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Do najwcześniejszych pozycji znanych i wydanych w
Polsce z datą urodzenia kompozytora 1 marca 1809
należy artykuł pt. Wspomnienie Szopena autorstwa
Józefa Sikorskiego (XI lub XII 1813 Warszawa – 4
V 1896 tamże), krytyka, pisarza muzycznego, dziennikarza, założyciela i redaktora „Ruchu Muzycznego”(9). W tym tekście autor podkreślił, że korzystał
z informacji biograﬁcznych zaczerpniętych „z podań
[…] familijnych […] przyjacielskich [… i] doniesień
pism periodycznych”(10). Nie ulega wątpliwości,
że w sprawie daty urodzenia Chopina Sikorski pozyskał dane bezpośrednio od jego najbliższej rodziny,
tj. od matki Justyny Chopin lub ewentualnie od jego
sióstr Ludwiki Jędrzejewiczowej czy też Izabelli Barcińskiej.

Od bardzo dawna data dzienna, miesięczna i roczna
urodzin Fryderyka Chopina wzbudzała i wzbudza
wiele kontrowersji. Zdania badaczy życia i twórczości kompozytora, zwłaszcza Polaków, są w tej kwestii
podzielone.
Powołując się na dokument urzędowy, którym jest
akt urodzenia Chopina(1), część naukowców uważa,
że polski artysta urodził się w Żelazowej Woli 22 lutego 1810(2). Inni zaś, przytaczając wypowiedzi samego Chopina i jego rodziny, twierdzą, że przyszedł
na świat 1 marca(3). Data roczna 1810 pojawia się
na końcu listu Fryderyka Chopina do Adama Jerzego
księcia Czartoryskiego, [Paryż], 16 stycz[nia] 1833(4)
i jest zgodna z oﬁcjalną informacją zawartą w akcie 1272 ■ Korespondencja Fryderyka Chopina ■ 1831–1839
jego urodzenia(5). Być może rodzice zobligowali
Fryderyka do jej zapamiętania i respektowania.
Należy również wspomnieć, że w haśle Chopin, zamieszczonym osiem lat później w stosunku do korespondencji między Fétisem a Chopinem (por. przypis
3), autor hasła podał jedynie rok urodzenia polskiego
artysty (1810), bez daty dziennej i miesięcznej(6), natomiast w wydaniu późniejszym z 1861(7) pojawiła
się zaskakująca i niczym nieudokumentowana data:
le 8 février 1810. Podobnie Franz Liszt, w monograﬁ
o Chopinie wydanej trzy lata po śmierci polskiego artysty, ograniczył się do podania jego roku urodzenia
(1810), o którym dowiedział się bezpośrednio od
kompozytora(8).
Jeszcze inni autorzy opracowań biograﬁcznych o
Chopinie wypowiadający się w tej kwestii, uznając
1 lub nawet 2 marca, lub też z 1 na 2 marca za dzień
urodzenia Chopina, są zdania, że urodził się on o rok
wcześniej, czyli w 1809. Dotyczy to autorów publikacji o Chopinie, które ukazywały się nie tylko w
XIX stuleciu. W przedmowie do pośmiertnego wydania dzieł Chopina, opublikowanego w 1855 przez
Adolpha Martina Schlesingera w Berlinie oraz Jean-Racine’a Meissonniera (syna) w Paryżu pt. Œuvres
posthumes pour le piano de Fréd. Chopin publiés sur
manuscrits originaux avec autorisation de sa famille
par Jules Fontana [op. 66–73], Julian Fontana, przyjaciel Fryderyka jeszcze z czasów przedlicealnych,
podał na stronie drugiej datę: Chopin est né le 1er
Mars 1809 et non en 1810.
Po śmierci Chopina, Fontana korespondował z matką
i siostrami swego przyjaciela, na których pomoc i informacje mógł zawsze liczyć.
(c. d. na str. 3)
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Rok 1809 jako rok urodzenia Chopina był zanotowany (najpewniej jeszcze w XIX w.) na kilku jego
listach (por. np. list 132) oraz wygrawerowany na
medalionach i medalach powstałych w tym i następnym stuleciu autorstwa Marii Gerson (1899), Teoﬁla
Koszarka (1909), Stanisława Romana Lewandowskiego (1913) i Wacława Szymanowskiego (1926),
jakie znalazły się m.in. w zb. Muzeum Fryderyka
Chopina w Warszawie, w TiFC, obecnie w depozycie MFC w NIFC. Także z artykułu K. Krauzego pt.
Pomniki chopinowskie w Paryżu można pośrednio
wysnuć wniosek, że siostrzeniec Chopina, Henryk
Jędrzejewicz(24) mieszkający w Paryżu, był przeko-
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nany, podobnie jak i jego ciotka Izabella Barcińska,
że wuj urodził się w 1809. Czytamy przecież w „Echu
Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym”: „Komitet
dowodzi, że na wszystkich tego rodzaju tablicach
oznacza się tylko obwód administracyjny taki, jaki
istniał w chwili rozstania. Otóż w r. 1809 Żelazowa
Wola leżała w departamencie Warszawskim Księstwa
Warszawskiego”(25).
Treść listu Jane Wilhelminy Stirling (szkockiej uczennicy Chopina, adresatki jego dedykacji na wydaniu
Nokturnów op. 55 oraz organizatorki wyjazdu artysty
w 1848 do Anglii i Szkocji) do Ludwiki Jędrzejewiczowej w Warszawie ([Paryż], Maison Valin
przy Champs Elysées 81[?], 22 X 1850)(26) wskazuje, że ona również (choć dowiedziała się bezpośrednio od Chopina, iż urodził się 1 marca)(27) nie była
pewna daty rocznej.
Napisała bowiem w liście z 22 X 1850 znaczące i
ważkie zdanie: „J’ai sur le petit livre de prière[s]
que vous connaissez 1er mars 1810 dans son écriture, – dans une Brochure qui a paru à Varsovie c’est
au contraire, 1809”(28) (Mam na modlitewniku datę
postawioną jego ręką, 1 marca 1810; w broszurze wydanej w Warszawie jest przeciwnie, 1809). Broszura
wspomniana przez Stirling to najpewniej nic innego
jak przedruk artykułu Józefa Sikorskiego z 1849(29).
W tym samym liście (22 X 1850) panna Stirling
prosiła również Ludwikę, aby za pośrednictwem „le
premier Courrier” wysłała jej wiadomość, której daty
należy się trzymać, gdyby chciałaby umieścić na nagrobku brata datę jego urodzin. Jak powszechnie wiadomo, na medalionie nagrobnym kompozytora dłuta
Auguste’a Clésingera została umieszczona tylko data
jego zgonu. Zapewne takie było życzenie bliskich
Fryderyka. Niestety, mimo prowadzonych przez wiele lat poszukiwań, odpowiedź Jędrzejewiczowej na
list Stirling (a także na inne) nadal pozostaje nieznana.
Być może nie dochowała się ona do naszych czasów.
Jednak już list Stirling z 22 X 1850 potwierdza istotny fakt, że wkrótce po śmierci Chopina funkcjonowały dwie daty jego urodzin: 1 marca 1810 i 1 marca
1809, ale nie 22 lutego 1810. Trudno więc dziwić się
późniejszym „spekulacjom” biografów polskiego artysty.
Intrygujące jest to, że autorzy prac o Chopinie
posługiwali się niemal tymi samymi argumentami za
i przeciw oﬁcjalnej dacie 1810(30).
Akta w Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis
Brochoviensis / Księga ochrzczonych, Brochów
(1802–1814) dotyczące Żelazowej Woli i Dzięgiele(c. d. na str. 4)
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wa zaczynają się od daty 19 stycznia 1803 (s. 407),
a kończą na dacie 11 II 1808 (s. 411). Na kolejnych
dwóch stronach (s. 412–413) brak jakichkolwiek
wpisów do końca roku 1808. Nie ma tam także ani
jednego wpisu z roku 1809. Następne wpisy pochodzą dopiero z 1810; pierwszy z nich
1274 ■ Korespondencja Fryderyka Chopina ■ 1831–1839
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Woli”(33).
Po pięćdziesięciu czterech latach od ukazania się publikacji Mateusza Glińskiego, dwaj genealodzy Piotr
Mysłakowski i Andrzej Sikorski w rzetelnie udokumentowanym artykule (mimo że nie uwzględniono w
nim tekstów Sydowa i Glińskiego z 1948 oraz listów
Stirling do Ludwiki Jędrzejewiczowej) pt. Okoliczności urodzin Fryderyka Chopina. Co mówią źródła(34)
stwierdzili, że „data dzienna urodzin Fryderyka Chopina to niemal z pewnością 1 marca, a dokładniej
noc z 1 na 2 marca, gdyż przekaz rodzinny i informacje podane wielokrotnie przez osoby najbliższe
Chopinowi wydają się dużo bardziej wiarygodne niż
zapis w księgach, wokół których istnieje zbyt wiele
niejasnych okoliczności”. Autorzy ci ustosunkowali
się również do daty rocznej, która – ich zdaniem –
jest „bardziej dyskusyjna”. Uważają oni, że obydwie
daty (1809 i 1810) są równie możliwe, choć rok 1809
uznają nawet za bardziej prawdopodobny: „Wygląda
jednak na to – stwierdzają – że musimy pozostać w
sferze hipotez, gdyż szansa na odnalezienie nowych
źródeł, które wyjaśniłyby te wszystkie wątpliwości
jest raczej znikoma”(35). Trudno nie zgodzić się z ich
konkluzją, gdyż szansa odnalezienia np. odpowiedzi
Ludwiki Jędrzejewiczowej na

datowany jest na 6 I 1810, drugi zaś (s. 414) z datą
23 kwietnia 1810 zawiera metrykę chrztu Fryderyka
Chopina z datą urodzin 22 lutego. Z podobną sytuacją
mamy do czynienia w Księdze urodzeń, małżeństw i
zejść Brochów 1810 (akt urodzenia Chopina z datą
22 lutego 1810 na s. 34)(31).
Zastanawiąjące i znamienne, że w tych samych latach
(1808 i 1809) nie ma również wpisów metrykalnych
na stronach dotyczących pozostałych miejscowości
objętych niniejszą księgą. Jest to zatem pewna prawidłowość wskazująca, że w tych latach, z jakichś
powodów, nie dokonywano żadnych wpisów metrykalnych. Tę prawidłowość trudno byłoby jednak
wyjaśnić brakiem np. nowo narodzonych dzieci we
wszystkich miejscowościach diecezji łowickiej na
przestrzeni dwóch lat (1808 i 1809). Musiała ona, co
najwyżej, wynikać z zawieszenia pracy księży spo1275 ■ ANEKS ■ MISCELLANEA
wodowanej m.in. zagrożeniem miejscowej ludności
przez przemieszczające się wówczas wojska austriackie i napoleońskie (w okolicach Warszawy, a później
na linii Sochaczew i Łowicz przyległej do szlaku, na
którym leżała Żelazowa Wola), o czym po raz pierwszy napisał w 1948 Mateusz Gliński w artykule Kiedy
urodził się Chopin?, będącym repliką na artykuł Bronisława Edwarda Sydowa(32).
Czytamy w nim, że „Sytuacja wojenna połączona z zawiłymi konﬂiktami politycznymi w okresie
pierwszych miesięcy w życiu Fryderyka, mobilizacja polityczno-prawna – te wszystkie okoliczności
spowodowały opóźnienie chrztu i sporządzenia aktu
cywilnego.
O sprawie tej nie myślano we właściwym czasie, tym
bardziej że dziecko było, jak pisze Hoesick, «niezmiernie delikatne, wątłe, słabowite», i podróż nawet
do pobliskiego Brochowa była w tych anormalnych
warunkach imprezą dość skomplikowaną, a może nawet ryzykowną. […] Na wiosnę [1810] w domu chopinowskim zaczęły dojrzewać projekty wyjazdu do
stolicy, i kiedy pod koniec kwietnia sprawa ta stała się
zupełnie konkretna, przypomniano sobie prawdopodobnie zaniedbaną sprawę zgłoszenia dziecka do akt
stanu cywilnego, sprawę, którą przecież trzeba było
koniecznie załatwić przed opuszczeniem Żelazowej

(c. d. na str. 5)
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0 9 [podkr. HWS] data zgonu: 17 października 1849. Zarówno
data obchodu, jak i data wyryta na skrzynce, wskazują, mimo
omyłek co do dnia i roku urodzenia, na rodzinną tradycję, która
przekazała m a r z e c [podkr. HWS], a nie luty, jako miesiąc
urodzenia kompozytora”. Cyt. za: Sydow 1948/10, s. 8–9.
20 Ibidem, s. 5–9.
21 Ceremonia otwarcia urny odbyła się w obecności przedstawicieli Kościoła Rzymsko-Katolickiego (kardynała Kazimierza
Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego, ks. prałata dr.
Janusza Bodzonia, ks. Matteo Campagnaro, kapelana i sekretarza arcybiskupa, ks. Zygmunta Roberta Berdychowskiego CM,
proboszcza paraﬁ i Bazyliki Mniejszej pw. Świętego Krzyża
w Warszawie, ks. Piotra Rutkowskiego CM, ks. Pawła Rycyka CM, kronikarza Bazyliki Mniejszej pw. Świętego Krzyża,
fotografa), ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
(Artura Szklenera, dyrektora, Wojciecha M. Marchwicy, wicedyrektora, Moniki Strugałowej, koordynatora Projektów VIP
i Michaliny Jóźwiak, protokolantki), prof. Tadeusza Dobosza,
biologa, profesora Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i prof. Michała
Witta, biologa molekularnego, lekarza genetyka, kierownika
Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Instytutu
Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz zastępcy dyrektora
ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
22 Tekst cytowanego napisu nie pokrywa się w pełni z tekstem,
który został opublikowany w 1880 w warszawskim „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 219, z 6 III, s. 151, w rubryce Kronika
tygodniowa). Czytamy tam m.in.: „Zeszłej niedzieli [tzn. 29 II
1880], w porze popołudniowej, w kościele Świętego Krzyża,
pod pomnikiem wzniesionym Szopenowi zamurowano serce
wielkiego artysty. Obrzędu tego dopełniono w obecności rodziny Szopena i słusznie nadając mu charakter grobowej ciszy i
smutku. Serce artysty mieści się w puszce szklanej, szczelnie zamkniętej; puszkę tę włożono na powrót do szkatułki hebanowej,
w której serce przywieziono z Paryża. Na tej szkatułce widnieje
napis: Fryderyk Chopin, urodzony w Polsce dnia 1 marca 1810
r., umarł w Paryżu d. 17 października r. 1849, a włożono ją w
skrzynkę dębową. Po zamurowaniu, umieszczono zewnątrz tablicę z napisem: „Tu spoczywa serce Fryderyka Chopina”.
W piątek [tj. 5 III 1880] odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika. Tak więc Warszawa postawiła nareszcie kamień grobowy największemu z artystów swej ziemi”. Por. KorCh 2009, s.
156, przypis 12.
23 Por. też przypis 39. Bielawski 1893/11, s. 203; EMTA 1893
nr 3, 21/9 I, s. 29–30.
24 Aneks. Noty biograﬁ czne: Henryk Jędrzejewicz.
25 Por. EMTA 1899 nr 41, 3/15 X, s. 489.
26 Dar Marka Kellera z Paryża i Meksyku dla MFC w NIFC, 15
III 2011, nr inw. MC/244.
27 Por. list Stirling do Jędrzejewiczowej, Paryż, 1 III 1851; zb.
MFC w NIFC, nr inw. MC/250/(1–2).
28 Cyt. za autografem ze zb. MFC w NIFC; por. przypis 25.
29 Wspomnienie / Szopena. / Przez / Józefa Sikorskiego. / (Oddruk z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa. / Drukiem Stanisława Strąbskiego / przy ulicy Daniłowiczowskiej, Nr 617 /, 1850.
30 Gliński 1948/19, s. 2–7; Sydow 1948/23–24, s. 8–9.
31 Por. także KorCh 2009, s. 72, przypis 4.
32 Gliński 1948/19, s. 2–7.
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Str. 6

Głos Polski Buenos Aires, Nr 02 / 2022

(ze str,5)

(5282)

del recogimiento y la oración.
Cuando se cumplía la fecha, acudía en compañía de
su esposo a las puertas del templo para llevar una
ofrenda: un cordero y una paloma o tórtola.
Todo primogénito debía ser consagrado al Señor, en
recuerdo de los primogénitos de Egipto que había
salvado Dios. José y María llevaron a Jesús al templo
en Jerusalén. Como eran pobres, llevaron dos palomas blancas. Al entrar al templo, Simeón, movido por
el Espíritu Santo, tomó en brazos a Jesús y lo bendijo
diciendo que Él sería la luz que iluminaría al mundo.El día 2 de febrero de cada año, se conmemora la
presentación del Niño Jesús al templo y se recuerdan
las palabras de Simeón, llevando velas hechas de paraﬁna pura a bendecir, las cuales simbolizan a Jesús
como luz.
Desde el siglo IV, la Fiesta de la presentación de Jesús
era celebrada en Jerusalén y en Roma a partir del siglo V, recién durante el siglo X, se comenzó utilizar la
costumbre de bendecir velas ese día.En año 1997, San Juan Pablo II, instauro este día,
como el día de la vida consagrada.FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
EN POLONIA.En Polonia estás velas reciben el nombre de gromnice. Según el rito eslavo y el rito católico se celebraba
la presentación de Jesús en el Templo, también marcaba la mitad del invierno y la espera de la primavera
con sus primeras tormentas.Ese día, los ﬁeles acudían la Iglesia, con las velas
(gromnice) adornadas, las mismas se bendecían al comienzo de la misa y se mantenían prendidas durante
la celebración, algunos las llevaban prendidas a sus
casas. Se decía que si durante la misa, tres gotas de
vela (gromnica) caían sobre la mano de quien la
2 DE FEBRERO FIESTA DE laportaba,
era augurio de prosperidad.LA CANDELARIA - 2 LUTE- Según el rito eslavo, al llegar a la casa, se hacia la
de la cruz, sobre la puerta y el techo de la casa
GO SWIĘTO MATKI BOSKIEJ señal
con el humo de la vela, se creía que la luz de la vela
GROMNICZNEJ
(gromnica) protegía la propiedad de los ataques de los
lobos y de los malos espíritus.
El día 2 de febrero, la Iglesia católica, celebra “LA Con la llama de la vela bendecida (gromnica) se prenFIESTA DE LA CANDELARIA”, simboliza la luz de dían, las velas que iluminarían la casa y también la
Cristo.
cocina y las velas de aceite que se colocaban al lado
Según el rito judío, la ley prescribía en el Levítico que de las cuadros religiosos.toda mujer debía presentarse en el templo para puri- En algunas regiones de Polonia, se bendecían los esﬁcarse a los cuarenta días que hubiese dado a luz. Si tablos, sembradíos y los perros, también era común
el hijo nacido era varón, debía ser circuncidado a los cortar un pedazo de vela (gromnica) y dárselo a los
ocho días y la madre debería permanecer en su casa perros, para que cuiden bien las posesiones, especialdurante treinta y tres días más, puriﬁcándose a través
(cont. pag. 7)
33 Ibidem, s. 2–3.
34 Mysłakowski, Sikorski 2002/20, s. 28–34.
35 Ibidem, s. 34–35.
36 W zb. MFC w NIFC, nr inw. MC/245; dar Marka Kellera z
Paryża i Meksyku.
37 Po powrocie Ludwiki Jędrzejewiczowej z Paryża do Warszawy (KW 1850 nr 9, 10 I, s. 49), słój z sercem Fryderyka Chopina
pozostawał przez jakiś czas (możliwe, że najpóźniej do 1857–
1858) w jej domu przy ul. Podwale nr hip. 526, gdyż umieszczenie go w katakumbach świętokrzyskich „natraﬁło zrazu na
pewne trudności” (cyt. za: Hoesick 1932b, s. 257). Z pomocą
rodzinie Chopina przyszli wówczas Jan Dekert, w 1850 prałat
scholastyk Kapituły Archikatedralnej przy kościele Metropolitalnym św. Jana w Warszawie (KorCh 2009, s. 414, przypis 29),
jeden z dawnych pensjonariuszy Mikołaja Chopina, oraz biskup
Beniamin Szymański (KorCh 2009, s. 137, przypis 22), którzy
wyjednali zgodę na umieszczenie serca Chopina w katakumbach
kościoła św. Krzyża. Por. też KW 1850 nr 272, 15 X, s. 1452;
nr 278, 21 X, s. 1483; nr 280, 23 X, s. 1492). Należy dodać, że
w Spisie rzeczy znajdujących się w pace, sporządzonym w Warszawie po 10 XI 1850, Ludwika Jędrzejewiczowa zanotowała
pod pozycją pierwszą „Pudełko z sercem” (Wróblewska-Straus
1978/25, s. 4–5, repr. na s. 4).
38 Sydow 1948/10, s. 8.
39 Por. przypis 3.
40 Z artykułu zamieszczonego w „Tygodnik Ilustrowanym”
1880 (nr 219, 6 III, s. 151) wynika, że Ludwika Jędrzejewiczowa przywiozła z Paryża słój z sercem Chopina umieszczony w
„szkatułce hebanowej”. Antoni Jędrzejewicz zaś w rozmowie
odbytej z Ferdynandem Hoesickiem pod koniec XIX w., przekazał, że jego matka przetransportowała do Warszawy jedynie
„Słoik ze spirytusem, w którym je [serce] przewieziono, opakowano w piękną hebanową skrzynkę, na której bieliło się srebrne
serce z napisem … Skrzynkę tę hermetycznie zamkniętą złożono
w większą skrzynkę dębową, którą dopiero opieczętowano. Tak
opakowane złożono wreszcie serce to w katakumbach Świętokrzyskich” (cyt. za: Hoesick 1932a, t. 1, s. 258).
HWS
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mente para que los perros estén alerta frente al posible
ataque de algún lobo que merodee las propiedades, en
esa época los lobos eran una gran amenaza.Se creía, que si la gromnica se apagaba ni bien era
prendida, era presagio de muerte.También se creía, que la vela (gromnica), tenía la propiedad de revertir enfermedades, acortar el sufrimiento de los moribundos, era común ponerle a la persona
que recibía la extrema unción esta vela (gromnica)
en la mano, así como prenderla cuando alguien agonizaba, se creía que la luz que desprendía la vela,
acompañaría al moribundo hasta estar en presencia
de Dios.Durante las tormentas de ﬁn del invierno y comienzo de la primavera, cuando caían rayos y truenos, se
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causen daño.Hasta el día de hoy la gromnica, en Polonia, se coloca junto a las palmas que se bendicen el domingo de
ramos, para que cuiden las propiedades y protejan a
las familias de todo mal.El 2 de febrero, es la fecha límite para cantar villancicos navideños, se desarman y/o se guardan los árboles
de navidad y los pesebres navideños.- También era
la fecha límite, para pedir matrimonio, los hombres
que no se hubiesen declarado hasta esa fecha, debían
esperar que pase la temporada de cuaresma para poder hacerlo.Según la iconografía polaca, la Virgen de la Candelaria, es dibujada rodeada de lobos según una antigua leyenda polaca la madre de Dios, caminaba con
una vela (gromnica) por los campos, cuando un lobo
asustado se escondió debajo de su manto, de pronto
escucho los gritos de unos jóvenes muchachos, que
cuando se encontraron la Virgen le preguntaron: si
había visto a un lobo, la Virgen pregunto: para que lo
buscan? Ellos contestaron: para matarlo porque causo
daños en nuestras propiedades. La virgen contesto: la
verdad que no lo vi, les recomiendo que vuelvan a sus
casas y busquen al lobo dentro de sus propios corazones. Los jóvenes se fueron a sus casas y la Virgen corrió su manto y si bien estaba muy enojada con el lobo
por el daño que causo, su corazón se conmovió ante
el posible daño que pudieran causarle esos joven al
lobo, convirtiéndolo en su candelero. En algunas imágenes, la Virgen aparece dibujada con una canasta con
un nido de alondras, se creía que a pesar de los fríos
las alondras debían cantar aunque muera después, si
ese día no cantan las alondras se decía que el invierno
duraría mucho tiempo y la primavera llegaría tarde.
Se creía que la Virgen de la Candelaria ( Matka Boska Gromniczna) caminaba por los campos con una
gromnica encendida, durante las noches de febrero,
protegiendo los sembradíos para que congelen e iluminaba el camino de las personas que se perdían en
la oscuridad, en compañía de su ﬁel amigo el lobo.Krystyna Misa

NUESTRO SITIO

prendía la vela (gromnica), en la ventana, como símbolo de protección y frente a la gromnica se reunían
las familias para rezar, pidiendo que las tormentas no
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Sobre Polska y otros Relatos...
STO LAT!!

guardar ﬁrmemente su honor y a luchar por su liberación con todas mis fuerzas, hasta el punto de sacriﬁcar mi propia vida.”
El AK llegó a contar en sus ﬁlas con unos 400.000
miembros (tanto hombres como mujeres…entre ellas
mi querida Babcia Hanna, alias HANKA), y sus acciones contra los nazis de Polonia se contaron por decenas de miles, con numerosos ataques a bases militares, infraestructuras y personal de las fuerza alemanas.
Además, tuvo un importante papel como servicio de
inteligencia: el 43% del total de informaciones recibidas por la inteligencia británica desde el continente
europeo durante la guerra procedió de la resistencia
polaca. No sólo proporcionaron informaciones sobre
la situación en Polonia, sino también en Alemania: a
modo de ejemplo, el AK proporcionó al Reino Unido
valiosa información sobre las bombas volantes V-1 y
los misiles V-2, usados por los alemanes para atacar
Gran Bretaña. Pero sin duda una de sus operaciones
de inteligencia más audaces la protagonizó el oﬁcial
polaco Witold Pilecki, que se dejó capturar el 19 de
Precisamente hoy 14 de febrero, además de ser el Día septiembre de 1940 para ser llevado al campo de conde San Valentín, se cumplen 80 años de la fundación centración de Auschwitz, a ﬁn de obtener informade la organización: Armia Krajowa (AK Ejército ción sobre lo que los alemanes estaban haciendo allí.
Nacional). Por supuesto, los polacos no estuvieron Tras pasar 949 días en ese inﬁerno, Pilecki consiguió
aburridos hasta que se fundó el AK en 1942. Al ﬁn fugarse y redactó un detallado informe que fue enviay al cabo, y A DIFERENCIA de otros países, Polo- do al Gobierno polaco en el exilio, que a su vez lo
nia NUNCA ﬁrmó ninguna rendición ante los nazis comunicó a los británicos, con la petición de llevar
y sus soldados siguieron combatiendo en casi todos a cabo un ataque aéreo que permitiese una masiva
los frentes europeos. La primera organización de la fuga de prisioneros de Auschwitz-Birkenau . Pero los
resistencia polaca fue el Służba Zwycięstwu Polski británicos consideraron “exagerado” el informe y de(Servicio de la Victoria de Polonia), creado el 27 de scartaron la operación.
septiembre de 1939, es decir, días antes de que se El AK fue la ÚNICA organización de resistencia de
completase la ocupación alemana de la parte de Polo- la Segunda Guerra Mundial que organizó un servicio
nia que Hitler se había adjudicado en su pacto secreto de ayuda a los judíos: el Żegota. Esta acción implicon Stalin en agosto de ese año.
caba un enorme riesgo para quienes participaban en
Esa primera organización fue reemplazada el 17 de ella, pues Polonia fue el único país ocupado en el que
noviembre de 1939 por la Związek Walki Zbrojnej los nazis castigaban toda ayuda a los judíos con la
(Unión para la Lucha Armada), que el 14 de febrero ejecución inmediata de quién ayudaba a los judíos y
de 1942 -un día como hoy- se convirtió en el Armia de todos los habitantes de su casa. A pesar de ello,
Krajowa. El AK se caracterizó por ser una organiza- ¡¡450.000 polacos ocultaron a judíos y 1,2 millones
ción ﬁel al Gobierno polaco en el exilio, que tenía su de polacos participaron en acciones para esconder o
sede en Londres. Luchaba por devolver la libertad y rescatar a judíos!!. Gracias al Żegota, unos 25.000 jula democracia a Polonia, y lo hizo agrupando a perso- díos polacos se salvaron del exterminio. Además, el
nas de distintas tendencias políticas y credos, aunque AK proporcionó armamento y apoyo a la resistencia
en su mayoría el AK estaba formado por católicos. Su judía en el Gueto de Varsovia durante su alzamiento
juramento decía:
en la primavera de 1943. El propio AK tuvo a judíos
“Ante Dios Todopoderoso y María la Santísima Vir- en su alto mando, como Marceli Handelsman, Jerzy
gen, Reina de la Corona Polaca, prometo lealtad a mi Makowiecki y Ludwik Widerszal.
Patria, la República de Polonia. Me comprometo a
(cont. pag. 9)
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Y ya que estoy hablando de uno de mis temas favoritos…hago una mención especial a los Cichociemni
(palabra compuesta que se podría traducir como “silenciosos y oscuros”), una unidad de élite formada en
el Reino Unido por más de 300 soldados polacos que
consiguieron llegar a Gran Bretaña tras la evacuación
de Dunkerque. Los adiestraron/prepararon para hacer
operaciones de sabotaje en Polonia, donde fueron lanzados en paracaídas. Su primera operación la ejecutaron el 15 de febrero de 1941, y siguieron activos hasta ﬁnales de diciembre de 1944, cuando Polonia fue
ocupada por los soviéticos. De los 316 Cichociemni
lanzados en el país, 103 murieron durante la guerra en
combate, ejecutados o en accidentes, y 9 de ellos fueron ejecutados por el gobierno comunista instalado
por Stalin en Polonia.
Sin duda alguna, la más importante operación del AK
fue la “Akcja Burza” (Operación Tempestad), con la
que esta organización emprendió una serie de levantamientos armados en varias ciudades polacas en el
verano de 1944. El principal fue OBVIAMENTE el
Levantamiento de Varsovia, iniciado el 1 de agosto
y que se prolongaría durante dos meses, esperando
a que los soviéticos cruzasen el río Vístula. Sin embargo, Stalin decidió vengarse de la victoria polaca
sobre los bolcheviques en 1920: las fuerzas soviéticas se detuvieron ante la capital polaca durante todo
ese tiempo, permitiendo a los alemanes ocuparse por
entero de sofocar la rebelión, algo que los nazis hicieron con una gran brutalidad, dejando la capital polaca
prácticamente arrasada.
El Armia Krajowa quedó muy debilitado tras el
Levantamiento de Varsovia. Sus relaciones con los
soviéticos no habían sido buenas, sobre todo tras el
descubrimiento de las fosas comunes en Katyń, en las
que el NKVD enterró a los miles de oﬁciales, intelectuales y gente muy inﬂuyente…la crème de la crème
polaca a los que ordenó asesinar Stalin tras ocupar
la Polonia oriental en 1939. El destino de los miembros del AK tras la ocupación soviética de Polonia
sería el EXTERMINIO. Ya en julio de 1944, durante
la Operación Ostra Brama -la liberación de la ciudad
del Vilna, actual capital de Lituania-, los soviéticos
deportaron o ejecutaron a los miembros del AK que
participaron en el combate después de haber vencido a los alemanes. No serían los últimos. Stalin consideraba que el AK era una amenaza para su deseo
de instaurar un gobierno títere comunista en Polonia.
Unos 60.000 miembros AK que habían sobrevivido a
la guerra fueron detenidos por los soviéticos. Muchos
de ellos fueron torturados, y 50.000 acabaron siendo
enviados a Gulags en Siberia. El gobierno comunista
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polaco ofreció una amnistía a los restantes, pero fue
un engaño usado para capturar a muchos de ellos, que
acabaron encarcelados o ejecutados. El propio Witold
Pilecki, nuestro valiente héroe de guerra, fue tratado
como un traidor y ejecutado por los comunistas después de la guerra.
El ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial supuso, para
los polacos, el cambio de una dictadura (la nazi) por
otra (la comunista). Muchos antiguos miembros del
AK se vieron empujados al exilio o a la clandestinidad, y una parte de ellos participó en el Wolność i
Niezawisłość (WiN, Libertad e Independencia), que
mantendría su lucha contra la dictadura comunista hasta 1952 a modo de guerrillas, vistiendo los mismos
uniformes que los polacos habían vestido cuando
su país fue invadido por los nazis en 1939. Tratados
como bandoleros y terroristas por el gobierno comunista, hoy en Polonia se los conoce como los “soldados malditos” y son considerados unos héroes.
▪En este día quiero conmemorar con estas pocas palabras y que no hacen justicia al movimiento de resistencia Armia Krajowa. Y con un tremendo orgullo,
de esos que te hacen sentir que el corazón se te hincha
hasta que no parece entrar en el pecho, recuerdo a mi
querida Babcia Hanna miembro del AK.
▪Les dejo la imágen de un ANIMÉ que representa
al Armja Krajowa. ¡Hasta los artistas/dibujantes japoneses honran al AK en una serie ANIMÉ sobre el
Levantamiento de Varsovia!.
Cześć i chwała bohaterom! Y VIVA POLSKA LIBRE
POR SIEMPRE!
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Deportacje Polaków w
głąb Związku Sowieckiego
10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona
przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu
umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju.
Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej
i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej
Polski.
ARTYKUŁ
Wagony szły na Wschód . Rzecz o sowieckich deportacjach z lat 1940-1941
OKRES HISTORYCZNY
(1939-1945) II WOJNA ŚWIATOWA
Autor: MAGDALENA DZIENIS-TODORCZUK,
MARCIN MARKIEWICZ
Dla mieszkańców wschodnich terenów Polski
okres okupacji „pierwszego Sowieta” kojarzy się
przede wszystkim z masowymi deportacjami w
głąb Związku Sowieckiego. Ta brutalna forma
zbiorowych represji ze strony bolszewickiego okupanta dotknęła setki tysięcy polskich obywateli.
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wieckim. Wywózki objęły przede wszystkim polską
elitę, która była częścią społeczeństwa najbardziej
świadomą swej narodowości i przynależności państwowej. Deportowanych traktowano jako „element
kontrrewolucyjny”, destabilizujący sowiecki ład na
zajętych terenach. Usunięcie intelektualnej i kulturalnej elity było więc podstawowym warunkiem skutecznej sowietyzacji i pełnej aneksji Kresów.
Tragedia w czterech aktach
Pierwsza wywózka rozpoczęła się w nocy z 9 na 10
lutego 1940 roku. Sowieci przygotowywali się do
niej bardzo starannie. Podczas jednej z narad poprzedzających akcję stwierdzono, że będzie to „ogromna,
odpowiedzialna praca wymagająca wielkiej uwagi i
poważnego podejścia oraz bezwzględnej mobilizacji
sił i możliwości”. Jej celem stali się osadnicy cywilni
i wojskowi oraz pracownicy służby ochrony lasów i
ich rodziny – w sumie ok. 140 tys. osób. Rozmieszczono ich w 115 osiedlach w 21 republikach, krajach
i obwodach Związku Sowieckiego – głównie tam,
gdzie przeważał przemysł leśny (obwody: archangielski, swierdłowski, południowe i zachodnie rejony
Komijskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki
Sowieckiej oraz Kraj Krasnojarski). Niespełna miesiąc później, 5 marca 1940 roku, Biuro Polityczne
Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) nakazało wymordowanie 14 854 polskich oﬁcerów i policjantów z obozów
jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz ponad 7 tys. osadzonych w więzieniach na Białorusi i Ukrainie.

W wyniku agresji sowieckiej na Polskę 17 września
1939 roku wschodnie obszary Rzeczypospolitej znalazły się w granicach Związku Sowieckiego (tzw. Zachodnia Ukraina i Zachodnia Białoruś). Dla mieszkających tam Polaków oznaczało to zmierzenie się
z nową władzą, która wszelkimi sposobami dążyła
do wynarodowienia i zrusyﬁkowania obywateli polskich. Metody, jakimi posługiwali się Sowieci, były
bardzo różnorodne: sowietyzacja oświaty, propagowanie wychowania laickiego, przymusowa paszportyzacja, która odebrała Polakom ich dotychczasowe
obywatelstwo. Towarzyszyły temu terror i aresztowania. Fizyczna eliminacja tych, którzy wbrew wszystkiemu nie chcieli zapomnieć, że są Polakami, była
istotnym elementem sowietyzacji zagarniętych ziem.
Cztery deportacje z lat 1940–1941 nie były zatem
celem samym w sobie, lecz miały doprowadzić do
zniszczenia śladów polskiej państwowości na zajętych obszarach oraz ich uniﬁkacji ze Związkiem So-
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ne słowo – usłyszałam i padł strzał”.

Deportacje przeprowadzały tzw. trójki operacyjne
NKWD, działające według specjalnych instrukcji.
Każda z trójek miała przydzielone po dwie lub trzy
rodziny przeznaczone do wywiezienia. Po wejściu do
domów funkcjonariusze oznajmiali decyzję o wysiedleniu, po czym przeprowadzali rewizję w poszukiwaniu broni. Następnie miał zostać zrobiony spis majątku pozostawionego przez wywożonych. Oddzielne
wytyczne precyzowały, co rodziny mogły zabrać ze
sobą: ubranie, bieliznę, obuwie, pościel, nakrycia stołowe, żywność na miesiąc, drobne narzędzia gospodarcze, pieniądze i kufer potrzebny do zapakowana
dobytku. Wszelkie instrukcje jednak obowiązywały
jedynie na papierze. Deportowanym kazano się pakować w ogromnym pośpiechu, a oszołomieni i przerażeni ludzie często nie myśleli logicznie. Wielu z nich
nie zdołało zabrać ze sobą właściwie nic. We wspomnieniach deportowanych często pojawia się stwierdzenie, że dużo zależało od postawy funkcjonariuszy.
Jedna z sybiraczek wspominała:
„Żołnierze rozkazali nam tonem niedopuszczającym sprzeciwu
lub pytań spakować najpotrzebniejsze rzeczy w ciągu 2 godzin. […] poruszaliśmy się w przerażeniu i poczuciu ogromnego
zagubienia”.

Dobrowolnie pod pistoletem
Scenariusz deportacji był zawsze podobny: łomotanie
do drzwi kolbami karabinów w środku nocy, krzyki,
bicie, popędzanie w trakcie pakowania, płacz kobiet i
dzieci, ujadanie psów. Ten obraz najczęściej pojawia
się we wspomnieniach deportowanych. W przypadku pierwszej zsyłki grozę sytuacji potęgował mróz,
dochodzący w lutym 1940 roku do minus 40 stopni
Celsjusza, a podczas wywózki w czerwcu 1940 roku
– potworne upały. W ciągu kilkunastu minut ludzie
tracili dorobek całego życia:
„10 lutego 1940 roku był dniem rozstania z tym, co kochałam – wspominała po latach jedna z sybiraczek. – Z
rewolwerem enkawudzisty przy głowie ojciec podpisał
dokument, że to z dobrej i nieprzymuszonej woli będziemy przesiedleni w inne miejsce. Nie będę opisywać, co
działo się w ciągu dwudziestu minut, jakie mieliśmy do
zebrania się. Była sobota i mama tylko chleb do pieca wsadziła... a więc i tego nie było na drogę. Szynkę z komory wyrwał ojcu enkawudzista, mówiąc, że tam u nich jest
mnogo wszystkiego, ale żeby nie zapomnieć piły i siekiery
zabrać. Pies mój, Burek, ulubieniec, z którym po polach
biegałam w dzieciństwie, ujadał straszliwie. Rwał się tak
bardzo, że myślałam, iż zerwie się z łańcucha i rzuci na
tych, którzy przyszli nas skrzywdzić. «Swołocz» – okrop-

Inna zapamiętała, że „jak ktoś traﬁł na lepszego
żołnierza, to nawet co nieco pozwolił zabrać. Nam
nic nie pozwolili, mieliśmy tylko to, co na sobie”.
Jeden z tych lepszych żołnierzy – jak wspomina pewien deportowany – „podszedł do mamy i wskazując
na stojący obok kufer, szepnął «weź ciepłe rzeczy dla
dzieci».
Zesłańców czekała podróż trwająca nawet kilka tygodni. W bydlęcych wagonach, którymi jechali, były
prycze, żelazne piecyki, a zamiast toalet – dziury w
podłodze. Brakowało wody, ciepłych posiłków, opieki lekarskiej. W transportach szybko rozprzestrzeniały się wszy i pluskwy. Do tego dochodził potworny
ścisk, dotkliwy szczególnie podczas upałów. Te urągające ludzkiej godności warunki często powodowały
śmierć zwłaszcza najsłabszych: chorych, dzieci, osób
starszych.
Podróż była jednak zaledwie pierwszym aktem dramatu zesłańców. Szokiem po przyjeździe na miejsce
okazywały się warunki mieszkaniowe, które zastawali deportowani.
„Wzdłuż ścian baraków zbudowane były dwupoziomowe prycze o wymiarach około 2,5 m długości i prawie 170 cm szerokości. Z trzech stron obite były dartymi [łupanymi] deskami
szerokości około 30 cm, tworząc swego rodzaju skrzynię bez
jednego boku. Była to standardowa, uregulowana zapewne
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jakimiś odgórnymi zarządzeniami władz, powierzchnia domu
– legowiska przeznaczona dla czterech osób. Do rodzin, które
składały się z trzech osób, dokwaterowywano osobę samotną
lub kogoś z rodziny pięcioosobowej”

– opisywał Zbigniew Fedus, wówczas niespełna dziesięcioletni. Wielu zesłańców kwaterowano w ziemiankach i lepiankach, ciasnych i właściwie nienadających się do zamieszkania.
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mogliśmy być spokojni. Mięso z tej zdobyczy było wykorzystane dokładnie, nawet wszystkie kostki zostały pooblizywane.
Najwydajniejszym było sporządzenie galarety. Pomimo że nie
było do niej żadnych przypraw ani warzyw, a soli było w niej
jak na lekarstwo, to i tak smakowała jak najlepszy w świecie
rarytas”.

Deportowanych z lutego i czerwca 1940 roku oraz
czerwca 1941 roku osiedlano w miejscach pracy przymusowej. Zesłańcy z kwietnia 1940 roku
znaleźli się w osadach podlegających administracji państwowej, od której zależało ich zatrudnienie.
„Było strasznie brudno. Ściany niebielone, wyCzęstokroć oznaczało to, że ludzie ci pozostawali bez
mazane gliną, wojłoki naszpikowane wszami, a w zajęcia i środków do życia. Większość syberyjskich
ścianach pluskwy. W pierwszą noc tak nas pluskwy i zesłańców pracowała przy wyrębie lasu – siekierką
wszy oblazły i pogryzły, że najmłodsza siostra dostała i piłą ręczną. Podczas wyrębu ludzie umierali z wygorączki” – wspominała jedna z zesłanych.
cieńczenia i głodu. W ciągu roku były tylko trzy dni
wolne: l stycznia, l maja i 7 listopada (rocznica ReKto nie rabotajet, tot nie kuszajet
wolucji Październikowej). Do lasu raz dziennie doDeportowanych zatrudniano do ciężkich, wyniszcza- starczano zupę (pachlopkę) i wrzątek (kipiatok).
jących prac: przy wyrębie lasu, w kopalniach, ceNajtragiczniejszy los spotkał zesłanych do kopalń
gielniach, kołchozach, sowchozach, osadach przeołowiu na Czukotce i kopalń złota na Kołymie.
mysłowych. Przymus pracy dotyczył wszystkich
między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia. „Temperatura była bardzo niska [nawet do minus 70 stopni
Często zdarzało się jednak, że do robót zmuszano Celsjusza] – opowiadał jeden z deportowanych w obwodzie
dwunastolatków, a i górna granica wieku nie zawsze magadańskim – a zimny wiatr z północy, niosący z sobą pył
była przestrzegana. Pracowano po kilkanaście godz- śniegu, mroził do szpiku kości. Nawet opaski ze szmat, jakimi
chroniliśmy nasze twarze, zamarzały wokół ust, a zimne powin dziennie, przez sześć, a nawet siedem dni w ty- ietrze zapierało oddech. Tutaj marzło się nieustannie, od rana
godniu. Wycieńczenie robotników, niezwykle trudne do nocy. Stojąc oparty na łopacie, przez szczeliny opaski
warunki klimatyczne i brak odpowiedniej odzieży patrzyłem na moich współtowarzyszy. Każdy z nich tak jak ja,
powodowały choroby i dużą śmiertelność. Zidentyﬁ- stał nieruchomo, a przyprószony pyłem śnieżnym wyglądał jak
kowano około 130 łagrów, w których przebywali Po- biały słupek wystający ponad powierzchnię śniegu. Te ludzkie
słupki stały jak duchy, zamarznięte w trakcie pracy i czekające
lacy. Nadludzki wysiłek zabijał deportowanych, lecz na wybawienie od udręki białego piekła”.
stanowił jedyną możliwość zdobycia pożywienia i
Szczególnie dramatyczny był los zesłanych dzieprzetrwania. W specposiołkach, czyli osadach dla deci. Na co dzień stykały się ze śmiercią i chorobami
portowanych, obowiązywała praca akordowa – porcnajbliższych, rosły w poczuciu ciągłego strachu i
je żywności dla zesłańców były uzależnione od tego,
niepewności. Głód, trudny klimat, liczne chorojaki procent normy dziennej wykonali. Powszechnie
by powodowały ogromną śmiertelność wśród nastosowana była sowiecka maksyma: kto nie rabotajet, jmłodszych. Wielu z nich straciło kontakt z rodzicami
tot nie kuszajet (kto nie pracuje, ten nie je). Opuszc- czy to w wyniku aresztowania, czy zgubienia się w
zenie dnia pracy skutkowało grzywną, potrąceniem trakcie podróży. Liczba sierot rosła – w 1942 roku
płacy, aresztem lub więzieniem. Najdotkliwszą karą oceniano ją na 20 tys. Zdarzało się, że polskie rodzbyło jednak pozbawienie racji żywnościowej.
iny przygarniały sierotę, wiązało się to jednak z dodatkowym obciążeniem i koniecznością utrzymania
jeszcze jednej osoby. Najczęściej więc pozbawione
opieki polskie dzieci traﬁały do sowieckich domów
„Rano obudziłem się i stwierdziłem, że ojca nie ma w izbie – dziecka. Zdarzały się też sytuacje, kiedy dziecko
wspominał jeden z sybiraków. – Poszedłem zobaczyć, jak opraodbierano matce pod jej nieobecność i przymusowo
wia kozę. Zajrzałem do szopy i zdziwiłem się: koza stała w niej
i spokojnie spoglądała na mnie. Poszedłem po śladach pozos- umieszczano w placówce. Jedna z matek wspomina,
tawionych w śniegu i zobaczyłem, że za chatą ojciec obdziera że odzyskała synka po zapłaceniu dużej łapówki. Dzze skóry psa. Z zadowoleniem stwierdziłem, że nareszcie wpadł iecko było „wystraszone jak pisklę, które wyrwano z
w sidła. Ojciec kazał pozacierać mi ślady na śniegu przy pło- gniazda. Tulił się do mnie, cieszył ze swojego powcie i aż do drogi. Zrobiłem to najlepiej, jak umiałem. Przez trzy
dni skóra na nas drżała, że żołnierze mogą po śladach dojść do rotu i mówił po rosyjsku: «Mamoczka, ty wsiegda
Dlatego zesłańcy chwytali się każdej okazji i każdego
sposobu na zdobycie pożywienia:

nas. Na trzeci dzień spadł śnieg i zasypał wszystkie ślady. Teraz
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historycy. Podstawą tych informacji jest wiarygodny, choć niepełny – w dalszym ciągu pozwalający
jedynie szacować – materiał źródłowy. Należy też
pamiętać, że sowieckie represje dotknęły nie tylko
deportowanych. Po 17 września 1939 roku do niewoli traﬁło 45 tys. polskich jeńców wojennych, dodatkowo na terenach II Rzeczypospolitej zajętych przez
Sowietów oﬁarami masowych aresztowań padło
około 110 tys. osób. Łącznie w latach 1939–1941
różne rodzaje sowieckich represji dotknęły od 462 do
490 tys. obywateli polskich. Z tej liczby życie straciło
ponad 58 tys. osób. Co najmniej 33 tys. rozstrzelano
(w tym oﬁary Zbrodni Katyńskiej), co najmniej 25
tys. zmarło w obozach i na zesłaniu.
Artykuł pochodzi z numeru 2/2015 miesięcznika
„Pamięć.pl”
Tytuł został zmieniony przez redakcję.

„Po obłędnie długiej, straszliwej podróży z chorującym dzieckiem osiedlono nas w tartacznej osadzie, w Narymskim Kraju –
300 km na północ za Tomskiem. Traﬁłam na kwaterę do rosyjskiej rodziny. Byli to zesłańcy z okresu kolektywizacji. I tutaj
też miałam szczęście, spotykając dobrych, serdecznych ludzi,
pełnych współczucia, chętnych do pomocy, lecz równie jak my
biednych, nieszczęśliwych, okrutnie doświadczonych przez
własne władze, nie przez wroga. Do dzisiaj też wzrusza mnie
wspomnienie doznanej wyjątkowej pomocy ze strony lekarzy
rosyjskich. Dwukrotnie byłam przyjęta wraz z chorym dzieckiem na dłuższe, prawie miesięczne, leczenie. Raz była to dezynteria, po dwóch latach malaria. Byłam jedyną wówczas matką
obecną w szpitalu z chorym dzieckiem”.

Liczba osób wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego podczas czterech wielkich deportacji do
dzisiaj budzi spory zarówno wśród historyków, jak i
samych zesłańców. Badacze dokonujący obliczeń na
podstawie szacunków rządu RP w Londynie i danych
ambasady polskiej działającej w 1941 roku w Związku Sowieckim podawali liczbę około miliona deportowanych. Nowe możliwości badawcze stworzyło
stopniowe uchylanie (bo ciągle jeszcze nie otwarcie)
drzwi archiwów w krajach postsowieckich. Niewątpliwie dzisiejszy stan wiedzy jest nieporównanie
większy niż dwadzieścia lat temu, ciągle jeszcze istnieje jednak wiele znaków zapytania i nieścisłości.
Dostęp do archiwaliów rosyjskich i białoruskich
umożliwił weryﬁkację danych dotyczących liczby
wywiezionych obywateli polskich w latach 1940–
1941. Znawca tej problematyki, Aleksander Gurjanow ze Stowarzyszenia Memoriał, wykorzystując
dokumenty Wojsk Konwojowych NKWD (m.in.
imienne spisy osób wywożonych) oraz materiały
Wydziału Osiedleń Roboczych i Specjalnych Gułag
NKWD – ustalił liczbę deportowanych na 320–340
tys., a więc o wiele mniej niż szacowali emigracyjni

Mar del Plata
Parrilla con la tripulación de
"Magic"
Viernes 4.02.2022

El yate “Magic” parado en la zona del puerto del Club Náutico
de Mar del Plata. Fot. J. Stawecki

Daniel, el capitán polaco del yate Magic, tuvo una
atención especial por parte de la comunidad polaca.
Después de pasar momentos desagradables: falla de
motor del yate y una larga cuarentena sin pisar el suelo
argentino, la Embajada de Polonia en Buenos Aires se
movilizó para actuar en el caso. Corría peligro que la
embarcación quedara sin agua y sin comida ya que las
restricciones sanitarias durante la pandemia eran du(cont. pag. 17)
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ras. Por otro lado la gente del Club Náutico fue muy
amable y se ocuparon del abastecimiento, mientras
el contacto con la comunidad polaca fue permanente
desde que se enteró de su llegada. Muy útil fue la ayuda del Suboﬁcial Principal Javier Gomez Alli, esposo
de Valeria Janiszewski, que facilitó de manera muy
rápida el contacto con el capitán del yate..

Después de pisar la tierra los tripulantes fueron invitados a comer una parrilla en la propiedad de José
Stawecki

Inicio de actividades 2022
Domingo 6.02.2022

La colectividad polaca de Mar del Plata tuvo su primer evento cultural del año. Organizado por el Centro Cultural Cine Polaco Mar del Plata, en el Museo
Casa Bruzzone, fue proyectada una película de Sam
Akina y Michał Chaciński, “Planeta singli 3” (Planeta solteros 3) con los actores más aclamados por
la audiencia polaca: Agnieszka Wiedlocha, Maciej
Stuhr, Boguslaw Linda, Danuta Stenka, Maria Pakulnis, Piotr Glowacki, Weronika Ksiazkiewicz, Tomasz Karolak, Borys Szyc, Anna Smolowik, Joanna
Jarmolowicz, Aleksandra Milicevic y Artur Steranko.
Realizada en el 2019, la película es la tercera parte de
la colección “Planeta singli”.
“Planeta singli 3” es una comedia romántica que
provocó muchas risas durante la función. Fue seleccionada especialmente en relación al próximo día
de los enamorados celebrado el 14 de febrero. Una
película con un ﬁnal feliz, tan deseado por todos en
nuestra realidad.

El evento contó con la Comunidad polaca de Mar del
Plata, amigos e invitados especiales llegados del exterior. Uno de ellos fue Daniel, un polaco, capitán del
yate Magic, amarrado en el puerto del Club Náutico.
También sorprendió con su visita el matrimonio de
Krysia Prażmowska y Romek Wójcicki de Villa Adelina, y además Mirta (Milka) Babisz de Castelar.

Sobre el capitán polaco se pueden contar muchas
anécdotas de sus aventuras náuticas. Daniel llegó a
Mar del Plata accidentalmente. Fue contratado por
un magnate chileno para dirigir el yate transoceánico.
Navegando hacia el sur, en la altura de Rio de Janeiro,
el yate sufrió un desperfecto técnico: le entró agua al
motor. El puerto más adecuado era Mar del Plata. El
resto del viaje lo navegaron a vela. Lamentablemente,
las restricciones sanitarias aquí fueron duras. Durante
20 días aproximadamente no pudieron bajar a tierra.
Vista parte trasera del Museo Casa Bruzzone, donde se reune la La Embajada de Polonia en Buenos Aires hizo lo que
Colectividad polaca de Mar del Plata. Fot. M. Babisz

(cont. pag. 19)
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Relatos...

pudo, pero contra las medidas sanitarias pelear era
imposible. Ni bien desembarcó, Daniel pudo acercarse a la Comunidad polaca en dos ocasiones y contar sus aventuras. Comparando la ciudad con tantas Sobre Polska y otros relatos
otras en el mundo, Daniel dijo que Mar del Plata es
¡Se terminó la ﬁesta!...llegó el Miércoles de Ceniza y
una belleza.
días para la reﬂexión.

Fue grata e inesperada la visita de Krysia Prażmowska y Romek Wójcicki, ex integrantes del grupo “To
my”. Romek contó varias anécdotas sobre su relación
con sus contactos polacos en la área artística. Krysia
fue una de las ganadoras del concurso “Cine Polaco”
que organizó el Centro Cultural el año pasado para
todo el territorio argentino.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza,
en este año fue el 17 de febrero. Nos recuerda los 40
días de ayuno de Nuestro Señor. Y por eso empieza una jornada de oración y ayuno para los cristianos
polacos y del mundo entero. El Miércoles de Ceniza
todos los ﬁeles en Polonia van a misa para presenciar
el servicio y para dar inicio a un aluvión de confesiones. (Dicen que en la Catedral de Kraków hay colas impresionantes para confesarse en esta época del
año). Durante la misa, los sacerdotes rocían cenizas
sobre las cabezas de todos los ﬁeles. Todos, desde los
ancianos hasta los niños, se alinean con el sacerdote.
Rociar cenizas sobre nuestras cabezas es un signo de
arrepentimiento y también un recordatorio de que no
estamos eternamente vivos y que con el tiempo nos
Los infaltables colaboradores del Centro Cultural Cine convertiremos en polvo (cenizas). A partir de ese día,
Polaco MdP. Desde la izq. Eduardo Román Szokala, Pablo todos los ﬁeles se preparan para el día de la resurrecSolodki y Marisa Nochuay. Fot. J. Stawecki
ción de Cristo. He visto y presenciado que en algunas
misas polacas (de distintas Iglesias) no se rocían las
cenizas sino que se marcan las frentes con ellas.
En Polonia durante esta época se suele hacer distintos
tipos de abstinencia …de carnes, bebidas alcohólicas
y todo aquello que te represente un exceso…(¡Chau
ZAPRENUMERUJ GŁOS POLSKI DLA
a los pączki!). En realidad, los católicos polacos
que siguen el punto y coma deciden no comer carne
SIEBIE I SWOICH PRZYJACIÓŁ
ningún viernes del año. Es una especie de respeto y
(cont. pag. 19)
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pequeño sacriﬁcio que realizan por Nuestro Señor Jesucristo.
Pero…¿de dónde viene tanta ceniza?.
La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la
incineración de los ramos bendecidos en el Domingo
de Ramos del año litúrgico anterior.
El padre durante la misa dice un frase muy cierta y muy
popular: “Polvo eres y en polvo te convertirás”…¡tal
cual! Esta cita nos recuerda lo breve y pasajera que
puede llegar a ser la vida y a no desaprovecharla con
discusiones, odios y resentimientos.
Curiosidades del Miércoles de Ceniza:
• La tradición la iniciaron los judíos que se cubrían
completamente de cenizas para hacer un sacriﬁcio.
• En la antigua Roma, los ﬁeles iniciaban la Cuaresma
con una penitencia y eran salpicados en todo el cuerpo con cenizas. En los siglos VIII y X se empezaron a
colocar en la frente.

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

ALMUERZO EN OGNISKO
POLSKIE
El próximo domingo 17 de abril festejamos Pascuas
en “OGNISKO POLSKIE”. A las 11 horas celebración de la santa Misa en la Iglesia Polaca Ntra. Sra.
de Guadalupe, calle Mansilla 3847 CABA.
A las 13 horas en nuestra sede social, calle Gorriti
3972 1º piso CABA, compartiremos un exquisito
almuerzo tradicional polaco en un gratísimo ambiente familiar.
TE ESPERAMOS.
Reservas:
Sra. Krystyna 4709-5354
Sra Laura 2064-2808

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

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

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

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

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

