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Despedida de un ciclo cultural 
polaco en Casa Bruzzone, Mar 
del Plata.

De mi parte le doy las gracias a todos que participa-
ron en los encuentros. Todos formamos una Colec-
tividad y estoy seguro que durante este ciclo 2015, 
participando, pudimos enriquecernos sobre la cultura 
y la historia de Polonia como también sobre nuestras 
raíces. 

Hubo muchos momentos emotivos y espero que sigan 
en los próximos años. Que no se corte la cultura por-
que esta nos une. 

Un especial agradecimiento a Magda Konopacki que 
encontró en su Casa un espacio para el cine polaco 
y que a través de este cine podemos disfrutar de tan 
lindos encuentros.
José Stawecki      

Mar del Plata “Opłatek” en Mar del Plata

No faltó la despedida de fin de año en la sede polaca 
de Mar del Plata. 
Como todos los años la Comisión Directiva de la So-
ciedad organizó un brindis, invitando a los socios y 
algunos amigos simpatizantes de la Casa. 

Bajo la organización de Stella Donoso y Helen Stri-
kowski se llegó a cumplir esa celebración. El Pte. Ri-
cardo Misiewicz dijo unas palabras de bienvenida y 
- como le corresponde al jefe de una familia, en este 
caso, una Sociedad - distribuyó entre todos los pre-
sentes “opłatek”, la tradicional oblea que se reparte en 
Polonia en la Nochebuena. 

En una mesa los invitados disfrutaron de una picada 
abundante y una gran variedad de tortas para degustar. 
Se les repartió a los invitados unas tarjetas navideñas, 
obsequiadas por la Hna. Helena Kuc, quién también 
obsequió el “opłatek” para toda la Sociedad pero que 
no pudo estar presente para la ocasión. 
Con el brindis y deseos por un año mejor se dio por 
concluida la despedida del año 2015 en la Sociedad 
de los Polacos en Mar del Plata.
Fuente: http://cinepolaco.com/colectividad/2015/index.html
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Misiones - Wanda

Córdoba
Curso de perfeccionamiento 
para Maestros de Idioma Polaco 
en Argentina

Se realizó en las instalaciones del Dom Polski en Bue-
nos Aires el curso de perfeccionamiento para Maes-
tros de Idioma Polaco en Argentina, a cargo de las 
profesoras Aleksandra Achtelik y Agnieszka Madeja 
de la Universidad de Sląsk, Polonia, del cual participó 
nuestro maestro Alexis Marcial Szmidt en representa-
ción de la Asociación Polaca de Córdoba.
El mismo fue un curso intensivo de didáctica y me-
todología que se llevó a cabo en la última semana de 
octubre de 2015, dirigido a todos los maestros que en-
señen polaco en la República Argentina. Participaron 
del mismo docentes de todas las edades, tanto polacos 
nativos, como hijos y nietos, oriundos de todo el país: 
Córdoba, Misiones, Chaco, Berisso, La Plata, Rosario 
y Buenos Aires. 
Promoviendo la enseñanza del idioma como una he-
rramienta fundamental para difundir y mantener la 
cultura polaca es que ésta se vuelve una experiencia 
necesaria y clave para los docentes en su objetivo por 
lograr la excelencia, con el desafío actual del maestro 
que consiste en transmitir conocimientos no sólo de 
forma clara, sino también atractiva y entretenida.
“En la búsqueda de la excelencia en el alumno el 
maestro debe aspirar a su propia excelencia.”

La Asociación Polaca de Córdoba y su Escuela Mi-
kołaj Kopernik agradecen al Sr. Kazimierz Warzyca, 
autoridades de PMS (Polska Macierz Szkolna), Em-
bajada de Polonia y Unión de los Polacos de la Re-
pública Argentina (UPRA) por las gestiones hechas 
para que la participación en el Curso fuese posible y 
poder aprovechar estas instancias para enriquecer a 
nuestros maestros. Queda mucho por hacer, este fue 
un gran paso.

CORDOBA 

El pasado Sábado 19 de Diciembre de 2015 se realizó 
la Asamblea de Socios 2015 de la Asociación Polaca, la 
cual contó con la participación y concurrencia de socios 
y simpatizantes, llevandose a cabo la elección de la Co-
misión Directiva 2015 quedando conformada la misma 
por:

PRESIDENTE Germán Najlowiec
VICEPRESIDENTE Wiesława Dolezko
SECRETARIO Pablo Gatica Dolezko
PROSECRETARIO Daniel Kapustenski
TESORERO Sava Sliva
PROTESORERO Vilma Viale
VOCAL CULTURAL Norberto Sánchez
VOCAL SOCIAL Ignacio Rowinski
VOCAL SUPLENTE Andrés Witold Kostecki

Además, se eligieron los miembros para conformar los 
Tribunales de Honor y Revisor de Cuentas respectiva-
mente, quienes daremos a conocer en próximas publi-
caciones.
Muchas gracias a quienes asistieron a la Asamblea y 
participaron de este importante acto institucional para la 
Asociación Polaca.

FELIPE JELEń
Intendente de Wanda

La Colectividad Polaca de 
Wanda, comparte con mucha 
alegría y orgullo la asunción 
como Intendente Municipal 
de esta Ciudad de uno de sus 
hijos, el Dr. FELIPE JELEń. 
Sus padres, Don José Jeleń 
(f) y Elena Sawicki, pioneros 
fundadores, llegaron a estas 

tierras desde la lejana Polonia, en los inicios de la 
colonización (1936). Trabajaron incansablemente por 
el progreso de su familia y el desarrollo de este pueblo 
que lleva honrosamente, el nombre de una valiente 
princesa polaca.

Hoy uno de sus hijos, asumió el compromiso de seguir 
sus huellas, apoyado en los valores que le   transmitió 
su familia: Trabajo, Honradez, Solidaridad y Fe. 
Felicitaciones y éxitos.
                                                                                              
10 de Diciembre de 2015
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AMIGOS PMS ARGENTINA, LOS INVITA A DISFRUTAR DE UNAS HERMOSAS VACACIONES 
EN NUESTRO PREDIO EN LA GRANJA CORDOBA, Y TAMBIEN DE NUESTRA CLASICA CO-
LONIA.
Fecha de salida:  Domingo 10 enero de 2016 a las 19 HS, desde DOM POLSKI. Jorge L Borges 2076 
CABA 
Fecha de regreso a Retiro: sábado 6 de febrero de 2016. 7 AM aproximadamente
AQUI PONEMOS A DISPOSICION LAS TARIFAS:

Adulto con baño privado $ 450
Adulto con baño compartido $ 350
Barraca (niño/a de 7 a 17 años) $ 180

Los precios son por día y en régimen de pensión completa
IMPORTANTES FACILIDADES DE PAGO

Para reservas comunicarse con el teléfono 4774-7621 
o personalmente en Dom Polski calle Jorge Luis Borges 2076, 1° piso Oficina PMS los días viernes de 
17:30 a 19:30.-
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PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 
GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
Banco Comafi - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9
Después de realizar el depósito o transferencia por 
favor escannear el ticket y enviar a: secretaria@

upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO 
GLOS POLSKI
Muchas gracias!

Sociedad Polonesa 
Ignacio J. Paderewski

Tras la Asamblea General Ordinaria, realizada el dia 
31 de octubre de 2015 en la sede social, quedo electa 
para el ejercicio 2015-2016 la siguiente: 

Comisión Directiva:
Presidente: Sra. Halina Jasiuwienas
Vice-presidente: Sr. Alejandro Tendera
Secretario: Srta. Dana Croatto
Pro-secretario: Sra. Ester Straub
Tesorero: Sra. Liliana Palka
Pro-tesorero: Sra. Nelida Wojtalska
Vocales titulares: Sr. Leszek Garbacki, Sr. Walenty 
Mrozowicz y Sra.Gabriela Tralongo.
Vocales suplentes: Sra. Ana Zapotoczny y Sr.                                                                                                    
Leonardo Borysiuk.
Comison Revisora de Cuentas:
Presidente: Sr. Walenty Mrozowicz
Vocal 1º: Srta. Victoria Croatto
Vocal 2º: Sr. Ricardo Kurylowicz
Vocales Suplentes: Sr. Alejandro Tendera
                               Sra.Gabriela Tralongo
Como delegados ante la Unión de los Polacos en la 
República Argentina son:de rigor la Sra Presidente 
Halina Jasiuwienas y es reelecto el Sr Walenty Mro-
zowicz.
 
Saludos cordiales,
Dana Croatto

NUEVAS AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
EL HOGAR POLACO “OGNISKO POLSKIE”

El día 29 de noviembre de 2015 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la Asamblea General 
Ordinaria, fueron electas las nuevas autoridades  de 
la Asociación El Hogar Polaco “Ognisko Polskie” 
para el periodo 2015-2017. Estas Son:

Krystyna Wardyga Ferrari        Presidente 

María Prediger  Zbuczynski     Vicepresidente 

Laura Zbuczynski  Cambarere  Secretaria 

Miguel Ferrari                           Prosecretario

Dora Clara Cymberknop           Secretaria de Acta

Jorge Dylinski                           Tesorero

Gerardo Martin Báez Peña        Protesorero

Olga Kutrynowicz                     Bibliotecario

Jorge Pawlik                              Vice-bibliotecario 

Leocadia Dawidziuk             Vocal Titular

Carlos Cambarere                 Vocal Titular

Fernando Oscar Báez Peña   Vocal Titular

Oscar Szymanczyk                Vocal Titular

Antonio Estanislao Mroz       Vocal Suplente

Adriana Rosenda Menendez  Vocal Suplente

Olga Strzelczyk                      Vocal Suplente

Miguel Alfredo Bilyk             Vocal Suplente 

Amelia Varrone Pawlik          Titular Revisora de 
Cuentas

Elena María Curbelo Bialobrzeski Suplente Revisora 
de Cuentas

Claudia Stefanetti Kojrowicz   Suplente Revisora de 
Cuentas

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN  
“OGNISKO POLSKIE”



Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w 
Buenos Aires

Jak i dlaczego uczyć się Polski i 
polskiego?

Nauczanie języka polskiego staje się coraz bardziej 
aktualne. Powstają nowe centra nauczania polskiego, 
w mediach znajdujemy  liczne propozycje kursów na-
szego języka, coraz więcej ludzi interesuje się kulturą 
polską. 
W obliczu takiej sytuacji potrzebna jest kadra na-
uczycielska, potrzebni są ludzie z dobrą znajomością 
polskiego i ...  nie tylko, bo nauczyciel musi być przy-
gotowany do nauczania z punktu widzenia metodycz-
nego. Dziś nie wystarczy mówić po polsku i kierować 
się intuicją czy dobrą wolą, jest konieczne zapozna-
nie się z najnowszymi metodami nauczania polskie-
go jako języka obcego. A najnowsze metody istnieją 
i zostaly opracowane przez ludzi nauki, przez ludzi o 
wysokich kwalifikacjach nauczycielskich. Właśnie w 
tym względzie otwarła sie wspaniała okazja dla na-
uczycieli języka polskiego w Argentynie. 
W ramach umowy  patronackiej  między UPRA a 
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach powstał pro-
jekt przeprowadzenia warsztatów metodycznych pod 
nazwą „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski  i 
polskiego?” W związku z tym w dniach od 24 paź-
dziernika do 1 listopada br. miał miejsce kurs prze-
znaczony dla nuaczycieli języka polskiego w Argen-
tynie. Miejscem warsztatòw był Dom Polski ul. J. L. 
Borges 2076. Trzeba też zaznaczyć, że w ramach tego 
przedsięwzięcia,  na życzenie profesorów uniwersy-
tetu, zorganizowano  spotkanie w  Szkółce Tysiącle-
cia w Martin Coronado. Był to właściwie pierwszy 
dzień warsztatów, przeprowadzono tam 3 lekcje po-
kazowe (dwie lekcje dla dzieci i jedną dla dorosłych), 
było spotkanie z rodzicami uczniów oraz  pierwszy 
wykład dla nauczycieli. O. Olaf jako Dyrektor szkół-
ki  powitał nas ciepłymi słowami, kierowniczka pani 
Teresa Bąk wraz ze swoimi koleżankami włożyła całe 
serce, aby spotkanie wypadło jak naładniej i tak się 
stało. Maciaszkowo, jak zawsze, okazało sie niezwy-
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kle gościnne, spotkaliśmy sie z miłym przyjęciem, 
zobaczyliśmy entuzjazm, jaki tętni w sercach nauczy-
cieli i uczniów szkółki. Były piosenki i małe przed-
stawienie, czuliśmy sie jak u siebie w domu. 
W dniach od wtorku do niedzieli w godzinach popo-
łudniowych  od 16:00 do 20:00 odbywały się zajęcia 
w Domu Polskim. Pierwsze spotkanie wtorkowe w 
Domu Polskim poprzedził akt powitania czcigod-
nych gości, którego dokonał zastępca Prezesa UPRA 
pan Ricardo Konopka. Następnie pani Konsul Jolan-
ta Adeo – Krajewska podkreśliła rolę Uniwersytetu 
Śląskiego w szerzeniu kultury polskiej na świecie, 
życzyła uczestnikom, by wykorzystali szansę, jaką 
Polska im oferuje. 
We wtorek i w czwartek  miały miejsce lekcje po-
kazowe z uczniami dorosłymi na poziomie początku-
jącym i średnio zaawansowanym. Uczestniczyło 25 
osób. Lekcje przeprowadzono w sposób dynamiczny 
i interesujący. Lektorki posługiwały sie wyłącznie ję-
zykiem polskim, co stanowiło pewien stopień trud-
ności dla uczniów. Mimo tego, utrzymały doskonały 
kontakt z uczniami i zrealizowały przewidziane cele. 
Jako nauczyciele, obserwowaliśmy przebieg lekcji, 
podziwialiśmy niezwykłe zdolności pedagogiczne 
lektorek i mieliśmy przykład,  jak należy przeprowa-
dzić dobrą lekcję polskiego. 
Podczas warsztatów tematy dotyczyły metody inte-
raktywnej z uwzględnieniem aspektu gramatycznego. 
Tematy te zostały ustalone wcześniej we wstępnych 
kontaktach z profesorami. Zgodnie z tym została po-
traktowana  urozmajcona  tematyka. Zaprezentowa-
no nam aktualne podręczniki dla dzieci i młodzieży 
oraz programy multimedialne do nauczania języka 
polskiego jako obcego. Dowiedzieliśmy się jak uczyć 
mówienia i rozwijać kompetencję komunikacyjną 
oraz  jak oceniać poszczególne sprawności języko-
we studenta. Interesowała nas możliwość oficjalnych 
egzaminów certyfikacyjnych, a więc poinformowano 
nas  o polskim systemie certyfikacyjnym. Ważnym 
tematem były techniki pracy, jakie należy stosować 
w nauczaniu na poziomie początkującym. Na koniec 
został przedstawiony temat gier i zabaw językowych 
jako metodyczne narzędzie uatrakcyjnienia procesu 
dydaktycznego.

Kim były osoby reprezentujące Uniwersytet Śląski w 
Katowicach? 

Aleksandra Achtelik - doktor nauk humanistycznych, 
wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Pro-
wadziła wykłady gościnne na uniwersytetach w wie-
lu krajach, jak:  Czechy, Chiny, Kanada, Kirgistan, 
Niemcy, USA, Brazylia. Jest współautorką podręcz-
ników Miło mi panią poznać i Bawimy się w polski 1. Podręcz-
nik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), 
jest też autorką wielu innych  publikacji związanych 
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z tematyką nauczania polskiego.

Agnieszka Madeja - doktor nauk humanistycznych, 
adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Śląskiego, kierownik letniej szkoły języka, 
literatury i kultury polskiej. Od 1998 roku zajmuje 
się nauczaniem języka polskiego jako obcego na róż-
nych poziomach zaawansowania. Jest współautorką 
podręcznika do nauki języka polskiego dla średnio 
zaawansowanych Polski mniej obcy. Miała wykłady go-
ścinne na uniwersytetach na Białorusi, w Czechach, 
Kanadzie, w Niemczech, Rosji, w USA i na Wę-
grzech.

Kilka słów o uczestnikach kursu. Na warsztaty zgło-
siło 30 nauczycieli: z Domu Polskiego - Polska Ma-
cierz Szkolna - 11 osòb (Biskupska Barbara, Piet-
kiewicz Diana, Sobolewska Barbara, Wojno Alicja, 
Warzyca Kazimierz, Jacek Piechocki, Szymanowska 
Noelia, Ana Julia Fernandez, Kunysz Teresa; z Cor-
doby przyjechały 3 osoby: pani Lancman Susana, 
Marcial Szmidt Alexis i Micaela Bogdan; z Misiones 
- Posadas pani Lucyszyn Hanna; z Rosario - Fr. Cho-
pin - pani Bielawska Karolina i z dalekiego Chaco 
Marek Lewiński. Szkółkę Tysiąclecia reprezentowa-
ło 6 nauczycieli: Bąk Teresa, Zeman „Marysieńka”, 
Dowgiallo Claudia, Socha Teresa, Wojciech Wadow-
ski i Jan Paweł Uzarowicz. Poza tym w kursie wzię-
ły udział osoby, które przygotowują się do uczenia, 
jak:  Maja Tyborska, Melisa Sierocinski, Arkadiusz 
Gajdzicki, Ciupalska Maria i Julia Bielewicz (uczest-
niczyła jako wolny słuchacz). Pani Ziomek Eduarda 
przygotowywuje się do nauczania polskiego w Para-
gwaju.  Udział w kursie nauczycielskim to nie tyl-
ko wykłady i dyskusje. Wspólny pobyt i rozmowy 
stały się sposobnością do wzajemnego poznania się, 
wymiany doświadczeń i entuzjazmu na polu nauczy-
cielskim. Trzeba podkreślić, że warsztaty okazały się 
niezwykle potrzebne i pożyteczne, szczegolnie dla 
osób, które pracują w odleglych miejscach Argentyny 
i nie mają możliwości kontaktu z innymi nauczyciela-
mi. Ta potrzeba stałej komunikacji byla wielokrotnie 
akcentowana podczas kursu. Dlatego zasugerowano  
utworzenie Zrzeszenia Nauczycieli Języka Polskiego 
w Argentynie. 
Końcowy akcent warsztatów miał miejsce  w nie-
dzielę 1 listopada  w godzinach przedpołudniowych.  
Podczas  końcowego przemówienia Prezes UPRA 
pan Jan Stachnik  wyraził swoje uznanie i wdzięcz-
ność profesorom, podziękował również organizato-
rowi panu Kazimierzowi Warzycy. Słowa specjalnej 
wdzięczności skierował do Pani Konsul RP w Buenos 
Aires pani Jolanty Adeo-Krajewskiej  za wsparcie 
ekonomiczne dla organizacji  kursu, za aktywne  i ser-
deczne zainteresowanie się tym wydarzeniem. Pani 
Konsul ze swojej strony pogratulowała profesorom 

przeprowadzenia warsztatów i wyraziła nadzieję, że 
plan szkolenia nauczycieli w Argentynie  będzie miał 
kontynuację w następnych latach. Z kolei organiza-
tor warsztatów  podziękował  współpracownikom: 
pani Teresie Bąk, prezesowi PMS Henrykowi Ko-
złowskiemu, pani Alicji Wojno, złożył też gratulacje 
uczestnikom kursu mając na uwadze bardzo poważne 
potraktowanie wszystkich zajęć i właściwe wykorzy-
stanie  niebywałej okazji  doskonalenia się jako na-
uczyciel polskiej mowy. 
Kurs był potrzebą całej wspólnoty polskiej w Argen-
tynie. Język polski stanowi bowiem naczelny element 
kultury polskiej, bodajże najważniejszy.  Nauczanie 
więc pozostaje  w centrum działaności polonijnych, 
jest i powinno być „oczkiem” w głowie naszych to-
warzystw czy instytucji. Mowa ojczysta jest przecież 
naszą dumą, jest zadaniem oraz  w centrum zainte-
resowania każdego Polaka mieszkającego za grani-
cą (i szczególnie Polaka, który szczyci się posiada-
niem polskiego paszportu). Kurs spełnił swoje cele, 
ale jednoczesnie wzywa do kontynuacji. Nie można 
„spocząć na laurach”, potrzebna jest  dobra kadra na-
uczycielska tak, jak to jest w wielu krajach (np. w 
Brazylii). Ostatni kurs dla nauczycieli w Argentynie 
odbył  się 8 lat temu (!!!) – w grudniu 2007 roku. A 
przecież formacja nauczycieli powinna mieć charak-
ter stałego doskonalenia, jeśli chcemy, żeby naucza-
nie dawało pozytywny efekt, jeśli zależy nam na tym, 
żeby  język polski budził zainteresowanie w naszym 
społeczeństwie i cieszył się odpowiednim prestiżem. 
Ambicją każdego nauczyciela jest podnosić swoje 
kwalifikacje nauczycielskie. To właśnie od nauczy-
ciela dobrze przygotowanego zależy czy język polski  
będzie uważany za coś ważnego i potrzebnego, czego 
warto się uczyć.

                                                
                                            Kazimierz Warzyca
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Tadeo Bortnowski nos dejó el sá-
bado 21-11-2015.

A continuación podemos leer un artículo que escribió 
Claudia Stefanetti Kojrowicz al iniciarse el año para 
el diario Clarín.

En sus 90 años viven todas las experiencias de los 
horrores de la guerra y de la posguerra. No olvida que 
los soviéticos y los nazis destruyeron su país, pero 
pone el acento en cuánto le debe a sus amigos y com-
pañeros de desgracias, a la suerte que lo acompañó en 
los peores momentos. Una sonrisa llena de secretos 
nos dice: “me torturaron, hambrearon, me robaron la 
patria, pero yo estoy acá. Vivo. Vencí todos los obstá-
culos, formé una familia enorme, me acompaña una 
esposa adorable, tengo un oficio que amo. Soy cama-
rógrafo, el cine me salvó la vida durante la Segunda 
Guerra Mundial y le sigue dando sentido a mi pre-
sente en la Argentina”. Tadeo Bortnowski es la prue-
ba de cuánto vale aferrarse a la vida con esperanza y 
esfuerzo.
El 9 de julio de 1948 llegó a Buenos Aires el Empire 
Trooper, un buque que había zarpado de Southampton 
con casi 400 pasajeros polacos. Hombres y mujeres 
que al final de la Segunda Guerra Mundial se negaban 
a volver a sus países, por entonces bajo la ocupación 
soviética. Entre los pasajeros se hallaba Tadeo Bort-
nowski, un joven de 24 años, que sería muy conocido 
en nuestro país por su trabajo en Sucesos Argentinos, 
primer noticiario cinematográfico argentino. Su viaje 
desde Pinsk, su ciudad natal, hacia Buenos Aires vía 
Asia, África y Europa había comenzado el 5 de abril 
de 1941 cuando los soviéticos lo sacaron de su casa 
para interrogarlo por sus actividades en la resistencia 
polaca.
El 1° de septiembre de 1939, los nazis atravesaron las 
fronteras occidentales polacas y la URSS hizo lo pro-
pio el 17 del mismo mes, desde el este. Cientos de mi-
les de civiles fueron deportados entre febrero de 1940 
y junio de 1941. Tadeo, de apenas 15 años, fue envia-

do a Siberia donde pasó dos años cortando maderas, 
limpiando la nieve de las vías y sufriendo todo tipo 
de trabajos forzados. Se enfermó en un momento en 
el que las circunstancias cambiaron dramáticamente. 
El 22 de junio de 1941, Alemania invadió a la URSS 
y la puso del mismo lado que a Polonia y los Aliados. 
Tadeo quiso unirse a su gente, era preferible morir en 
compañía de sus connacionales que continuar en esa 
vida miserable que había conocido en la estepa. Los 
soviéticos lo enviaron a trabajar a una granja colecti-
va, tan inhumanamente como en el gulag. En febrero 
del ‘42, en pleno invierno, le permitieron abandonar 
la granja, a pie. Enfermo y con mil inconvenientes, 
logró vestir el uniforme del ejército de su país, enca-
bezado por el general Wladislaw Anders.
Las tropas fueron evacuadas a través de Persia (hoy 
Irán) a Irak y Palestina, donde los británicos los ali-
mentarían y equiparían. Pasó por todas: malaria, ta-
quicardia, ictericia y otras enfermedades le imposibi-
litaron el entrenamiento para el combate. Pero en un 
hospital conoció a Josep Czapski, por entonces, jefe 
del Departamento de Propaganda quien más tarde le 
daría las armas para aprender el oficio que lo acom-
paña hasta hoy: la cinematografía. Lo enviaron a El 
Cairo donde tomó clases. El jovencito moribundo que 
había atravesado las estepas siberianas caminando sin 
calzado y el Himalaya en camiones, ahora miraba la 
pirámide de Keops desde la ventana del estudio en el 
que compaginaba las filmaciones del frente. En 1944, 
estaba en Italia, donde el II Cuerpo del Ejército Pola-
co se cubrió de gloria en las batallas de Montecassi-
no, Ancona, Bolonia, entre otras, que permitieron la 
caída del nazismo. La victoria de los Aliados sobre 
Hitler no significó la liberación de Polonia sino una 
nueva ocupación.
Los integrantes del ejército de Anders sabían de pri-
mera mano lo que significaba la opresión soviética y 
no estaban dispuestos a regresar a Polonia para ser 
nuevamente sus víctimas. Gran Bretaña los acogió, 
pero al mismo tiempo reconoció al nuevo gobierno 
pro-soviético. Los sindicatos británicos se oponían a 
la presencia de trabajadores extranjeros. Tadeo Bort-
nowski no sabía nada de nuestro país, salvo que le 
permitía ingresar y trabajar. Vino con un grupo de 
amigos. Pronto consiguió empleo en Sucesos Argenti-
nos. En unos años llegó a ser el director del noticiario 
cinematográfico más importante de América Latina. 
Se enamoró, formó una familia grande, volvió a ver 
a los suyos, produjo la única película en la que Jorge 
Luis Borges es el protagonista. Su archivo es una joya 
de nuestra historia de la segunda mitad del siglo XX. 
Filmó revoluciones, levantamientos, inauguraciones 
de represas, fábricas, eventos deportivos, presidentes, 
generales, ministros, actores, todo el país fue visto 
por su mirada. Con una sonrisa siempre enseña que 
vale la pena pelear por la vida y por los sueños. Se 
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necesitan muchas páginas para contar su vida intensa, 
compleja y generosa.

                                 Claudia Stefanetti Kojrowicz

 Władysław Uryć urodzony ok. 1900 roku, koło Rzeszowa, 
wieś Harta. Około 1928 roku wyemigrował do Argentyny, 
osiedlił sie w okolicach Cordoby. Zmarł 1stycznia 1960 
roku, miał dwóch synów.
Na zdjęciu grupowym znajdują sie jego przyjaciele z Ar-
gentyny.  
Henryka Pietrucha <henia1809@wp.pl>

POSZUKIWANIA
Mam gorącą prośbę - od kilku tygodni poszukuję kuzyna, 
który mieszka w Argentynie - Ryszard Fig - z dzieciństwa/
młodości pamiętam jego tatę Jana Figa (moja babcia była 
siostrą Jana - Jadwiga Wojtowicz pochodzili z Brześcia - 
obecnie Rosja, wojnę spędzili na zesłaniu na Syberii i Ka-
zachstanie i  Wujek z wojskiem Andersa poszedł dalej w 
świat  a moja babcia powróciła do Polski,) który wyemigro-
wał do  Argentyny w latach powojennych, najprawdopo-
dobniej - był dziennikarzem i z tego co mówił redaktorem 
polskiej gazety w Argentynie był silnie związany z rucham 
Polaków w tym kraju. Ostatni raz widziałem wujka Janka 
w latach 90 w Polsce.
Chciałbym odnowić kontakty z kuzynem Ryszardem Fi-
giem (wszystkie telefony które znalazłem w internecie nie 
należą do niego), może ktoś z Państwa pamięta Wujka Jan-
ka Figa lub zna jego syna Rysia i pomorze mi w kontakcie 
z kuzynem.  

Z góry dziękuje za każdą informację zwrotną 
Janusz Cieślewicz Polska 

tel.0048 693 919092
 mail:  jancio123@wp.pl

Kącik Poetycki 

Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-
1953)

POKOCHAŁEM CIEBIE

Pokochałem ciebie w noc błękitną,
w noc grającą, w noc bezkresną.
Jak od lamp, od serc było widno,
gdyś westchnęła, kiedym westchnął.

Pokochałem ciebie i boso,
i w koronie, i o świcie, i nocą.

Jeśli tedy kiedyś mi powiesz:
Po coś, miły, mnie tak bardzo pokochał?
Powiem: Spytaj się wiatru w dąbrowie,
czemu nagle upadnie z wysoka
i obleci całą dąbrowę,
szuka, szuka: gdzie jagody głogowe.

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 
GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
Banco Comafi - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9
Después de realizar el depósito o transferencia por 
favor escannear el ticket y enviar a: secretaria@

upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO 
GLOS POLSKI
Muchas gracias!



Str. 10                                               Głos Polski Buenos Aires, Nr 12 / 2015                                           (5208)   

(de pag. 9) 

ZHP 

Harcerstwo Polskie wzięło udział w pielgrzymce do 
Bazyliki Matki Boskiej w Lujan, dziękuję wszystkim, 
Czuwaj!
El scoutismo Polaco de Argentina estuvo presente en 
la peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de 
Lujan, gracias a todos, siempre listo!
Un especial agradecimiento a Hernan Martin Zbuczy-
nski Cambarere por las fotos.
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Opłatek wigiliiny - historia i tra-
dycja
Tradycyjnie spożywanie wieczerzy wigilijnej poprzedza 
dzielenie się białym opłatkiem, w tradycji polskiej bardzo 
cienkim, przaśnym chlebem. Ten prosty zwyczaj nasy-
cony jest wielowymiarową symboliką. Zawarta jest ona 
najpierw w fakcie „bycia razem”. Skłóceni nie zasiadają 
przecież razem do jednego stołu. 
Dzieląc się opłatkiem składamy przecież sobie życzenia 
dobra wszelakiego, zarówno materialnego, jak też du-
chowego. Dobro materialne symbolizuje materia opłatka 
- chleb. Oby go nam i naszym bliźnim nigdy nie zabrakło, 
obyśmy umieli dzielić go z potrzebującymi! Święty Brat 
Albert, wielki jałmużnik, heroiczny opiekun bezdomnych, 
podpowie nam tutaj, że należy być „dobrym jak chleb” i 
podzielnym jak chleb. 
Opłatek wigilijny jest dla chrześcijanina przede wszystkim 
nawiązaniem do potrzeby spożywania Chleba biblijnego, 
z którym utożsamił się sam Chrystus, czyli do odżywiania 
się Eucharystycznym chlebem. 
Sam fakt dzielenia się chlebem w postaci opłatka był zna-
ny od początków Kościoła. Nie miał on jednak żadnego 
związku z okresem Bożego Narodzenia, raczej bezpośred-
nio odnosił się do Eucharystii. Znano bowiem zwyczaj 
błogosławienia chleba i spożywania go jako rodzaju ko-
munii duchowej. 
Nie można dokładnie określić od kiedy i w jaki sposób 
utrwaliła się w Polsce tradycja dzielenia się opłatkiem w 
dzień wigilijny. Najstarsza wzmianka źródłowa o tej prak-
tyce w polskich rodzinach pochodzi z końca XVIII wieku. 
Na pewno obyczaj ten związany jest trwale z polską trady-
cją od XIX wieku, choć niektóre źródła mówią, że wcze-
śniej. Zwyczaj ten wywodzi się z starochrześcijańskiego 
obrzędu dzielenia i rozdawania chlebów ofiarnych. Były to 
niekonsekrowane chleby, które kościół rozdawał wiernym 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia, aby dzielili się nimi 
na znak przynależności do chrześcijańskiej wspólnoty. 
Dopiero w średniowieczu pojawił się rodzaj pieczywa, 
którego forma przypomina dzisiejsze opłatki. Opłatki za-
wierały symbole religijne i ornamenty roślinne oraz scenki 
z narodzin Jezusa. Opłatki miały swoją symbolikę - miały 
zapewnić domowi dostatek i obfitość chleba, okruch opłat-
ka z wigilijnego stołu wrzucony do studni miał oczyszczać 
wodę, a ludziom zapewnić zdrowie. 
W niektórych regionach Polski opłatkiem obdziela się go-
spodarskie zwierzęta, uważając, że tak wielkiego święta 
powinny dostąpić wszystkie stworzenia. Opłatkiem dzie-
lono się także symbolicznie z duszami zmarłych, składając 
opłatek na dodatkowym talerzu stawianym na wigilijnym 
stole. Zwyczaj ten zachowuje się do dziś w wielu jeszcze 
domach, ale dzielenie opłatkiem dzisiaj jest już wyłącznie 
polskim zwyczajem, jak przypomina nam Cyprian Kamil 
Norwid: 
„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
 
Źródło: www.ppld.co.uk / http://www.bdnp.pl/ 

ZHP  -  Opłatek w POM-ie i przygotowania do 
Obozu Letniego  

Nowy sprzęt obozowy

http://www.ppld.co.uk
http://www.bdnp.pl/
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“Balet Krakus cerró el 2015 con 
actuaciones en colectividades 
amigas”

A principios del mes de diciembre el Balet Krakus ce-
rró el 2015 con actuaciones en colectividades amigas. 
En el 2º Café Cultural organizado por nuestros esti-
mados colegas del Ballet Ikram en la Sociedad Sirio 
Libanesa de Córdoba, interpretando danzas de las re-
giones de Łowicz y Lublin. Con una gran concurren-
cia de público, un ambiente familiar y la destacada 
atención de los colegas del Ikram nuestra institución 
se sintió más que feliz de poder participar en dicho 
evento.

Por otro lado, Krakus se presentó en los festejos por 
el Día Mundial del Euskera –la lengua vasca- en Cór-
doba, invitados por los colegas del Centro Vasco Gure 
Txokoa. Asistieron además a la cena miembros de la 
Comisión Directiva de la Asociación Polaca. De esta 
manera, nuestra casa sigue estrechando lazos con las 
colectividades de Córdoba y sus jóvenes día a día, a 
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CORDOBA través de eventos, danzas y cultura como lo hace des-
de hace años.

“XVIII Congreso de Abuelos y 
Nietos”

La Asociación Polaca de Córdoba participó del “XVI-
II Congreso de Abuelos y Nietos” en el colegio Insti-
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tuto Taborda de la ciudad de Córdoba. El mismo estu-
vo dedicado especialmente a los Abuelos, Bisabuelos 
y Tíos-Abuelos polacos, donde nuestra institución fue 
especialmente invitada y agasajada por la Sra. Laura 
Peyrano, quien es Directora General de la Asociación 
para el Progreso de la Educación, como así también 
por alumnos y docentes de los colegios Instituto “Saúl 
A. Taborda”, Instituto Superior del Profesorado “Dr. 
Antonio Sobral” y “Olga Cossettini”. En dicho even-
to les fueron entregadas medallas y presentes alusi-
vos a los representantes de la colectividad polaca que 
asistieron en lo que consistió en un lindo homenaje a 
nuestros mayores polacos.



Mały Krakus - CORDOBA
El 12 de Diciembre, además de festejar Święty Mi-
kołaj, también se realizó el cierre del ciclo 2015 del 
Mały Krakus!. Con mucha alegría, cada uno de los 
integrantes, recibido su carpeta (con todas las activi-
dades realizadas durante el año), su diploma y suve-
nir. Entregados por las seños Luz Najłowiec y Piru 
Śnieżek.
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Ciekawe witryny w 
internecie

LEGENDY O PIERŚCIENIU 
ŚWIĘTEJ KINGI
           
 Podobnie jak odkrycie soli kamiennej w Bochni i 
Wieliczce osnute zostało piękną legendą związaną z 
postacią św. Kingi, także podwójna legenda dotyczy 
losu pierścienia, który św. Kinga wrzuciła na znak 
przyjęcia na własność darowanej jej przez ojca kró-
la Belę IV kopalni w Marmarosz Sziget, a który to 
pierścień znalazł się w cudowny sposób w pierwszej 
bryle soli wykopanej w Bochni i w Wieliczce.

A/ LEGENDA WIELICKA

            Legenda ta mówi, że św. Kinga w drodze z 
Wojnicza do Krakowa znużona konną jazdą prosiła o 
odpoczynek dla siebie i towarzyszącego jej orszaku. 
Na odpoczynek wybrano leśną polanę. Na niej roz-
bito namiot dla Kingi, w którym opanował ją szyb-
ki i głęboki sen. W tym czasie nastąpiły podziemne 
wstrząsy, dały się słyszeć dudnienia i trzaski, ludzi i 
zwierzęta opanował lęk, a na skraju polany obsunęła 
się ziemia. Przebudzono więc Kingę, powiadamiając 
ją o nadzwyczajnym zdarzeniu. Ona oprzytomniaw-
szy, poleciła górnikom założyć odpowiednie narzę-
dzia i dokonać wykopu szybu. Robotnicy na polece-
nie młodocianej królewny raźno zabrali się do pracy. 
Na polecenie Wojciecha Stampoczyca ustawiono pro-
wizoryczne ławy, by Kinga siedząc mogła przyglądać 
się wraz z innymi wynikom szybko przebiegającej 
pracy. W pewnym momencie łopata jednego z górni-
ków natrafiła w głębi ziemi na litą skałę. Na polecenie 

bł. Kingi przy pomocy kołowrotu wyciągnięto wielką 
bryłę kryształowej soli. Kinga kazała tę bryłę rozbić 
młotami. Po rozbiciu zauważyli, że w bryle soli znaj-
dował się pierścień bł. Kingi, wrzucony przez nią na 
Węgrzech do kopalni w Marmarosz Sziget. Wtedy 
Kinga wraz z otoczeniem upadła na kolana i dzięko-
wała Bogu za tak wielki dar dla Polski i za sposób, w 
jaki Bóg sprawił, że Polska została ubogacona solą z 
Węgier.
            Świętosławowi, górnikowi, który pierwszy 
natrafił na bryłę soli bł. Kinga obiecała urząd żupni-
ka solnego i ofiarowała mu swój pierścień wydoby-
ty z bryły soli, aby służył niewiastom jego rodu po 
wszystkie czasy, podobnie jak sól będzie służyć jako 
drogocenne wiano mieszkańcom całej Polski.
            Najstarsze dokumenty dotyczące historycznych 
faktów związanych z kopalnią w Wieliczce stwier-
dzają, iż jednym z najstarszych szybów wielickiej ko-
palni był szyb „Świętosławski”, a pierwszy wielicki 
żupnik znany z historii był człowiek imieniem Świę-
tosław[1].
            Tak więc wokół historycznych faktów i osób 
zrodziła się piękna, nie pozbawiona przekonywują-
cych okoliczności legenda, która miała za zadanie 
uzupełnić to, czego do końca nie wypowiedziała hi-
storia.

 
B/ LEGENDA BOCHEńSKA
             Jakkolwiek legenda ta znajduje się wśród 
legend wielickich, to jednak niektórzy zaliczają ją do 
legend mówiących o odnalezieniu soli kamiennej w 
Bochni[2].
            Legenda ta mówi, że w czasie, kiedy do Pol-
ski przybyła św. Kinga jako przyszła małżonka księ-
cia krakowsko sandomierskiego Bolesława, zarówno 
Bochnia, jak i Wieliczka słynęły już ze swych warzel-
ni soli.
            Z biegiem lat surowica solna w źródłach coraz 
bardziej wyczerpywała się.
            Ludność miejscowa kopała w różnych miejscach 

Solna rzeźba Świętej Kingi i górników w kopalni soli w 
Wieliczce ilustrująca legendę o pierścieniu Świętej Kingi 
https://pl.wikipedia.org
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studnie, szukając nowych źródeł solnych, ale zamiast 
na źródła solne, natrafiała na iły, gliny, piasek, słodką 
wodę. Pewnego razu przybyła do Bochni św. Kinga, 
dostrzegła strapienie i daremne wysiłki mieszkańców 
Bochni, związane z poszukiwaniem źródeł solnych. 
Księżna Kinga na skutek wewnętrznego głosu upa-
trzyła sobie ogród jednego szewca. Chciała kupić ten 
ogród, ale szewc z szacunku do księżnej ofiarował jej 
ogród na własność.
            W tym ogródku św. Kinga poleciła kopać stud-
nię, w której dokopano się soli kamiennej, a kiedy 
wydobyto pierwszą bryłę soli, św. Kinga rozpoznała 
w niej znajdujący się jej pierścień, który wrzuciła do 
kopalni w Marmarosz Sziget na Węgrzech. Poleciła 
górnikom wydłubać pierścień nie rozbijając samej 
bryły solnej.
            Bryłę soli zabrała na zamek do Krakowa, a 
pierścień za zgodą swego małżonka ofiarowała gór-
nikom, którzy wydobyli go z szybu. Był to pierścień 
ze szczerego złota. Górnik Klemens, który stał się 
posiadaczem tego pierścienia długo zastanawiał się 
wraz ze swoją żoną Małgorzatą, w jaki sposób zabez-
pieczyć tak kosztowny pierścień przed okiem ludzi 
zazdrosnych, którzy mogli pozbawić ich tego skarbu.
            Wreszcie szczęśliwi z posiadanego skarbu, a za-
razem pełni obaw o jego bezpieczeństwo postanowili, 
że skoro posiadają w domu dwa złote i dwa srebrne 
pieniążki, to mogą je przekazać wraz z pierścieniem 
otrzymanym od św. Kingi złotnikowi w Krakowie, 
który sporządzi ze stopu sześć obrączek z niebieskim 
oczkiem dla ich sześciu urodnych córek. W ten spo-
sób nikt nie będzie w stanie ograbić ich z bogatego i 
tak bardzo pamiątkowego podarku. Jak zaplanowali, 
tak też się stało. W krótkim czasie na palcach ich có-
rek pojawiły się złote obrączki z niebieskim oczkiem. 
Rodzice polecili swoim córkom, by w przyszłości 
przekazywały ten wielki skarb swoim dzieciom[3].
            Źródła milczą na temat legendarnego pierścienia, 
historycy nie wspominają o losie pierścienia św. 
Kingi odnalezionego w bryle soli, a fakty historyczne 
przeczą okolicznościom wzmiankowanym w wyżej 
podanej legendzie.
            Pierścień św. Kingi wrzucony do kopalni 
Marmarosz Sziget na Węgrzech nie mógł być odkryty 
w Wieliczce w czasie przybycia św. Kingi do Polski, 
gdyż po uroczystościach powitalnych w Wiśniczu or-
szak książęcy udał się do Sandomierza.
            Po roku 1238 kiedy zmarł książę śląski Henryk 
Brodaty, opiekun małoletniego Bolesława, a zarazem 
panujący w księstwie krakowsko sandomierskim, 
księstwo krakowskie i sam Kraków opanował i zajął 

stryj Bolesława Wstydliwego książę Konrad Mazo-
wiecki. Natomiast Bolesław Wstydliwy przebywał w 
tym czasie ze swoją świtą na zamku w Sandomierzu.
            Nie mogła też Kinga przybyć do Bochni z Kra-
kowa, ponieważ po pierwszym najeździe Tatarów na 
Polskę w r. 1241 cały Kraków z wyjątkiem kościoła 
św. Andrzeja został zniszczony, a zamek na Wawelu 
uległ pożarowi wznieconemu przez Tatarów. Wpraw-
dzie Konrad Mazowiecki odbudował zamek książąt 
krakowskich, ale w dobie walk o władzę w księstwie 
krakowskim między wojskami księcia Bolesława a 
wojskami księcia Konrada zamek został częściowo 
zniszczony, tak, że nie nadawał się na razie do za-
mieszkania.
            W latach, kiedy źródła historyczne wskazują 
na odkrycie soli kamiennej w Bochni i w Wieliczce 
/1251 - 1252/ para książęca Bolesław i Kinga przeby-
wali w Nowym Mieście Korczynie.
            W legendach o pierścieniu św. Kingi dostrzega-
my sprzeczności z faktami historycznymi, z którymi 
twórcy legend nie bardzo się liczyli.
            Jak wynika z najstarszych żywotów św. Kingi 
z zeznań świadków w procesach beatyfikacyjnych i 
niedokończonym procesie kanonizacyjnym, św. Kin-
ga nie przywiązywała się do dóbr tego świata, dlatego 
bez większych wahań ofiarowywała potrzebującym 
środki materialne. św. Kinga odznaczała się wielkim 
poczuciem odpowiedzialności za warunki duchowe i 
materialne swoich podwładnych. Wiadomo jak szczo-
drze obdarowywała ludzi potrzebujących, ubogich, 
wdowy, sieroty, chorych, ubogie panny na wydaniu.
            Osobiście występowała w sądach w obronie 
uciśnionych, których nie stać było na pozyskanie so-
bie sędziów bogatymi darami. Legenda o pierścieniu 
tę prawdę o dobroci św. Kingi podkreśla i wskazu-
je na hojną dłoń księżnej oraz wielką troskę o dobro 
poddanych w księstwie krakowsko sandomierskim, 
pragnienie dobra dla całej Polski, dla wszystkich jej 
mieszkańców.
[1] Dobkiewiczowa, dz.cyt. s. 22.
[2]j.w. s. 134-135; Majka, dz.cyt. s. 8-12.
[3] Majka, dz.cyt. s. j.w.

Źródło: http://www.klaryski.stary.sacz.pl/

http://www.klaryski.stary.sacz.pl/
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Asociación Polonesa Nicolás Copérnico
Último almuerzo festejando fin de año compartido con más de 100 personas… QUE SE REPITA! 
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Para publicitar en Glos Polski: glospolski@gmail.com  

POLONIA FÚTBOL CLUB
A R G E N T I N A
www.poloniafc.com.ar

http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar

Harcerstwo Argentyna
upranet.com.ar

http://www.buenosaires.msz.gov.pl/

ESCRIBANIA
STANKIEWICZ

Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado

Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962

Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal

Conozca con nosotros los románticos rincones de                                                                                                                                               
nuestro país - POLONIA
Salidas grupales e   individuales

       Suipacha 472 Piso 3 
Of. 318 - Buenos Aires
Tel/Fax: 4326-1090
ejaniak@agaturviajes.
com.ar
www.agaturviajes.
com.ar
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OPŁATEK W OGNISKU POLSKIM

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku o godz. 13-tej 
po Mszy Swiętej w  Kościele  Polskim, ul Mansilla 
3847. C.A.B.A, odbędzie się tradycyjny ”OPŁA-
TEK” połączony z obiadem na który serdecznie za-
prasza zarząd Stow. Ogniska Polskiego.

Zgłoszenia: Siedziba Ogniska Polskiego, Gorriti 
3972 - 1- piętro.

Tel: 4862-9993 w każdy piątek od godz. 18.00 do 
23.00.

Zgłoszenia prywatne na tel: 

Pani Krystyna  4709-5354

Pani Laura:       4657-3370
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Ya comenzó la inscripción para la 
JMJ Kraków 2016

La inscripción debe realizarse on-line en la página www.
krakow2016.com, completando el formulario de inscrip-
ción. Se puede participar como peregrino o como volun-
tario internacional.
Para los peregrinos la inscripción se debe realizar por gru-
po y el proceso se compone de dos fases:

FASE I: Inscripción de un grupo.

En el sistema de inscripción no se requerirán los datos per-
sonales de todos los integrantes del grupo.

Deberá indicarse solamente:

1. Nombre del grupo

2. Nación / Ciudad

3. Lengua Materna

4. Nº previsto de participantes

5. Datos de un responsable  y un vice-responsable 
del grupo (serán las personas de contacto)

6. Los grupos que deseen participar en los Días 
previos en las Diócesis (20-25 de julio de 
2016) deberán marcarlo en esta fase en el lugar 
correspondiente.

El responsable del grupo deberá contactarse con 
aquella Diócesis que les interese para  informarse 
acerca de las posibilidades de estadía del grupo 
en ese lugar y el posible costo de la participación 
por los 5 días.

FASE II: 

En esta fase se deberán proporcionar datos sobre el 
modo en que llegarán a Cracovia y como saldrán luego 
de finalizada la JMJ.
 Costo para los peregrinos por  la participación en la 
JMJ del 25/07/2016 a 1/08/2016  (8 días): 190 usd + 10 
euros

(cont. pag. 23)

 “Jesucristo es el rostro de la misericordia del 
padre. En la “plenitud del tiempo”, cuando 
todo estaba dispuesto según  su plan de 
salvación, él envió a su hijo nacido de la virgen 
María para revelarnos de manera definitiva su 
amor. Quien lo ve a él, ve al padre”. (Mv 1)

Queridos hermanos y amigos: al celebrar y recordar 
la Natividad de Nuestros Señor Jesucristo, podamos 
revestirnos de entrañas de misericordia y así experi-
mentar el amor de Dios que consuela, que perdona 
y ofrece esperanza. Los tendré presente en la Euca-
ristía de la Nochebuena. Es mi deseo y augurio para 
esta Navidad y la bendición de Dios para el 2016.

Pbro. Nelson José Calderón, hsicm.
 Diciembre de 2015.

Bóg się rodzi, moc truchleje…
Szczęśliwego Bożego Narodzenia i pomyślnego 

nowego roku, 
życzy

Bartłomiej Stanisław Moszoro
Konsul Honorowy RP
Rosario - Argentyna
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PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 
GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por favor 
escannear el ticket y enviar a: secretaria@upranet.com.ar 

colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI
Muchas gracias!

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-
RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 
W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-
LOWANIE ABONAMENTU.

Serdecznie dziękujemy Redakcja 

190 usd : incluye alojamiento, comida, seguro médico,  
transporte y mochila del peregrino + 10 euros como  Fon-
do de Solidaridad  (destinados para el apoyo de participan-
tes de los países más pobres).
Definiciones de los conceptos incluidos:
Alojamiento  
Alojamiento en casa de familia, escuela o camping. 
En el alojamiento está incluido el desayuno que será entre-
gado a través de un ticket de alojamiento.
Comida 
Durante la JMJ serán distribuidos los tickets de comidas 
para la alimentación diaria (la primera de día y la segunda 
de noche). 
Seguro médico
Seguro que cubre todo el periodo contratado de residencia 
en la JMJ.
Transporte
El peregrino podrá utilizar el transporte público urbano 
desde los lugares del alojamiento a los diferentes lugares 
de los diferentes eventos de la JMJ.
Mochila del Peregrino
Materiales religiosos-informativos y otros productos im-
prescindibles para participar de la JMJ

Para quienes tengan vocación de servicio y quieran traba-
jar como voluntarios internacionales la inscripción tiene 
lugar en el mismo sistema, pero a través de un modulo 
diferente y si resultan elegidos podrán estar 15 días colab-
orando en Cracovia a un costo realmente simbólico. 
Costo por la participación de los voluntarios en la JMJ 
durante las últimas dos semanas de Julio 2016: 100 usd 
+ 10 euros
100 usd: incluye alojamiento, comida, seguro médico,  
transporte y mochila del peregrino +  10 euros como  Fon-
do de Solidaridad  (destinados para el apoyo de partici-
pantes de los países más pobres)

śP
TADEUSZ BORTNOWSKI

Urodzony 26-go maja 1934 w Chotznicze - 
Wilno

Oficer działu Propagandy - Referat Filmowy 
2-go Korpusu

W Argentynie pracował w komunikatach 
filmowych 

„Sucesos Argentinos” -  

Wieloletni członek SPK.
Zmarł 21 listopada 2015

C z e ś ć  J e g o  P a m i ę c i !

Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów w Argentynie
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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 de Ayuda Social SOS: martes y viernes 16:00 - 
20:00.    Tel. 4774-7621
- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes 
19:00 - 22:30. 
- Biblioteka I. Domeyko: martes y viernes 17:00 - 20:00. 
Tel. 4774-2212.
- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 4899-
0937, e-mail: klubpolski@hotmail.com
- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y 
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.
- Asociación „Polskie Stowarzyszenie Absolwentów” PSA: 
martes y viernes 18:00 a 20:00, e-mail:
graduadospolacos@gmail.com

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.

GŁOS POLSKI
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 
poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 
otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-
matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-
mówionych. 
Us ług i  ko responden tów o raz  p racowników 
Głosu  Po l sk iego  są  n i eodp ła tne .

CENY PRENUMERATY 2015:

Półroczna: $182.- 
Numer pojedynczy: $31.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $80.- 
CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SEC-
CIONES, A NUESTROS COLABORADO-

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 
Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-
te por correo electrónico a la siguiente dir.
glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 
de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 
entregarse con 40 días de anticipación a la fe-
cha de realización del mismo, de lo contrario no 
podemos garantizar su impresión en forma anti-
cipada.
         

Muchas gracias, La Redacción.

La magia de la cocina polaca en 
pleno corazón de Palermo: 

J. L. Borges 2076 - tel: 4775-3950
info@krakow-resto.com.ar

De Christian J. Valtolina
Moliere 2924 C1419CMB 
Capital Federal                             
Tel/fax 4644 2960
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