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Geneza
Marzec ’68 był wydarzeniem wielowątkowym.
W przeciągu kilku tygodni splotło się ze sobą
kilka niezależnych, często zupełnie odmiennych zjawisk. Stąd też mówiąc o genezie Marca wspomnieć należy o szeregu różnorodnych
procesów.
Niewątpliwie podglebiem dla protestu młodzieży
było narastające niezadowolenie i rozczarowanie polityką ekipy Władysława Gomułki. „Wiesław”, jak
popularnie o nim mówiono, bardzo szybko rozpoczął
proces odchodzenia od zmian i reform, wywalczonych przez społeczeństwo jesienią 1956 r.
Politykę Gomułki szczególnie dotkliwie odczuwała
inteligencja. Narastające represje, nasilenie cenzury,
ograniczenia w nakładach na kulturę i naukę doprowadziły od otwartego protestu intelektualistów, jakim
stał się List 34 z marca 1964 r. W konsekwencji przyniósł on dalsze nasilenie represji. Jesienią 1966 r., po
wykluczeniu z PZPR Leszka Kołakowskiego, czerwone legitymacje złożyła grupa dotychczasowych
intelektualistów partyjnych, rozpoczynając swoją
ewolucję w kierunku postaw opozycyjnych. Nastroje
krytyczne wobec polityki kulturalnej partii pogłębiła
sprawa zdjęcia z aﬁsza „Dziadów”.
Jednym z najtrudniejszych do opisania elementów
wydarzeń marcowych jest wewnętrzna rozgrywka w
łonie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, związana z rywalizacją o władzę. Miała ona związek z
ukształtowaniem się wewnątrz PZPR frakcji, mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla Gomułki.
Pierwsza z nich, określana mianem „partyzantów”,
skupiała się wokół ministra spraw wewnętrznych (od
1964 r., wcześniej wiceministra) gen. Mieczysława
Moczara. Jej nazwa wzięła się stąd, iż Moczar odwoływał się do tradycji walki partyzanckiej w szeregach komunistycznej Gwardii Ludowej, jako spoiwa
łączącego go z jego zwolennikami. Należy jednak
pamiętać, iż w realiach państwa komunistycznego
nie możemy mówić o zorganizowanych grupach wewnątrz partii, a raczej o koteriach, toczących zakulisowe zmagania o wpływy. Niewątpliwie Moczar
próbował wykorzystać Marzec dla własnych celów,
nie znaczy to jednak, iż sam go sprowokował. Drugą,
jeszcze mniej sformalizowaną grupę tworzyli zwolennicy Edwarda Gierka, wówczas I sekretarza KW
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PZPR w Katowicach, zwani niekiedy „technokratami”.
W marcu 1968 r. jednym z głównych wątków propagandy była tak zwana kampania „antysyjonistyczna”,
skierowana przeciwko państwu Izrael i jego sympatykom w PRL, w rzeczywistości częstokroć przybierająca otwarcie antysemicki charakter. Do połowy lat
60. stosunek władz komunistycznych do Żydów nie
odbiegał od traktowania innych narodowości. Sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny sześciodniowej
5 czerwca 1967 r. PRL na polecenie Moskwy zerwała
stosunki dyplomatyczne z Izraelem, rozpętano również antyizraelską kampanię propagandową. Po przemówieniu Władysława Gomułki, który 19 czerwca
1967 r. nazwał polskich Żydów „V kolumną”, w aparacie partyjnym, Służbie Bezpieczeństwa i wojsku
rozpoczęła się antysemicka czystka. Jesienią 1967 r.
rozpętano kampanię propagandową wokół Wielkiej
Encyklopedii Powszechnej. Pretekstem do nagonki i
usunięcia z pracy sporej grupy osób (przeważnie pochodzenia żydowskiego) było rzekomo nieprawidłowe sformułowanie hasła „obozy zagłady”. Autorów
oskarżano o umniejszenie w nim martyrologii narodu
polskiego.
Głównym (i oczywiście najważniejszym) nurtem
Marca były protesty młodzieży. Dla ich genezy najważniejsze wydaje się być sformowanie w połowie
lat 60. wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego grupy tak zwanych „komandosów”. Nazwę tą
nadano im ze względu na sposób działania – niespodziewane pojawianie się na oﬁcjalnych zebraniach,
podczas których wdawali się w dyskusję i zadawali
prelegentom „niewygodne” pytania. Liderem środowiska był Adam Michnik, a jego patronami więzieni
od 1965 r. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski. Za akcję w ich obronie kilka osób ze środowiska „komandosów” jesienią 1965 r. po raz pierwszy stanęło przed
sądem dyscyplinarnym. Środowisko to było inicjatorem spotkania w 10. rocznicę wydarzeń Października
’56, po którym z PZPR usunięto Leszka Kołakowskiego, co z kolei spowodowało wspomnianą wyżej
akcję solidarnościową partyjnych intelektualistów.
Wypowiedź Michnika w trakcie dyskusji stała się z
kolei pretekstem do kolejnej próby usunięcia go ze
studiów, co spowodowało masową akcję w jego obronie. Już przed Marcem „komandosi” byli więc środowiskiem zwartym (aczkolwiek złożonym z kilku
(c. d. na str. 3)
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grup), sprawnym i posiadającym doświadczenie w
organizowaniu akcji protestacyjnych. Warto jednak
pamiętać, iż nie byli jedyną tego typu grupą (aczkolwiek niewątpliwie najważniejszą) działającą na UW.
W innych ośrodkach nie ukształtowały się podobne
środowiska, aczkolwiek pamiętać należy, iż istniały drobne grupki konspiracyjne (częściej złożone z
uczniów, niż studentów), z których największe znaczenie i ogólnopolski charakter posiadała organizacja
„Ruch”.
Łukasz Kamiński

Ulotka

Napis na ulicy

Opublikowane w: https://polskiemiesiace.ipn.gov.
pl/mie/wszystkie-wydarzenia/marzec-1968/historia/114014,Geneza.html
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NAJBARDZIEJ RADYKALNY
PLAN W EUROPIE (POLSKA)
Polska od kilku lat przygotowywała się do odejścia od
rosyjskich dostaw węglowodorów. Plan derusyﬁkacji
w polskiej gospodarce zakłada odejście od rosyjskiego węgla, gazu i ropy do końca tego roku. Surowce są
narzędziem w rękach Putina – narzędziem szantażu, a
od lutego także narzędziem, które pomaga rosyjskim
działaniom wojennym. Szef polskiego rządu wyraził
stanowczy sprzeciw wobec wspierania w ten sposób
Rosji. Wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli w
nasze ślady – apeluje premier Mateusz Morawiecki.
DERUSYFIKACJA WĘGLOWODORÓW
Szef polskiego rządu zapowiedział odejście od węgla
rosyjskiego najpóźniej w maju tego roku. Zapewnił,
że rząd dołoży wszelkich starań, by do końca tego
roku odejść także od rosyjskiej ropy. W podobnym
terminie zakończą się dostawy gazu z Rosji.
To inwestycje w zakresie infrastruktury gazowej,
związane z ropą oraz zwiększeniem polskiego wydobycia węgla – w połączeniu z importami z różnych
krajów, przygotowały Polskę na niezależność.
Od 2015 do 2021 roku udział rosyjskiej ropy w imporcie do Polski spadł o 25 pp.
- Jak patrzymy na porównanie z lat 2010-2014, to
około 90% ropy zużywanej na polskim rynku to ropa
rosyjska. Od roku 2015-16 rozpoczął się proces dywersyﬁkacji i proces derusyﬁkacji tego ważnego surowca – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.
Spadek zanotowaliśmy również w zakresie importu gazu ziemnego. Jeszcze w 2015 roku import tego
surowca stanowił 72%, w 2021 roku – 57%. Już od
przyszłego roku zupełnie odejdziemy od importu rosyjskiego gazu. Jest to możliwe dzięki realizacji konsekwentnego planu uniezależnienia się. To inwestycje w zakresie infrastruktury gazowej m.in. gazoport
w Świnoujściu czy Baltic Pipe.
UNIJNY PODATEK OD ROSYJSKICH SUROWCÓW
Premier zaapelował także do Komisji Europejskiej
o wprowadzenie podatku od rosyjskich węglowodorów. Szef polskiego rządu wyraźnie zaznaczył:
- Nie może być powtórki z tamtej niedobrej polityki,
która nie tylko uzależniała od Rosji, ale także dawała
środki na to, żeby Putin i Rosja mogli budować swój
arsenał wojenny i zaatakować sąsiadów.
Podatek ma na celu wyrównanie zasad na jednolitym
rynku europejskim. Umożliwi obronę przed nieuczciwą konkurencją. Premier apelował także do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej do
(c. d. na str. 4)
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przygotowania planów odejścia od rosyjskich dostaw.
– Przekonujemy nie od kilku tygodni, nie od kilku
miesięcy, ale od kilku lat, żeby zabrać Putinowi narzędzia szantażu z jego arsenału. Dziś to narzędzie
szantażu przekształciło się także w narzędzie wojny.
Dlatego wzywamy wszystkich w Europie, aby poszli
w nasze ślady – zwrócił uwagę szef polskiego rządu.
POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI
29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia
do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040
r – poznaj szczegółowe informacje. Rząd dodał zasadniczy ﬁlar jakim jest suwerenność. Najważniejsze
zmiany to m.in.:
▪zwiększenie dywersyﬁkacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe;
▪dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii;
▪poprawna efektywności energetycznej;
▪dalsza dywersyﬁkacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów;
▪wdrożenie energetyki jądrowej;
▪rozwój sieci i magazynowanie energii.
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Richard Butterwick-Pawlikowski: historia pomaga nam
lepiej zrozumieć wojny Rosji
przeciwko Ukrainie
Między imperialną polityką carów z XVIII wieku a
działaniami dzisiejszych władz Rosji istnieje więcej analogii, niż mogłoby się wydawać. Co historia
osiemnastowiecznej Europy może powiedzieć nam
o dzisiejszej sytuacji na świecie? Jak mocarstwowe
ambicje Rosji przejawiały się wobec Polski i jakie
miejsce zajmuje w nich dzisiejsza Ukraina? O tym
opowiada Richard Butterwick-Pawlikowski, brytyjski badacz dziejów Rzeczypospolitej, Główny Historyk Muzeum Historii Polski.

#PAI
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.
php?id=20188
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Muzeum Historii Polski, Natalia Pochroń: Kilka dni
temu zaczął Pan pracę jako Główny Historyk Muzeum Historii Polski. Czym będzie się Pan zajmował?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Przede wszystkim
chciałbym zacząć od tego, że jestem zaszczycony
możliwością zacieśnienia swojej współpracy z Muzeum Historii Polski i objęcia w nim roli głównego
historyka. To dla mnie duża radość i mam nadzieję, że
spełnię oczekiwania związane z tym stanowiskiem.
Jeśli chodzi o zakres pracy, będę doradcą dyrektora
w zakresie naukowym, szczególnie jeśli chodzi o planowanie wystaw, konferencji, wykładów i publikacji. Poza tym będę reprezentował Muzeum zarówno
(c. d. na str. 5)
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w Polsce, jak i zagranicą – myślę, że w kontaktach
międzynarodowych przydam się w szczególny sposób. Z racji swojego pochodzenia mam zewnętrzny
punkt widzenia na polską historię i sposób jej komunikowania. Połączenie go z doświadczeniami specjalistów z Muzeum może – mam nadzieję – przyczynić
się do jego rozwoju i pozwoli opracować skuteczne i
ciekawe sposoby opowiadania o historii Polski, także
cudzoziemcom.
MHP: Od lat zajmuje się Pan badaniem dziejów Polski w XVIII wieku. Skąd u brytyjskiego historyka zainteresowanie polską historią?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Jestem przede
wszystkim Anglikiem, ale nie tylko – jeden z moich
dziadków był Polakiem, walczył w kampanii wrześniowej, później dotarł do Wielkiej Brytanii i tam po
wojnie zamieszkał. Ja nie zostałem wychowany w
polskiej kulturze, jedynie z tą świadomością, że mam
w Polsce rodzinę i korzenie. W dzieciństwie kilka
razy odwiedziłem ten kraj, ale muszę przyznać, że
Polska gierkowska dla kilkuletniego wówczas chłopca nie była szczególnie pociągająca. To się zmieniło w latach osiemdziesiątych, w czasie Solidarności.
Zacząłem interesować się polityką, poznawać polską
historię i prawdziwie mnie ona zafascynowała. Kiedy
po długiej przerwie, w 1987 roku, kolejny raz przyjechałem do Polski, już jako prawie dorosły człowiek,
podjąłem decyzję, że nauczę się języka polskiego i
wyspecjalizuję w polskiej historii. No i na szczęście
udało się dotrzymać postanowienia.
MHP: Jak historia Polski odbierana jest na Zachodzie? Czy jest w ogóle znana w szerszych kręgach?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Coraz bardziej tak,
chociaż trzeba przyznać, że na Zachodzie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, którą znam najlepiej, znajomość nawet własnej historii nie jest zadowalająca – a
co dopiero historii krajów po drugiej stronie Europy.
Natomiast w porównaniu z sytuacją w latach osiemdziesiątych jest pod tym względem zdecydowanie lepiej. Wtedy, gdy ktoś chciał zgłębić historię Polski, a
nie czytał po polsku, miał do wyboru syntezy Normana Daviesa, Adama Zamoyskiego i Oskara Haleckiego (każda na swój sposób porywająca), przestarzałe
tomy „The Cambridge History of Poland” (z lat 19411950) i pojedyncze artykuły oraz rozdziały w niektó-
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rych kompendiach – a i ich za wiele nie było. I to tyle.
Natomiast dzisiaj sytuacja znacząco się zmieniła –
zdecydowanie na plus. Mamy wiele dobrych publikacji poświęconych polskiej i polsko-litewskiej historii
– najwięcej w języku angielskim i niemieckim, ale
także w francuskim, włoskim i innych. Dołożyłem do
tego swoją skromną cegiełkę, ale jest dziś wielu młodych historyków, którzy z coraz większym zainteresowaniem podejmują tę tematykę. Nic dziwnego –
polska historia jest szalenie interesująca, trzeba tylko
odpowiednio zaciekawić nią zagranicznego odbiorcę.
MHP: To, jak rozumiem, cel Muzeum Historii Polski
na kolejne lata? Możemy spodziewać się teraz jeszcze
większej ekspansji polskiej historii na Zachodzie?
Richard Butterwick-Pawlikowski: W takim kierunku będziemy działać, mam nadzieję, że moja rola
to nieco ułatwi. Obecnie sprzyja temu niewątpliwie
dzisiejsza sytuacja na świecie. Niestety, podczas gdy
kryzysy w danym regionie zawsze zwiększają zainteresowanie jego historią, spokój – niekoniecznie. Wojna tocząca się w Ukrainie z pewnością skieruje oczy
historyków na dzieje Europy Środkowo-Wschodniej,
w tym również dawnej Rzeczypospolitej. Nie sposób
bowiem zrozumieć dlaczego Ukraińcy tak konsekwentnie przeciwstawiają się Rosji bez zrozumienia
ich długowiekowej historii – a ta w mocny sposób
powiązana jest z historią Polski.
MHP: No i z historią Rosji – na nią bowiem bardzo
często powołuje się Putin w swoich wypowiedziach,
wspominając czasy Imperium Rosyjskiego. Kiedy
możemy doszukiwać się początków rosyjskiej mocarstwowości? Czy w momencie, gdy Piotr I obwołał
się „Imperatorem Wszechrosji”?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Imperium Rosyjskie założył bez wątpienia Piotr I, natomiast nie był
pierwszym carem moskiewskim, który rościł sobie
pretensje do władztwa na „wsziej Rusi”. Przy tym
trzeba rozróżnić Ruś od Rosji. Rozległa i bogata Ruś
Kijowska rozpadła się na mniejsze księstwa, zanim
Mongołowie, czyli Tatarzy, zdewastowali ją i ujarzmili. Tak naprawdę miała ona różnych spadkobierców
– między innymi Wielkie Księstwo Litewskie oraz
Koronę Królestwa Polskiego. Znaczna część „spadku” po Rusi Kijowskiej związana więc była z unią
(c. d. na str. 6)
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polsko-litewską. Peryferyjna Moskwa dość późno zaczęła się po niego upominać. Ostatecznie imperium
faktycznie władającym większością historycznych
ziem ruskich stała się dopiero w momencie trzeciego
rozbioru Rzeczypospolitej – mówię większością, bo
nawet wtedy poza jej panowaniem znalazł się Lwów
i część księstwa halickiego – to przypadło Habsburgom.
Natomiast czasy początków rosyjskiego imperium
przypadają na panowanie Piotra I. Dzięki swoim
zdolnościom i energii zmienił tory historii Moskwy
i stworzył fundamenty mocarstwa, które rosło w siłę.
Mocarstwa, z którym trzeba było się liczyć.
MHP: O tym dotkliwie przekonała się Rzeczpospolita. Czy caryca Katarzyna II miała od początku ambicje
całkowitego podporządkowania sobie ziem polskich?
Czasami w polskiej historiograﬁi wybrzmiewają głosy, że winę za to ponosi Stanisław August Poniatowski, bo zbyt słabo współpracował z Rosją.
Richard Butterwick-Pawlikowski: Historia niejednokrotnie dowiodła bezskuteczności ulegania autokratycznym dyktatorom – nie udał się appeasement z
Hitlerem, nie udało się w naszych czasach z Putinem.
Podobnie było i wcześniej z Katarzyną II. Była ona w
wielu aspektach bezwzględną władczynią, co wynikało niewątpliwie z jej sytuacji. Musiała się w pewien
sposób wykazać – była kobietą, Niemką, luteranką,
która przeszła na prawosławie – to wszystko sprawiało, że starała się być bardziej prawosławna i bardziej
rosyjska niż sami Rosjanie. To dlatego uczyniła ona
dla kultury rosyjskiej znacznie więcej niż Piotr Wielki – miała w tym zwyczajnie większy interes. Podobnie było z podbojami.
Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, wydaje się, że Katarzyna była otwarta na różne możliwości. Być może
wchodził w grę scenariusz pozostawienia jej całej,
jeśli chodzi o terytorium, lecz przekształcenia w strefę wpływów, państwo będące rosyjskimi wrotami do
Europy. Dla Polski byłaby to jakaś opcja przetrwania,
ale w warunkach braku suwerenności – jako państwo
niemal całkowicie zależne od Rosji. Ale i to też nie
dawałoby gwarancji przetrwania – w pewnym momencie Katarzyna czy kolejny władca Rosji mogliby stwierdzić, że najbardziej opłaca im się włączyć
polsko-litewskie ziemie do Imperium Rosyjskiego,
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ewentualnie dzieląc się nimi z Prusami i Austrią. Zapewne tak by się stało.
MHP: Nie było dla Polski innego wyjścia?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Wzmocnić społeczeństwo, gospodarkę, państwo, wojsko, poczekać na
odpowiedni moment i wtedy uderzyć w Rosję – należało brać pod uwagę to rozwiązanie. Być może zryw
niepodległościowy przeciwko Rosji podczas Sejmu
Czteroletniego był przedwczesny. Skoro jednak to się
stało, i dało Polakom wspaniałe osiągniecia na czele z
Konstytucją 3 Maja, z całą pewnością przedwczesna
była kapitulacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792 roku. Natomiast czy na dłuższą metę
Rzeczypospolitej udałoby się wygrać z Imperium Rosyjskim, szczególnie gdyby od drugiej strony uderzyłyby Prusy? Możemy jedynie gdybać.
Co do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
– mamy w Polsce od dawna tendencję do szukania
winnych, obarczania ich odpowiedzialnością za niepowodzenia narodowe. Robił to Roman Dmowski,
Józef Piłsudski, ba – nawet Jan Paweł II, upatrując
przyczyn upadku państwa w anarchii i prywacie czasów saskich. Rozumiem to, ale nie tędy droga. Już
za czasów panowania cara Piotra I i króla polskiego
Augusta Mocnego sytuacja Polski była szalenie trudna. Od drugiej połowy XVII wieku mocarstwowa
pozycja Rzeczypospolitej i w miarę dobrze funkcjonująca wspólnota polityczna zaczęły coraz bardziej
słabnąć. Była to przy tym nie tyle wina któregoś
władcy, co splot wielu czynników – siedemdziesięciu
lat ciągłych wojen, epidemii – tzw. perfect storm. To
wszystko sprawiło, że mimo prób reformy państwa
podjętych pod koniec XVIII wieku, na wyrwanie się
z kleszczy rosyjskich było chyba już za późno. Możemy co prawda ułożyć różne scenariusze alternatywnych wydarzeń, ale są mało prawdopodobne.
MHP: Szlachta podejmowała takie próby jeszcze w
XVIII wieku, zawiązując chociażby konfederację
barską. Początkowo cieszyła się ona poparciem Europy Zachodniej – dlaczego to się zmieniło?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Mówiąc o Europie Zachodniej, mamy w tym przypadku na myśli
Francję. Wielka Brytania zdecydowanie nie poparła
konfederatów barskich, wręcz przeciwnie – wsparła
(c.d. na str. 7)
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Rosjan walczących w tym czasie z Imperium Osmańskim. Natomiast Francja faktycznie wysłała do Rzeczypospolitej kilka tysięcy żołnierzy, wśród nich
wysokiej klasy specjalistów, poza tym cały czas zagrzewała Turków do walki, chcąc w ten sposób osłabić Rosję. To wsparcie osłabło jednak po nieudanym
zamachu na Stanisława Augusta. Był to niewątpliwie
duży błąd konfederatów, który mocno podkopał ich
pozycję. O ile w kwestii militarnej możemy wskazać
na kilka prawdziwie bohaterskich epizodów konfederatów – jak chociażby rajd Szymona Kossakowskiego
przez Wielkie Księstwo Litewskie w głąb Rosji, oraz
kilka zwycięstw nad Rosjanami ku pokrzepieniu serc
– o tyle dyplomatycznie nie rozegrali spraw najlepiej.
Popełnili kilka karygodnych błędów, które niestety
umniejszyły ich wiarygodność w oczach Zachodu.
MHP: Jak Zachód postrzegał w tym czasie imperialne
ambicje Rosji?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Na pierwszy plan
wysunęła się tzw. kwestia wschodnia, związana ze
stopniowym upadkiem Imperium Osmańskiego i rywalizacją mocarstw europejskich o podział jego terytorium. Tę zaś, ku rosnącym obawom, zaczęła wygrywać Rosja. Zarówno w Paryżu, jak i w Londynie
z niepokojem spoglądano na jej rosnącą siłę. Zaczęto
obawiać się, że Rosja zbyt szybko podbija Imperium
Osmańskie, co może doprowadzić do zaburzenia równowagi w Europie, która to dla Brytyjczyków miała
ogromne znaczenie. Rozbiory Polski postrzegano nad
Tamizą i Sekwaną przede wszystkim jako część kwestii wschodniej.
Tu bardzo ciekawa jest tzw. sprawa oczakowska.
Rząd brytyjski był mocno zaniepokojony ekspansją
rosyjską przeciwko Turkom. Na początku 1791 roku,
wspólnie z Prusami, Wielka Brytania wystosowała
ultimatum wobec Katarzyny II. Domagała się w nim,
by imperatorowa zrezygnowała ze swoich podbojów
nad Morzem Czarnym, zwłaszcza z twierdzy Oczakowa – w przeciwnym wypadku wybuchnie wojna.
Niektórzy doradcy carycy na petersburskim dworze
przestraszyli się i chcieli przystać na te warunki, ale
Katarzyna II pozostawała nieugięta. Aby rozwiązać
problem po swojej myśli, korzystała z propagandy
i podstępu. Ambasador Rosji w Londynie przekupił
niektórych brytyjskich dziennikarzy i kupców z City
i lobbował u opozycji. W prasie, w parlamencie jak i
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na budynkach zaczęły pojawiać się hasła stanowczo
sprzeciwiające się wojnie z Rosją. Skala tego rzekomego oporu społecznego była tak duża, że brytyjski
premier William Pitt Młodszy zdecydował się w końcu wycofać ultimatum. To mało budujące, ale jakby
zapowiada dzisiejsze metody działania.
MHP: Pierwsza wojna medialna?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Tak, myślę, że
spokojnie można użyć takiego określenia. Chociaż
przyniosła ona Katarzynie pożądane skutki, w dłuższej perspektywie wojny nie udało się uniknąć. Rosnące wpływy Rosji doprowadziły w końcu do wybuchu wojny krymskiej (1853-1856), w wyniku której
została ona pokonana przez połączone siły Francji,
Wielkiej Brytanii i Imperium Osmańskiego. Być
może gdyby wtedy Polacy powstali przeciwko Rosji,
udałoby im się coś osiągnąć, była to zdecydowanie
najlepsza koniunktura w XIX wieku.
MHP: Mówiąc o walkach z Rosjanami o suwerenność, nie sposób nie wspomnieć dziś o innym narodzie – Ukraińcach. Istotnym wydarzeniem w relacjach rosyjsko-ukraińskich była zawarta jeszcze w
XVII wieku ugoda perejesławska, poddająca ziemie
dzisiejszej Ukrainy władzy cara. Ugoda ta krytykowana jest dzisiaj przez wielu historyków, interpretuje
się ją jako początek upodmiotowienia Ukrainy i uzależnienia od Rosji. Słusznie? Jakie skutki za sobą pociągnęła?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Niestety tak, na
dłuższą metę okazała się ta ugoda, czyli w gruncie
rzeczy poddanie, dużym błędem Kozaków zaporoskich. Ludzie żyjący swobodą, wolnością, podbojem,
próbowali znaleźć swoje miejsce w ramach wolnościowej, republikańskiej wspólnoty jaką była Rzeczpospolita Obojga Narodów, chcieli zyskać te same
prawa i wolności, które posiadała szlachta polska i
litewska. Niestety nie udało się, szlachta nie zgodziła
się na takie rozwiązanie. Chętnie korzystała z ich pomocy wojskowej przeciwko Turkom, Moskalom czy
Szwedom, ale jak nie czuła zagrożenia, to przestali
być jej do czegokolwiek potrzebni. Powinniśmy jednak pamiętać o zasługach dla Rzeczypospolitej takich
kozackich wodzów, jak chociażby Hetman Petro Konaszewski-Sahajdaczny, wspólny ukraiński i polski
bohater bitwy chocimskiej 1621 roku.
(c. d. na str. 8)
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Na tle społecznych, wyznaniowych i politycznych
konﬂiktów, wybuchło tragiczne powstanie 1648 roku.
Wobec remisu w działaniach wojennych i niemożności zawarcia trwałego porozumienia z Rzecząpospolitą, Bohdan Chmielnicki postanowił zwrócić się w
kierunku Moskwy. Chwilowo było to może korzystne
posunięcie, powstał przecież nad Dnieprem na kilkadziesiąt lat hetmanat kozacki, do którego odwołuje się ukraińska tradycja państwowości. Jednak w
dłuższej perspektywie, przynajmniej po pokonaniu
hetmana Iwana Mazepy przez Piotra I, okazało się,
że niewola rosyjska jest o wiele gorsza niż cokolwiek
złego mogłoby czekać Kozaków w Rzeczypospolitej.
W ten sposób Imperium Rosyjskie wchłonęło ziemie,
na których znajduje się serce dzisiejszej Ukrainy.
MHP: W 1764 roku caryca Katarzyna utworzyła z
tych ziem gubernię noworosyjską. Do pojęcia Noworosji odwołuje się dziś często Putin, w kontekście
samozwańczych republik – Donieckiej i Ługańskiej.
Czym była ta Noworosja w XVIII wieku? Czy pokrywa się on z dzisiejszym rozumieniem Putina?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Putin zbudował
sobie zlepek mitów i urojeń o Imperium Rosyjskim
i dobiera do niego te fakty, które mu się podobają,
wyrywając je często z szerszego kontekstu. W XVIII
wieku, przed utworzeniem guberni noworosyjskiej,
ziemie te nazywano Nową Serbią – była ta prowincja
Imperium Rosyjskiego na Ukrainie Prawobrzeżnej,
zasiedlona głównie przez Serbów – stąd nazwa. Ziemie Nowej Serbii połączono z Nowosłobodzkim Pułkiem Kozaków, Słowiano-Serbią i terytoriami kilku
pułków na Lewobrzeżu i utworzono z nich właśnie
gubernię noworosyjską.
Podporządkowanie sobie tych ziem dało początek
mitowi o wielkim narodzie Rosjan, składającym się,
zgodnie z tzw. ideą ogólnoruską, z trzech szczepów:
wielkoruskiego, małoruskiego i białoruskiego. Zgodnie z tym rozumieniem, dzisiejsi Białorusini i Ukraińcy to młodsi bracia wielkiego rosyjskiego narodu.
W XIX wieku pojawiali się tacy, którzy próbowali tę
ideę wcielić w życie, ale nie udało się – w połowie
XIX weku wykształcił się ukraiński ruch narodowy.
Ukraińcy zaczęli czuć coraz większą odrębność narodową – z własnym językiem, ziemią, tożsamością.
Dla władz Imperium Rosyjskiego było to oczywiście
nie do zaakceptowania, zaczęły zwalczać wszelkie
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przejawy ukraińskich aspiracji narodowościowych –
do tego stopnia, że główne postaci tego ruchu przeniosły się do habsburskiej Galicji i to ona, na przełomie XIX i XX wieku, stała się kolebką ukraińskiego
ruchu narodowego.
MHP: Skąd jego przedstawiciele wywodzili tożsamość narodu ukraińskiego? Do jakich tradycji się odwoływali?
Richard Butterwick-Pawlikowski: W dużej mierze
jest to buntownicza tradycja Kozaków zaporoskich,
oraz późniejszych hajdamaków. A jeśli spojrzymy
na ich historię, to trzeba przyznać, że – co może być
dla Polaków dość bolesne – tożsamość ukraińska w
dużej mierze ukształtowała się w kontrze nie tylko
do Rosjan, ale także do nich. Znajomość nierzadko
krwawej historii nie powinna nam oczywiście przeszkadzać w budowaniu wspaniałych, solidarnych
i przyjacielskich relacji. Trzeba jednak starać się tę
przeszłość zrozumieć w całości, a nie tylko jej wybrane fragmenty. W XIX wieku pojawiły się też idee
głoszące, że gdziekolwiek znajdują się Ukraińcy i ich
język, tam też powinna być Ukraina. To z polskiego punktu widzenia również problematyczne, bo w
wielu przypadkach Polacy i Ukraińcy zamieszkiwali
przecież te same ziemie. Niemniej taka jest właśnie
idea ukraińskiego narodu u wielkiego historyka Mychaiła Hruszewskiego, autora wielotomowej „Historii Ukrainy-Rusi”, który przeniósł się właśnie z Kijowa do Lwowa, potem stanął na czele Ukraińskiej
Centralnej Rady w latach 1917-1918, zanim zmarł w
Związku Sowieckim.
MHP: Czy historia Ukrainy orientuje ją bardziej na
Wschód czy na Zachód?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Jeśli przez Wschód
rozumiemy tradycje Bizancjum i Eurazji z wpływem
tatarskim, to z pewnością Moskwa przez długi czas
lokowała się w tradycji wschodniej, dopiero Piotr I
starał się ją reorientować na protestancki północny-zachód, w kierunku Skandynawii, Niemiec, Holandii
i Anglii. Natomiast na rozległych ziemiach dzisiejszej
Ukrainy od dawna krzyżowały się wpływy zachodnie – łacińskie, katolickie i rzymskie, ze wschodnimi
– prawosławnymi i greckimi. Pomyślimy np. o metropolicie kijowskim Piotrze Mohyle (1596-1647).
Pochodzący z mołdawskiego rodu książęcego, wiel(c. d. na str. 9)
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ki, uczony człowiek, otwarty na kulturę zachodnią,
zmienił oblicze prawosławia na Rusi. Jest dziś patronem świetnego uniwersytetu w Kijowie. Im bardziej
na zachód kraju, tym bardziej odczuwalne były i są
wpływy Zachodu. Dziś, za sprawą historii, ale i kultury, Ukraina jest w dużo większym stopniu otwarta
na Zachód niż Rosja.
MHP: Patrząc na dzisiejszą politykę Putina wobec
Ukrainy nie sposób nie dostrzec wielu analogii do
poczynań władców carskich z XVIII wieku – instrumentalna gra z Zachodem, wspieranie separatystycznych ruchów w sąsiednich państwach czy próba podporządkowywania sobie ich rządów. Czy rysowanie
takich porównań między XVIII a XXI wiekiem jest
uzasadnione? Czy powinniśmy jednak wyraźnie oddzielić te okresy?
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MHP: Jakie zatem wnioski może wyciągnąć z osiemnastowiecznej historii Europy?
Richard Butterwick-Pawlikowski: Myślę, że najważniejszy wniosek, to ten, że skoro nasz wróg – a Putin
jest wrogiem – odwołuje się do historii, manipuluje
nią, tworzy na jej podstawie mity i wpaja je innym, to
musimy tę historię po prostu studiować. Tylko w taki
sposób możemy spróbować zrozumieć i ocenić wydarzenia z przeszłości, dostrzec pewne długofalowe
zjawiska i wyciągnąć z nich odpowiednie reﬂeksje.
rozmawiała Natalia Pochroń
fot. Maciej Sikorski, Biblioteka Narodowa
https://muzhp.pl/pl/c/2648/richard-butterwick-pawlikowski-historia-pomaga-nam-lepiej-zrozumiec-wojny-rosji-przeciwko-ukrainie

Richard Butterwick-Pawlikowski: To wielka pokusa,
żeby podkreślać wszelkie możliwe analogie, szczególnie dla historyka, który mógłby pragnąć w ten sposób podkreślić znaczenie i zasadność swoich badań.
Trzeba się przed tym chronić. Myślę jednak, że pewne mechanizmy geopolityczne działają w bardzo długim czasie i pewne procesy zapoczątkowane kilkaset
lat temu możemy obserwować również dziś. Uwarunkowania ekspansji rosyjskiej działały w XVIII wieku, a może nawet i wcześniej, i kierują poczynaniami
rosyjskich rządzących także w dzisiejszych czasach.
Innym aspektem wspólnym dla Rosji z XVIII i XXI
wieku jest tradycja polityczna oparta na idei walki
o imperium, czyli silną władzę i hegemonię. To nie
jest polityka pojęta jako res publica, czyli troska o
wspólne dobro. Może Gorbaczow pod koniec ZSSR
dostrzegł możliwość takiego kształtowania polityki.
Putinowi to jest zupełnie obce.

Harcerskie Ideały - Globalny Kominek Harcerski Dla Ukrainy
“Współpracowaliśmy z Wami w słońcu i w radości, nie opuścimy Was w czasie burzy i smutku.”

Po raz kolejny, harcerze i harcerki z wszystkich stron
świata dołączyli się do wspolnego kominka. ŚpiewaDla niego polityka to brutalna gra o sumie zerowej jąc o harcerskich ideałach, chcemy wyrazić solidar– albo ma pełnię władzy, albo jej nie ma. Podobnie ność z Ukrainą, i zachęcić wszystkich do pomocy.
było w XVIII wieku. Czynniki, które leżały u źródeł Będąc daleko od granicy możemy z łatwością przekspansji w czasie rządów Piotra I i Katarzyny II, są esłać pomoc ﬁnansową, ktora będzie długoterminowo
podobne do tych, które możemy obserwować w XX potrzebna dotknietym konﬂiktem.
i XXI wieku. To również pewne tendencje do zakłamania rzeczywistości. Katarzyna II propagandowo W nagraniu usłyszycie 100 osob. Harcerze i harcerki
głosiła, że ludzie mieszkający na ziemiach zabranych z dziewięciu organizacji harcerskich, i 11 krajów. Jak
Polsce podczas rozbiorów niczym nie różnią się od wiele można osiągnąć współpracą!
jej poddanych z ziem rosyjskich – ani językiem ani
wiarą. Było to oczywiście rażące kłamstwo.
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Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy.
I świeć przykładem świeć!
I leć w przestworza leć!
I nieś ze sobą wieść,
Że być harcerzem chcesz! x2
A gdy spyta cię ktoś: „Skąd ten krzyż na twej piersi?”
Z dumą odpowiedz mu; „Taki mają najdzielniejsi,
Bo choć mało mam lat w mym harcerskim mundurze
Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę
służę”.
I świeć przykładem świeć!
I leć w przestworza leć!
I nieś ze sobą wieść,
Że być harcerzem chcesz! x2
Ramie pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie,
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na Ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy.

Ramię pręż - Harcerskie Ideały Robert Bochenek
Słowa i muzyka: Robert Bochenek
https://www.youtube.com/watch?v=5d0-XtEwPTY
Na ścianie masz kolekcję swoich barwnych wspomnień,
Suszony kwiat, naszyjnik wiersz i liść.
Już tyle lat przypinasz szpilką na tej słomie.
To wszystko, co piękniejsze jest niż skarb.
Pośrodku sam generał Robert Boden-Powell,
Rzeźbiony w drewnie lilijki smukły kształt,
Jest krzyża znak i orzeł srebrny jest w koronie,
A zaraz pod nim harcerskich 10 praw.
Ramie pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie,
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na Ciebie.

I świeć przykładem świeć!
I leć w przestworza leć!
I nieś ze sobą wieść,
Że być harcerzem chcesz! x2
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mi abuela que actué como debía”.

Polonia y Ucrania en la lucha
contra el régimen totalitario
Domingo 13.03.2022

Con motivo del Día de los Soldados Malditos (Żołnierze Wyklęci), que se conmemora anualmente el
1 de marzo, el Centro Cultural Cine Polaco Mar del
Plata organizó un evento en el Museo Casa Bruzzone,
en el que se analizaron las siguientes preguntas que
unen actualmente a Polonia y Ucrania: ¿Cuál es el
precio de la libertad? ¿Es rentable la lucha por un país
independiente y soberano o es mejor ser un humilde
esclavo en un país con un régimen totalitario? Aquí la
mayor experiencia seguramente la tiene Polonia, ya
que durante siglos experimentó en varias ocasiones el
peso de la ocupación y sabe que la libertad no tiene
precio.
Con muy poca asistencia en el evento los reunidos
conocieron los detalles de la legendaria Danuta Siedzikówna alias “Inka”. En esta oportunidad se proyectó la película “Inka 1946” de las directoras Natalia
Koryncka-Gruz y Maria Skąpska. Inka, huérfana con
sus 17 años, enfermera y mensajera a la vez de la 5ª
Brigada de Vilnius del Ejército Nacional, fue arrestada por el régimen comunista de entonces. Uno de los
cargos que se le imputaban era el asesinato de prisioneros de guerra heridos de la UB (Oﬁcina de Seguridad), personas cuyas vidas realmente salvó. Pese a
ser torturada y golpeada ferozmente en prisión, Inka
fue ﬁel a su juramento. No denunció a ninguno de sus
compañeros de lucha, por lo cual se le conﬁrmó la
sentencia de muerte. Faltaban 6 días para cumplir sus
18 años. La ejecución tuvo lugar en la prisión militar
de Gdánsk el 28 de agosto de 1946. Antes llegó a pasar un mensaje a su abuela en el que decía: “Digan a

(cont. pag. 13)
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Sobre Polska y otros Relatos
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día para luchar por la
igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de
la sociedad.
La fuerza que consigue un movimiento de mujeres
en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo.
Las mujeres unidas tenemos el poder de cambiar el
mundo y lograr la igualdad en todos los sectores de
la sociedad.
El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y
poderoso, como cada una de las mujeres que lo componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs
y mujeres en general siguen luchando cada año por
acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus
formas.
También se unen muchos hombres a la causa, porque
la igualdad de género beneﬁcia a toda la sociedad. Y
porque en deﬁnitiva, el destino de los hombres y las
mujeres está unido.
El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el
año 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho tiempo antes.
Europa celebra por primera vez el 8 de marzo de 1914
el Día Internacional de la Mujer, haciendo encuentros masivos de mujeres en contra de la 1era. Guerra
Mundial y en pro de la Paz.
Pero la primera vez que se celebró oﬁcialmente en
Polonia, fue en 1948 en pleno apogeo del estalinismo. La URSS quería que la mujer polaca fuera más
productiva en las fábricas y utilizó el día como un
reclamo propagandístico (Fuente: La Polonia de los
polacos). La celebración del día era obligatoria. Y en
vez de llamarse “Día de la mujer” se llamó durante
toda la época nefasta del comunismo “Día de la mujer
trabajadora”(haciendo hincapié en que la mujer trabajadora era solo aquella que ESTÁ FUERA DE CASA
Y COBRANDO UN SUELDO…una estupidez en mi
opinión). Otra de las denigrantes ocurrencias de la
Unión Soviética.
En la actualidad, en Polonia, se celebra el “Día de la
Mujer” (punto) como en todo el mundo. Y es costum(cont. pag. 14)
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(de pag. 13)
bre regalarle a TODAS las mujeres ﬂores. Dichas ﬂores son un clásico para esta fecha. Los polacos regalan
desde espectaculares ramitos hasta una sencilla ﬂor a
todas las mujeres de su vida…eso incluye, además de
las de su familia amigas novias o esposa, con las que
trabaja e incluso con las que se cruza a diario.
Hoy, en el Día de la Mujer quiero dedicarle unas palabras a las mujeres de mi vida…
Confíen y tengan esperanza.
Sigan apostando a la vida y recuerden todas esas veces que creyeron que no iban a poder y al ﬁnal, a pesar de la tormenta, ﬂorecieron igual.
Miren atrás y vean lo que hicieron…
Amaron a pesar del odio. Remaron “en dulce de leche”. Hicieron silencio cuando hubo mucho ruido.
Sembraron a pesar del barro. Acuerdensé. Y respiren
profundo para volver a ﬂorecer por mil primaveras
más.
A continuación una propaganda del Día de la Mujer
Trabajadora y otras fotos más relevantes.

¡Felíz día mujeres!

https://www.facebook.com/SobrePolskaYotrosRelatos/
photos/pcb.453253969832480/453253913165819
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Berisso
mientras todos los países maniﬁestan su magia sobre
la Avenida Montevideo. Así es Berisso, ÚNICO. Tierra de Inmigrantes. Muchas Gracias....
José Funes Horbal.

Beriso, Prowincja Buenos Aires, Argentyna. Stolica
Prowincji Imigrantów, siedziba od 1977 roku Wojewódzkiego Festiwalu Imigrantów, powstała dzięki
staraniom walecznych i odpornych dusz, które z wielkim wysiłkiem budowały naszą Argentynę. Związek
Polski w Berisso, został założony 20 kwietnia 1913
roku przez grupę polskich imigrantów, stawiający
Berisso, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Capi- sobie za cel wzajemną pomoc, pielęgnowanie tradytal Provincial del Inmigrante, sede desde el año 1977 cji ich dalekiej Polski, poprzez obowiązujące do dziś
de la Fiesta Provincial del Inmigrante, se forjó con szkołę językową, tanców dla małych, młodych i stary gracias al esfuerzo de almas resilientes que cons- szych, kuchnię polską ze swoimi potrawami typowytruyeron con mucho esfuerzo nuestra Argentina. La mi. Wielką rolę gra, bardzo ważny bagaż historyczny
Unión Polaca en Berisso, entidad fundada el 20 de polskiej diaspory w Argentynie, z wiodącą rolą i zaabril de 1913 por un grupo de inmigrantes polacos, wsze obowiązującym na każdym festiwalu imigranﬁjando como objetivo la ayuda mutua, mantener las tów, który odbywa się od września, trzeciego dnia,
tradiciones de su lejana Polonia, a través de su escue- początkując z Mszą Świętą w dniu imigranta. Zapala de idiomas, hoy vigente, danzas, platos típicos y un lenie pochodni biegnącej przez każdą ze wspólnot,
bagaje histórico muy importante dentro de la diáspo- zakończone w Parku Miejskim zapaleniem lampki
ra polaca en Argentina, con un papel protagónico y wotywnej, płomienia, który będzie trwał przez całe
siempre vigente en cada ﬁesta de Inmigrantes que se wydarzenie przez około półtora miesiąca. Te sukienki
desarrolla a partir del mes de septiembre, día tres, con w typowych kolorach i potrawy o różnych smakach
una misa en el día del inmigrante. Encendido de la co można podziwiać tylko i zachwycać się. Każda
antorcha que recorre cada una de las colectividades, Wspólnota wibruje swoimi starożytnymi tradycjami,
terminando, en el Parque Cívico, con el encendido de regionalnymi tańcami i potrawami o niepowtarzalla lámpara votiva, llama que se mantendrá durante nych smakach, utrwalonymi w naszych dziecięcych
todo el evento alrededor de un mes y medio. Berisso wspomnieniach, dziadkach, babciach, rodzicach, czyse viste de colores y sabores típicos. Cada Colectivi- stą historią z duchem walki. Z symbolicznym lądodad vibra con sus tradiciones milenarias, danzas re- waniem w Puerto La Plata, Rada Berisso, ze łzami
gionales y comidas con sabores únicos, grabados en trudnymi do powstrzymania, widząc ﬂagi, ludzie w
el recuerdo desde nuestras infancias, abuelos, abue- każdym wieku niosący walizki załadowane wspolas, padres,pura historia con espíritu de lucha. Con mnieniami i gotowe do otwarcia się na nadzieję i
un desembarco simbólico en el Puerto La Plata, Rada WIARĘ nowych lądów opuszczających, ale nigdy zaBerisso, con lágrimas difíciles de contener al ver las pominając o skutkach wojen, chorób, głodów, gdzie
banderas, gente de todas las edades portando sus va- nikt nie wygrywa, tylko śmierć. Imigranci dobiegalijas cargadas de recuerdos y prontas a abrirse a la ją końca, paradą pomiędzy piosenkami, uśmiechaesperanza y FE de nuevas tierras dejando atrás, pero mi i kolorowymi ruchami tanecznymi, podczas gdy
no olvidando nunca las consecuencia de las guerras, wszystkie kraje manifestują swoją magię na Montevienfermedades, hambrunas, donde nadie gana, solo la deo Avenue. To jest Berisso, WYJĄTKOWE. Kraina
muerte. Inmigrantes llega a su ﬁn, con un desﬁle entre imigrantów. Dziękuję bardzo...
cantos, sonrisas y coloridos movimientos danzantes, José Funes Horbal.
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Para publicitar en Glos Polski: glospolski@gmail.com
ESCRIBANIA
STANKIEWICZ
Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado
Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962
Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal

upranet.com.ar

https://www.gov.pl/web/argentina

Harcerstwo Argentyna
http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar

POLONIA FÚTBOL CLUB
ARGENTINA
www.poloniafc.com.ar
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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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Córdoba
Nuestra Asociada Leszka Dolinski compitiendo!!!!
El 13 de marzo 2022 terminó el campeonato de aguas
abiertas de Natura Sport que se hizo en Almafuerte.
El tiempo acompañó y la organización fue excelente,
como todas las pruebas que hace Jose Sosa .
Compitió por primera vez mi nieto Tomi en los 1000
m, así que competimos las tres generaciones, mi nieto, mi hija Alejandra Bustos y yo.
En la foto estoy yo llegando a la meta y el hermoso
premio que me entregó José.
Un día realmente maravilloso!
GRATULACJE Leszka!!!

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

NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH
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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.

