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San Juan Pablo II, un hom-
bre de profunda espirituali-

dad, recordó el Papa 
Francisco

Sabado 22 Oct 2016 | 20:50 pm

Ciudad del Vaticano (AICA): “Hace exactamente treinta y ocho años, 
casi a esta hora, en esta Plaza resonaban las palabras, dirigidas a los 
hombres de todo el mundo: ¡No tengan miedo!... Abran, aún más 
abran de par en par las puertas a Cristo”, recordó esta mañana el papa 
Francisco en el día de la memoria litúrgica de san Juan Pablo II. “Estas 
palabras -añadió el pontífice- las pronunció al comienzo de su pontif-
icado, Juan Pablo II, Papa de profunda espiritualidad, plasmada por 
la milenaria herencia de la historia y de la cultura polaca transmitida 
en el espíritu de fe, de generación en generación”.
Fuente: http://www.aica.org/
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Dzień Papieski
El domingo 9 de octubre se festejó en Varsovia la 
16° edición del día del Papa. Esta celebración se 
realiza en honor al pontificado de Juan Pablo II y 
es organizada por la Fundación Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. 

Juan Pablo II fue y sigue siendo una figura importante 
en la vida de los polacos. Cerca de 200 jóvenes de la 
fundación se encargaron de la organización del Dzień 
Papieski, que comenzó con una misa en la Catedral 
del Ejército Polaco. Posteriormente se realizó una 
marcha con cantos, banderas y globos por las calles 
del Stare Miasto en la que se invitaba al público a 
sumarse al festejo. Además, en la calle que lleva al 
centro del barrio antiguo, Krakowskie Przedmieście, 
durante todo el día se armó una zona con juegos para 
los más chicos.

El día terminó con la presentación del grupo musical 
de la Fundación en un escenario cerca de la Iglesia 
de Santa Ana. A pesar de la lluvia, un gran número 
de personas se hizo presente en el cierre, en el que se 
enfatizó sobre la importancia de ayudar al prójimo. 
En esta oportunidad, la celebración no sólo se centró 
en Juan Pablo II, sino que también se incluyó a 
Benedicto XVI y al Papa Francisco. Además, durante 
toda la jornada se recaudó plata en la calle y a través 
de mensajes de texto, para que la Fundación Dzieło 
Nowego Tysiąclecia pueda seguir brindando becas a 
estudiantes polacos que viven allí o en otros países 
del mundo. 

Si bien el evento tuvo lugar el domingo, en los días 
previos hubo también importantes actividades. El 
viernes por la noche se realizó un concierto de gala 
en la Iglesia Seminarista en el que participaron 
destacados músicos y cantantes, entre ellos quienes 
interpretaron la canción oficial de la Jornada Mundial 
de la Juventud, que tuvo lugar en Cracovia en julio 
pasado. El sábado tuvo lugar en el Castillo Real 
la entrega de los premios TOTUS, que otorga un 
reconocimiento a personalidades destacadas en la 
labor católica y la ayuda a los necesitados en Polonia. 
Ambos eventos fueron organizados por la Fundación 
y transmitidos por la televisión polaca, lo que marca 
la importancia que tienen estas actividades en la 
sociedad. 

Enrique Mackiewicz

WIELCY LUDZIE UMIERAJĄ 
MŁODO

Andrzeja Wajdę poznałem ponad ćwierć wieku temu, 
dzięki poleceniu Ks. Prof. Janusza Pasierba, którego 
też już z nami nie ma. Wspominam o Januszu, nie 
tylko dlatego, że mnie z Andrzejem poznał (a było w 
kawiarni Telimena w Warszawie), ale, dlatego że ci 
dwaj wielcy ludzie mieli jedną ważną wspólną cechę: 
obaj umarli młodo. Brzmi to jak paradoks, ale są lu-
dzie, którzy do końca życia zachowują młodzieńczą 
werwę, otwartość i świeżość umysłu. Ciało się sta-
rzeje, wypowiada posłuszeństwo, a umysł jak u dwu-
dziestolatka, pełen pomysłów, twórczego fermentu i 
planów na przyszłość. A w dodatku owa młodzieńcza 
kreatywność wzbogacona jest olbrzymią wiedzą, mą-
drością i doświadczeniem wielu lat – trudno o lepsze 
połączenie. Najbliższy Jego sercu był chyba Kraków, 
potem Warszawa i Gdańsk. Kiedy spotkaliśmy się po 
raz pierwszy, Andrzej przyjął moje zaproszenie do 
objęcia patronatem honorowym Fundacji Theatrum 
Gedanense, która wówczas zainicjowała projekt bu-
dowy Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku . W na-
tłoku spraw w tym pierwszym okresie wykazywał 
jednak pewną rezerwę i dopiero po paru latach, kie-
dy przekonał się, że idea nie jest słomianym zapałem 
grupki szaleńców i ma szanse realizacji, Jego zaan-

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo_7bF7c_PAhXNbZoKHdJnBBMQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fdzielo.pl%2F&usg=AFQjCNF7ug0bifHdEPBSq1X23wa4MjpTGA&bvm=bv.135258522,d.bGg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo_7bF7c_PAhXNbZoKHdJnBBMQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fdzielo.pl%2F&usg=AFQjCNF7ug0bifHdEPBSq1X23wa4MjpTGA&bvm=bv.135258522,d.bGg
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Fallece Frédéric Chopin, compositor polaco y virtuo-
so del piano de la época Romántica que escribió so-
bre todo piezas para piano. No hay un acuerdo acerca 
de la fecha de su nacimiento, pero se sabe que fue 
en 1810, en Varsovia. Desde niño se destacó en la 
música. Siendo considerado un prodigio, escribió su 
primera pieza a los 7 años. A los 8 años ya tocaba 
el piano con maestría e improvisaba y componía sin 
problemas; dio su primer concierto público el 24 de 
febrero de 1818. También desde niño sufriría de una 
delicada salud, la cual lo llevaría a soportar frecuen-
tes sangrías. Entraría a estudiar en el Conservatorio. 
Para 1829 su prestigio como compositor y pianista 
ya traspasaba las fronteras de Polonia. Emprendió un 
viaje por Europa para completar su educación, dejan-
do Varsovia a los 20 años, tan solo un mes antes del 
estallido del Levantamiento de Noviembre, una rebe-
lión armada contra el dominio ruso en Polonia.A los 
21 años se establece en Paris. Ahí realizó un exitoso 
primer concierto el 26 de febrero de 1832. Durante 
los siguientes 18 años de su vida daría solo 30 presen-
taciones públicas, prefiriendo la atmósfera más íntima 
de su estudio. Se mantuvo vendiendo sus composicio-
nes y dando clases de piano. Su mala salud lo llevó, 
por recomendación de su doctor, a visitar Mallorca 
(España). Ahí escribió con mucha productividad, pero 
también se confirmó la enfermedad que había contraí-
do: tuberculosis.  Falleció el 17 de octubre de 1849, a 
los 39 años. Se le enterró en el Cementerio Pére-La-
chaise en Paris. Obedeciendo su última voluntad, se 
extrajo su corazón y se lo depositó en la Iglesia de la 
Santa Cruz de Varsovia.

Fuente:ht tp: / /www.impacto.net .pe/efemeri -
des-17-de-octubre-2/

źródło: Pauza Akademicka (Tygodnik Polskiej Aka-
demii Umiejętności)
Fot. SAM MIRCOVICH/REUTERS/FORUM

gażowanie wzrosło. Swoim patronatem objął również 
działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, 
kontynuatora Fundacji. Bywał razem z Krystyną Za-
chwatowicz na naszych imprezach promocyjnych, na 
wydarzeniach artystycznych i festiwalach. Przywoził 
przedstawienia swoich studentów (z Krakowa), brał 
udział w spotkaniach i dyskusjach. 14 września 2009 
roku, przed uroczystością wmurowania kamienia wę-
gielnego, z wielkim zapałem wyreżyserował pamięt-
ne widowisko teatralne „Aktorzy przyjechali”, gdzie 
na ponad dwudziestu scenach blisko setka sławnych 
aktorów odegrała scenki z Szekspira. Przyszło ok. 
10 000 widzów! Pod tytułem „Zwięzła kronika cza-
su” powstał potem film w Jego reżyserii, tym razem 
z okazji otwarcia Teatru 19 września 2014 roku. Po-
wszechnie znany jest Jego wkład w utworzenie Mu-
zeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krako-
wie, którego powstania był inicjatorem. Stosunkowo 
mniej wiadomo o Jego udziale w powstaniu Teatru 
Szekspirowskiego. Był wielkim promotorem naszej 
idei, także architektury naszego teatru, która go za-
chwyciła. Zwykł mawiać, że dzieło Renato Rizziego 
jest jedynym znanym Mu dziełem architektury, które 
ma w sobie olbrzymi potencjał teatralny, wręcz jawi 
się jako aktor. Cieszył się z naszych sukcesów, pocie-
szał w ciężkich chwilach. Bardzo bolał nad sytuacją 
w kraju i nie potrafił zrozumieć, skąd wypłynęło tyle 
nienawiści, chamstwa i głupoty. Nie akceptował po-
stawy niszczenia dorobku wolnej Polski i był w tym 
– razem z Krystyną – niezłomny. Ostatni raz widzieli-
śmy się we wrześniu tego roku podczas Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni. Rozmowa była krótka, a dotyczyła 
planów na przyszły rok: Andrzej miał otwierać wielki 
europejski kongres szekspirowski. Mówił też – jak 
zwykle – o kolejnym filmie. Ale cóż, umarł nagle i 
stanowczo za młodo. Będzie Go nam bardzo brako-
wało jako Przyjaciela, Człowieka i Twórcy. 

JERZY LIMON
Gdański Teatr Szekspirowski

http://www.impacto.net.pe/efemerides-17-de-octubre-2/
http://www.impacto.net.pe/efemerides-17-de-octubre-2/
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Elżbieta Niewiadomska Bogusławlewicz

Elżbieta Niewiadomska (ur. w 1918 we Lwowie, 
zm. 7 listopada 1986 w Buenos Aires) – lwowianka, 
aktorka, tancerka, choreograf, zesłana na Syberię, 
żołnierz II korpusu, występy na froncie pod Monte 
Cassino, po wojnie zamieszkała w Argentynie gdzie 
organizowała kulturalne życie emigracyjne.
Elżbieta Niewiadomska Bogusławlewicz urodziła się 
we Lwowie w 1918 r. Ojciec Mirosław Prus Niewia-
domski (ur. w 1886, zm. w 1925) syn Mieczysława 
i Ludmiły z bar. Smirzic. Matka Wanda Gryf Skrzy-
szowska (ur. w 1897, zm. w 1989) córka Władysława 
i Heleny z d. Łabędź Horoszewicz. Siostra Krystyna 
(1921-1997).
Matura i studia choreograficzne w Szkole Sztu-
ki Dramatycznej i Tańca Klasycznego we Lwowie. 
Debiutowała w zespole baletowym opery i operetki 
lwowskiej. Po wybuchu wojny wywieziona przez 
Sowietów na Syberię. W 1941 r. po uwolnieniu z ła-
gru dostała się do Buzułuku i następnie Teheranu. W 
zespole rewiowym Feliksa Konarskiego (Ref-Ren) 
przemierzała Bliski Wschód (Irak, Syria, Palestyna, 
Egipt) z 5 dywizją II Korpusu gen. Władysława An-
dersa. We Włoszech uczestniczyła w bitwie o Monte 
Cassino. Melchior Wańkowicz pisze o Elżbiecie Nie-
wiadomskiej w swej książce „Monte Cassino”. Po 
wojnie przez Niemcy i Anglię wyjechała w 1948 r. do 
Argentyny. 6 lipca 1956 r. wyszła za mąż za wycho-
wanka Korpusu Kadetów i tancerza Mariana Bogu-
sławlewicza. Pracowała jako ekspert w firmie kosme-
tycznej Helen Rubinstein.
Początkowo należała do zespołu teatru dramatycz-
nego i pracowała jako tancerka. W 1949 r. założyła 
w Buenos Aires zespół taneczny „Nasz Balet”. Ze-
spół założono pod egidą Polskiej Macierzy Szkolnej, 
z czasem stał się częścią Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów. Kierowała nim wraz z mężem nie-
przerwanie przez 35 lat. Odnosili wielkie sukcesy 
artystyczne w całej Argentynie. Występowali m.in. 
w Cordobie, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Ve-
nado Tuerto, Misiones, Olivos. Zdobywali przychyl-
ność Argentyńczyków i szerzyli sympatię dla Polski. 
Zmarła w Buenos Aires 7.11.1986 r. Żegnana przez 
tysiące rodaków. Powiedziano, że „… do słownictwa 
polskiego w Argentynie należałoby dodać słowo Ela 
jako synonim wielkiego patriotyzmu, wielkiej ofiar-
ności, wielkiego poświęcenia i wielkiego talentu…”. 
Pochowana na cmentarzu Jardin w Pablo Nogues.
ź r ó d ł o : h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
El%C5%BCbieta_Niewiadomska

30 LAT BEZ CIOCI ELI...

ELŻBIETA NIEWIADOMSKA-BOGUSŁAWLEWICZ

 Z Ciocią Elą związana jestem od urodzenia.  Jako 
chrzestna matka mojego brata,  a Wujek Marian Bo-
gusławlewicz moich chrzestnym ojcem, byliśmy z 
Nimi zawsze bardzo blisko i od dzieciństwa pamię-
tam  Ich jako bardzo  kochanych dla nas Ciocię i Wuj-
ka.

 Dużo mogłabym pisać o wspomnieniach z dzieciń-
stwa i wspólnie przeżytych chwilach, razem spędzo-
nych wakacjach, ale ważniejsze jest wspomnienie o 
Cioci Eli jako artystki, wychowawczyni młodzieży, 
Założycielki i długoletniej Kierowniczki  najbardziej 
reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Folklorystycz-
nego w Argentynie, który powstał przy Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej, później działał pod protektoratem 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, a z czasem 
stał się Sekcją Związku Polaków w Argentynie. Z 
biegiem lat, „Nasz Balet” coraz bardziej powiększa 
zakres swojej działalności. Na wszystkich uroczysto-



(5218)                                            Głos Polski Buenos Aires, Nr 10 / 2016                                                Str. 5
(ze str. 4) 
ściach, tak centralnych jak i towarzystw w różnych 
miejscowościach, niezawodnie występuje, uświetnia-
jąc je.                                                                                                         

Elżbieta Niewiadomska-Bogusławlewicz była nie 
tylko niezwykle utalentowaną artystką, tancerką i 
choreografem. Należy podklreślić także Jej rolę jako 
wychowawczyni młodzieży, która przychodząc na 
próby i koncerty, bywała w Jej towarzystwie i pod Jej 
kierunkiem kilka razy w tygodniu. Dla każdego miała 
odpowiednią radę w każdej dziedzinie życia. Bardzo 
często młodzi otwarcie rozmawiali z Nią o codzien-
nych swoich osobistych  sprawach życiowych, i dzie-
lili się z Nią swoimi problemami. Każdemu  potrafiła 
poradzić  i nie raz uzyskać poprawę.  Młodzi wołali 
na nią „Ciocia Ela”.

 Niezwykła postać, energiczna, wymagająca w pracy 
artystycznej, co powodowało że młodzież bardzo się 
starała aby coraz lepiej tańczyć, przez co zespół zy-
skał coraz lepszy poziom artystyczny.

Tym bardziej godna jest podziwu i wielkiego uznania, 
gdyż pracę rozpoczęła w ciężkich powojennych wa-
runkach, kiedy nie było nagrań wideo,internetu, ani 
możliwości dostania jakiegokolwiek materiału.

Ciocia Ela sama chodziła po sklepach, wybierała i ku-
powała odpowiednie materiały do szycia kostiumów 
tutaj, w Argentynie, bo nie było innej możliwości.

 Była kochaną, cenioną i szanowaną nie tylko przez 
swoich uczni i bliskich, ale także przez najwyższe 
władze Polskich Organizacji i Związku Polaków, 
którzy Ją wspierali we wszystkich swoich projektach 
i inicjatywach. Miała wolną rękę do organizowania 
imprez według własnego uznania, którymi się 
wszyscy cieszyliśmi, młodzi i starzy, i nikt nawet 
by nie śmiał nic zaprzeczyć. Wręcz przeciwnie, całe 
społeczeństwo dziękowało Jej za to i niecierpliwie 
czekało na następny występ, Rewię lub Bal 
Naszego Baletu, które pełna energii organizowała i 
prowadziła z mężem Marianem i Dr. Zbigniewem 
Kapturkiewiczem, Kierownikiem Muzycznym 
Naszego Baletu. Były to cudowne, pełne barw imprezy 
i spektakle, które ożywiały nasze życie społeczne.

Jej autorytet sięgał daleko poza granicami „Naszego 
Baletu” i centralnego Domu Polskiego na Serrano. 
Była respektowana jako ważna osobistość naszego 
społeczeństwa na całym terenie Argentyny, od 

Comodoro Rivadavia do Misiones, gdzie była tak 
bardzo mile przyjmowana wraz z Baletem wiele razy. 
Zasłużyła na to, nie tylko ciężką pracą, ale także 
poprzez swoją postawę, uczciwość i  patriotyzm, 
który nie tylko udowadnia się w słowach przemówień, 
ale raczej w czynach i codziennym zachowaniu. 
Pracowała bezinteresownie, czasem dokładając 
pieniądze z własnej kieszeni, jak zresztą wiele 
naszych ojców, dziadków i innych osób naszego 
społeczeństwa wiele lat temu. 

Wyszkoliła niezlicznoną ilość zespołów nowego 
narybku – młodzież wyrastała, zakładała rodziny, 
odchodziła... i wstępowali nowi.

Byli uczniowie Cioci Eli, z uśmiechem na twarzy 
napewno wspominają Jej wymagające okrzyki na 
dawnej „Sali Teatralnej” (dziś noszącej Jej imię)” :  
„Stopy wyciągnięte!!”, „Jeszcze raz od początku!”,  
„Chłopcy mocno przytupać!”, „Ręce wyciągnięte do 
góry, a nie jak kiełbasy!”

 Kto tańczył w Zespole w tamtych latach, napewno 
ma też wyryte w pamięci stuk drewnianej podłogi 
Sali Teatralnej, przepełnionej młodzieżą po brzegi, 
tyle, że bardzo często jedna grupa próbowała jeden 
taniec na Sali, a druga grupa szlifowała kroki i 
figury na korytarzu, tworząc wielką grupę młodych 
ćwiczących różne tańce na raz.

 Mija 30 lat od odejścia Cioci Eli, jednak myślę 
że Ona nadal jest obecna na próbach. Jej praca 
zaowocowała tak glęboko, że Jej uczennice godnie 
potrafiły kolejnie Ją nastąpić i utrwalić Jej pracę.  Jej 
dzieła choreograficzne są wspominane przez byłych 
uczniów a także przez widzów z tamtych lat do 
dziś. Niektóre z nich nadal są obecne w repertuarze 
„Naszego Baletu”.

Dziś w zespole tańczą już dzieci i wnuki uczniów i 
uczennic Cioci Eli. To Jej zasługa, że potrafiła tak 
głęboko przekazać miłość do Ojczystego Folkloru i 
Kultury.

Kiedy odeszła, na pożegnalnym przemówieniu, 
powiedziano że do słownictwa Polskiego w 
Argentynie należałoby dodać słowo „Ela” jako 
synonim wielkiego patriotyzmu, wielkiej ofiarności, 
wielkiego poświęcenia i wielkiego talentu…”. I tak 
jest. 

 Krystyna Prażmowska
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IRENA NAWROT (1927 Toruń – 
2016 Bahía Blanca)

Poznałem Irenę kiedy w 1946r, w tym samym 
wagonie kolejowym uciekaliśmy z Polski, każde z 
nas ze swoją matką i siostrą, aby we Włoszech połą-
czyć się z naszymi ojcami należącymi do Armii gen. 
Andersa. 

Wiele lat później spotkaliśmy się w Argenty-
nie, gdzie połączyła nas praca społeczna w Bibliotece 
Domeyki, w Kółku Literackim Metafora i na wydzia-
le prawa uniwersytetu UBA gdzie na prośbę Amba-
sady RP byliśmy egzaminatorami z języka polskiego 
przy katedrze Tłumacza Przysięgłego.

Irena przez długie lata pracowała w Sekcji 
Opieki Społecznej (SOS), była prezesem Biblioteki 
Domeyki (1991-1998) gdzie rozpoczęła tworzenie 
bazy danych na temat Polski i Polaków w Argenty-
nie, była członkiem komitetu redakcyjnego Głosu 
Polskiego gdzie pojawiały się często jej artykuły, 
członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Absol-
wentów (PSA), oraz bardzo cenioną nauczycielką ję-
zyka polskiego. 

W  Kółku Literackim Metafora które założyła 
w 1995r i prowadziła do 2008r, reżyserowała sztuki 
teatralne, m.in. Polowanie na lisa (Mrożka), Zielona 
gęś (Gałczyńskiego), Farrago (Amejko). Przygoto-
wała tam też wiele wieczorów literackich i poetyc-
kich znanych polskich autorów: Mickiewicza, Miło-
sza, Szymborskiej, Gombrowicza, Wyspiańskiego, 
Herberta, Tokarczuk, Reymonta, Tuwima, Brzechwy, 
Makuszyńskiego, Kapuścińskiego, Różewicza, Tet-
majera, Lechońa, Staffa, Leśmiana, Boya Żeleńskie-
go i innych.

Za swą pracę społeczną i wybitne zasługi w 
rozpowszechniania kultury polskej, została odzna-
czona przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Srebr-
nym Krzyżem Zasługi oraz innymi.

Irena była osobą skromną, wyrozumiałą, no-
woczesną o bardzo otwartym umyśle, wrażliwą na 
przyrodę i estetykę, szczególnie w dziedzinie teatru, 
literatury i poezji. W tomiku poezji w języku hiszpań-
skim “Latinoamérica Escribe” opublikowano część 
Jej twórczości poetyckiej. 

Na zakończenie, pragnę podzielić się z czytel-
nikami dwoma Jej krótkimi poematami odzwiercie-
dlającymi jej wrażliwość. Niech to będzie hołdem dla 
tej znanej postaci która od nas odeszła 27/8/2016.

Baño de un día de verano 
Hubo agua, barro, pastizal
Antes de estas torres macizas
De compartimentos y prisa

Río a los pies de la plaza
Las mulas, el carro, el barril
Niños, perras, lavanderas
Señoras y caballeros

Entre dulces meandros
De la misma agua
Turbia y bendita
Que supimos conseguir.

LA MIRADA CELESTE
Hoy comienza el otoño
Día triste, grisáceo, lluvioso, silencioso, 
dormido, vacío,
Un domingo sin luz.

Espero que llegue la noche
Con su negro cuerpo de sombra y los 
ojos celestes.
Se ha pintado los párpados de celeste 
algo difuso,
Como le cuadra a una mujer delicada, 
pero coqueta.
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60º aniversario de la 4ª agrupa-
ción de scouts polacos de Quilmes

El día domingo 9 de octubre de 2016 celebramos el 
60º aniversario de la fundación de la 4ª agrupación de 
scouts polacos de Quilmes.

La celebración comenzó temprano con todos los pre-
parativos llevados a cabo por los integrantes de la 
drużyna (agrupación) y los miembros del K.P.H. (cír-

Nos miramos: ella y yo, luego la noche 
cierra los ojos
Y yo cierro la ventana.
Mañana habrá otra mirada y otro 
resplandor.

Henryk Mittelstaedt

---o---

culo de amigos scout), acto seguido recibimos a los 
invitados dando comienzo oficial de la ceremonia con 
la santa misa en idioma polaco y español.
Luego de la ceremonia religiosa realizamos el otwar-
cie (apertura oficial del evento) donde en el plac 
masztu (plaza del mástil), ingresó el Sztandar del 
Z.H.P. (estandarte scout) frente a las formaciones de 
todas las drużyny (agrupaciones) y scouts invitados 
saludando a su paso con nuestro característico salu-
do, se izaron las banderas, cantamos los himnos, nos 
brindaron unas emotivas palabras las autoridades pre-
sentes y a continuación se entregaron diplomas recor-
datorios a los drużynowy (jefes de agrupación) que 
pasaran a lo largo de los años por la agrupación y a las 
familias miembros del K.P.H. en agradecimiento por 
su continuo apoyo y trabajo solidario hacia nosotros.

Luego de la ceremonia de apertura, los invitados re-
corrieron la harcówka (sede de agrupación) donde 
preparamos Kroniki (crónicas fotográficas) y una pe-
queña wystawa (exposición) con material histórico.
Después de visitar la harcówa, todos los presentes se 
dirigieron a compartir un exquisito obiad (almuerzo) 
bigos y pierogi preparado con mucho amor por nues-
tro grupo de padres. Después de degustar los platos, 
se leyeron los saludos enviados por distintos scouts de 
Polonia y otras partes del mundo, luego se proyectó 
un video muy emotivo con fotos de todas las épocas 
de nuestra gloriosa drużyna (agrupación), donde la 
mayoría de los presentes se vio reflejada en alguna fo-
tografía, a continuación se soplaron las velitas al son 
del “Sto lat” (el feliz cumpleaños en idioma polaco) 
junto a los harcerze (scouts) de distintas generacio-
nes, todos juntos festejando tan grato acontecimiento.
Antes de salir al patio de la parroquia para participar 
del ognisko (fogón) los presentes dejaron plasmados 
sus saludos en una hermosa lámina que quedará en-
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cuadrada en la harcówka para recuerdo.

El ognisko fue encendido por el harcerz (scout) más 
joven y el más grande presente en el evento, com-
partimos muchas canciones alegres, nuestros herma-
nos scouts argentinos también cantaron con nosotros, 
en medio del ognisko la hija del primer drużynowy 
(jefe de agrupación) nos obsequió un bastón históri-
co que se utilizara en el primer zastęp Rysie (patrulla 
Los Linces) y que ahora formará parte del patrimonio 
de la drużyna en un lugar destacado, para finalizar el 
druh (scout) Prejc nos regaló una gawęda (enseñan-
za) muy reflexiva sobre la importancia de mantener 
las tradiciones a lo largo de los 60 años de la drużyna, 
luego bajamos las banderas y cerramos el ognisko con 
nuestro krąg (canción final con los brazos entrelaza-
dos) característico.

Cada participante se retiró con un pin recordatorio de 
tan importante momento en nuestra vida harcerska, 
con alegrías y emociones compartidas.
Quiero agradecer a todos los presentes, a los miem-
bros del K.P.H. por su destacada ayuda, al druh Pr-
zewodniczący Zarządu Okręgu Argentyna (presidente 
de los scouts polacos) Wojno Andrzej hm. por su ayu-

da en la preparación del evento, al druh Rysio Rutz 
phm. por la realización del video, al druh Marys Prejc 
phm. por la gawęda tan emotiva, a la druhna Krysia 
Mozolewska hm. por su hermoso obsequio y por su 
colaboración. Y a mis harcerze por su compromiso de 
venir a participar cada sábado de las zbiórki (reunio-
nes), por trabajar y mejorar día a día, por hacer que 
la tradición de nuestra querida drużyna siga vigente 
luego de 60 años, Ellos son el motivo más importante 
de este festejo.
Por muchos años más de harcerstwo, historia y gratos 
momentos… Czuwaj !!

Andrzej Kicinski phm.
Drużynowy 4 ª K.D.H.
(Jefe de la 4 agrupación)

86° ANIVERSARIO DE 
OGNISKO POLSKIE

El domingo 09 de octubre Ognisko Polskie celebró 
el 86° aniversario  de su fundación con un tradicional 
almuerzo. La concurrencia colmó sus instalaciones en 
otro cálido encuentro de amigos.
Se presentaron en el escenario los jóvenes del cuerpo 
de danzas “Nasz Balet” vestidos con trajes típicos, 
de pie escuchamos los Himnos Nacional Argentino y  
Polaco “Jeszcze Polska nie zginęła”.
A continuación la presidente Krystyna Wardyga 
de Ferrari nos saludó, agradeció nuestra presencia 
y presentó a las autoridades: Sra. Joanna Addeo-
Krajewska Cónsul de la Republica de Polonia, Sr. 
Ryszard Konopka vicepresidente de la Unión de los 
Polacos, entre otras personalidades.
Recordó que esta casa fue fundada el 18 de octubre 
de 1930 por un grupo de polacos, con el objetivo 
de tener un lugar donde reunirse para mantener su 
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cultura. En la actualidad continúa sosteniendo la meta 
de sus fundadores, representada en el Estandarte con 
la imagen de la Virgen de Częstochowa, patrona de 
Polonia y la antorcha encendida. 
Agradeció a la Comisión Directiva por la tarea que 
realiza, a las señoras del círculo “Marie Curie –
Skłodowska” que preparan los deliciosos platos. 
Hubo aplausos y ovaciones. Además del apoyo de los 

socios y amigos que frecuentan la casa.  
- Estamos orgullosos de nuestro trabajo para 
mantener la cultura de nuestra patria – Agregó - No 
podemos olvidar a los pioneros: Ministro Władysław 
Mazurkiewicz, Padre, Władysław Zakrzewski, Padre 
Aleksander Michalik y los argentinos que apoyaron 
la Asociación: Dr. Miguel Araya y esposa, también 
al Dr. Adolfo Roca del “Circulo Argentino Polonia 
Libre”. En la actualidad, a nuestro protector espiritual 
y amigo Rvdo. Padre Javier Solecki.
-En Ognisko se ha recibido a personalidades que 
escribieron sus nombres en el “Libro de Oro”: el 
Capitán Skarzyński, que cruzó el océano Atlántico 
con una avioneta y el Ing. Wíktor Ostrowski, junto a 
los miembros de la expedición polaca a la cordillera 
de los Andes. Que luego escribió el libro “Más alto 
que los cóndores”. Desde aquí salieron los grupos 
de voluntarios polacos que fueron al ejército cuando 
comenzó la Segunda Guerra Mundial, se recaudó 
ropa y dinero para enviar a Polonia. Al fin de la guerra 
llegaron los refugiados, entre ellos la Sra. Elizabeth 
Niewiadomska Bogusławlewicz,  actriz y bailarina 
fundadora del “Nasz Balet”. En este lugar inició 
sus actividades la “Asociación de Ex Combatientes 
Polacos” (SPK). Solicitó un minuto de silencio en 
memoria de los fundadores, presidentes, socios y 
amigos que han partido.
-En la actualidad se dictan clases de idioma polaco, 
considerando que la lengua es un eslabón importante 
con Polonia. Les pido a los mayores que les enseñen 
nuestro idioma a sus hijos y nietos. Estamos seguros 

de que esta casa tendrá dignos sucesores. 
-Vale destacar la generosidad de este país, 
brindándonos la posibilidad de trabajar y desarrollar 
nuestra cultura. Hay gente joven que no conoce la 
institución, hace más de 50 años que vivo en este país, 
al que consideramos nuestra segunda patria. Estas 
palabras generaron otro aplauso.

Luego llamó a la Sra. Cónsul para que nos dirigiera 
unas palabras:
-Buenas tardes a todos, dijo  -Muy bien venidos, 
quiero agradecerles a los miembros de la Comisión 
Directiva y a sus familias por esta labor. Por el trabajo 
de tantas décadas con el deseo de otros tantos más. 
Feliz aniversario.
El sacerdote Cristóbal Domański con su buen humor 
dijo – Yo estaba invitado a la mesa de la Sra. Mirtha 
Legrand, pero elegí venir a esta casa. Ella siempre 
hace la misma pregunta: ¿Tienen hambre? En el día 
de hoy el Padre Javier Solecki está en otra celebración 
de 90° aniversario, lo eligió por tener unos años más. 
Es digno destacar que él está trabajando en este país 
desde hace 55 años. 
-Los que fundaron esta casa no murieron, nos están 
mirando desde otro lugar, su espíritu está aquí y es 
válido escuchar el trabajo que realizaron en otros 
tiempos. Vamos a pedirles que recen por nosotros. 
Cada vez hay menos polacos en este país, ya no vienen 
inmigrantes como en otros tiempos. Escuché que los 
jóvenes deben aprender nuestro idioma, comparto 
esta opinión.
-Hoy es domingo, queremos ser amigos en este hogar, 
en la calle y en el trabajo. Dios bendiga a los que 
partieron, a los presentes y este pan, que no falte en 
ninguna mesa el noble alimento. A coro rezamos el 
Padrenuestro.
La Prof. Elena Nemesia Curbelo Białobrzeski Baez 
Peña anunció que el 12 de noviembre se presentará 
el libro “Memoria e itinerarios de vida” realizado 
con los trabajos del concurso “Inmigración Polaca en 
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la Argentina”. El evento se hará en el museo Roca, 
calle Vicente López 2220, Recoleta de 18:30 a 21 hs. 
Contaremos con la presencia de la Sra. Cónsul Joanna 
Addeo-Krajewska, a quien agradecemos su apoyo, 
como también de la embajada de Polonia. Estarán 
presentes los autores. Quedan todos invitados.

El salón se inundó con música folclórica polaca, los 
bailarines mostraron su arte en los pasos de baile, 
las niñas giraban luciendo sus faldas largas y los 
varones sus acrobacias. En tanto los integrantes de la 
comisión directiva sirvieron sopa de remolacha, plato 
frío y bigos.
Al finalizar la Sra. Kystyna hizo entrega de un ramo 
de flores a la directora del “Nasz Balet” Carolina 
Warpachowicz, en agradecimiento a su participación.
Por último se soplaron la velas de la torta, cantamos 
“Sto lat, Sto lat niech żyją nam” y brindamos con 
champán por muchos años más. 
También se entregó un ramo de flores a la Sra. 
Cónsul en agradecimiento a su constante apoyo a las 
actividades de esta histórica casa.
Hubo sorteos, mientras sirvieron la torta con café. 
Hasta un próximo encuentro.

María Teresa Dittler

Fotos: Maria Teresa Dittler, Maria Zeman

Feliz 90 Aniversario Sociedad Po-
lonesa de Dock Sud!
El domingo 9 de octubre la Sociedad Polonesa Dock 
Sud, festejó con un almuerzo sus 90 años de existen-
cia.
Antes de comenzar con la comida, María Teresa Pi-
kulska, la presidente, muy emocionada, recibió con 

unas palabras a todos los presentes. Luego habló el 
padre Solecki y en representación de la Comisión Di-
rectiva de la UPRA, Michał Richter.

Durante el almuerzo bailó el balet Zaloty de San Mar-
tín y Julia Bielewicz cantó algunas canciones.
Cabe destacar que la Sociedad Polonesa de Dock Sud 
es uno de los miembros más antiguos de la Unión de 
los Polacos y fue creada en invierno de 1926 por ini-
ciativa de seis patriotas polacos: Stanisław Czyżews-
ki, Jan Krajewski, Stanisław Pyzik, Félix Osuchows-
ki, Michał Antoniewicz y Bolesław Januszkiewicz.
Felicitaciones por estos 90 años! “STO LAT”, que ya 
falta poco

Nota y fotos: Marta Bryszewska
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Arte, arte, arte…. y más arte!

El sábado 15 de Octubre a las 16:00 hs grandes y pe-
queños artistas se dieron cita en el taller “Hoy todos 
somos Artistas por Amor a Polonia”. El taller fue or-
ganizado por la ACAP (Asociación Cultural Argenti-
no Polaca), estuvo coordinado por los artistas del gru-
po OGNIWO y se llevó a cabo en el Dom Polski sede 
de la Unión de los Polacos de la República Argentina.
30 niños y pre-adolescentes provenientes de distintos 
lugares y organizaciones, entre ellos: PMS, Balecik, 
Escuela Polaca de Maciaszkowo, Zuchy y Skrzaty 
(lobatos), Harcerki (Guias), se expresaron a través de 
diferentes trabajos de plástica y experimentaron va-
rias técnicas con la docencia e indicaciones a detalle 
de los artistas. Escultura, modelado, dibujo, arcilla, 
pintura, grabado, óleo pastel, técnica mixta con ma-
dera, acuarela, fotografía y collage! todas estas opcio-
nes en un solo lugar y a disposición de quien quisiera 
conocer y experimentar. Mucho fue el entusiasmo, tal 
es así que casi todos los chicos participaron en 3 y 
hasta 4 técnicas diferentes.
La producción de trabajos era incesante. Todo el sa-
lón se vistió de color y creatividad. La concentración 
de los pequeños por dar lo mejor y la predisposición 
de cada guía por lograr no solo transmitir su técnica 
sino además motivar a cada niño por intentar y crear 

resaltaba en cada mesa de trabajo.
Y como culminó el taller? en realidad no culminó to-
davía…. saben porque? porque las obras terminadas 
de los niños junto a la obra de cada artista serán parte 
de un misma exposición de arte ! Los trabajos realiza-
dos en el taller se expondrán el sábado 29 de Octubre 
en el marco de la Noche de los Museos en el Dom 
Polski (J.L.Borges 2076 de la Ciudad de Bs. As.) y 
así todos podremos apreciar las hermosas creaciones  
realizadas.
Queremos agradecer a todos quienes hicieron posible 
que este taller fuera una realidad! Agradecemos a cada 
uno de los artistas: María Elisa Kuperman – escultura, 
modelado y dibujo; Jorge Luis Bianchi – escultura, 
modelado y tallado, arcilla; Natalia Karasiewicz – di-
bujo y pintura, niños, pequeños; Silvia Santana – gra-
bado; Alfredo Cavallo – pintura y dibujo, óleo pastel; 
Perla Bajder – técnica mixto con madera; Margaluisa 
Schultz – acuarela; María Corradetti – dibujo y pin-
tura; Ricardo García – fotografía; Elena Politis – téc-
nica mixta.
Agradecemos a la UPRA – Unión de los Polacos de 
la República Argentina, por disponibilizar las instala-
ciones en el Dom Polski para el taller;
Agradecemos al taller Kalejdoskop por ocuparse de la 
logística y la Librería Juana de Arco por la donación 
de distintos materiales que se utilizaron en el taller.
Agradecemos a Marta Bryszewska de la Biblioteca 
Domeyko quien dispuso las instalaciones de la biblio-
teca para preservar y resguardar los trabajos artísticos.
Agradecemos a Basia Kaminska y Liliana Zengel de 
la ACAP y Kalejdoskop respectivamente por organi-
zar el taller.
Agradecemos a la Embajada de la República de Polo-
nia por el apoyo y difusión de estas iniciativas.
Agradecemos a los coordinadores y referentes de las 
distintas organizaciones, papás y familias que apoya-
ron esta iniciativa e hicieron posible la realización del 
mismo trayendo a los niños al taller.
Y finalmente…. agradecemos a nuestros pequeños 
grandes artistas! a los chicos, nuestros niños, que vi-
nieron y participaron con tantas ganas, alegría y tanta 
buena onda que inundó el lugar!
Hermosa tarde, hermosa iniciativa e integración! y 
con los deseos firmes por muchos encuentros más.

Maria Zeman.-
Fotos: Maria Zeman.-
http://lavozdepolonia.com.ar/new/
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Arte, arte, arte…. y más arte!
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Fot.: María Zeman

Arte, arte, arte…. y más arte!
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ZWIĄZEK  HARCERSTWA  POLSKIEGO

( w ramach Związku Polaków w Argentynie)

zapraszają całą Kolonię Polską na:

UROCZYSTY OBCHÓD ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, oraz 
 TYSIĄC PIĘDZIESIĄTEJ ROCZNICY CHRZTU POLSKI  

W niedzielę 13go. Listopada, z następującym programem: 

11.00   Msza Święta w Kościele przy ulicy Mansilla 3865
 12,00   Przejście do Domu Polskiego - Przerwa Obiadowa
 13,00   Uroczysta Akademia

W programie Akademii wezmą udział:
•	 Zuchy, Harcerki i Harcerze ze wszystkich Ośrodków harcerskich.
•	 Zespoły taneczne: Nasz Ballet – Nasz Ballecik – Starszy Nasz Ballet.

oraz
•	 Zuchy, Harcerki i Harcerze uczestnicy Szkółki Polskiej w Maciaszkowie,

z przedstawieniem na temat rocznicy Chrztu Polski.

Czynnym będzie obfity buffet dla Gości.
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Z Redakcji Głosu Polskiego mieliśmy możliwość aby 
zrobić krótki wywiad z Teresą Uzarowicz – Bąk  ak-
tualna Kierownik Polskiej Szkoły:
 “–Jak to wszystko się zaczęło?
-Rozpoczęliśmy pracę prowadzącą do realizacji wy-
stępu poprzez interpretację obrazu Jana Matejki „Za-
prowadzenie Chrześcijaństwa” który jest alegorią hi-
storyczną. Wyświetliliśmy obraz na ekranie i po kolei 
prostymi słowami tłumaczyłam jego znaczenie- nasi 
uczniowie mają od 5 do 13 lat. Pragnęłam aby ziden-
tyfikowali poszczególne grupy ukazujące się na obra-
zie: Mieszka,  opartego o krzyż z mieczem wbitym w 
ziemię i depczącego powalonego bożka; grupę Woj-
ciecha, udzielającego chrztu; Dąbrówkę, trzymającą 
świecę. Chciałam aby zrozumiały kontrast między 
pogańskimi zwyczajami (akt I), a nową religią którą 
Polanie mieli objąć (akt II) co na pewno nie było ła-
twe. Obraz Matejki także przedstawia postacie rozpa-
czające nad fragmentami świątyni, a w inscenizacji, 
lud lamentuje nad przyjęciem nowej wiary. Co sobo-
tę, przed rozpoczęciem prób, zadawałam kilka pytań 
aby sie upewnić czy dzieci pamiętały szczegóły obra-
zu i ogólny sens całej inscenizacji.
 – Nazwa szkoły ma wiele wspólnego z tą rocznicą 
tak?

-Tak, jako Polska Szkoła  im.” Tysiąclecia Chrztu 
Polski ” stało przed nami wielkie wyzwanie: uczcić z 
godnością Jubileusz 1050 i pokazać ducha tego prze-
łomowego momentu na naszej ukochanej szkolnej 
scenie. Postanowiłam to zrobić poprzez inscenizację 
“Idzie Nowe”, z udziałem wszystkich uczniów, oraz 
nauczycieli i  rodziców.
-Było łatwo dostosować tekst dla aktorów szkoły?
-Tekst nieznanego autora został zaadaptowany pięt-
naście lat temu przez byłą kierowniczkę p. Rozalię 
Konop, a ja go  ponownie przystosowałam do dzi-
siejszych szkolnych realii. Zapału i entuzjazmu nie 
brakowało i sądzę, że nie zawiedliśmy publiczności.
-Kto pomógł w realizacji występu?
-Po prostu cała szkoła w komplecie, wszyscy ucznio-
wie, wszyscy nauczyciele,  rodzice, plus osoby wspo-
magające.”
Wywiad: Maria Zeman

Recenzje i opinie
Dziękujemy nadesłane wspomnienia, recenzje, opinie 
i listy do redakcji!
“W dniach od 14 do 16 kwietnia br. Polacy obcho-
dzili 1050 rocznicę Chrztu Polski.  Obchody tej rocz-
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La Granja: Colonia 2017

Los invitamos a participar este verano de la Colonia Polaca en La Granja, Córdoba.
Es una oportunidad para poder descansar en un ambiente polaco. Es ideal también para enviar a los chicos 
(de 7 a 17 años), ya que allí pueden divertirse, hacerse amigos, aprender sobre la cultura polaca, estar en 
contacto con la naturaleza y pasar unas excelentes vacaciones.
El predio cuenta con barracas para niños y niñas por separado, habitaciones para los más grandes (y los 
chicos que no quieran participar del régimen de colonia), comedor (que sirve desayuno, almuerzo y cena), 
pileta, canchas de fútbol, vóley, básquet, espacio para camping, parrilla y una bajada al río.
Se encuentra a 3 km del centro de La Granja, un pueblo ubicado a 50 km al norte de Córdoba Capital, en 
la sierras.
Este verano la Colonia funcionará desde el martes 10 al martes 31 de enero del 2017.
Organiza la sección cultural PMS (POLSKA MACIERZ SZKOLNA) como todos los años, los integrantes 
de la comisión que estarán a cargo de la colonia en el año 2017 son el Sr. Kazimierz Warzyca, Sr. Mariusz 
Strzelecki, Sr. Matias Kielak, Sra. Rosa Warpachowicz, Sra. Ana Pawlik, Sr. José Bielewicz, Sra.  Julia 
Bielewicz y  Sra. Verónica Vivas.
Esta es la lista de precios por día: 
Adulto con baño privado $ 600
Niño (3 a 7 años) con baño privado $ 250
Niño (8 a 12 años) con baño privado $ 350
Adulto con baño compartido $ 450
Niño (3 a 7 años) con baño compartido $ 250
Niño (8 a 12 años) con baño compartido $ 350
Barraca para chicos (7 a 17 años) $ 250
[Promoción: si son 2 chicos, el segundo paga  $ 230, si son tres, el tercero paga $ 210]
Carpa (por persona – no incluye las comidas) $ 150
(Los precios incluyen desayuno, almuerzo y cena. Pueden variar si llega a haber cambios drásticos de in-
flación)
Los precios son por día y en régimen de pensión completa
IMPORTANTES FACILIDADES DE PAGO
Para reservas enviar mail a pmsargentina@yahoo.com o mandar mensaje al celular  1557432475 o perso-
nalmente en Dom Polski calle Jorge Luis Borges 2076, 1° piso Oficina PMS los días viernes de 18:30 a 
19:30.-
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nicy odbyły się też w wielu krajach świata, tam gdzie 
przebywają Polacy spadkobiercy chrztu, który uczynił 
ich narodem chrześcijańskim.  Dnia 11 września br. ten 
sam  motyw zgromadził nas w Ośrodku Duszpasterskim 
w Martin Coronado, tu polska szkółka otrzymała właśnie 
imię Tysiąclecia Chrztu Polski.  Ceremonia Mszy św., 
przedstawienie wykonane przez nauczycieli i dzieci tej 
szkółki oraz wspólny posiłek stworzyły klimat braterskie-
go spotkania we wierze naszych ojców.  Przedstawienie 
szkółki  (jakże piękne, serdeczne gratulacje !) uświadomi-
ło mi, że chrzcielnica Mieszka I  stała się kolebką rodzą-
cego się narodu, że 1050 lat historii państwa i Kościoła 
na naszych ziemiach to wielkie dziedzictwo, które chcemy 
na nowo odkrywać i rozwijać. W tym dniu spotkaliśmy 
się, aby dziękować Bogu za dar wiary, razem cieszyć się 
i świętować oraz wspólnie prosić o błogosławieństwo dla 
Ojczyzny   na przyszłość.
Kazimierz Warzyca
Prezes PMS – Polska Macierz Szkolna” 

“Polska Szkoła Tysiąclecia Chrztu Polski Maciaszkowo  
11-go wrzesnia 2016  – Akademia i ogromna niespodzian-
ka !
Udział biorą dzieci szkolne, nauczyciele i rodzice. Grają 
wspaniale, język polski wymowa wszystko a na zakoń-
czenie inscenizacja obrazu Matejki “Chrzest Polski”. Nie 
mam słów do opisania tego cośmy widzieli! ilość aktorów 
na scenie, nastrój zaangażowanie, stroje. Przenieśli nas w 
tamte czasy po akademii która była jakby wstępem do tej 
wspaniałej inscenizacji GRATULACJE! Takiego pomysłu 
jeszcze nie było BRAWO!    
Barbara Seyda”
“La representación hecha por la Escuela de Polaco de Ma-
ciaszkowo transmitió muy bien el momento histórico de 
la Cristianización de Polonia, excelente decorado, trajes y 
diálogo. Felicitaciones! 
Roberto Vera Duran y Maria Ciupalska”

“Przedstawienie Chrztu Polski w Maciaszkowie: atrakcyj-
ne, kolorowe i muzyczne, 
ale przede wszystkim pouczające. Gratuluję wszystkim 
którzy wzięli w nim udział,
mam nadzieję, że się powtórzy. Tyle pracy włożonej tak ze 
strony nauczycieli jak i 
rodziców i dzieci, nie powinno się skończyć na jednym 
przedstawieniu.
Żywy obraz Matejki... coś pięknego!  Brak słów żeby go 
opisać, powinna być powtórka.
Gratuluję wszystkim jeszcze raz!
Rosalia Konop “

http://lavozdepolonia.com.ar/new/

W 30 rocznicę śmierci 
p. Eli Niewiadomskiej 
Bogusławlewicz zosta-
nie odprawiona Msza 
święta w Polskim Ko-
ściele przy ul. Mansilla 
3875 - Buenos Aires, 20 
listopada o godz. 11.00

Obiad w listopadzie 2016

Zarząd Stowarzyszenia “Ogniska Polskiego” 

serdecznie  zaprasza  na  ostatni  obiad 

w tym  roku, obchodem  odzyskania

Niepodległości  i  odsłonięcie pamiątkowej

plakiety w hołdzie papieżowie Sw. Janowi

Pawłowi  II, 1050º rocznicy Chrztu  Polski, 

dnia 20 listopada 2016r. o 13.00 godzinie, 

po  Mszy  Swiętej w  Kościele  Polskim,

przy ulicy Mansilla 3847.  C.A.B.A.

Zgłoszenia: Siedziba Ogniska: Gorriti 3972, 1 
piętro. C.A.B.A.

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

Zgłoszenia prywatne na tel:

Pani Krystyna 4709-5354.  Pani Laura; 4657-
3370
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Primeras impresiones de Varso-
via
Si bien ya conocía la ciudad, esta vez la puedo ver de 
una manera diferente. Las veces anteriores la recorrí 
como turista, yendo a los museos, al Stare Miasto. 
Esta vez tengo la oportunidad de conocer mejor cómo 
se vive, cómo se piensa, cómo es el día a día en la 
capital de Polonia.
Una de las primeras cosas a destacar es la fluidez con 
la que se puede utilizar el transporte público. Hay 
tranvías, colectivos y dos líneas de subterráneo. Las 
cuadras son largas, las veredas y las calles son anchas, 
por lo que se suele utilizar algún medio de transporte 
aunque sólo sea por dos o tres manzanas. Tienen una 
buena frecuencia, por lo que no hay que esperar casi. 
Y además, las estaciones de tranvías y subtes tienen 
pantallas en las que se puede saber cuándo pasa el 
próximo tren. Para agilizar el movimiento, existe la 
posibilidad de tener una tarjeta para poder utilizar 
todo el transporte público dentro de la ciudad desde 
uno a tres meses. De esta manera se ahorra plata, 
ya que si se usa frecuentemente conviene tener la 
tarjeta, y se simplifica el traslado. La mayoría de la 
gente utiliza este sistema. Si se quiere sólo un boleto, 
se puede comprar en kioscos o en las estaciones de 
metro y cuando se sube al tranvía hay que introducirlo 
en una máquina que lo valida. En el caso del metro, el 
sistema es similar al de Buenos Aires, hay que usar el 
boleto o la tarjeta para poder entrar al andén. 
Algo que llama la atención es el respeto que tienen 
los ciudadanos por los semáforos. A pesar de que no 
circule ningún vehículo, los peatones esperan en las 
esquinas a que se ponga la luz verde para poder cruzar 
la calle, no importa si es de noche, si llueve o hace frío. 
En las esquinas que no tienen semáforos las personas 
pueden cruzar y los autos se detienen para ceder el 
paso. Existe una norma que penaliza con una multa 
a quienes cruzan la calle por el medio, sin respetar la 
senda peatonal. Esto sólo está permitido cuando se 
está a más de 100 metros del cruce más cercano. 
Hay un forma que utilizan algunos acá para comprobar 
si están dentro de la ciudad, se debe mirar hacia arriba 
entre los edificios, si se ve el Palac Kultury i Nauki 
significa que todavía se está dentro de Varsovia. Este 
edificio es el segundo más alto de la ciudad y sirve 
como guía para moverse en el centro, además de 
tener espacios para clases, muestras, obras de teatro, 
un cine y también un mirador. A muchos polacos no 
les simpatiza esta construcción, ya que fue un regalo 
de la URSS a Polonia en la época comunista y se 

llamó originalmente Iósif Stalin. Pero sin duda se ha 
transformado en un símbolo de Varsovia. 

Enrique Mackiewicz

Zárate – Campana  ”Verbena de 
Colectividades”
Participación de la colectividad Polaca en la “Verbena 
de Colectividades” en Zárate.
Felicitaciones a los participantes!!! 
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Pomysł powołania do życia i zaistnienia w prze-
strzeni wirtualnej Polonijnej Biblioteki Cyfrowej 
Uniwersytetu Warszawskiego pojawił się w 2011 r. 
z inicjatywy prof. dr hab. Dariusza Kuźminy by zma-
terializować się ostatecznie w roku następnym dzięki 
wsparciu z projektu „współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą” Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 
latach następnych projekt był konsekwentnie konty-
nuowany także dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2012-2016 poszu-
kując wszelkich śladów działalności Polaków i ich 
potomków dotarliśmy do bardzo wielu osób i instytu-
cji położonych na terenie obu Ameryk, Europy i Azji. 
Tegoroczna edycja badań sprowadziła nas ponownie 
do Argentyny, a obecne badania koncentrujemy na 
poszukiwaniach dokumentów wśród prywatnych ar-
chiwów rodzinnych.
Badania realizują mieszane zespoły badawcze złożo-
ne ze specjalistów w dziedzinie badań polonijnych, 
imigracji oraz digitalizacji. W PBC zebrane materiały 
zostały pogrupowane w następujące kolekcje: Archi-
wa, Książki, Prasa, Polacy w Brazylii, Polacy w Peru, 
Polacy w Rosji i Rozprawy.
Mały dział archiwalny został podzielony na następu-
jące kolekcje: Archiwum Domeyki, Archiwum Ja-
majskie oraz Pamiątki Wojenne. Archiwum Domeyki 
składa się z dwóch części Delegacion Universitaria 
oraz Universidad de Chile i merytorycznie zawie-
ra korespondencję rodziny Domeyków. Archiwum 
Jamajskie zawiera pracę polskiego etnologa Józefa 
Obrębskiego, który jako jedyny dotychczas przepro-
wadził badania etnograficzne na Jamajce. Materiały 
te, choć częściowo zdygitalizowane znajdowały się 
dotychczas w jednym z archiwów w Stanach Zjedno-
czonych i mało kto o nich w ogóle wiedział nie mó-
wiąc nawet o dostępie do nich. Materiał także podzie-
lono na dwie części: Bull Savannah - Family Records 
i Warsop - Family Records.
Z racji charakteru biblioteki większość stanowi ko-
lekcja prasy. Mamy tu tytuły współczesne: Wiadomo-
ści Polskie – Pismo Polskiego Narodowo-Kulturalne-
go Centrum "Jedność" na Kubaniu (Rosja) i Gazetka 
Domu Polskiego (Peru). Najwięcej materiałów zwią-
zanych jest z polonią z Ameryki Południowej – nie-
zwykłego świadectwa życia codziennego – mamy tu 
główne tytuły prasowe: Gazeta Polska w Brazylii, 
Głos Polski z Buenos Aires oraz Lud. Z ważniejszych 
kolekcji należy również wymienić biuletyn Les Amis 

de la Pologne - wychodzący we Francji w latach 20 
i 30 XX wieku. Dostępne jest także jedno z najważ-
niejszych pism II Korpusu Polskiego Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie Orzeł Biały.
Dział Książki to mały zbiór literatury (obecnie 44 po-
zycje), który stanowi umiejętnie dobrany zestaw prac 
starszych oraz współczesne dokumentujące aktualną 
sytuację wśród badań polonijnych.
Dzięki współpracy z instytucjami krajowymi oraz za-
granicznymi głównie polonijnymi zbiory są systema-
tycznie wzbogacane i stanowią cenne źródło i wspar-
cie przy prowadzeniu badań naukowych. Zbiory PBC 
można przeszukiwać także na stronach Federacji Bi-
bliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/ 
Realizując projekt stworzenia jak i wzbogacania 
zbiorów Polonijnej Biblioteki Cyfrowej spotkaliśmy 
się zarówno z wielką sympatią, jak i bardzo szeroką 
pomocą ze strony wielu osób, którym pragniemy po-
dziękować. Lista osób, które nam pomagały jest bar-
dzo długa, tak że trudno ich  wymienić. Wszystkim 
tym osobom składamy serdeczne podziękowania.
Bez ich pomocy wyniki byłyby znacznie skromniej-
sze, a tak zamknęły się w wielotysięcznej liczbie 
udostępnionych zeskanowanych stron druków i foto-
grafii. Dziś, po tych kilku latach intensywnej pracy, 
możemy stwierdzić, ze zdołaliśmy stworzyć obszerną 
bazę źródłową dla badaczy, którzy będą chcieli pod-
jąć studia nad dziejami polskiej imigracji. Jednocze-
śnie wiemy, że jeszcze bardzo wiele pozostaje do zro-
bienia. Ciągle poszukujemy brakujących numerów 
poszczególnych czasopism, które już można przeglą-
dać w PBC, jak np. „Głos Polski” z Buenos Aires czy 
„Gazeta Polska w Brazylii”. Będziemy wdzięczni za 
pomoc w dotarciu do nich.
Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę Polonij-
nej Biblioteki Cyfrowej, którą można odnaleźć pod 
adresem http://www.pbc.uw.edu.pl/ 
Uruchomiliśmy także adres email: polonijna.cyfro-
wa@uw.edu.pl 
Bezpłatny dostęp do zbiorów daje możliwość po-
wszechnego wykorzystania zasobów do prowadzenia 
do badań naukowych. 

                          Robert Brzóska i Krzysztof Smolana

CYFROWA BIBLIOTEKA 

POLONIJNA
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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

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

Serdecznie dziękujemy
Redakcja 
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CONVOCATORIA A REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA UNIÓN DE 
LOS POLACOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA
 
La Mesa Directiva del Consejo Consultivo, convoca a los Sres. Presidentes y Secretarios de 
las Organizaciones Asociadas a la Unión de los Polacos, a la Reunión de Consejo Consultivo a 
realizarse el día sábado 19 de Noviembre de 2016 a las 14:00 horas en el llamado en 1° termino, 
en la sede de la Casa Polaca, calle Borges 2076, Bs. As.
Apelamos a los Sres. Presidentes y Secretarios de las Organizaciones y Sociedades Polacas 
a tomar parte en esta reunión para contar con el quórum suficiente al efecto de iniciar la sesión 
en el 1° llamado.

Aclaración sobre la integración del Consejo Consultivo:
Artículo 39: El Consejo Consultivo de la Unión está integrado por los presidentes y secretarios 
de las sociedades y organizaciones asociadas.
En caso de que el presidente o secretario no pudieran tomar parte de la reunión del Consejo 
Consultivo, pueden ser representados por sus reemplazantes oficiales, como también por algu-
na persona autorizada especialmente por la sociedad de referencia, otorgándole para tal caso 
un poder especial por escrito.  Es requisito que esta persona sea socio de alguna organización 
o sociedad perteneciente a la Unión.
 
ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la reunión.
2. Informe de la Comisión verificadora de credenciales.
3. Lectura y aprobación del Acta de la anterior reunión de Consejo Consultivo.
4. Completamiento de la Jura de los miembros del Tribunal de Honor.
5. Informe de Actividades de la Comisión Directiva de la Unión de los Polacos.
6. Informe de Actividades de las Secciones de la Unión de los Polacos.
7. Discusión sobre los Informes presentados por la Comisión Directiva y las Secciones.
8. Presentaciones y Mociones de las Organizaciones.
9. Elección de dos delegados para la firma del Acta de la reunión de la fecha.
10. Finalización de la Reunión.

 
 
Ryszard Czeslaw Borysiuk                                              Maria Cristina Dukas
Presidente                                                                        Secretaria

50 Años del Trabajo Pastoral del Padre Herkulan Antonio Wróbel 
y Hermano Jorge Lakomiak

50 Años del Trabajo Pastoral en la República Argentina del Padre Herkulan Antonio Wróbel y Hermano 
Jorge Lakomiak.
La Celebración se llevara a cabo el día domingo 20 de noviembre de 2016 en Maciaszkowo (Juan Pablo 
II 2360, Martin Coronado Prov. de Bs. As.) con el siguiente programa:
11: 00 hs. Santa Misa en Acción de Gracias en la Iglesia Nuestra Señora Reina de Polonia
12:30 hs. Actuación de la Escuela Polaca de Maciaszkowo con la Obra “Idzie Nowe”. Participan de la 
obra todos los alumnos, docentes y padres de la escuela.
13:30 hs. Almuerzo preparado por el KPH de Maciaszkowo en honor de los Frailes que cumplen Bodas 
de Oro de su trabajo misionero.



Str. 22                                               Głos Polski Buenos Aires, Nr 10 / 2016                                           (5218)   

La Asociación Polonesa Nicolás Copérnico se complace en anunciar la 
fecha de su próximo Almuerzo Show el día 13 de Noviembre de 2016.

Comidas polacas. Bailes típicos.  Consultas y reservas al 4651-5019

Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 – 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 
11.00 w języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

“EL HOGAR POLACO” 
“OGNISKO POLSKIE”

La Comisión Directiva de la Asociación

“El Hogar Polaco” “Ognisko Polskie”—

Se complace en comunicar a la colectividad  

polaca la presentación del libro:

“MEMORIAS  E  ITINERARIOS  DE  VIDA”--

INMIGRACIÓN  POLACA  EN  ARGENTINA.

antología que reúne las historias de su concurso lit-
erario.

A realizarse en el MUSEO ROCA, calle Vicente 
López 2220

(Barrio Recoleta) Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, el sábado 12 de noviembre de 2016  a las 18,30 
horas.
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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 PRENUMERATORÓW, KTÓ-
RZY BY MIELI ZALEGŁOśCI W OPŁACIE PRENU-
MERATY, O UREGULOWANIE ABONAMENTU.

Serdecznie dziękujemy Redakcja 

Lek.med. Shaibay Kurleutov
M.N.125632

Psychiatra-Psycholog Kliniczny-Psychoterapeuta Absolwent Wydziału Lekarskiego Lubelskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz Specjalisty z Psychiatrii Argentyńskiego Uniwersytetu Katolickiego

Gabinet prywatny: Independencia 1375 Piso 12 Oficina D Capital Federal
Telefon i watsapp 54 11 5760-2217

e-mail: kurleutov@gmail.com

SZMIDT, EUGENIA 
HIPNAROWICZ DE

(Lwów 15-07-1924 - Córdoba 30-08-2016)
Amada madre y abuela, condecorada con la 

Cruz de los Deportados a Siberia.
Su hija Ludmila Szmidt,

José Marcial y sus hijos Alexis y Augusto 
participan con profundo dolor y tristeza el 
fallecimiento de nuestra querida Babcia 

Eugenia. Siempre te recordaremos por la gran 
mujer y persona que fuiste y el amor inmenso 

que brindaste, un roble polaco. 

Que descanses en paz.

WACŁAW BRUNO
BOGUSŁAWLEWICZ

2 września b. Roku
Przeżył 82 lata

Pochowany na Cmentarzu
Lomas de Zamora

Zasłużony działacz społeczny
Dobry ojciec – dziadek i Brat

Z bólem żegna Rodzina

QEPD

WACŁAW BRUNO
BOGUSŁAWLEWICZ

2 de septiembre 2016
Falleció a los 82 años

Fue enterrado en el Cementerio
de Lomas de Zamora

De gran participación en nuestra
comunidad

Buen padre - abuelo y hermano
Con dolor lo despide la familia
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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. 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:

Roczna: $480.- 
Numer pojedynczy: $40.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $150.- 
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.
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CABA
T. 4583 7673

M. info@promoonline.com.ar
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