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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
„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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Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko
"Opłatek" en el Dom Polski

Festejamos la llegada de la Navidad con nuestra "otra familia", la de la Casa Polaca, con la que compartimos
pasiones y costumbres ancestrales. ¿A quién no se le cae una lagrimita al cantar villancicos en polaco? y quién
se resiste al aroma a miel, especias y chocolate de los "pierniki" ? Que estos lazos que nos unen nos den fuerzas para seguir trabajando en comunidad en esto que amamos y que nos identifica desde lo más profundo.
Una Feliz Navidad y un Año Nuevo con salud para todos

https://pixabay.com/pl/photos
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OPŁATEK W OGNISKU POLSKIM
(Argentyna)
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Grudzień to miesiąc, w którym dokonujemy podsumowań, to miesiąc „duchowej równowagi” i podziękowań Panu za przeżyty rok.

W piątek 13 grudnia 2019 r. o godz. 20.00 siedziba
Ogniska Polskiego - El Hogar Polaco Ognisko Polskie - El Hogar Polaco była przystrojona na imprezę;
20 studentów języka polskiego na trzech poziomach
wraz z nauczycielką, Marią Ciupalską, prezydentem
Ogniska, Cristiną Wardyga de Ferrari, rodziną, przyjaciółmi i członkami zarządu, otrzymali dyplom za
rok nauki.

(c. d. na str. 4)
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ścią. Od pierwszych dni kwarantanny staraliśmy się,
W świątecznej atmosferze z oświetloną choinką i w miarę możliwości, nadal pracować, podobnie jak
szopką wysłuchano ciepłych słów Pani Prezydent pracowali - cicho i z oddaniem - nasi poprzednicy.
i Profesor, podkreślających znaczenie nauczania uczenia się języka polskiego, fundamentalnej kultury
- miłości ziemi swoich przodków - a pod koniec wręczania dyplomów o. Krzysztof Domański zabrał głos,
aby nawiązać do staropolskiej tradycji „OPŁATKA”.
Jego przesłanie dotarło do serca obecnych, którzy
wymienili ten gest wspólnej więzi w wesołej serdecznej atmosferze.
Kolacja zakończyła się serią polskich piosenek, których nauczyli się w tym roku uczniowie, przy aktywnym udziale ich nauczyciela.
“Przynoszę polskie słowo, by wam go nie było brak
..."
Tadeusz Kubiak - poeta- (1924-1979).
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ognisko Polskie - El Hogar Polaco / za
Elena Maria Curbelo Białobrzeski
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=7779/

OGNISKO POLSKIE OBCHODZI 91 URODZINY (Argentyna)
W związku z 91 rocznicą powstania Ogniska Polskiego w Buenos Aires Ambasada RP w Buenos Aires
opublikowała list otwarty zarządu stowarzyszenia:
Co roku, gdy zbliża się 18 października, cofamy się
pamięcią do początków Ogniska Polskiego. Wspominamy członków stowarzyszenia, jego działaczy
i współpracowników, którzy powołali je do życia w
1930 roku. Minęło 91 lat, a teraźniejszość zastaje nas
w bardzo różnych, a jednocześnie bardzo podobnych
okolicznościach. Pandemia po raz pierwszy w historii
zmusiła nas do zamknięcia drzwi przed publiczno-

To skłoniło nas do refleksji, że w tę kolejną rocznicę
musimy szczególnie pamiętać o wszystkich naszych
partnerach i przyjaciołach, których nazwiska być
może zostały zapomniane, ale którym zawdzięczamy
wiele godzin bezinteresownej pracy na rzecz Polonii.
Pomyślmy o tych, którzy byli murarzami, malarzami,
kucharzami, elektrykami, sprzątaczami, nauczycielami, muzykami, tancerzami, artystami, tłumaczami,
dziennikarzami lub pełnili inne funkcje w stowarzyszeniu. Dzięki nim Ognisko Polskie stało się pierwszą polską instytucją w Buenos Aires, która miała
swoją własną siedzibę. Ci, którzy mogli wesprzeć nas
finansowo, wpłacali swoje datki na konto nr 77 Ban(c. d. na str. 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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śmy liczyć na wsparcie i zaangażowanie członków
(ze str. 4)
ku Polskiego w Buenos Aires. Część z tych darowizn naszego zarządu oraz naszych licznych przyjaciół i
od początku przeznaczona była na wygospodarowa- polskich instytucji. W przyszłym roku będziemy cienie przestrzeni dydaktycznej, co pozwoliło stworzyć szyć się nową salą do nauki języka polskiego. Dziętrzy sale lekcyjne i bibliotekę. W ten sposób Ognisko ki Ambasadzie RP w Buenos Aires, Stowarzyszeniu
było nie tylko schronieniem dla wszystkich polskich Wspólnota Polska, Senatowi RP i Ośrodkowi Rozwoimigrantów, którzy potrzebowali towarzystwa roda- ju Polskiej Edukacji za Granicą mamy nowe meble,
ków, posiłku, czy miejsca na spędzenie popołudnia z sprzęt, książki i materiały dydaktyczne, aby móc wrórodziną, ale także miejscem, w którym kolejne poko- cić do nauczania. Nasze drzwi będą zawsze otwarte
lenia miały szansę na kontakt z językiem ojczystym. dla wszystkich, którzy chcą przeżyć przygodę odkryUczniowie mieli zajęcia trzy razy w tygodniu, mogli wania języka polskiego.
korzystać także z kursów letnich, których program
obejmował znacznie więcej niż tylko naukę języka.
Tam rosła miłość do ziemi przodków i szacunek dla
nowej ojczyzny, która przyjęła imigrantów w trudnych czasach. Dzieci uczyły się celebrować święta argentyńskie i polskie, razem z kombatantami I wojny
światowej przygotowywały akademie na cześć Marszałka Piłsudskiego. Młodzież śpiewała, recytowała,
grała i tańczyła u boku swoich nauczycieli i członków
rodziny, którzy długie tygodnie poświęcali pracy nad
scenografią i kostiumami.
Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować trud tak
wielu osób, które poświęciły się pracy dla dobra Polonii w Buenos Aires.
Nasze modlitwy kierujemy do tych, którzy odeszli, a
szczególnie do tych, którzy opuścili nas w tych miesiącach pandemii. Naszych przyjaciół nie będzie z
nami, gdy znów się spotkamy, ale ich uśmiechy będą
nadal w naszej pamięci. Wspomnijmy ks. Javiera Soleckiego, Leokadię Dawidziuk, Adama Pawlika, Erikę Grynkiewicz i Francisco Ślusarza.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy nam towarzyszySkładamy im hołd w tę cichą rocznicę. Wszyscy pew- li i towarzyszą od 18 października 1930 roku.
nie zastanawiali się, jak Ognisko będzie wyglądało Zarząd Ogniska Polskiego
w przyszłości. Nikt nie wyobrażał jednak sobie, że
https://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
w pewien rocznicowy dzień nie będzie poczęstunku, #PAI
php?id=17297/
śmiechu i tańca. Ale jest też coś co udało nam się zachować od tego pierwszego dnia aż do dzisiaj: praca
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
i zaangażowanie.
W ciągu tych miesięcy izolacji zastanawialiśmy się w Na podstawie: Ambasada RP w Buenos Aires
Ognisku Polskim, jak najlepiej powrócić do naszego zdjęcia i film z zeszłorocznych jubileuszowych uronormalnego, radosnego życia towarzyskiego. Mogli- czystości

https://pixabay.com/pl/illustrations/bo%C5%BCe-narodzenie-gwiazdy-2934094
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jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał
się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na
niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi.
Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego
szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym
wydarzeniu wspomina Dante w "Boskiej komedii".

BISKUP MIASTA MIRY
Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w
południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie
tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o
ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na
karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się
osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich
wiernych ułaskawienie.
W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał
tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny
pisze: "Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie
byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci". W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. MiJak świat długi i szeroki pierwsze dni grudnia kojarzą kołaja stypendiów i zapomóg.
się z prezentami i osobą świętego Mikołaja. Spotykamy go na każdym kroku w różnych przedstawieniach, Jeżeli zaciekawiła Państwa osoba świętego zapraszaz dość dowolnym traktowaniem symboliki, zazwy- my do działu historia Polonijnej Agencji Informacyjczaj w kontekście namawiania do zakupów. Czy to nej.
https://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
ten sam Mikołaj, który zapoczątkował zwyczaj obda- #PAI
php?id=18123/
rowywania potrzebujących, czy produkt komercyjny,
"mikołajopodobny"?
W kalendarzu liturgicznym świętego Mikołaja wspominamy 6 grudnia. Podania o jego życiu podkreślają,
iż był wymodlonym dzieckiem bardzo bogatych rodziców. Po ich śmierci – jako gorliwy kapłan, który
nie tylko zgłębiał Słowo Boże, ale wprowadzał je w Boże Narodzenie - Święty Mikożycie - majątek rozdawał ubogim i potrzebującym. łaj - Nasz Balet / Nasz Balecik
Pomagał dyskretnie i nie oczekiwał wdzięczności.
Feria Navideña
Wręcz się przed nią wzbraniał! Jak podają legendy - mało komu udawało się go „złapać na gorącym Como parte de la feria, el Nasz Balet se presentó con
dos coreografías: una de Łowicz y una de Lublin.
uczynku”.
Además, hubo un espacio para los tradicionales viWRAŻLIWOŚĆ NA NIEDOLĘ BLIŹ- llancicos polacos (kolędy). Con Basia Warzyca en el
piano y Melisa Sierocińska en el violín, el público y
NIEGO
los bailarines cantaron Bóg się rodzi, Dzisiaj w Betle(cont. pag. 7)
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był
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jem, Lulajże Jezuniu, Pójdźmy Wszyscy Do Stajenki,
Przybieżeli do Betlejem y Cicha Noc.
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zación del conjunto Nasz Balet, especialmente por el
trabajo de Carolina Warpachowicz.

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada, especialmente para los más chicos, fue la llegada
de Sw. Mikołaj (San Nicolás). Se hizo presente frente
a todos los niños que lo esperaban expectantes en la
alfombra del salón. Uno por uno recibieron sus regalos, entre ellos un wianek para las chicas y un sombrero de Krakowiak para los chicos. También pudieron
sacarse una foto con él.

Hay que destacar también la colaboración brindada
por la Embajada de la República de Polonia en Buenos Aires, gracias a la gestión del Cónsul Michał
Świetlik. En la convocatoria de los niños también tuvieron su participación Basia Biskupska, maestra de
la PMS, y Basia Fiedorowicz, directora del conjunto
infantil “Nasz Balecik”.

Este mágico evento fue posible gracias a la organi-
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Sobre Polska y otros Relatos...

Todos tenemos cientos de oportunidades diarias para
ayudar a alguien. Ya sea para pagar la luz o para
acompañarlo a recibir un diagnóstico. Está en uno
querer hacerlo o no. A veces estamos tan cansados y
abatidos con nuestros propios problemas que no es
que no veamos lo que pasa a nuestro alrededor, es que
simplemente dejamos que el orden natural de las cosas se haga cargo del destino del otro. Y a veces no
nos damos cuenta que un gesto chiquito puede hacer
un gran cambio en el mundo del otro. Y ¿qué pasa si
el otro es un niño?. ¿Somos capaces de dar esa chispa
de amor desinteresado o miramos para otro lado y dejamos que el mundo sea un lugar más frío y duro al
ignorar el dolor de un niño que no es nuestro?.
Lo que voy a contarte a continuación, querido lector,
es sobre un acto de grandeza y generosidad desinteresada de unos soldados polacos. Ojalá te guste la
anécdota, ya que, aunque transcurre en tiempo de guerra podremos valorar un pequeño gesto que acarició
el alma de muchos chicos.
Corría el 6 de diciembre de 1944, los soldados polacos del II Korpus Polski trataban de encontrar un
momento de paz espiritual, después de haber perdido tanto amigos como parte de sus almas en la Batalla de Monte Cassino, en las trifulcas de Ancona y
en la batalla por la ciudad de Piedimonte. La brecha

había sido abierta y ahora los Aliados podían seguir
hasta Roma para recuperar el país de la tiranía nazi.
Sin embargo los polacos quedaron apostados en La
Toscana y fieles a sus costumbres, recordaron que
esa fecha era Święty Mikołaj. Y fue en ese momento
que miraron más allá de ellos. Hacia unos niños de la
zona, sobrevivientes de la destrucción. Algunos eran
huérfanos, la desesperación y la tristeza de esos niños
italianos conmovió a los soldados del 1er. Regimiento
de Caballería Krechowiecki de la 2da. Brigada Independiente y el 6to. Regimiento Blindado. Entonces,
estos valientes dejaron la guerra a un lado y decidieron traer a Święty Mikołaj a Italia. Usando como trineo el vehículo de reconocimiento blindado M3 / M5
Stuart Recce, el soldado Edward Wojtczak se disfrazó
del amado Santo de los niños y repartió raciones militares entre esos niños que miraban con ojos enormes
como “Santa” había venido a visitarlos en un tanque
que tenía el nombre “LUCIFER” grabado en un costado. Y una niña vestida de angelito acompanaba al
soldado vestido de Święty Mikołaj.
No fue la única acción navideña de nuestras tropas
blindadas en el exterior. Pero bueno, eso es para otro
Post.
https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos

(5279)

Głos Polski Buenos Aires, Nr 11 / 2021

Str. 9

112 Peregrinación polaca al Santuario de Luján, 2021
Buenos Aires – El domingo 5 de diciembre se realizó la 112° edición de la tradicional Peregrinación Polaca al Santuario de Nuestra Señora de Luján.
POR ANNA MARIA GŁOWACZ | GŁOS POLSKI

En diciembre, como cada año, nos sentimos muy
especialmente convocados peregrinando a la casa de
Nuestra Madre, la Santísima Virgen de Luján (Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján).
En este emotivo encuentro de la fe, la Santa Misa, fue
presidida por Mons. José Slavy, Obispo de Esquel,
y concelebrada con los sacerdotes polacos, P. Jerzy
Jacek Twaróg, P. Krzysztof Domański, P. Olaf Bochniak, P. Severino Matyasik. Participaron Aleksandra
Piątkowska, embajadora de Polonia en la República
Argentina, junto a su señor esposo; Ryszard Konopka, presidente de la Unión de los Polacos en la República Argentina, y demás autoridades y representantes presentes de las organizaciones de Polonia en
Argentina; hijos y familiares de los Héroes Polacos de
la Segunda Guerra Mundial. Durante la peregrinación
y Santa Misa también participaron algunos jóvenes
y los niños, y scouts polacos, que llevaban los estandartes.

Después de la celebración religiosa, los peregrinos rezaron y cantaron frente a la imagen de Nuestra Señora
de Częstochowa, en la Cripta de la Basílica de Lujan.
Compartieron luego todos, un almuerzo, y se puede
concluir diciendo, que ha sido, un gran y emotivo encuentro de fe, cultural, histórico y de amistad, animado por las bendiciones, las oraciones, y la esperanza
en un mundo mejor.
Video de la peregrinación publicado en la web: 112
peregrinación de la Colectividad Polaca al Santuario
de Luján, 5 de diciembre de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=02uZZ8Wg9fo
Las imágenes y contenidos de esta nota
son propiedad de sus respectivos autores (Material de archivo Historia & Kultury)
Copyright © 2021- All Rights Reserved
GŁOS POLSKI
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Galería de fotos de la 112 Peregrina

Las imágenes y contenidos de esta nota
son propiedad de sus respectivos autores (Material de archivo Historia & Kultury)
Copyright © 2021- All Rights Reserved GŁOS
POLSKI

Video de la peregrinación publicado en la web
https://www.youtube.com/watch?v=02uZZ8Wg9fo
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KONRAD
KORZENIOWSKI
- CZŁOWIEK TRZECH KULTUR

"Człowiek jest zadziwiający, ale arcydziełem nie
jest." - mawiał Joseph Conrad. I takiego człowieka
najczęściej obrazował w swoich książkach. Zanim to
się stało 3 grudnia 1857 roku urodził się w Berdyczowie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, syn polskich
patriotów. Dopiero w przyszłości człowiek trzech
kultur, wielki pisarz angielski i Europejczyk.
Bardzo bolał nad faktem braku niepodległości swojej
ojczyzny. Miał wyrzuty sumienia, że żyje z daleka od
niej. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w roku
1918, napisał pełne przejęcia szkice o "zbrodni rozbiorów" i odbudowie państwa polskiego. Kiedy Polska walczyła z najazdem bolszewickim w roku 1920,
apelował gorąco o udzielenie jej pomocy.

(5279)

później Powstaniem Styczniowym 1863 roku. Jesienią 1861 roku ojciec Conrada został aresztowany
przez władze rosyjskie. Conrad wspominał po wielu
latach, że jego "świadome życie" zaczęło się właśnie
na dziedzińcu warszawskiej cytadeli, dokąd czteroletni chłopiec, razem z babką, przynosił paczki z żywnością dla ojca.
Oboje Korzeniowscy, matka i ojciec, zostali skazani
na zesłanie do Wołogdy, w północnej Rosji. Z tego
okresu pochodzi zdjęcie małego Konradka, tak na
odwrocie podpisane: "Ukochanej Babuni, która mi
pomogła biednemu Tatkowi ciastka do więzienia posyłać - wnuczek Polak-katolik i szlachcic Konrad."
Kiedy chłopiec miał osiem lat, zmarła jego matka.
Ojciec został zwolniony z zesłania, kiedy już był
śmiertelnie chory. Sierota Konradek wychowywał się
przez parę lat we Lwowie i Krakowie.
W wieku 8 lat Konrad Korzeniowski dostał się pod
opiekę swego wuja - Tadeusza Bobrowskiego. Ta postać pojawia się we wszystkich biografiach Conrada,
ponieważ najobszerniejszym zachowanym źródłem
wiadomości o młodości przyszłego autora "Lorda
Jima" stanowią właśnie listy wuja do siostrzeńca. Odpowiedzi Konrada Korzeniowskiego spłonęły.
Młody człowiek próbował nauki w kilku szkołach
- w Krakowie i we Lwowie, ale nigdzie nie odniósł
większych sukcesów. Zamykało to przed nim drogę
kariery w monarchii Austro-Węgierskiej, nie mógł
także osiedlić się, ani nawet pojawić w Rosji. Jako
synowi zesłańców i poddanemu cara groził mu natychmiastowy pobór do rosyjskiego wojska na wiele lat. Ta groźba, która wisiała nad Korzeniowskim
wiele lat spowodowała, że tak usilnie starał się potem
o obywatelstwo brytyjskie. Na razie wuj Bobrowski
przestał upierać się, aby siostrzeniec ukończył jakąś
szkołę i pozwolił mu na realizację młodzieńczego
marzenia o morskich podróżach.

17-letni Konrad Korzeniowski udał się do Marsylii
i tam zaciągnął się na statek handlowy, jako prosty
marynarz. Karierę w marynarce francuskiej przerwała odmowa przedłużenia francuskiego paszportu, jaka
spotkała przyszłego pisarza w roku 1878. Korzeniowski przeniósł się do marynarki brytyjskiej, która przeBył synem Apollona Korzeniowskiego, poety, tłuma- żywała okres dynamicznego rozwoju i werbowała
cza i wybitnego działacza niepodległościowego. To marynarzy z różnych stron świata.
właśnie ojciec Conrada, Apollo Korzeniowski zało- Na morzu Korzeniowski spędził w sumie 17 lat i dożył w Warszawie podziemny Komitet Ruchu, który służył się patentu kapitańskiego marynarki brytyj(c. d. na str. 13)
stał się zalążkiem Rządu Narodowego, kierującego

(5279)

Głos Polski Buenos Aires, Nr 11 / 2021

Str. 13

(ze str.12)

W grudniowy wieczór z kubkiem ziołowej herbaty
piszę dla Was moje wspomnienia, właściwie historię
jednego Anioła.
Opowiem ją, może w Waszych sercach obudzę klimat Świąt, które dawno minęły, przecież wszystko
zaczęło się w dzieciństwie w domu z którego wyszliśmy…………….
Anioł o lekko rubensowskich kształtach w niebieskiej
szacie o twarzy dziecka z dobrocią w oczach pojawił
się w mojej rodzinie na początku ubiegłego stulecia.
Moja Babcia dostała Anioła od swojej siostry w 1943
r. gdy wróciła z robót przymusowych w Niemczech.
Nadchodziły święta, Babcia Elżbieta wraz z moja
nastoletnią Mamą , organizują na nowo swój dom ,
wspólne święta z choinką na której zawisł właśnie ten
Anioł. Po latach Anioł w domu moich rodziców zdobił choinkę i cieszył oczy mojego rodzeństwa. Pewnej wigilii na choince od świeczki woskowej zapaliły
się anielskie włosy, spłonęły wszystkie ozdoby .ZoZaciekawiła Państwa barwna postać Konrada Korze- stał tylko Anioł, bez żadnego śladu płomieni.
niowskiego? Polecamy zatem artykuł w dziale kultu- Moje dzieciństwo przypadało na późniejsze lata po pora Polonijnej Agencji Informacyjnej.
żarze , przed Świętami otwierałam tekturową walizką
#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci. z ozdobami choinkowymi, Mama z troską powtarzała
php?id=18072
: „ tylko delikatnie, uważaj na Anioła „ - wtedy poznałam jego historię oraz ocalenie od spalenia. Moje
małe dłonie obchodziły się z nim jak relikwią i zaszczytem było , gdy na zakończenie strojenia choinki
Szukając w facebooku znalazłam tą Historię , wspinałam się z krzesła na palcach i zawieszałam
jednego Anioła... https://www.facebook.com/gro- Anioła na samym czubku. Ostatnie święta z Aniołem
ups/260789527373418/?hoisted_section_header_type=re- w moim rodzinnym domu były w 2004r, później wraz
z moją Mamą przeprowadził się do Chełma. Podklecently_seen&multi_permalinks=3461866337265705
jam i usztywniałam jego nadwątlone czasem skrzydła,
Elżbieta Chomik
zdając sobie sprawę z jego nieocenionej wartości dla
HISTORIA JEDNEGO ANIOŁA
mnie . Ku mojej wielkie radości Mama podarowała
mi Anioła ze słowami : „ niech znów będzie w domu
Elżbiety” (imię po Babci). Wraz z Aniołem otrzymałam załącznik, na zwykłej karteczce Mama napisała
: „Przetrwał sanację, II wojnę światową, pożar choinki - ja mam już 87 lat ofiarowałam go mojej córce
Elżbiecie. O Aniele Stróżu, spójrz z wysoka i strzeż
nas od złego .Przetrwałeś tyle, trwaj jako pamiątka w
następnych pokoleniach i osłaniaj swymi skrzydłami
od wszelkich nieszczęść” – podpis Mamy.
Anioł jest w moim domu , jest na choince lub stoi
przy niej, wracają wspomnienia, robi się ciepło w sercu , bezpiecznie………
Kochani niech Wasze wspomnienia również ogrzeją
Wasze serca, na ten obecny i nadchodzący czas……….
Serdeczności wysyłam z ponad stuletnim Aniołem.
skiej. Pływał głównie na żaglowcach. Zwiedził wiele
krajów, szczególnie często pływał w okolicach Indonezji, ten obszar powróci jako sceneria wielu jego powieści. Przez kilka miesięcy próbował też kierować
belgijskim rzecznym statkiem handlowym w Kongo.
Najważniejsze jednak okazało się, że wieku 20 lat
Korzeniowski zaczął się uczyć języka, w którym potem miał tworzyć. Przyjaciele i znajomi Korzeniowskiego potwierdzają, że nigdy nie nauczył się mówić
po angielsku bez akcentu, często robił też błędy gramatyczne i frazeologiczne. Badacze zauważają, że w
stylu literackim Conrada daje się odszukać echa polskiej składni.
Decyzja o pisaniu po angielsku była o tyle dziwna,
że Korzeniowski o wiele pewniej czuł się na gruncie
języka francuskiego, którym posługiwał się jak rodowity Francuz.

(c. d. na str. 14)
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Con expresiones siniestras pero con una funcionaliPewnych Świat Bożego Narodzenia , po raz pierwszy dad muy definida, estas figuras mitológicas son llazobaczyłam identycznego Anioła na choince w repor- madas…gárgolas.
tażu „Święta Polaków na Wileńszczyźnie” zadziwie- Cuenta la leyenda que estos guardianes de piedra punie i radość. Marzę by w mojej genealogicznej wę- eden cobrar vida en determinadas noches sin luna, las
drówce odszukać szczęśliwego posiadacza bliźniaka más oscuras, para volver al silencio de sus alturas justo antes del amanecer, justo justito cuando la primera
Anioła.
luz de la mañana aparece y devuelve a sus cuerpos la
dureza de la piedra.
(ze str. 13)

Sobre Polska y otros Relatos
Te vigilan desde arriba.
Giselle Gigera

En Wrocław, Breslavia en castellano, situada al suroeste de Polska en el voivodato de Baja Silesia y junto al río Óder hay una catedral. Se llama la Catedral
de San Juan el Bautista (en polaco, Archikatedra św.
Jana Chrzciciela) fue construída durante el siglo XIII
pero durante la 2GM sufrió importantes daños causados por la acción de la artillería y la aviación soviéticas durante el sitio, las acciones de la Wehrmacht y
las SS también supusieron un importante porcentaje
en la destrucción del lugar. La reconstrucción total de
la catedral duró muchos años y se siguió el mismo estilo que tenía en sus orígenes. La catedral es bellísima
y como todo edificio gótico tiene ese detalle que me
ENCANTA…¡las gárgolas!.
Desde lo alto de la catedral de Wrocław, unos seres
fantásticos y terroríficos observan a todos los que
caminan por las calles de la ciudad. Son enormes y
aterradoras criaturas de piedra, que desde las alturas
vigilan todos nuestros movimientos.

Pero si nos vamos a lo concreto, la respuesta a qué
son las gárgolas es bastante menos “mística”. En sentido estricto, se trata de un DESAGÜE DE TECHO,
cuya utilidad es la de obviamente desaguar un techo,
y que en estos casos tienen la forma de una figura
escalofriante.
Las gárgolas suelen sobresalir bastante de los edificios, ya que su función es alejar el chorro de agua
que recogen de los techos...ya dije muchas veces "techo"¿no?, sabrán disculpar. De esa manera se evita
que la mampostería y las paredes queden dañados por
la acción del agua.

Al profundizar en qué son las gárgolas me encontré
(cont. pag. 15)
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que, aunque se popularizaron en las iglesias, catedrales y edificios de toda Europa durante la Edad Media,
parecen ser un invento bastante anterior.
Los egipcios, los griegos y los romanos ya las utilizaban, aunque solían limitarse a la figura de un león u
otro animal.
Un motivo del porqué son tan terroríficas es porque
desde principios de la Edad Media, con la expansión
de la Iglesia Católica, se vio la necesidad de “adoctrinar” a un pueblo que era en general analfabeto. Las
gárgolas de las catedrales y otros edificios religiosos, que representaban a seres legendarios como los
dragones, recordaban a la gente que necesitaban la
protección de la Iglesia ya que ésta tenía el poder de
expulsar "el mal de sus dominios".
Habitualmente las gárgolas aparecen en lo más alto
de las catedrales y siempre en grupo, nunca hay una
sola, siempre están en “manada”. Sus rostros siempre
son amenazantes pero a veces sólo grotescos y de sus
bocas escupen el agua de lluvia que quedó en el...adivinen...¡Sí del TECHO!
Las gárgolas más famosas de toda Europa puede que
estén en la Catedral de Notre Dame, París…recordarán a Quasimodo y sus amigos las gárgolas. Sin
embargo las gárgolas Y dragones de Wrocław son
igual de aterradoras y… “carismáticas”

SZTANDAR
DZIĆ

WYPROWA-

29 stycznia 1990 r. uczestnicy XI Zjazdu PZPR, odbywającego się w Sali Kongresowej w Warszawie,
przyjęli uchwałę o zakończeniu działalności partii.
Istniejąca od 1948 r. PZPR przez ponad 40 lat sprawowała w Polsce najpierw totalitarną, a następnie autorytarną władzę, odpowiadając m.in. za stalinowski
terror, krwawe pacyfikacje protestów społecznych z
roku 1956 i 1970 oraz represje stanu wojennego.
XI Zjazd PZPR rozpoczął obrady 27 stycznia 1990 r.
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zabezpieczały go znaczne siły milicji, które
przez kilka godzin pod PKiN brały udział w starciach
z grupą kilkuset demonstrantów z KPN, FMW i Międzymiastówki Anarchistycznej.

Str. 15

Przedstawiając przebieg zjazdu profesor Antoni
Dudek pisał: "W trakcie obrad zarysowały się dwie
główne opcje: większościowa, zakładająca utworzenie nowej partii, jednak bez odcinania się od dorobku PZPR, oraz mniejszościowa, której zwolennicy
żądali zbudowania nowego ugrupowania od podstaw
i zdecydowanego zerwania wszelkich związków z likwidowaną PZPR" (A. Dudek "Reglamentowana rewolucja").
Blisko 1200 delegatów opowiedziało się za przekształceniem ostatniego zjazdu PZPR w kongres
założycielski Socjaldemokracji Rzeczypospolitej
Polskiej (SdRP). Na czele nowego ugrupowania stanęli Aleksander Kwaśniewski - jako przewodniczący
Rady Naczelnej oraz Leszek Miller - jako sekretarz
generalny. Na zjeździe podjęto decyzję o przekazaniu
SdRP majątku PZPR.
Zdecydowana mniejszość delegatów (140) utworzyła pod przewodnictwem Tadeusza Fiszbacha Unię
Socjaldemokratyczną Rzeczypospolitej Polskiej (od
kwietnia 1990 r. Polska Unia Socjaldemokratyczna).
29 stycznia 1989 r., tuż po północy, XI Zjazd PZPR
przyjął uchwałę o zakończeniu działalności partii.
Przyznawano w niej, że: "Zrodzony w powojennych
warunkach ograniczonej suwerenności i stalinowskiej
dominacji ustrój społeczno-ekonomiczny nie potrafił
zaspokoić społecznych potrzeb, nie zapewnił realizacji wartości, których emanacją miał być. Nie stało w
nim bowiem ani wolności, ani sprawiedliwości".
Z drugiej strony, odnosząc się do dziedzictwa PZPR,
w uchwale podkreślano, że: "Niezaprzeczalny jest jej
udział w powojennym dorobku Polski - w odbudowie
kraju, zagospodarowaniu ziem odzyskanych, stworzeniu materialnych podstaw pozwalających na autentyczny awans cywilizacyjny milionów Polaków,
w zapewnieniu Polsce przez 45 lat pokoju i bezpiecznych granic".
W dalszej części przypominano o odpowiedzialności
kierownictwa PZPR za zbrodnie okresu stalinowskiego, a także za "sprzeniewierzenie się zasadom demokracji, za przymus kolektywizacji, za konflikty z klasą
robotniczą, za pauperyzację inteligencji, za kryzysy
gospodarcze i społeczne". Zaznaczono jednak przy
tym, że "stalinizm, a potem neostalinizm narzucony
Polsce powojennej nie wyrastał z tradycji oraz dążeń
polskiej lewicy".
(c. d. na str. 17)
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terror, krwawe pacyfikacje protestów społecznych z
roku 1956 i 1970 oraz represje stanu wojennego. Na
jej czele stali kolejno: Bolesław Bierut (1948-1956),
Edward Ochab (1956), Władysław Gomułka (19561970), Edward Gierek (1970-1980), Stanisław Kania
(1980-1981), Wojciech Jaruzelski (1981-1989) i Mieczysław F. Rakowski (1989-1990).
Liczba członków i kandydatów PZPR na przestrzeni jej działalności wyglądała następująco: grudzień
1948 r. - ok. 1 mln 460 tys., grudzień 1955 r. - ok. 1
mln 344 tys., grudzień 1959 r. - ok. 1 mln 18 tys., grudzień 1970 - ok. 2 mln 320 tys., sierpień 1980 r. - ok.
3 mln 149 tys., grudzień 1981 r. - ok. 2 mln 691 tys.,
grudzień 1988 r. - ok. 2 mln 132 tys.

Podkreślono również, że "Sprawiedliwe oceny przeszłości muszą oddzielić uczciwe zaangażowanie i patriotyzm milionów ludzi partii od biurokratycznych
praktyk i nadużyć władzy".
W zakończeniu uchwały stwierdzano: "Delegaci,
zgromadzeni na XI Zjeździe PZPR, świadomi niemożności odzyskania przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą zaufania społecznego, postanawiają
zakończyć działalność PZPR. Nowej w swej istocie
Polsce potrzebna jest nowa struktura polityczna polskiej lewicy. Przychodzi czas jej budowy".
Po przyjęciu uchwały i odśpiewaniu "Międzynarodówki", kończący obrady XI Zjazdu, ostatni I sekretarz KC PZPR Mieczysław F. Rakowski zwrócił się
do delegatów: "Szanowne Towarzyszki i Towarzysze! Chwila to szczególna. Przyjęliśmy uchwałę o
zakończeniu działalności partii, która moim zdaniem
(...) odegrała wielką historyczną rolę - czy się to komuś podoba czy nie - w życiu narodu polskiego. Co
więcej, wrosła w jego świadomość i dziś kończąc, żegnając się z nią, wcale nie uważam, że kładziemy ją
do trumny. Zamykamy tylko pewien rozdział w historii, pogmatwanego wprawdzie, ale także bogatego w
twórcze osiągnięcia polskiego rewolucyjnego ruchu
robotniczego".
"Tyle złego powiedziano o tej partii - kontynuował
Rakowski - ale ja sądzę, że godność i uczciwość ludzka powinna nas chronić od wydawania o niej sądów
tylko negatywnych, albo też wyrażania sądów potępieńczych. Poczekajmy jeszcze, co powie o tej partii
historia. [...] Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać
się nad PZPR. To jest też znęcanie się często nad swoim życiem. Mówiłem o tym na różnych spotkaniach,
że powstała taka przedziwna sytuacja, że sami siebie
nie lubimy. Nie lubimy tej partii, już tej byłej partii.
Otóż chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową".
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
Na zakończenie swojego wystąpienia Rakowski wy- #PAI
głosił obowiązującą formułę: "Ogłaszam zakończenie php?id=19046
obrad XI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robot- Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
niczej. Proszę o powstanie Towarzyszek i Towarzyszy. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić".
ZAPRENUMERUJ GŁOS POLSKI DLA
Istniejąca od 1948 r. PZPR przez ponad 40 lat spraSIEBIE I SWOICH PRZYJACIÓŁ
wowała w Polsce najpierw totalitarną, a następnie autorytarną władzę, odpowiadając m.in. za stalinowski
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Konkursu
"Być Polakiem", Rodzice, Nauczyciele, Uczestnicy
poprzednich edycji.
ZACHĘCAMY GORĄCO DO UDZIAŁU W XIII
EDYCJI KONKURSU "BYĆ POLAKIEM" !
Obmyślenie koncepcji pracy konkursowej i jej przygotowanie to dla uczestników wysiłek, ale też niewspółmierna korzyść! Każda zdobyta wiedza okazuje
się być kiedyś przydatna a ta dotycząca historii własnej rodziny czy dziejów przodków potrzebna jest od
zaraz bo, jak się mówi, człowiek bez przeszłości nie
ma przyszłości.
Z największą radością zapraszamy do udziału w XIII
edycji konkursu „Być Polakiem”; dzieci i młodzież
do modułu A a nauczycieli prosimy, by zainteresowali się modułem B. W załączonych plikach znajdziecie
Państwo wszystkie informacje organizacyjne.

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

Prace należy przesyłać w terminie do 20 marca 2022 r.,
Bardzo i serdecznie prosimy także o rozsyłanie załączonego plakatu i materiałów informacyjnych "po
całym świecie":
do mediów i organizacji polonijnych, szkół, klubów,
świetlic, przedszkoli i tam, gdzie BIJĄ POLSKIE
SERCA !
Dobrego dnia, z pozdrowieniami
Marek Machała
Koordynator Konkursu
Szczegóły w załącznikach.
INFORMACJE : www.bycpolakiem.pl
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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.
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El material a publicarse en nuestro periódico
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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.

