworzyły projekt,
którego małą część przedstawiamy jako zapowiedź
większego projektu na przyszły rok:
Pragniemy pokazać i zachęcić wszystkich do reago(c. d. na str. 9)
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wania, do działania, by już nigdy nie było ofiar bezsensownej przemocy.
Jesteśmy głosem każdej osoby, którą dotknęła przemoc i nie tylko ta fizyczna ale również słowna.

Pamiętaj że to od Ciebie zależy kiedy powiesz STOP
i zaczniesz się bronić szukając pomocy!!!
Naszym celem jest rozpowszechnić wszelkie możliwe źródła pomocy byś już nigdy nie czuła się sama.
Tak więc pragniemy być źródłem informacji i pomocy z pierwszej ręki.
https://www.gov.pl/web/wlochy/przeciwdzialanie-przemocy
https://www.facebook.com/25-novembre-Avviso-alle-vittime-di-violenza-domestica-in-Italia-100205351942991
https://www.youtube.com/playlist...
********
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Gdy patrzysz przez pryzmat - dostrzegasz niewiele
Rodzina gdzie wszystko działa jak w zegarku
Ona nie zawoła - chociaż w środku krzyczy
Strach niejednokrotnie bladzi jej oblicze
Patrzy na zegarek, wciąż na Ciebie liczy!
Pomóż mi człowieku !!!
To boli gdy krzyczę!!
Za zamkniętymi drzwiami ....
tam prawda jest ukryta
W czterech ścianach schowana w zaciszu domu.
Tam najczęściej "szczęśliwa kobieta" jest bita,
gdzie nie rzuca się w oczy nikomu
W domowym zaciszu jest centrum podłości
tam gdzie nie wyciekną żadne brudne czyny
Zaczyna się zwykle od wielkiej miłości
Najpierw ranią słowa ,potem rękoczyny,
Godzenie się z losem dla dobra rodziny
kilka dni miłości...i kolejna próba.
Noce pełne lęku, straszliwe godziny.
Godzą się na to choć czeka ich zguba.
Nie bolą siniaki, kości naruszone
Nie bolą te razy w złości wymierzane
Bolą tylko myśli....,plany nie skończone
Boli że do śmierci są poniewierane!!!!
aut. D. Aouadhi
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=17650/
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: korespondencja dla PAI - Spotkania
Polonijne, Włochy
Zdjęcia: Sylwia Dombrowska i Spotkania Polonijne

Sobre Polska y otros Relatos...
Makowiec

La Nochebuena es el momento que uno espera durante todo el año. No se trata solo de ver divertidos a los
más chiquitos al borde de un ataque de ansiedad por la
perspectiva de recibir muchos regalitos. Sino también
de saborear los deliciosos platos tradicionales. Estos
Ten wiersz napisany przez jedną z naszych polskich platos se preparan una vez al año en este único día
especial. Según la tradición, deberían ser 12. Cuando
kobiet specjalne z tej okazji,
nos sentamos a la mesa y degustamos estos manjares,
Ich oczy rozbiegane i twarz przypudrowana,
no pensamos en sus orígenes ni en su historia. Sin
ręce ściskające chusteczkę spoconą.
embargo, vale la pena saber la historia de, al menos,
Ich słowa wyważone....często zatroskana
Nie jest nikim ważnym ....jest matką i żoną
un plato tradicional polaco. En este post les cuento la
Obraz idealny - niedziela w kościele
historia del MAKOWIEC.
(cont. pag. 12)
Obiad w restauracji, spacer po parku
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MAKOWIEC (Rollo dulce po

https://nievesdq-dulce

Aunque el makowiec es un postre t
no por ello debemos esperar a que lleguen esa

La combinación de las semillas de amapola,
resulta para nosotros sorprendente y desconocido, pero cuando se prueba, seg

Ingredientes:
Para la Masa
- 400 g. de harina
- 15 g. de levadura de panadería
- 90 g. de manteca
- 100 ml. de leche
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2 yemas
- 125 g. de azúcar
- una pizca de sal
- 1 huevo para pincelar
Preparación de la masa
- Mezclar y amasar todos los ingredientes, hasta obtener una masa lisa y suave.
- Dejar levar en un sitio cálido, tapada con film, 2 horas o hasta que haya duplicado su volumen.

Entre tanto preparar el relleno
- Cocer las semillas de amapola 30 minutos, a fuego medio, en abundante agua (crecen mucho)...
- Escurrir el agua y triturar muy bien, hasta que rompan y se forme una pasta densa y de un tono más claro q
- Echar en una cacerolita la manteca con el azúcar y calentar hasta que la manteca se funda.
- Añadir el resto de ingredientes, menos las claras, y cocer 5 minutos.
- Apartar del fuego y esperar a que se enfrie.
- Incorporar las claras batidas a punto de nieve y mezclar.

- Una vez que la masa haya levado, estirar dándole forma rectangular...
- cubrir con el relleno...
- y envolver como si fuera un brazo de gitano...
- Remeter los extremos por debajo del bollo para que no se abra la masa al cocer.
- Dejar levar 2 horas, pincelar con huevo batido y hornear unos 30 minutos a 180º (o hasta ver que ya tiene u
- Sacar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla.
- Espolvorear con azúcar glas (impalpable).

Ver receta en: https://nievesdq-dulceysalado.blogspot.com/2015/04/makowiec-rollo-dulce-polaco-con.html?
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olaco con semillas de amapola)

eysalado.blogspot.com/

típico de la cocina navideña polaca,
as fechas para disfrutar de un bocado tan rico.

cocidas con la manteca y demás ingredientes,
guro que pasará a formar parte de muchos de los rellenos de nuestro recetario.

Ingredientes:
Para el Relleno
- 250 g. de semillas de amapola
- 150 g. de azúcar
- 30 g. de miel
- 70 g. de manteca
- 25 g. de nueces picadas
- 25 g. de almendras picadas
- 60 g. de naranja y limón confitados
- 2 claras de huevo

que el de las semillas originales.

un tono dorado).

?m=1&fbclid=IwAR0kAFnlohTb_dyBj3dlNo07UqRaKMHXcfF_YOfzmGGx8Dr8pNj- 7Fw4zFPk
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Las creencias populares dicen que se supone que las
semillas de amapola que se coman en Nochebuena
aseguran la felicidad durante todo el próximo año.
En el cristianismo, la amapola es un símbolo de una
cosecha abundante, fertilidad y sueño tranquilo. En
consecuencia te sugiero, querido lector, que destronemos el pan dulce o Panettone de la mesa navideña
para dar el lugar de honor al Makowiec.
A continuación les dejo un LINK para que le hagan
CLICK y lean una receta del Makowiec.
https://nievesdq-dulceysalado.blogspot.com/.../makowiec...
(Transcripción de la receta en pág. central)
Publicado en: https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos
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mucho tiempo… Yo lo miraba desde la ventana de la
cocina con la angustia de una nena de 10 años que se
enteró que alguien que quiso mucho se había ido de
este mundo.
Karol fue un hombre respetable que vivió y trabajó
honradamente. Tal vez algunos de uds sepan de quién
les hablo…de Karol Krawczyński miembro del pelotón que luchó en el PZL P-11c como parte del 112
°escuadrón de caza durante la invasión a Polonia.
De ese mismo Karol, que en ese terrible septiembre
de 1939 en la región de Zakroczym cuando él y sus
compañeros se encontraron con las formaciones nazis
que se dirigían a atacar la capital, los enfrentaron para
frenar la invasión. Pero ¿para qué se los voy a contar
yo si tengo un registro del Capitán Opulski de lo que
hizo él, Karol Krawczyńcki y sus compañeros?

Pensando en vos...

“Estábamos patrullando en el Sector 6. Alrededor de
las 2 p.m. vi a dos grupos de Ju-87 y Do-17 dirigirse
Karol Krawczyńcki vivía en Berazategui, a media cu- en dirección hacia la capital. Les dejo saber a los piadra de la casa de mi Babcia Lu y Dziadek Mietek. lotos que deben atacar desde la ventaja de la altitud.
Tenía los ojos azules y una sonrisa cálida. Y aunque
tenía la edad de mis Dziadki, podía ver que era un
señor buen mozo…algo en lo que coincidíamos todas
las mujeres que lo conocíamos de entre 0 a 99 años.
Lo que me parecía „tierno” de Karol era que le pasaba lo mismo que a algunos señores mayores cuando
no tienen nietos propios y quieren ganarse un poquito
de tu corazón para que alguien les diga Dziadek. Era
extremadamente atento y dulce, tanto con mi hermanito como conmigo. Recuerdo que Karol tenía una
bombonera de cristal silesiano tallado a mano, de
donde sacaba los caramelos de cereza más ricos del Durante esta maniobra, fuimos atacados inesperadamundo y me los regalaba con una sonrisa.
mente por muchos Messerschmitts que salieron de la
nada. En este primer ataque es alcanzado el avión del
Era tranquilo y aunque hablaba poco, sabía mucho cadete Nowakowski. Vi que su “ave” se encendió y
de todo. Mi papá lo estimaba muchísimo y cada vez voló en picada hacia el suelo. De alguna forma no
que charlaba con él, ponía todos sus sentidos a cada explota y vi la figura del piloto alejándose del avión
palabra que decía. Y cuando Karol falleció, papá se en llamas. No sé qué le pasó después [...]. Perdimos
puso muy triste…fue una noche de 1988 cuando el a los Messerschmitts tomando altitud y teniendo a las
teléfono sonó. Era Basia, hija de Karol, amiga y ve- nubes debajo nuestro. A pesar de la baja, volvimos y
cina de papá de toda la vida. Fue un llamado corto, seguimos atacando a los últimos tres de la formación.
qué raro que me acuerde de eso ¿no?, y cuando cortó Y cuando el Ju-87 se sale de la formación y se cae
la llamada le dijo a mamá en voz baja: “Murió Ka- sin potencia hacia el suelo. Casi creímos que habíarol” y acto seguido se fue al fondo, a sentarse debajo mos anotado una victoria. Pero entonces los Messerde la pérgola llena de rositas rococó que estaban en schmitts volvieron a aparecer. Pero esta vez había más
flor. Sin prender la luz del farol se quedó ahí sentado, y parecían multiplicarse rápidamente frente a nuestros
fumando un cigarrillo, sin hacer más que eso durante
(cont. pag. 13)
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ojos [...]. Esta siguiente serie de invasores alemanes
se convierte en un total de 8. El Capitán Górecki desistió antes que nosotros, bajó con un arco vertical y
desapareció de la vista de todos. De repente estábamos rodeados por estos 8 „Messers” que no dejaban
de escupir fuego contra nosotros. Le dije a Krawczyński que nos larguemos, que dejemos la pelea, que ya
no había nada más que podíamos hacer, que teníamos
que salvarnos ... y así lo hicimos. No pudimos evitar
el primer bombardeo a Varsovia y entendimos que la
próxima ola sería al día siguiente, con los Junkers que
volarían para seguir destruyendo la capital ... ”.
Karol luchó contra el invasor nazi desde el aire. Más
de una vez se acercó tanto que pudo ver las “malditas
cruces negras” en las solapas del piloto.

Str. 13

•Cruz del Valor, esta medalla puede tener lugar solo
por un acto específico y separado de valentía y coraje
mostrado en la batalla.
•Cruz de Plata al Mérito con Espadas. Se otorga por
actos de valentía y coraje, no realizados directamente
en la lucha contra el enemigo, y por méritos debidos
al Estado o sus ciudadanos en condiciones de especial
peligro.
Cuando pienso en Karol, lo que me llama la atención, no era solo su ternura para conmigo y su obvio
encanto para con el sexo femenino. Sino que no era
un hombre roto. Su nación había sido invadida y casi
destruída. En una ocasión quedó flotando en el mar
durante horas sin saber si lo rescatarían o no. Fue un
luchador incansable, con un sentido del honor y de
patriotismo digno de admiración. Cuando terminó la
guerra y vino a la Argentina le ofrecieron un trabajo
como instructor de vuelo en Córdoba. Sin pensarlo
2 veces aceptó gustoso. Grande fue su sorpresa y su
indignación cuando al llegar vio que sus “compañeros” de trabajo eran refugiados nazis y ex pilotos de
la Luftwaffe.

Tuvo que huir con lo que quedaba de sus compañeros
por Rumanía hasta Francia. Desde ahí fue embarcado hacia Gran Bretaña y una vez en suelo inglés fue
asignado al legendario ESCUADRÓN 303 DE LA
RAF (Royal Air Force), su número de servicio era
P-793449. Pero, por estar pasando una gripe causada
por haber estado flotando a la deriva en aguas congeladas en el Canal de La Mancha, después de una eyec- Me contó papá que cuando Karol vio eso, le dijo al
ción de emergencia, no pudo participar en la Batalla que lo había contratado en un impecable inglés, ya
de Gran Bretaña.
que todavía no había dominado el castellano, que él
no iba a trabajar CON el enemigo. Sin haber tenido
En su legajo militar de 1942, leo divertida que Karol tiempo de siquiera bajar la maleta, se dio media vuelodiaba más el clima inglés que a los nazis. Me parece ta y volvió a Buenos Aires en el mismo micro que lo
que la niebla y la llovizna podía hacer la diferencia había llevado a Córdoba.
entre la vida y la muerte ¿no?.
“-Entonces hubo oficiales nazis en Córdoba y no uno,
En la „lista de Bajan”, una lista de pilotos polacos sino varios”, le dije ayer a papi por teléfono.
de la Segunda Guerra Mundial basada en un conjunto
de documentos preparados por la Comisión Histórica “-¡¿Te cabía alguna duda?!”. Me respondió exaspede la Fuerza Aérea Polaca en Occidente, fue clasifi- rado.
cado en la posición 273 de entre los mejores. Y con
un avión de la Luftwaffe derribado con seguridad. No Papá también me contó, cuando le dije que estaba arhay certeza, pero también se cree que derribó un He mando un Post pensado en Karol Krawczyńcki, que
111 el 10/6/1940.
Karol le había mostrado la bitácora donde figuraban
sus misiones firmadas por el Alto Mando de la RAF.
Entre sus bien merecidas medallas están:
Que pudo ver y tocar el uniforme que colgaba en el
placar al lado de los pantalones de trabajo, como si
•Medalla del Aire, otorgada 2 veces por dos actos co- esperara recibir, en cualquier momento, un llamado
metidos durante la guerra que aportaron beneficios de la RAF para volver a luchar y esta vez por la liberespeciales a la aviación y fueron más allá de los de- tad de Polonia.
beres normales.
(cont. pag. 14)
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Papá me dijo “-La contribución de Karol y de todo
el escuadrón 303 fue crucial para la guerra. Cambiaron el curso del destino de mucha gente al proteger
Gran Bretaña. Los ingleses se estaban quedando sin
pilotos. Y justo a tiempo llegaron los polacos, entre
ellos Karol. Curtidos por la batalla y buscando una
segunda oportunidad para volver a los cielos, llegaron
a la base de Norfolk. Ansiosos, super habilidosos y
buscando venganza. Se subieron a los Hurricanes y
luego a los Spitfires y les dieron una flor de paliza a
los alemanes. Dieron vuelta la guerra. La Luftwaffe
retrocedió. La invasión de Hitler a Gran Bretaña fue
cancelada. E inmediatamente después, el Führer viró
su atención a Rusia, otro gran error”.

(5279)

Bien merecido lo tienen...

Hoy, 24 de noviembre del 2021 la CÁMARA DE
DIPUTADOS DE SANTA FÉ declaró como día de
INTERÉS CULTURAL el 11 de noviembre Día de
la Independencia de la República de Polonia, debido
en gran parte por las actividades conmemorativas que
hace la Sociedad Polaca de Santa Fé Dom Polski.

Bueno dejo mi relato acá porque tal vez ya sea un
poco más largo de lo habitual. Sólo déjenme agregar
algo más; quiero dedicarle este Post a Karol Krawczyńcki que fue muy especial para mí…Nunca voy a
olvidarme de vos. Te levantaste en un último vuelo el
13 de febrero de 1988 y pusiste rumbo a las estrellas,
seguro te habrás reencontrado con tus viejos amigos
del Escuadrón 303, y eso me pone feliz. Solo quería El Dom Polski (o Casa Polaca) santafesino celebra
decirte que de vez en cuando me como un caramelo nuestras tradiciones polacas con danzas y la típica
de cereza, miro al cielo y pienso en tu sonrisa.
gastronomía. En sus inicios, fue un lugar donde los
sobrevivientes de la guerra encontraron un lugar de
Publicado en: https://www.facebook.com/SobrePol- contención que los unía a una Patria lejana. Hoy en
skaYotrosRelatos
(cont. pag. 15)
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día es un lugar donde se pone énfasis en la transmisión de la cultura polaca. Desde bailes típicos, pasando por la degustación de los clásicos Pierogi hasta la
enseñanza del idioma polaco. Un lugar maravilloso
¿no les parece?. Y qué increíble que gracias a todo
eso que hacen hayan obtenido este reconocimiento
por parte de la Cámara de Diputados…¡Ah! Pero antes hubo alguien que tuvo que “golpear” la puerta de
la Cámara para contarles lo mucho que significa la
independencia polaca para los que son parte de ese
club y para el resto de nosotros. Hubo alguien que les
describió el amor y el orgullo que se siente por una
nación que se lleva en la sangre. Esa persona se llama
Iván Wolkowicz. Iván es ese joven de la foto de abajo,
que para recibir la Declaración de los Diputados de
Santa Fé, se puso una hermosa remera con el Orzeł
Biały, la Bandera Polaca de fondo y la palabra POLSKA bien grande. No deja ninguna duda de que se
siente muy orgulloso de sus raíces ¿no?. Vale destacar
que la dama de rasgos eslavos que tiene Iván al lado
es su maestra de polaco, Renata Krupop.
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Ania z Dąbrowy Tarnowskiej
Bo król nazywa się Messi. Leo Messi

Jak to się mówi król jest tylko jeden! I nazywa się
Leo Messi.
W poniedziałek po raz siódmy Złotą Piłkę przyznawaną przez tygodnik France Football (jedno z najbardziej prestiżowych czasopism o tematyce piłkarskiej)
wręczono Argentyńczykowi. Został wybrany najlepszym piłkarzem globu 2021 roku – głosują dziennikarze ze 180 państw.

Y para ir finalizando, este Post lo dedico para agradecer a todos los que trabajan por mantener vivas
nuestras raíces... maestras, alumnos, clubes, al Głos
Polski, Scouts, gente que postea recetas e historias,
etc. Este reconocimiento también es para ellos
Nota de la Redacción: Y el reconocimiento vale para
quien nos regala estos hermosos posts en https://
www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

To najbardziej wymarzone, upragnione trofeum w
piłkarskim świecie przyznawane jest corocznie od
1956 roku. Wędruje w ręce piłkarza, który w mijającym roku kalendarzowym zaprezentował się najlepiej. Leo Messi triumfuje drugi raz z rzędu – wcześniej 2 lata temu.
Dlaczego nie rok temu?
W 2020 roku przez wzgląd na pandemię COVID-19
plebiscyt się nie odbył. To precedens w jego historii.
Dwa lata temu tak napisałam na blogu:
Król Messi. Leo Messi!
Dzisiaj oczywiście wielkie, potężne gratulacje dla argentyńskiego piłkarza!
Ale, co ponadto u Leo Messi w ciągu tych dwóch lat
(oprócz oczywiście tego, że odszedł – niestety! - z FC
Barcelony do Paris Saint-Germain)!
(c. d. na str. 17)
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Wczoraj przeglądając internetowe komentarze o nieprzyznaniu polskiemu piłkarzowi Złotej Piłki ktoś
Wszystkie sukcesy wymienione są TUTAJ: https:// bardzo mądrze to skomentował – cytuję:
pl.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi#Sukcesy
„Z całym szacunkiem dla wybitnego piłkarza jakim
Jeśli chodzi o mnie nie jestem ani zdziwiona, ani zła. jest Robert Lewandowski, ale:
Wprost przeciwnie. Byłabym taka, gdyby zdobywcą 1. Głosuje cały świat, Bundesliga nie jest zbyt poZłotej Piłki Leo Messi nie został! Ku frustracji części pularna poza Europą, ot takie nieco prowincjonalne
osób odczuwam zadowolenie. Cieszę się!
rozgrywki. Ameryki, Azja – głosują na znane sprawdzone marki, nie na piłkarskie peryferia.
Krytykujących przyznanie Leo Złotej Piłki zapytam:
czy Robert Lewandowski wygrał ME? Nie! Czy wy- 2. Nagroda została przyznana za sezon 2021, Lewy
szliśmy chociażby z grupy? Również NIE! W odróż- zbyt wiele w nim nie osiągnął oprócz zdobycia dużej
nieniu od naszego piłkarza Argentyńczyk to zwycięz- ilości bramek – za co zresztą nagrodę dostał.
ca Copa America – amerykańskiego odpowiednika 3. Messi praktycznie samodzielnie poprowadził ArEURO. Uważam, że już na tym można zakończyć gentynę do triumfu w Copa America. A Lewy co? Zawszelką dyskusję, iż Lewandowskiemu „ukradziono pewnił Polsce udział w barażach do katarskiego turnieju? Do tego nie popisał się w ostatnim meczu…”
zwycięstwo”.
W przeciwieństwie do Messiego, Lewandowski nic
nie zrobił dla swojej reprezentacji (genialny zwłaszcza w ostatnim spotkaniu z Węgrami – oczywiście
przepraszam za swój sarkazm odnośnie tegoż meczu...). Bramki strzela głównie dla Niemiec – Borussi, gdy na niego grają inni, by mógł odhaczać na swoim koncie kolejne gole.
Pamiętam jago odpowiedź na pytanie dziennikarza,
po którymś meczu, dlaczego nie strzelił bramki. Co to
było? Usprawiedliwienie, że nikt mu piłki nie podał!
Ponadto Messi popularny jest zarówno w Europie,
jak i na świecie – w tym w Ameryce. Lewandowski,
natomiast w Ameryce niekoniecznie...
Ot taka „drobna” różnica.

Leo Massi z żoną i dziećmi. Śliczna para
https://www.pomponik.pl/plotki/news-zlota-pilka-lionel-messi-zabral-zone-i-synow-nagale,nId,5677678

Na koniec jeszcze moja uwaga. Zastanawiam się, czy
wszyscy redaktorzy portali internetowych już powa- Anna Hudyka
riowali? Od kilku dni, na który z nich by człowiek http://moimokiem-bezfikcji.blogspot.com/
nie wszedł uderza jedno nazwisko: Lewandowski,
Lewandowski, Lewandowski, a wczoraj i dzisiaj już
NUESTRO SITIO
do znudzenia. Główne strony, co druga publikacja.
Zapytam: czy nie ma poważniejszych, ważniejszych
tematów i problemów wokół nas?
Sama jestem fanką piłki nożnej, ale tak się „dziwnie”
składa, że na świecie są miliony ludzi niezainteresowanych tym akurat sportem! Osoba pana Roberta Lewandowskiego również jest im obojętna.

www.upranet.com.ar
TU PÁGINA

ZAPRENUMERUJ GŁOS POLSKI DLA
SIEBIE I SWOICH PRZYJACIÓŁ
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Wycieczka do Dąbrowy Tarnowskiej
- Lubomirscy
Dzisiaj kolejna garść informacji o Dąbrowie Tarnowskiej
podczas tej wirtualnej wycieczki po mieście.
Tak, jak napisałam w poprzednim poście częścią Dąbrowy
Tarnowskiej był pałac Lubomirskich otoczony wielkim
ogrodem, którego początki sięgają 1637 roku i kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytki Ligęzy. Około 1697
roku obiekt przebudowano, jego styl zmieniono na barokowy oraz zaczął odgrywać rolę rezydencji magnackiej.

Należy zaznaczyć, że malowidła ścienne wraz ze sklepieniami wykonali włoscy artyści. Projekt miał podobno
opracować projektant zamku królewskiego w Warszawie
Zwinger M.D. Pöpelmann (Niemiecki architekt epoki Baroku działający głównie w Dreźnie i w Warszawie. Jego
projekty zamawiał zarówno August II Mocny, jak i mieszkańcy Drezna, w którym wpłynęły na barokowy charakter
architektury miasta. Był, także pracownikiem Saskiego
Urzędu Budowlanego w Warszawie, zajmował się realizacją projektów architektonicznych i planowaniem przestrzennym tegoż miasta.), a budowniczym był jeden z
najwybitniejszych polskich architektów II połowy XVII
wieku Tylman z Gameren (Tylman Gamerski, Tylman
van Gameren, Tylman de Gameren Holenderski architekt
holenderski działający w Polsce. Wybitny przedstawiciel
nurtu klasycyzującego w architekturze dojrzałego Baroku.
Najprawdopodobniej około 1660 roku doskonalił się w zakresie architektury i malarstwa w Wenecji.).
W 1858 roku Stanisław Tomkiewicz tak pisał o pałacu:
„był stawiany w prostokąt w ten sposób, że trzy boki dziedzińca wewnętrznego tworzyły korpus i dwa skrzydła.
Trzy boki oblegały galerie arkadowe, z których jednak do
roku 1847 tylko galerie przy dwóch bokach się dochowały.
Czwarty bok, frontowy, zamknięty był czy to murem, czy
balustradą lub kratą.
W jego środku stała brama wjazdowa.”
Według ostatniego właściciela Stanisława Stajewskiego
miał 66 metrów długości i 27 metrów szerokości. Był wysoki, piętrowy z piwnicą, suterynami i wielkimi kwadratowymi oknami. „Fasady były ozdobione ‘pawilonami’,
dach ich wspierał się na olbrzymich kamiennych filarach.
Nadto fasady były bogato zdobione rzeźbami z kamienia i
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gipsu. Ścianę frontową, zapewne naprzeciw wjazdu, zdobiły posągi kamienne królów polskich w ich naturalnej
wielkości. Tkwiły we framugach pomiędzy oknami parteru i pierwszego piętra. Do zamku od strony wjazdowej
prowadziły duże schody, zajmujące część dziedzińca”.
Pierwszy ustęp miał 18 metrów. Następnie rozdzielał się
wiodąc dwoma stronami łącząc się, z nich też było wejście do sali marmurowej mieszącej się na pierwszym piętrze. Na balustradach ustawiono mitologiczne postaci. Za
wewnętrznymi schodami był szeroki korytarz, z którego
wchodziło się do pokoi położonych na parterze znajdujących się w skrzydłach zamku. W pałacu były dwie sale
balowe oraz 13 mniejszych, kaplica i dwie galerie.
Parter krył też bardzo bogatą salę marmurową. Zdobiło ją między innymi 20 kolumn dochodzących po górny
gzyms. Ich części były imitacją czerwonego marmuru, a
białe postumenty rzeźbiono złoconymi dębowymi liśćmi.
Na dłuższych ścianach mieściły się rzędy okien. Między
nimi widniały płaskorzeźby i tarcze herbowe. Znajdowały
się również dwa kominki z czarnego marmuru, a nad nimi
powieszono ogromne lustra ze składanych tafli w alabastrowych rzeźbionych ramach.
Właśnie owym lustrom sala zawdzięczała drugą nazwę
„lustrzana”. Ściany komnaty i odrzwia wykonano z czarnego marmuru, a posadzka miała postać biało-czarnej granitowej szachownicy z wielką czerwoną gwiazdą pośrodku. Sufit pokrywały freski o żywych barwach.
Charakterystyczną cechę stanowiły piece wykonane z dużych wielobarwnych kafli, zdobionych płaskorzeźbami
przestawiającymi mitologiczne sceny.
O tym, jak wielki panował przepych świadczy fakt, że
marmurowa sala posiadała sufit ze szkła i w czasie uroczystości, przyjęć oraz bali urządzano nad nim sadzawkę, w
której pływały ryby.
Legenda głosiła, iż z pałacu można było tunelami przedostać się do pobliskiego lasku. Wokół, aż do rzeki Breń,
rozciągał się bajeczny ogród wykonany w stylu włoskim z
sadzawkami i posągami.
Pałac istniał w całości do 1846 roku. Został zniszczony
podczas rzezi galicyjskiej zwanej rabacją galicyjską, a rok
później spalony przez pożar. W następnych latach resztki
rozebrano na budulec. Zniszczeniu uległy też posągi z terenu parku.
Do dziś pozostała wyłącznie brama wjazdowa, którą kilkanaście lat temu odrestaurowano. Znajduje się na niej
herb Lubomirskich, a po obydwu bokach wykute rzeźby
kamienne. W jej wnętrzu mieściły się dwa pomieszczenia
mieszkalne dla odźwiernego.
W Dąbrowie Tarnowskiej po rodzie Lubomirskich pozostał również pomnik.
Postument stoi koło parku imienia 100-lecia Odzyskania
Niepodległości, obok przedszkola.
Według podania upamiętnia drogę życia Hieronima Lubomirskiego i jest uważany za symbol owego rodu.
Krzyż Maltański, który przed laty wieńczył cokół pomnika symbolizował wartości, którym Hieronim służył przez
(c. d. na str. 19)
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wiele lat.
Jest jednak druga wersja mówiąca, że postument ustawiono w miejscu, gdzie stoczyło pojedynek dwóch członków
wspomnianego rodu. Ponieważ ten, który poległ w walce był rycerzem zakonu Kawalerów Maltańskich obelisk
otrzymał w zwieńczeniu charakterystyczny w kształcie
krzyż.
Pomnik jest wysokim, ceglanym i otynkowanym cokołem,
na którym wznosi się dwuczęściowy obelisk. Dolna część
opisuje herb Szreniawa. Dźwiga drugą, smukłą wykonaną
z marmuru chęcińskiego ozdobioną płaskorzeźbą przedstawiającą dwa lwy. Zwierzęta podtrzymują kartusz z herbami: Półkoziec, Trąby, Leliwa i Nieczuja. Są zgrupowane
wokół centralnie umieszczonego herbu Sulima.
Pierwotnie zwieńczeniem obelisku był krzyż maltański.
Hieronim, jeden z synów Jerzego został w Dąbrowie Tarnowskiej ochrzczony. W późniejszym czasie studiował we
Włoszech, wiele podróżował, został zakonnikiem, a następnie wstąpił do zakonu rycerskiego kawalerów maltańskich, gdzie w 1670 roku złożył śluby – w tym czystości i
służby wojskowej.
Ostatni zobowiązywał do walki z Turkami i Tatarami uważanymi w tamtych czasach za „niewiernych”. Hieronim od
1676 roku był chorążym wielkim koronnym, a od 1692
roku podskarbim wielkim koronnym. Sprawował też od
1702 roku funkcję kasztelana krakowskiego.
Zgodnie ze złożonymi ślubami uczestniczył w walkach.
Wraz z bratem Aleksandrem walczył pod komendą hetmana Jana III Sobieskiego. Brał udział w walce z hetmanem kozackim Doroszenką i Tatarami, w wojnach polsko-tureckich, w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku i pod
Wiedniem.

Str. 19

12 września 1683 roku oddziały Lubomierskiego jako
pierwsze wdarły się do obozu tureckiego. Walczył też o
suwerenność Węgrów w walce z Austrią.
W Dąbrowie Tarnowskiej pojawił się 20 listopada 1678
roku w związku z weselem Katarzyny Sapieżanki, wdowy
po zmarłym bracie Aleksandrze.
Ale nie wszystko w życiu Hirtonima Augusta Lubomirskiego było proste. Był dobrym wojownikiem, jednak
sprawy prywatne nie układały się tak, jakby sobie życzył.
Jako młody chłopak złożył ślub czystości, a los chciał, że
na swojej drodze spotkał Konstancję Bohunównę, w której
się zakochał i pragnął z nią stworzyć szczęśliwą rodzinę.
Zwrócił się o pomoc do biskupa Poznania o poparcie w
zwolnieniu z wcześniej złożonego ślubowania. Niestety,
nuncjusz papieski tego nie uczynił. Ostatecznie w 1685
roku Lubomirski wstąpił w związek małżeński. Sprawa
stała się głośna wzbudzając zainteresowanie papieża Innocentego XI. W dwa lata później ówczesny król Polski
wstawił się za nim mówiąc, iż nie pozwoli ukarać swego
senatora i marszałka. Sprawa zakończyła się w 1690 roku,
kiedy Papież Innocenty XI zwolnił Hieronima ze ślubów
zakonnych uznając małżeństwo.
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CENY PRENUMERATY :
Roczna (od kwietnia 2020): $1000.Numer pojedynczy: $90.CENA OGŁOSZEŃ:
Nekrologi: $400.CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

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

- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00
a 17:00 hs. Tel. 4774-7621.
- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.
Tel. 4774-7621.
- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes
19:00 - 22:30.
- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30 y viernes
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.
- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 48990937, e-mail: klubpolski@hotmail.com
- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.

Asociación 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.

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

