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Narodziła się, aby pełnić rolę ubioru do pracy, 
czyli chronić od plam. W epoce wiktoriańskiej 
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Piękne, zadbane paznokcie, 
aksamitna, delikatna skóra, 
to marzenie niejednej kobiety.
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Moda

Bluzka w roli 
głównej 

Uroda

Zadbaj o Twoje 
dłonie

W morzu 
w Milazzo 
utonął Polak 

Polski 
Rockefeller 
we Włoszech
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Vademecum 
Polaków 
we Włoszech

Wybory do 
władz miasta 
Rzymu

Niepełnosprawny
czy niepełnoprawny?
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Historia Elisy
Danuta wyszła za mąż za 

Giuseppe Gili’ego w 1975 roku 
w Katowicach i zaraz po ślubie 
przeprowadziła się do Włoch. 9 
lat później przyszła na świat ich 
córeczka – Elisa. Podczas porodu 
doszło do porażenia mózgu.

- Niestety o porażeniu mózgo-
wym Elisy dowiedzieliśmy się 
przypadkowo podczas jednej z 
wizyt w przychodni dziecięcej w 
Hanowerze, gdzie wtedy miesz-
kaliśmy. Nasza córeczka miała 
zaledwie albo już 9 miesięcy. Po 
dokładnych badaniach postawio-
no diagnozę: tetra paresi spastica. 
I tak zaczęła się nasza odyseja. 
We Włoszech od samego początku 
ukrywano przed nami to, co stało 
się podczas porodu - mówi mama 
Elisy.

Państwo nie pomogło
W 1985 roku rodzina Gili 

przeprowadziła się ponownie 
do Włoch. Tutaj rozpoczęła się 
desperacka walka rodziców Elisy 
z codziennym problemami.

- Niestety były to lata, kiedy 
osoby niepełnosprawne były 

zdane same na siebie. Ciężko nam 
było nie tylko z powodu braku 
pomocy, ale także dlatego, a może 
przede wszystkim, że trudno było 
się przyzwyczaić do myśli, że tak 
upragnione i kochane dziecko 
nigdy nie będzie miało normal-
nego życia. Dzięki rodzinie, zna-
jomym i przyjaciołom udało nam 
się znaleźć kontakt z najsłynniej-
szymi klinikami, lekarzami i tera-
peutami w USA, Polsce, Rosji i na 
Węgrzech. Elisa zaczęła się leczyć 
i rehabilitować. Były to bardzo 
trudne chwile dla nas, Elisy i dla 
naszych finansów… - wspomina 
Danuta.

Legge 104
Sytuacja osób niepełnospraw-

nych we Włoszech zaczęła się 
polepszać po wprowadzeniu w 
życie tzw. „ustawy 104” (wł. leg-
ge104), która reguluje przyzna-
wanie określonych świadczeń dla 
pracowników niepełnosprawnych 
oraz ich krewnych. Celem jej jest 
pomoc w przezwyciężeniu trud-
ności, na jakie napotykają osoby 
niepełnosprawne, choćby za spra-
wą przyznawania różnego rodzaju 

ulg. Działania te zapewnić mają 
wszechstronną integrację osób 
niepełnosprawnych ze sprawny-
mi.

- Projekt samodzielnego życia 
„La Vita Indipendente” (ustawy 
104/1992, 168/1998 i 328/2000) 
pozwala osobie niepełnosprawnej, 
która ukończyła 18 rok życia, uzy-
skać fundusz na np. zatrudnienie 
asystenta – osobistej pomocy - 
nawet 24 godz. na dobę. Niestety 
urzędy nadal zbyt często odma-
wiają takiej pomocy z powodu 
braku funduszy przeznaczonych 
na ten cel – kontynuuje mama.

Pomoc
Pomoc dla osób niepełno-

sprawnych jest unormowana 
wieloma decyzjami, prawami, ale 
tak naprawdę uzależniona jest 
od regionu, w jakim zamieszkuje 
osoba niepełnosprawna.

- Bezpłatne pieluszki z ASL, 
sprzęt, buty ortopedyczne, wózki 
inwalidzkie, komputery do nauki, 
a także fundusz opiekuńczy dla 
dziecka, koszty leczenia za gra-
nicą w uznanych klinikach lub 
szpitalach, likwidowanie barier 

architektonicznych w domu – to 
wszystko ma ogromne znaczenie 
dla rodzin osób niepełnospraw-
nych, a to tylko niektóre przykłady 
pomocy, jaką można otrzymać. 
Należy pamiętać, że opiekunowie 
inwalidów mają prawo do krót-
szego dnia pracy oraz przejścia 
na emeryturę 2 lata wcześniej – 
mówi Danuta.

Stowarzyszenie „Vita” 
Stowarzyszenie Vita dla rodzi-

ców dzieci niepełnosprawnych i 
upośledzonych powstało z inicja-
tywy Danuty Ligenza-Gili w 1996 
roku. Jego działalność zaczęła 
się, jak mówi założycielka i pre-
zes organizacji, „od chęci rozpo-
wszechniania informacji o istnie-
jących prawach, możliwości lecze-
nia dzieci w kraju i poza nim”. 
Członkowie Associazione Vita 
pomagają rodzinom zmagać się z

trudnościami biurokratycznymi 
w szkołach i instytucjach, przeka-
zując im dokumentację, ustawy, 
wyroki, itp.

- Pomagamy przy wnoszeniu 
skarg i zakładaniu spraw sądowych 
o odszkodowania za poniesione 

inwalidztwo, jednak zasadniczą 
działalnością jest uświadamianie 
młodych matek, by wiedziały, co 
robić i od czego zacząć, aby pomóc 
jak najszybciej niepełnosprawne-
mu dziecku. Niestety minęło już 
16 lat od powstania stowarzysze-
nia, a nadal odczuwamy skutki 
niedoinformowania rodzin osób 
niepełnosprawnych – stwierdza 
prezes.

Staram się żyć normalnie
Elisa jest osobą bardzo pozy-

tywnie nastawioną do życia, która 
swoim optymizmem może zarazić 
niejednego, zdrowego człowieka. 
W 2009 roku ukończyła 3-letnie 
studia na kierunku turystycznym i 
językowym, a już niedługo bronić 
będzie tytułu magistra na kierun-
ku języki i kultury na tle turystycz-
nym. Jej marzeniem jest otwarcie 
biura podróży dla niepełnospraw-
nych. Oprócz tego ma nadzieję, 
że spotka na swojej drodze kogoś, 
kto ją pokocha.

- Już od dziecka byłam przy-
zwyczajona do normalnego życia. 
Niepełnosprawność nigdy nie 
była dla mnie barierą, aby móc 

żyć jak inne dzieci. Miałam i mam 
nadal wielkie wsparcie rodziny, co 
pozwala mi na osiąganie wszyst-
kich moich celów. Mimo tego, 
że żyję na wózku inwalidzkim, 
staram się moim pozytywnym 
nastawieniem pokazać wszystkim 
dookoła, że można żyć normal-
nie nawet w mojej sytuacji, nie 
odmawiając sobie wyjazdów, kon-
certów, wyjścia z przyjaciółmi, a 
nawet studiów zagranicą – mówi 
28-latka.

Bariery architektoniczne
Problemem niezwykle dotkli-

wym na co dzień są bariery archi-
tektoniczne. Jednak dla Elisy nie 
są one nie do przeskoczenia.

- Decydując się na studia w 
Turynie, zdawałam sobie sprawę, 
że napotkam na jakieś trudności 
i owszem było ich trochę. Dość 
dużym problemem jest kwestia 
dojazdów i przemieszczania się 
po mieście. Uważam się jednak 
za szczęśliwca, ponieważ otaczają 
mnie osoby chętne do pomocy w 
każdej chwili mojego życia poza 
domem – przyznaje dziewczyna 
i dodaje. - Jak każdy uczyłam się 
krok po kroku samodzielności, 
podejmowania ważnych decyzji i 
planowania mojej przyszłości. 

- Zdajemy sobie sprawę, że 
Włochy to kraj antyków, wąskich 
ulic, starego budownictwa, ale 
wszystko można dostosować do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 
tak jak w innych krajach Europy. 
Niestety wymaga to wielkich 
nakładów finansowych i wielkich 
chęci, czego jednak nadal brak w 
wielu przypadkach – stwierdza 
Danuta Ligenza-Gili.

Nie można się ukrywać
Osobom niepełnosprawnym 

często towarzyszy poczucie osa-
motnienia, izolacji, które prowa-
dzą do zamknięcia się w sobie. 
Tak też stało się z Elisą, która do 
8 roku życia była szczęśliwym, 
wygadanym, uśmiechniętym i 
wesołym dzieckiem.

- Dorastając, zaczęłam zdawać 
sobie sprawę z ograniczeń, jakie 
ma osoba na wózku. To mnie bar-
dzo onieśmieliło. Przełomem w 
moim życiu było zapisanie mnie 
przez rodziców do harcerstwa, 
chociaż początkowo nie chcia-
łam o tym słyszeć. Na szczęście 
moja mama jest osobą upartą i 
zaprosiła grupę harcerzy do nas 
do domu, aby mnie przekonali, że 
mnie chcą. Dużo nie trzeba było, 
aby mnie zachęcili do kolejnego 
spotkania i tak jestem harcerzem 

do dziś. W chwili obecnej jestem 
druhną i mam pod sobą 37 dzieci, 
w wieku od 7 do 12 lat. Nie wyobra-
żam sobie życia bez harcerstwa. 
Jestem zupełnie zintegrowana w 
grupie wspaniałych ludzi, z który-
mi dzielę chętnie wszystkie moje 
wolne chwile - mówi.

Ofiary błędów lekarskich
Wśród niepełnosprawnych 

dzieci we Włoszech żyje kilkadzie-
siąt tysięcy małoletnich cudzo-
ziemców, w tym Polaków. Duży 
odsetek ich inwalidztwa stanowią 
błędy lekarskie.

- Niestety ilość dzieci pokrzyw-
dzonych przy porodzie jest wiel-
ka, ale w porównaniu z ogólny-
mi danymi europejskimi procent 
pokrzywdzonych we Włoszech nie 
jest wcale wyższy niż w innych 
krajach. Jednak dokładne staty-
styki na ten temat nie istnieją. 
Dużo dzieci z inwalidztwem rodzi 
się z winy lekarza. Brak odpo-
wiedniej opieki i monitorowania 
ciąży są najczęstszymi powodami 
paraliżu mózgowego wynikłego 
z niedotlenienia – mówi mama 
Elisy.

Co robić?
- Bardzo często rodzice są tak 

bezsilni i zdezorientowani, a 
nawet i w szoku przez kilka lat, 
że muszą się udać do stowarzy-
szeń lub innych organizacji, aby 
walczyć o prawa dla swoich dzie-
ci. Ważne jest jednak, aby byli 
dobrze poinformowani o prawach 
gminnych i ogólnokrajowych. 
Informacje można dzisiaj uzy-
skać przez Internet lub kontak-
tując się z odpowiednią instytucją 
czy ministerstwem. Rodzice nie 
mogą się bać i ukrywać dzieci nie-
pełnosprawnych, wręcz przeciw-
nie, powinni zapisywać dzieci na 
basen, do harcerstwa, do szkół, po 
prostu wychodzić z domu. Żyjcie 
normalnie, bo tylko wtedy społe-
czeństwo zaakceptuje was i wasze 
dzieci. Nigdy się nie poddawajcie, 
walczcie, ponieważ tylko wy może-
cie przełamać wszelkie bariery, 
a te najgorsze to właśnie men-
talność ludzi, tych tak zwanych 
„normalnych” - kończy Danuta.to 
właśnie mentalność ludzi, tych tak 
zwanych „normalnych” - kończy 
Danuta.

Anna Malczewska

Według oficjalnych statystyk we Włoszech żyje prawie 3 miliony osób niepełnosprawnych, kilkadziesiąt tysięcy z nich to cudzoziemcy. Ich życie 
kosztuje dużo wysiłku, determinacji i pieniędzy. Mogłoby być łatwiejsze, gdyby w praktyce stosowano wszystkie prawa, jakie im przysługują. 
Niestety zarówno urzędy, szkoły, jak i instytucje często wypierają się ich aplikacji ze względu na brak funduszy.

we włoszech bardzo często zdarza się, że błędy lekarskie są ukrywane przed pacjentami i ich rodzinami
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NiNiejsze wydaNie „Naszego Świata” zostało zrealizowaNe przy współpracy z FuNdacją seMper poloNia i współFiNasowaNe  z dotacji MiNisterstwa spraw 
zagraNiczNych rp w raMach koNkursu Na realizację zadaNia „współpraca z poloNią i polakaMi za graNicą”.

‹‹
We Włoszech żyje około trzech milionów osób 

niepełnosprawnych o stuprocentowym braku autonomii. 
Jeżeli za inwalidów uznamy też osoby, które manifestują 

znaczne trudności w życiu codziennym, przypuszcza 
się, że obliczenia te wzrosną do około 7 milionów. Dzieci 
niepełnosprawnych żyjących w rodzinie (poniżej 6 roku 

życia) jest około 50 tysięcy. 
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Prawa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Kim jest osoba 
niepełnosprawna?

Osobą niepełnosprawną jest 
zazwyczaj osoba, która posiada 
pewne upośledzenie fizyczne, 
psychiczne, bądź ruchowe, 
w stanie stabilnym bądź 
pogłębiającym się.

Upośledzenie to stwarza 
trudności w pojmowaniu, w 
relacjach bądź w integracji 
zawodowej. W rezultacie 
narażającą osobę dotkniętą 
upośledzeniem na wyrzucenie 
poza margines społeczny.

Osobie niepełnosprawnej 
przysługują różnego rodzaju ulgi, 
uzależnione od stopnia  posiadanej 
grupy inwalidzkiej, całokształtu 
możliwości indywidualnych,  a 
także od efektów przechodzonych 
terapii rehabilitacyjnych.

By ustalić  stopień 
niepełnosprawności należy 
zwrócić się do odpowiedniej 
komisji lekarskich, w lokalnym 
ośrodku zdrowia.

Korzyści wynikające z 
ustawy 104/92

Celem ustawy 104 jest przezwy-
ciężenie trudności, na jakie napo-
tykają osoby niepełnosprawne, a 
także polepszenie ich integracji, 
poprzez udzielanie ulg i korzyści, 
które zapewniłyby im kompletną 
integrację.

Część ulg i korzyści przysłu-
guje wszystkim osobom niepeł-
nosprawnym, natomiast niektóre 
ulgi są przyznawane w zależno-
ści od stopnia posiadanej grupy 
inwalidzkiej jak i stopnia upośle-
dzenia.

Jak postępować by być 
uznanym za „osobę niepeł-
nosprawną”?

By oficjalnie zostać uznanym 
osobą niepełnosprawną, w świe-
tle ustawy 104792, należy poddać 
się wizycie lekarskiej w ośrodku 
zdrowia - USL przy odpowiedniej 
komisji mieszanej, gdzie wraz z 
komisją lekarską zasiadać będą 

przedstawiciele innych zawodów,
takich jak psycholog/psychia-

tra, asystent socjalny i lekarz 
kategorii pracownika, w celu roz-
patrzenia  każdego przypadku w 
należyty sposób.

Istnieje możliwość odbycia 
wizyty domowej, w przypadku 
gdy osoba zainteresowana posia-
da dokumentację zaświadczają-
cą, iż stan zdrowia i zaistniałe 
okoliczności uniemożliwiają 
przetransportowanie na miejsce 
posiedzenia komisji.

W sprawie wizyt domowych, 
podanie należy przesłać bezpo-
średnio do sekretariatu Komisji 
Inwalidów Cywilnych, przedsta-
wiając zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające absolutną nie-
zdolność osoby niepełnosprawnej 
do stawienia się na miejsce posie-
dzenia komisji.

W celu zarezerwowania wizyty 
należy zgłosić się do patronatu 
w centrum rezerwacji i przedsta-
wić zaświadczenie lekarskie od 

lekarza ogólnego bądź specjalisty, 
który prosi o dokonanie tej wizy-
ty. Prośba powinna być zgłoszona 
do danego oddziału INPSu, pod 
który się podlega, a do podania 
powinno być dołączone zaświad-
czenie wydane przez lokalną 
służbę zdrowia. Z zaświadcze-
nia powinno wynikać, iż został 
stwierdzony w świetle artykułu 
3,3 z ustawy 104/1992 stopień 
upośledzenia.

Po zarezerwowaniu wizyty 
należy zgłosić się na wizytę komi-
syjną wraz z następującą doku-
mentacją: dokument stwierdza-
jący tożsamość (dowód osobisty, 
prawo jazdy); kartkę z rezerwacją 
podanie w 3 kopiach; całą doku-
mentację medyczną, dotyczącą 
deklarowanej patologii.

W rezultacie wizyty osoba zain-
teresowana otrzyma dokument 
(w jednym egzemplarzu i bez 
możliwości uzyskania duplikatu, 
więc w jakimkolwiek celu należy 
używać kopie), z opinią Komisji.

Opinia ta będzie następnie 
wysłana do Obwodowej Komisji 
Lekarskiej i poddana kolejnej 
dogłębnej analizie, która będzie 
mogła wyrazić:

- niezgodną opinię (jeśli opi-
nia będzie niezgodna, komisja 
kontrolująca może zdecydować o 
przeprowadzeniu kolejnej wizyty 
kontrolnej),

- opinię pozytywną (gdy opinia 
jest pozytywna, wówczas docho-
dzi do zakończenia praktyki).

W obydwu przypadkach chory 
otrzymuje powiadomienie wraz z 
przesłaniem protokołu/postano-
wienia listem poleconym na adres 
zamieszkania.

Pełny tekst znajduje się na 
stronie www.naszswiat.net/
poradniki

Stefano Camilloni
tłum. Monika Zakrzewska

Ustawa 104/92 (wł. legge104)  reguluje przyznawanie określonych  świadczeń dla pracowników 
niepełnosprawnych oraz ich krewnych.  Przepisy te są najważniejszym wyznacznikiem prawnym we Włoszech 
dotyczącym praw osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Niepełnosprawny czy niepełnoprawny?
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Trzy miesiące minęły jak z 
bicza strzelił. I kto by pomyślał, 
że „Nasz Świat” po moderni-
zacji sprawi tyle przyjemno-
ści nie tylko naszej redakcji, 
ale przede wszystkim stałym 
Czytelnikom. Od początku 
września otrzymujemy prawie 
codziennie informacje o tym, 
że gazeta jest ciekawsza, że 
zawiera wiele, interesujących 
Polaków we Włoszech, prak-
tycznych informacji, że szatą 
graficzną wreszcie przypomina 
niejeden znany dziennik.

Jak to w życiu bywa, wszyst-
ko co miłe szybko się kończy. 
Od przyszłego numeru powró-
cimy do 16 stronicowego wyda-
nia, mając jednak nadzieję, że 
nasi Czytelnicy będą mogli 
nadal znaleźć wiele ciekawych 
informacji na jego łamach.

W najnowszym numerze 
macie okazję przeczytać artykuł 
o 28-letniej Elizie, która pod-
czas porodu doznała porażenia 
mózgowego. Walka rodziców o 
zdrowie córki trwa, a Elisa jest 
przykładem, że niepełnospraw-
ny nie oznacza inny. Okazuje 
się, że także wśród Polonii wło-
skiej żyje kilka tysięcy inwali-
dów, którzy każdego dnia zma-
gają się ze swoimi problemami. 
Duży odsetek stanowią także 
dzieci, które powinny były uro-
dzić się zdrowe, a które przez 
błędy lekarskie przykute są do 
wózka inwalidzkiego.

Mama Elisy, Danuta Ligenza 
Gili stworzyła w 2006 roku sto-
warzyszenie „Vita”, które stara 
się pomóc rodzicom dzieci 
niepełnosprawnych w walce o 
prawa maluchów. Pani Danuta 
w rozmowie z redakcją zgo-
dziła się, by w razie potrzeby, 
podawać jej prywatny numer 
telefonu, ponieważ wierzy, że 
dzięki jej doświadczeniu jako 
rodzica i prezesa stowarzysze-
nia jest w stanie pomóc nie-
jednej rodzinie, w której żyje 
niepełnosprawne dziecko. 
Osoby, których dzieci są nie-
pełnosprawne, i które chciały-
by się skontaktować z Danutą, 
prosimy o kontakt z redakcją: 
Tel. 0694354513.

Wiosną przyszłego roku 
odbędą się w Rzymie wybory 
samorządowe. Warto pamię-
tać, że obywatele UE mieszka-
jący w stolicy mają prawo do 
wzięcia czynnego oraz bierne-
go udziału ww. wyborach. Już 
od teraz mogą się oni wpisywać 
na dodatkowe listy wyborcze 
on line.

Jak z bicza strzelił

Anna Malczewska

zamiast 
wstępu

Czekamy na Wasze 
komentarze i sugestie 
e-mail: 
naszswiat@
stranieriinitalia.it

Pomimo sympatii jaką 
Włosi darzą nas, Polaków 
nie dają nam odczuć, że 

traktują nas na równi z nimi. 
Niestety, sami nie zawsze dąży-
my do poprawy sytuacji, o czym 
świadczy nasza zastraszająco 
niska frekwencja w wyborach 
samorządowych.

Wiosną przyszłego roku odbę-
dą się wybory samorządowe w 
Rzymie. Mogą w nich wziąć nie 
tylko Włosi, ale również wszy-
scy obywatele Unii Europejskiej, 
w tym Polacy, zamieszkujący w 
Wiecznym Mieście.  Warto nad-
mienić, że wzięcie udziału w nich 
przez cudzoziemców może mieć 
znaczący wpływ na wynik wybo-
rów.

O tym, że kandydaci na rad-
nych miasta i burmistrzów nie 
interesowali się nami piszemy 
przy okazji każdych wyborów we 
Włoszech. W 2007 i w 2009 roku 
w niektórych gminach, niedoin-
formowani urzędnicy próbowali 
nawet nielicznym zainteresowa-
nym utrudnić lub zabronić udzia-

łu w wyborach.
Warto jednak zadać sobie pyta-

nie: dlaczego się nami nie inte-
resują? Powód jest jeden. Polacy 
żyjący w Italii bardzo często odci-
nają się od lokalnych problemów, 
twierdząc, że „polityka mnie nie 
interesuje”.

Jaki byłby skutek, gdyby wszy-
scy uprawnieni Polacy wzięli by 
udział w wyborach samorządo-
wych? NATYCHMIASTOWY. 
Nawet oddając pusty głos wynik 
wyborów uległby diametralnej 
zmianie. Nagle okazałoby się, że 
trzeba się z imigrantami znad 
Wisły LICZYĆ. Nikt przecież nie 
zlekceważy głosu tysięcy miesz-
kańców.

Wszystkie osoby, które nie 
posiadają jeszcze „tessera eletto-
rale” i które chcą wziąć udział w 
wiosennych wyborach samorzą-
dowych muszą zapisać się na listy 
dodatkowe, czyli „liste aggiunte”.

Procedura wpisania się na listę 
nie jest skomplikowana. Obecnie, 
dzięki staraniom miasta Rzymu, 
aby ułatwić imigrantom będących 

obywatelami UE udział w wybo-
rach wystarczy kilka klików, aby 
wpisać się na listę wyborczą.

Aby dokonać rejstracji on 
line należy wypełnić formu-
larz na stronie interneto-
wej  https://servizi.comune.
r o m a . i t / S e r v i z i E l e t t o r a l i /
E l e z i o n i A m m i n i s t r a t i v e /
ElezioniAmministrative.aspx i 
załączyć kserokopię dokumentu 
tożsamości. Uwaga, aby połączyć 
się z ww. portalem najlepiej sko-
rzystać z przeglądarki explorer i w 
razie pojawienia się komunikatu 
o specjalnym zabezpieczeniu, blo-
kującym wyświetlenie się strony, 
należy potwierdzić chęć połącze-
nia się z serwisem. 

Można również zapisć się na 
liste aggiunte  bezpośrednio w 
siedzibie  biura wyborczego 
(Ufficio Elettorale di Roma, piaz-
za Guglielmo Marconi n. 26/c)) 
lub pobrać formularz on line i 
przesłać do ufficio elettorale 
listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru (raccomandata 
A/R na adres: Roma Capitale - 

Dipartimento Risorse tecnologi-
che-Servizi delegati – Direzione 
Anagrafe e Servizi Elettorali – 
U.O. Servizi Elettorali – piazza 
Guglielmo Marconi n. 26/c – 
00144 Roma.  Jeżeli wysyłamy 
podanie listem poleconym należy 
pamiętać o dołączeniu do niego 
kserokopii ważnego dokumentu 
tożsamości.

Osoby, które zamierzają kan-
dydować się na radnych muszą 
dodatkowo przedłożyć zaświad-
czenie o posiadamy prawie 
do kandydowania (diritto di 
eleggibilità) wydane przez kom-
petentną w tym zakresie instytu-
cje w kraju pochodzenia.

Redakcja

Włosi od zawsze cenili Polaków za pracowitość. Bardzo dobrą opinią cieszą się polskie opiekunki, pomoce domowe, 
pielęgniarki i pracownicy budowlani. Nasze dzieci są chwalone, bo są grzeczne i chętnie się uczą. Dlaczego zatem 
kandydatów na radnych i burmistrzów nie interesuje zdobycie naszych głosów? 

Teraz na listę wyborczą można wpisać 
się również przez internet

Prof. Bianca Valota odznaczona Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczystość wręczenia 
nagrody odbyła się 8 
listopada w Konsulacie 

Generalnym RP w Mediolanie. 
Pani Prof. Bianca Valota, od 
1987 roku profesor zwyczaj-
ny Historii Europy Wschodniej 
na  Uniwesytecie Mediolańskim 
(Università degli Studi di Milano) 
- Wydział Nauk Historycznych, 
od sierpnia 2010 roku Président 
d'Honneur Commission 
Internationale des Etudes 
Historiques Slaves (poprzednio 
Sekretarz Generalny); wielka 
przyjaciółka Polski, od lat zwią-
zana jest z naszym krajem, autor-

ka wielku publikacji dotyczących 
historii Polski współczesnej (okres 
XIX wieku, I wojny światowej, II 
Rzeczypospolitej i II wojny świa-
towej), organizator i uczestnik 
wielu międzynarodowych kon-
ferencji poświęconych Polsce i 
Europie Środkowo-Wschodniej w 
ostatnich 20. latach (we Włoszech 
i w Europie Zachodniej). 
Wszystkie jej publikacje i wystą-
pienia publiczne podczas kon-
ferencji cechuje wielka przyjaźń 
do Polski i Polaków, promowanie 
dokonań naszego narodu na prze-
strzeni dziejów (organizatorka kil-
kunastu konferencji, w tym m.in. 

w maju 2009 r. na Uniwersytecie 
w Mediolanie z okazji 20. lecia 
zmian demokratycznych w 
Europie Środkowo-Wschodniej 
z udziałem Pana Prezydenta L. 
Wałęsy). Pani Prof. Bianca Valota 
kreuje bardzo pozytywny wize-
runek naszego kraju zarówno w 

środowisku akademickim, jak 
również wśród studentów organi-
zując wiele specjalnych wykładów 
poświęconych Polsce oraz konfe-
rencji i prezentacji książek.

Konsulat Generalny RP w 
Mediolanie

mediolan.msz.gov.pl

Decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Prof. 
Bianca Valota została odznaczona Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne 
zasługi w popularyzowaniu wiedzy o historii Polski. 

Debata „Od strategii lizbońskiej 
do strategii Europa 2020"

Koncert skrzypcowy Mariusza Patyry 
z okazji Święta Niepodległości

Dnia 6 listopada 
z okazji Święta 
Niepodległości 11 

listopada w Audytorium 
w Mediolanie odbył się, z 
inicjatywy Koła Polsko-
Włoskiego w Lombardii, 
koncert z udziałem pol-
skiego wirtuoza skrzypiec o 
sławie międzynarodowej - 
Mariusza Patyry, z akompa-
niamentem włoskiego pia-
nisty – Giovanniego Caselli.
Sala przewidziana na  1400 

osób była wypełniona po 
brzegi, obecnych było także 
wielu konsulów innych 
państw, przedstawicieli  
mediolańskiego świata kul-
tury i sztuki. Muzycy, oprócz  
mistrzowsko wykonanych 
utworów przewidzianych 
w programie, zagrali na bis 
kompozycje polskich kom-
pozytorów, przyjęte praw-
dziwymi owacjami. 

mediolan.msz.gov.pl

W debacie "Od strategii 
lizbońskiej do stra-
tegii Europa 2020”, 

która odbyła się 5 listopada pod 
egidą trzech prezydencji Rady 
UE (Polski, Danii i Cypru), wziął 
udział Ambasador RP w Rzymie 
Wojciech Ponikiewski wraz z 
ambasadorem cypryjskim oraz 
przedstawicielami świata poli-
tyki i mediów.

Debata została zorganizo-
wana przez magazyn Semestre 
europeo, Biuro informacyj-
ne Parlamentu Europejskiego 

we Włoszech, przedstawiciel-
stwo Komisji Europejskiej we 
Włoszech oraz Centrum Altiero 
Spinelli w Rzymie.

Ambasada RP w Rzymie
rzym.msz.gov.pl

Konsul Generalny RP Jerzy Adamczyk, Bianca Valota  /fot. KG 

Zbliżają się wybory samorządowe w Rzymie

Życie we włoszech

PORTA I TUOI AMICI IN WIND
I OTZRYMASZ PRZEZ 6 MIESIECY 50% ICH DOŁADOWAN DO MAKSIMUM 300 EURO.

CALL YOUR COUNTRY
DZWON DO POLSKI PO ATRAKCYJNYCH TARYFACH.10

AKTYWUJ  
CALL YOUR COUNTRYPORTA I TUOI AMICI IN WIND. BONUS DO 50€/MIESIĄC. 

CALL YOUR COUNTRY. MIESIĘCZNY KOSZT 1 EURO GRATIS W PROMOCJI PRZEZ PIERWSZY MIESIĄC.
KOSZT AKTYWACJI 9 EURO, GRATIS DLA NOWYCH KLIENTÓW. OPŁATA ZA POŁĄCZENIE 16 CENTÓW, 
TARYFIKACJA CO 60 SEKUND. WAŻNE DO 13 STYCZNIA 2013. 

PORTA I TUOI AMICI IN WIND

PRZEDSTAW NAM TWOICH
PRZYJACIÓŁ, A MY CIE DOŁADUJEMY.

CENTÓW
ZA MINUTE

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KOSZTÓW,  WARUNKÓW I OGRANICZEŃ, NA STRONIE WIND.IT 

ODWIEDZ  WWW.WIND.IT/PORTAITUOIAMICI 
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Punkt Porad i Informacji Prawnych w Rzymie Przedłużono termin składania 
podań o zwrot kosztów za czesne 
w prywatnych żłobkach 

Do 31 stycznia 2013 
roku, mieszkań-
cy Rzymu, których 

dzieci nie przyjęto do pań-
stwowego żłobka z braku 
miejsc mogą składać poda-
nia o zwrot części kosztów za 
czesne, opłacane w prywatnych asilo nido - informuje Urząd 
Miasta Rzymu. Ponadto, podniesiono minimalny wymagany 
pułap ISEE z 25 tys. euro, na 35 tys. euro. Oznacza to, iż 
częściowy zwrot kosztów za żłobek prywatny przysługuje 
rodzinom, których wskaźnik ISEE nie przekracza sumy 35 
tys. euro.

Każdy z rodzin, która spełnia wymogi ustalone przez wła-
dze samorządowe będzie mogła otrzymać voucher w wyso-
kości maksymalnie 1000 euro na każde dziecko.

Szczegóły dotyczące tej inicjatywy oraz informacje doty-
czące sposobu składanie podań znajdują się na stronie 
internetowej Dipartimento Servizi educativi e scolastici: 
www.comune.roma.it.

D.W.

Grafik dyżurów konsularnych 
Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Rzymie

 Neapol  - 22.11.2012 r. od 
godz. 10.00 do 14.00

Konsul będzie przyjmował 
interesantów przy viale Antonio 
Gramsci 12.

MALTA - Valletta - 27.11.2012 
r. od godz. 15.00 do 19.00 oraz 
28.11.2012 r. od godz. 09.00 do 
12.00.

Konsul będzie przyjmował inte-
resantów w siedzibie Konsulatu 
Honorowego RP, 60 South Street, 
Valletta VLT11.

Katania  - 30.11.2012 r. od 
godz. 15.00 do 19.00

Konsul będzie przyjmował 
interesantów w oratorium Księży 
Salezjanów (Oratorio dei Frati 
Salesiani San Filippo Neri), via 
dei Salesiani 2.

W celu zapisania się na dyżur 
oraz uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących zakresu 
załatwianych podczas dyżurów 
spraw, uprzejmie prosimy o kon-
takt telefoniczny z Wydziałem 
Konsularnym Ambasady RP w 

Rzymie od poniedziałku do środy 
w godz. od 09.00 do 16.30, w 
czwartki od godz. 09.00 do 18.00 
oraz w piątki od godz. 09.00 do 
15.00. pod nr tel. 0636204302.

Wydział Konsularny prowadzi 
zapisy na dyżur w sposób cią-
gły. Na kolejny dyżur można 
zapisać się wstępnie, nawet jeśli 
nie została jeszcze wyznaczona 
jego data. Po ustaleniu terminu 
dyżuru, wpis na dyżur zostanie 
potwierdzony telefonicznie.

Dyżury konsularne odbywają 
się cyklicznie w Neapolu, Reggio 
di Calabria, Katanii, Palermo i na 
Malcie. Informacje o terminach 
dyżurów są podawane na bieżąco 
na stronie internetowej. 

rzym.msz.gov.pl

Porady prawne dla Polaków 
mieszkających na północy Włoch

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie w stoli-
cy Lombardii oraz w Bolonii odbywają się cykliczne spotkania 
poradnictwa prawnego dla Polaków zamieszkałych w północnych 
regionach Włoch.
Na indywidualnych spotkaniach z prawnikiem można skon-
sultować się w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych (emerytury, renty, zasiłki), odszkodowań, prawa 
rodzinnego i innych działów prawa cywilnego.
Przed przyjściem na dyżur należy zapisać się telefonicznie lub 
mailowo podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz krótki 
opis swojej sprawy: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl, tel. 
+39 340 8402888 (obsługa w języku polskim; +39 039 2302434 
(obsługa w języku włoskim).
Na dyżur należy przynieść wszystkie dostępne dokumenty doty-
czące danej sprawy.

Konsulat Generalny RPw Mediolanie
www.milano.polemb.net

Portal IUVENUM 
POLONIA (www.iuve.pl) 
to najmłodsze dziecko 

warszawskiej organizacji pożyt-
ku publicznego, która od 1997 
roku służy Polonii rozsianej po 
całym świecie, a szczególnie jej 
najmłodszym przedstawicielom. 
Rokrocznie, korzystając ze środ-
ków finansowych Senatu RP 
oraz własnych, Fundacja wspiera 
najzdolniejszych młodych polo-
nusów poprzez przyznawanie 
stypendiów oraz organizowanie 
warsztatów i stażów zawodo-
wych. Wyposaża także w pomoce 
naukowe, książki, sprzęt audio-
video i sprzęt sportowy placówki 
edukacyjne, organizacje i stowa-
rzyszenia polonijne na wszyst-
kich kontynentach.

– Misją naszej Fundacji 
jest kreowanie polonijnych 
elit. Wykształcona, kultural-
na i otwarta na nowe techno-
logie młodzież jest przyszłością 
Polonii. Jej wspieranie leży w 
naszym wspólnym interesie – 
mówi Marek Hauszyld, prezes 

Fundacji SEMPER POLONIA.
Stworzony przez nią portal 
IUVENUM POLONIA jest swo-
istą hybrydą serwisu informacyj-
nego i portalu społecznościowe-
go. Poruszana w nim tematyka, 
ciekawa forma publikacji oraz 
dostępne narzędzia komunika-
cyjne czynią go jednym z najbar-
dziej oryginalnych, a przy tym 
przystępnych źródeł informacji o 
Polsce, Polakach i Polonii. 

Portal IUVENUM POLONIA 

prowadzony jest przez profe-
sjonalnych dziennikarzy, którzy 
wiedzę i doświadczenie zdobywa-
li w cenionych na polskim rynku 
medialnym tytułach, a także – co 
ważne – w mediach polonijnych. 
Z wieloma z nich portal stale 
współpracuje.

na podst. materiałów 
prasowych I

UVENUM POLONIA
www.iuve.pl

Moda na serwisy społecznościowe opanowała cały świat. Cyberprzestrzeń jest dziś głównym 
miejscem spotkań ludzi na niwie towarzyskiej i zawodowej, a sama obecność w sieci to 
dziś priorytet dla wielu instytucji – zarówno komercyjnych jak i publicznych. W gronie 
tych ostatnich bardzo aktywna jest Fundacja SEMPER POLONIA, która postawiła przede 
wszystkim na kontakt z polonijną młodzieżą, stwarzając portal IUVENUM POLONIA.

Iuvenum Polonia: miejsce spotkań 
polonijnej młodzieży w internecie

Życie w europie

Single, czyli żyjący w pojedynkę 

W Nowy Jorku w ubie-
głym roku oddano do 
eksploatacji 63 pię-

trowy wieżowiec, w którym jest 
814 apartamentów, z czego 641 
stanowią kawalerki i mieszkania 
z jedną sypialnią. Single stanowią 
65% mieszkańców tego budynku.

We Francji w 1999 roku 9 mln 
osób żyło w pojedynkę, a w 2003 
roku liczba ta wzrosła do prawie 
25 mln.  Single stanowią obecnie 
14% francuskiego społeczeństwa. 
W Niemczech jest 16 mln osób 
żyjących w pojedynkę.

Według danych GUS liczba sin-
gli w Polsce wynosi obecnie 7 mln, 
ale według prognoz w 2035 roku 
10 mln obywateli Polski będzie 
żyło w pojedynkę.

Życie w związkach sprawia, 
że rodzina jest najważniejsza, a 
obecnie młodzi ludzie chcą inwe-
stować w siebie. Single dużo się 
uczą. Często kończą więcej niż 
jeden kierunek studiów. Uczą się 
języków obcych i chętnie podró-
żują  po świecie.

Single są najczęściej przed-
stawicielami wolnych zawodów, 
menedżerami lub właścicielami 
firm. W większości mieszkają w 
dużych miastach. Według GUS 

osoba żyjąca w pojedynkę w 
Polsce zarabia średnio 4,4 tys. zł.  
900 zł miesięcznie singiel prze-
znacza na mieszkanie i samochód, 
400 zł na jedzenie i alkohol, 160 
zł na odzież i buty, 200 zł wydaje 
w restauracjach i hotelach, 300 zł 
przeznacza na kulturę i rekreację 
i 100 zł na fryzjera i inne usłu-
gi upiększające. Single powinni 
być atrakcyjnymi partnerami dla 
firm handlowych, usługowych i 
instytucji finansowych. W Polsce 
nie są. W bankach traktowani są 
jako grupa dużego ryzyka. Osoba 
samotnie żyjąca chcąc wziąć kre-
dyt w banku musi brać go wspól-
nie z rodzicami, których emery-
tura niekiedy z trudem wystarcza 
na wiązanie końca z końcem.

Singlowi potrzeba sprzątnąć 
mieszkanie, zrobić zakupy, może 
ugotować obiad. Chętnie skorzy-
sta on z towarzystwa przy wyjściu 
do kina, teatru lub do restauracji. 
Także może być zainteresowany 
pomocą przy zakupach głównie 
odzieży czy wyposażenia miesz-
kania.

Nie trudno zauważyć, że na 
samotności można robić bardzo 
dobry interes. To pole do popisu 
dla przedsiębiorczych. (wda)

Rośnie liczba osób żyjących w pojedynkę. W roku 1970  single w Stanach Zjednoczonych 
stanowili 17% populacji, a w roku 2010 liczba ta wzrosła do 43%.

Tegoroczna Pokojowa Nagroda 
Nobla zostanie cofnięta? 

Fundacja Noblowska z siedzibą w Sztokholmie wypłaci nieba-
wem nagrodę pieniężną, która przysługuje zwycięzcy w kategorii 
Pokojowej Nagrody Nobla. Unia Europejska, jej tegoroczny 
laureat, 10 grudnia otrzyma dyplom wraz z medalem, a kilka 
dni później 8 mln koron szwedzkich (ponad 930 tys. Euro). 
Wygrana krajów Wspólnoty budzi jednak wiele kontrowersji 
wśród polityków i organizacji. Głosy sprzeciwu dotyczą przede 
wszystkim tego, że UE w ogóle nie powinna być brana pod 
uwagę jako potencjalny zwycięzca. Tomas Magnusson, przed-
stawiciel Międzynarodowego Biura Pokoju, napisał w tej spra-
wie list adresowany do Fundacji Noblowskiej w Sztokholmie. 
Zaznacza w nim, że nagroda nie może zostać wypłacona Unii 
Europejskiej, ponieważ "Pokojowa Nagroda Nobla 2012 została 
przyznana niezgodnie z prawem".

Międzynarodowe Biuro Pokoju, najstarsza pozarządowa orga-
nizacja działająca na rzecz pokoju na świecie, zaznacza w swych 
zastrzeżeniach, że "Unia Europejska nie pełni wiodącej roli w 
walce o pokój". Co więcej, dwa państwa należące do UE (Francja 
oraz Wielka Brytania) posiadają broń atomową, stwarzającą 
zagrożenie dla światowego pokoju. Unia Europejska tymczasem 
nie podejmuje żadnych działań, by zakazać posiadania tej nie-
bezpiecznej broni.

Słowa krytyki, które padają z ust przedstawicieli 
Międzynarodowego Biura Pokoju zaznaczają wyraźnie, że przy-
znanie Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej było bez-
podstawne, niezgodne z prawem, a więc decyzje powinny zostać 
cofnięte. Podkreśla się jednocześnie, że przez zwycięstwo UE 
została naruszona wola Alfreda Nobla, który zapisał ją w swym 
testamencie. Według zmarłego fundatora, wygrana należy się 
osobie m. in. działającej na rzecz braterstwa między państwa-
mi, zmniejszającej liczbę stałych armii, popierającej kongresy 
pokojowe.

TwojaEuropa.pl

Niektórzy nawet proponu-
ją, aby rozwiązać aktual-
ne problemy gospodar-

cze jednym prostym pociągnię-
ciem, czyli zaplanowaną dekom-
pozycją obszaru wspólnej waluty. 
Dzięki takiemu zabiegowi kraje 
Południa od razu odzyskałyby 
konkurencyjność, a kraje boga-
te nie musiałyby ich wspierać 
finansowo. Pytanie tylko, czy taki 
zabieg zwiększyłby prosperity 
Europy i czy przypadkiem nie 
doprowadziłoby to do potrzeby 
znacznie większych niż obecnie 
transferów? Mam wątpliwości, 
przede wszystkim ze względu 
na olbrzymie koszty rozpadu i 
związanych z tym powiązań 
handlowych. Oprócz tego typu 
dylematów ważna jest również 
percepcja społeczna strefy euro. 
Europejskie badania opinii 
publicznej wskazują, że poparcie 
dla wspólnej waluty w Europie 
spadło z 60 procent w 2007 roku 
do nieco ponad 50 procent obec-
nie. W Polsce ta tendencja jest 
znacznie silniejsza, w 2012 roku 
za przyjęciem euro opowiadało 
się tylko 25 procent społeczeń-
stwa, podczas gdy jeszcze dwa 
lata temu ponad 50 procent. 
Mocny to argument dla polity-
ków, aby o euro nie wspominać.

Ostatnio jeden z przedstawicieli 
brytyjskiego gabinetu zapytywał, 
jak można proponować proces, 
dla którego nie widać poparcia 
w społeczeństwie. Wypowiedź 

ta nie dotyczyła członkostwa 
Wielkiej Brytanii we wspólnej 
walucie, ale pozostałych kwestii 
integracji, w tym budżetu unij-
nego, w sprawie którego Wielka 
Brytania zgłasza istotnie odmien-
ne postulaty niż większość 
Europejczyków. Odpowiadając 

na to pytanie, uważam, że istnie-
ją kwestie fundamentalne, w tym 
m.in. przyszłość europejskiego 
projektu, gdzie to właśnie poli-
tycy powinni kształtować opinię 
publiczną. Doskonałym przykła-
dem z naszego podwórka było 
referendum w sprawie członko-
stwa Polski w UE. Akurat w tam-
tym głosowaniu chodziło głównie 
o ważność głosowania, co udało 
się m.in. dzięki rozłożeniu proce-
su głosowania na dwa dni, dzięki 

czemu uzyskano 58-procentową 
frekwencję i 77 procent poparcia 
dla członkostwa.

 W tamtym czasie istniały 
poważne obawy o to, czy uda się 
przekroczyć 50-procentowy próg. 
Wśród mieszkańców wsi w 2003 
roku 47 procent było za przystą-
pieniem do UE, podczas gdy pięć 
lat później 85 procent. Oczywiście 
w przypadku rolników zadziałał 
głównie jeden instrument, czyli 
dopłaty bezpośrednie. Ale prze-
cież mechanizm ten jest taki sam 
dla innych grup społecznych: jeśli 
w wyniku danych decyzji sytuacja 
grupy społecznej się polepsza, 
to rośnie liczba zwolenników. Z 
dzisiejszej perspektywy sukces 
członkostwa w UE był oczywisty, 
nie był on jednak tak jasny dla 
większości społeczeństwa w 2003 
roku.

 Podobnie jest z obecną posta-
wą Wielkiej Brytanii wobec całego 
procesu integracji i jego elemen-
tu, jakim jest wspólny budżet. 
Bliźniacza dynamika będzie 
moim zdaniem w niedługim 
okresie dotyczyła również kwestii 
przyjęcia przez Polskę wspólnej 
waluty. Dziś coraz więcej zna-
ków na niebie wskazuje na to, 
że uda się przełamać podział na 
Europę dwóch prędkości, oferu-
jąc bardziej realistyczny podział 
na Stary Kontynent z trzema 
prędkościami. Ten nowy, trze-
ci wymiar, wynika z polskiego 
dążenia do przyjęcia euro, co w 

zasadniczy sposób odróżnia nas 
od krajów na stałe odcinających 
się od ścisłej integracji, z Wielką 
Brytanią na czele. Z zastrzeże-
niem jednak, że o ile w języku 
dyplomacji na dziś taki opis świa-
ta jest dla nas korzystny, o tyle 
jego siła sprawcza będzie musia-
ła być sprawdzona w praktyce. 
Najbardziej prawdopodobny sce-
nariusz to taki, w którym refor-
mująca się strefa euro za kilka lat 
staje się znów obszarem stabil-
ności gospodarczej (z pozostającą 
wciąż na kroplówce Grecją) ze 
zmienionymi i trudniejszymi niż 
dotychczas warunkami przyjęcia 
wspólnej waluty. To, że warun-
ki będą cięższe niż dotychczas, 
wynika bezpośrednio zarówno z 
zapisów paktu fiskalnego, jak i z 
powstających na naszych oczach 
mechanizmów zasad koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach 
obszaru wspólnej waluty. Dla 
Polski największym wyzwaniem 
może paradoksalnie stać się nie 
tyle sama decyzja o przystąpie-
niu, co opór opinii publicznej 
w momencie, kiedy decyzje te 
powinny być podejmowane.

 Dziś w mediach dominu-

je prosty przekaz strefy euro w 
postaci zamieszek w Grecji czy 
w Hiszpanii. Większość polskich 
proeuropejskich elit politycznych 
eksponuje stanowisko „pragma-
tyczne” - do takiej strefy euro jak 
teraz nie będziemy przystępować, 
a jak się zreformuje, to zobaczy-
my. O ile takie stanowisko brzmi 
na pozór racjonalnie, to pogłę-
bia negatywną percepcję euro, 
ale przede wszystkim sugeruje, 
że „nasza chata jest z kraja”. A 
to nieprawda, bo możemy mieć 
wpływ na przyszłość strefy euro, 
wprawdzie nie fundamentalny, 
ale istotny, a postawa stania z 
boku i czekania bardzo przy-
pomina tę brytyjską. Tak więc 
należy pamiętać, że nasz obecny 
stosunek do tego, co się dzieje w 
strefie euro, będzie miał zasadni-
czy wpływ na to, jak Polacy będą 
się zapatrywać na członkostwo 
wtedy, kiedy będzie politykom 
naprawdę na tym zależało.

Ryszard Petru

Przedruk z: ryszardpetru.bblog.
pl za zgodą autora. 

Wokół euro
Wokół wspólnej waluty narosło wiele mitów w ostatnim okresie. Najpowszechniejszym 
z nich jest obarczanie euro wszelkimi obecnymi problemami krajów Południa według 
zasady: gdyby nie było euro, nie byłoby kryzysu. 

większość polskich 
proeuropejskich elit 

politycznych eksponuje 
stanowisko 

„pragmatyczne” 
- do takiej strefy euro 
jak teraz nie będziemy 
przystępować, a jak się 

zreformuje, to 
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7 mln 
singli żyje obecnie
 w Polsce, wynika z 
danych GUS. 
Według prognoz w 2035 
roku w pojedynkę będzie 
żyło 10 mln Polaków

4,4 tys. zł 
wynosi średnie wynagro-
dzenie singla w Polsce. 

900 zł 
miesięcznie przeznacza  
na mieszkanie i samo-
chód, 400 zł na jedzenie  
alkohol, 160 zł na odzież 
i buty, 200 zł wydaje 
w restauracjach i hote-
lach, 300 zł przeznacza 
na kulturę i rekreację 
i 100 zł na fryzjera i inne 
usługi upiększające
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Jest to inicjatywa zorga-
nizowana przez Wydział 
Konsularny Ambasady 

RP w Rzymie przy współpra-
cy z Duszpasterstwem Polaków 
przy kościele św. Stanisława na 
Via delle Botteghe Oscure w 
Rzymie oraz Duszpasterstwem 
Polaków przy kościele Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy na 
Via Merulana w Rzymie.

Działalność Punktów rozsze-
rzona została po wakacyjnej 
przerwie o porady Psychologa 
oraz Eksperta z infolinii INPS.

Dyżury odbywają się w 
czwartki w godz. od 14.00 do 
16.00 w Biurze Pielgrzyma na 
via Botteghe Oscure 15 oraz w 
godz. od 17.00 do 19.00 w Salce 
św. Klemensa na Via Merulana 
31.

Szczegółowy grafik dyżu-
rów w 2012 r.

22 listopada - porady z 
zakresu prawa pracy, ZUS i 
spraw pobytowych 

29 listopada - porady z 
zakresu problematyki INPS 
(włoskie emerytury, renty i 
zasiłki)

6 grudnia - porady 
PSYCHOLOGA

13 grudnia - porady z zakre-
su prawa pracy, ZUS i spraw 
pobytowych. 

Istnieje możliwość wcze-
śniejszego umówienia się na 
spotkanie pod numerem tel. 
06.36204307. 

Wydział Konsularny 
Ambasady RP w Rzymie

Od 1 października b.r. wznowiona została działalność Punktów Porad i Informacji 
Prawnych na terenie rzymskiego okręgu konsularnego. 

Wejście do polskiego  kościoła przy via 
delle Botteghe Oscure w Rzymie. 
Fot. rzym.it

Inteligentne miasta we Włoszech 

Smart cities - inteligentne 
miasta, czyli najbardziej 
efektywnie korzystają-

ce z nowoczesnej technologii 
w zarządzaniu konglomeracji 
miejskiej,  racjonalnie gospoda-
rujące energią i wprowadzające 
nowe rozwiązania w transporcie 
miejskim. Inteligentne miasta to 
także takie, których priorytetem 
jest podniesienie jakości życia 
mieszkańców, a także dbałość 
o ochronę środowiska natural-
nego.

W rankingu najinteligentniej-
szych miast opracowanym przez 
FORUM PA  i ogłoszonym na 
Smart City Exhibition (Bologna 
Fiere) znalazły się głównie miasta 
północnych i środkowych Włoch: 
Bologna, Parma, Trento.

Do pierwszej dziesiątki inteli-
gentnych miast zaawansowały się 
także: Firenze, Milano, Ravenna, 
Genova, Reggio-Emilia, Venezia, 
Pisa.

Pozostałe wielkie metropolie 
znalazły się w kolejności na miej-

scach: Torino- 12, Roma – 21, 
Bari – 69, Napoli – 77, Reggio 
Calabria - 87.

Agnieszka B. Gorzkowska
wloskicafe.blogspot.it
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Również „Nasz Świat” współpracuje z portalem www.iuve.pl
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Korzystanie z włoskich dróg wiąże się, podobnie jak w Polsce, z 
przestrzeganiem tutejszego kodeksu drogowego, który w 2010 r. został 
znowelizowany. W związku z tym, każdemu kierowcy, który ma zamiar 
poruszać się we Włoszech radzimy zapoznać się z istotnymi zmianami, 
które zaostrzyły wcześniejsze sankcje za wykroczenia drogowe. 

strona II

Jeśli nie masz prawa jazdy, ale mieszkasz legalnie we Włoszech i 
posiadasz zameldowanie (residenza) oraz włoski dowód osobisty 
(carta d’identità) możesz zapisać się na kurs prawa jazdy (autoscuola). 
Zdobycie prawa jazdy w Italii jest o wiele łatwiejsze niż w Polsce.

strona II

Informacje 
dla kierowców

Dowiedz się jak zrobić 
prawo jazdy we Włoszech

kodeks drogowy i nie tylko patente di guida
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Polscy kierowcy na włoskich drogach

Nr 6 / 16-30 listopada 2012 niniejsza publikacja została zrealizowana przez redakcję „naszego Świata” przy współpracy z Fundacją semper polonia i współfinasowana z 
dotacji ministerstwa spraw zagranicznych rp w ramach konkursu na realizację zadania „współpraca z polonią i polakami za granicą”

niezbędnikemigranta
Vademecum Polaków we Włoszech

EDITORE: Stranieri in Italia S.r.l. Via Eleonora Duse, 53 Roma 00197 ITALY Email: editore@stranieriinitalia.it | DISTRIBUZIONE ED ABONAMENTI:  
Email: distribuzione@stranieriinitalia.it  | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI Spa Via dell’Industria 52, Erbusco - (BS) 25030, Italy

Dom Sanitarny w bitwie o Monte Cassino
Jednym z zasadniczych elementów przygotowań i toczonej bitwy o przełamanie 
linii obrony niemieckiej w masywie górskim Monte Cassino – Monte Cairo, była 
organizacja i funkcjonowanie służb sanitarno – medycznych. 

strona IV

Prezentacja polskich stowarzyszeń we Włoszech
Stowarzyszenie „Polonia” w Cesenie, Stowarzyszenie Le Rondini w Rzymie, 
Comunità Polacca w Terni, Związek Polaków w Kalabrii, Instytut dla Polonii w 
Neapolu, Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii

strona VIII

PONADTO W TYM NUMERZE:

kronika kryminalna

Trzech Polaków przebywało od 
kilku dni na wakacjach w pobli-
żu Mesyny. 1 listopada postanowili 
wybrać się na plaże, by sfotografo-
wać morze podczas burzy, jednak 
ich pasja przeobraziła się w trage-
dię.

Jeden z mężczyzn, który prawdo-
podobnie zbliżył się do wody zbyt 
blisko, został pochłonięty przez 
falę.

- Wyglądałem przez okno i w 
pewnym momencie zobaczyłem 
dwóch mężczyzn, którzy rzucili się 

do wody, by ratować swojego kole-
gę. Zadzwoniłem natychmiast na 
policję i pobiegłem w stronę plaży. 
Niestety nie mogłem im pomóc, 
ponieważ morze było za bardzo 
wzburzone, pozostałem na brzegu 
i modliłem się o to, by nie utonęli 
– powiedział redakcji Oggi Milazzo 
Giuseppe Napoli, naoczny świadek 
zdarzenia.

Ratownikom udało się uratować 
dwóch mężczyzn, ciało trzeciego 
zostało wyłowione po ponad godzi-
nie od momentu zdarzenia. (mam)

W morzu w Milazzo utonął Polak KTOKOLWIEK 
WIDZIAŁ

Poszukiwana w Polsce, 
aresztowana we Włoszech 

Pod koniec października w Weronie aresztowano Polaka, który 
sprzedawał bomby, pociski rakietowe, granaty (nieaktywne) pocho-
dzące z okresu II wojny światowej oraz magazynki do karabinu typu 
Kałasznikow – podaje agencja ANSA.

Funkcjonariusze natknęli się na arsenał przypadkowo w czasie 
inspekcji niektórych ze sprzedawców targu, szukając wskaźników 
laserowych, których sprzedaż we Włoszech jest zabroniona.

Sprzedawca broni został aresztowany.                                     (maw)

W Padwie zginął 24-letni Polak 

Chcieli zrobić zdjęcia wzburzonego morza podczas burzy, gdy 
nagle fala porwała jednego z nich.

7 listopada w godzinach porannych na autostradzie A13 w Padwie zginął w 
wypadku samochodowym 24-letni Polak – podaje Corriere del Veneto.

Jadący furgonetką Polak uderzył w samochód dostawczy, który ruszał z parkingu. Oba pojazdy poruszały 
się w kierunku Bolonii.
Pomimo natychmiastowej interwencji służb medycznych oraz policji nie udało się uratować 24-letniego 
mężczyzny. Kierowcę samochodu dostawczego przewieziono natomiast do szpitala w celu przeprowadze-
nia dokładnych badań.(wa)

Karabinierzy z miejscowości 
Talla, aresztowali na począt-
ku października zamieszkałą w 
Arezzo 46-letnią Polkę, poszu-
kiwaną europejskim nakazem 
aresztowania od 2008 roku w 
Polsce – podają media lokalne.

Kobieta poszukiwana była w 
kraju za kradzieże, włamania, 
posiadanie i handel narkotyka-
mi.

W chwili obecnej Polka, ocze-
kując na ekstradycję, przebywa 

w więzieniu Sollicciano we Florencji.(wam)

W Weronie aresztowano sprzedawcę broni z czasów wojny 

Guardia di Finanza odkryła arsenał broni na jednym z 
targów w Weronie.

Groził przechodniom nożem

31 października w Reggio 
Calabria, karabinierzy zatrzymali 
50-letniego Krzysztofa K., który 
prawdopodobnie pod wpływem 
alkoholu groził przechodniom 
nożem – podaje mnews.it.

Mężczyzna nie zareagował na 
prośby oddania noża, dlatego 
też funkcjonariusze postanowili 
interweniować w sposób bar-
dziej agresywny. W czasie, kiedy 
jeden z nich zagadywał Polaka, 
drugi podszedł do pijanego od 
tyłu, blokując go i obezwład-
niając.

Krzysztof K. został areszto-

wany pod zarzutem posiadania 
noża, groźby oraz stawiania 
oporu podczas zatrzymania.

(mam)

Sylwester Marcin 
Bartkowiak

W lipcu 2011 r. w Calabria 
Rosano zaginął Sylwester 

Marcin Bartkowiak. 
Ma 30 lat, 175cm wzrostu i 

brązowe oczy.

Agnieszka Pawlik
1 grudnia  2004 r. 
w Neapolu zaginę-

ła Agnieszka Pawlik. 
Zaginiona ma obecnie 36 
lat, 160 cm wzrostu i nie-
bieskie oczy. Zaginiona do 
chwili obecnej nie nawią-
zała kontaktu z rodziną. 

Ewa Jolanta 
Wojtaszek

20 sierpnia 2010 r. w miej-
scowości Catania zaginęła 
Ewa Jolanta Wojtaszek. 

Zaginiona ma 52 lata, 160 
cm wzrostu i niebieskie 

oczy. 

Anna Mańkowska
1 stycznia 2011 r. w 

Frattamaggiore zaginęła 
Anna Mańkowska. 

Zaginiona ma 47 lat, 163 
cm wzrostu i zielone oczy. 

Ktokolwiek widział ww. osoby zaginione lub ma 
jakiekolwiek informacje o ich losie proszony jest 
o kontakt z ITAKĄ - Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych pod całodobowym numerem: +48 22 654 70 
70. e-mail: itaka@zaginieni.pl. 

Zdjęcia innych zaginionych: www.zaginieni.pl

Telefony alarmowe 
dla Polaków, którzy 
znaleźli się w trudnej 
sytuacji

Pod poniższe numery 
alarmowe można 
dzwonić tylko w 
sytuacjach losowych, 
wymagających nagłej 
interwencji konsula 
np. wypadki, zgony, 
zatrzymania (czynny 
poza godzinami 
urzędowania). 

UWAGA: pod tym 
telefonem nie udziela 
się zwykłych informacji 
z zakresu działania 
konsulatu. 
Wydział konsularny 
Ambasady RP w Rzymie:
+39 335 599 5212 
Konsulat Generalny w 
Mediolanie:
+39.335.56.85.786
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Zgodnie z art. 201 wło-
skiego kodeksu drogo-
wego, jeżeli protokół 

wykroczenia drogowego nie 
może zostać natychmiast po 
złamaniu przepisów przedsta-
wiony sprawcy, to musi zostać 
on o nim powiadomiony drogą 
urzędową w ciągu 60 dni od 
dnia, w którym zostało doko-
nane wykroczenie, jeżeli prze-
bywa na terenie Włoch, i w 
ciągu 360 dni jeżeli jego stałe 
miejsce zamieszkania jest poza 
granicami Włoch. Po przekroczeniu wymaganej ilości dni można odwołać 
się do odpowiednich organów o unieważnienie sankcji.

Organami kompetentnymi do rozstrzygania odwołań dotyczących man-
datów są Sędzia Pokoju (Giudice di Pace) oraz Prefekt (Prefetto), do któ-
rych można się odwołać w ciągu 60 dni od urzędowego powiadomienia o 
dokonanym wykroczeniu (art. 203 i 204 bis włoskiego kodeksu drogowe-
go).

Poważną przeszkodą w przeprowadzeniu egzekucji na terenie innego 
państwa, w tym przypadku Polski jest bariera biurokratyczna, włoski tytuł 
egzekucyjny, aby uzyskać operatywność w Polsce musi przejść przez pro-
cedurę sądową, co dla zagranicznego inkasenta może stanowić niemały 
problem, a co najważniejsze zwiększa koszty ryzykownej procedury, można 
to ująć w sposób bardzo prosty “gra robi sie niewarta świeczki”, ale jak już 
wcześniej wspomniałam nikt nie może zagwarantować intencji inkasenta, 
czy jego zleceniodawcy. 

Należy pamiętać, że nieuregulowanie należności może spowodować przy 
jakiejkolwiek kontroli policji na terenie Włoch zmuszenie do natychmiasto-
wej zapłaty lub zajęcie przez policję pojazdu.

Organy legislacyjne Unii Europejskiej zdały sobie perfekcyjnie sprawę 
z wagi problemu i pracują nad zunifikowaniem systemu płatności sankcji 
za wykroczenia drogowe. Oznacza to, że najprawdopodobniej w niedługim 
czasie będziemy mieć rozwiązania regulaminowe na skalę europejską, 
które będą musiały zostać ratyfikowane i wprowadzone w życie w pań-
stwach członkowskich w ciągu dwóch lat od ich uchwalenia.

mgr pr. Agnieszka Janusz

Zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej  we wszystkich 
krajach Wspólnoty obowiązuje 

zasada wzajemnego uznawania prawa 
jazdy uzyskanego w każdym kraju 
członkowskim. Zatem jeśli posiadasz 
aktualne, polskie prawo jazdy możesz 
bez przeszkód prowadzić samochód we 
Włoszech.

Jak zrobić prawo jazdy we 
Włoszech?
Jeśli nie masz prawa jazdy, ale miesz-
kasz legalnie we Włoszech i posiadasz 
zameldowanie (residenza) oraz wło-
ski dowód osobisty (carta d’identità) 
możesz zapisać się na kurs prawa jazdy 
(autoscuola).
Ceny kursów teoretycznych  na prawo 
jazdy B wahają się obecnie w grani-
cach 390—600 euro w zależności od 
regionu.
Koszt egzaminu praktycznego wynosi 
ok. 60 euro. Do tego należy doliczyć 
jazdę (o liczbie godzin decydujemy 
sami). Obecnie, w zależności od regio-
nu godzina jazdy z instruktorem kosz-
tuje od 30-40 euro.
Jeszcze 2 lata temu każdy, kto chciał 
zdobyć prawo jazdy, otrzymywał na 
początku kursu foglio rosa (dosłow-
nie: różowy papier), czyli dokument 
uprawniający do jazdy samochodem, 
niekoniecznie z instruktorem, ale w 
towarzystwie osoby posiadającej prawo 

jazdy od co najmniej 10 lat.
Od listopada 2010 roku szkoła jazdy, 
do której zapisze się przyszły kierowca, 
musi zanieść dokumenty kursanta do 
Motorizzazione. W wydziale komunika-
cji zostanie wystawiony protokół, a po 
miesiącu i jednym dniu po jego wysta-
wieniu, kandydat na kierowcę będzie 
mógł przystąpić do egzaminu teore-
tycznego. Po pozytywnym zdaniu teorii, 
przyszłemu kierowcy zostanie wydane 
foglio rosa. 
Dodatkowo, od stycznia 2011, zostały 
wprowadzone zmiany w egzaminie teo-
retycznym. Każdy kandydat musi odpo-
wiedzieć tylko na 40 pytań. Oznacza 
to, że każdy z quizów ma tylko jedną 
odpowiedź.
To nie wszystko: 40 pytań wybierane 
jest losowo, ze specjalnie przygotowa-
nego programu informatycznego. 
Foglio rosa ma ważność 6 miesięcy i 
w tym czasie należy zaliczyć egzaminy 
praktyczny. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie 
uda się zdać egzaminu, należy odnowić 
ten dokument.

oprac. Danuta Wojtaszczyk

Informacje dla kierowców
Korzystanie z włoskich dróg wiąże się, podobnie jak w Polsce, z przestrzeganiem tutejszego kodeksu drogowego, który w 2010 r. został 
znowelizowany. W związku z tym, każdemu kierowcy, który ma zamiar poruszać się we Włoszech radzimy zapoznać się z istotnymi 
zmianami, które zaostrzyły wcześniejsze sankcje za wykroczenia drogowe. 

Polskie prawo jazdy
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 
we wszystkich krajach Wspólnoty obo-
wiązuje zasada wzajemnego uznawania 
prawa jazdy uzyskanego w każdym kraju 
członkowskim.
Obywatel polski, który przeprowadził 
się do Włoch i tu się zameldował ma trzy 
możliwości:
1. może prowadzić pojazdy, legitymując 
się polskim prawem jazdy;
2. może wymienić polskie prawo jazdy 
na włoskie w przeciągu jednego roku od 
daty meldunku;
3. może legitymować się polskim pra-
wem jazdy, które zostanie „riconosciu-
to”, czyli uznane, ale w tym przypadku 
może tego dokonać w przeciągu 90 dni 
od momentu zameldowania.
W przykładzie 2 i 3 obywatel polski 
musi udać się do Motorizzazione Civile 
i wypełnić wniosek (modello TT 746 
w przypadku wymiany prawa jazdy, 
modello TT 746 w przypadku „riconosci-
mento” polskiego prawa jazdy), dołącza-
jąc do niego samozaświadczenie (auto-
certificazione) o miejscu zameldowania. 
Do wniosku należy także załączyć opłatę 
skarbową w wysokości 9,00 euro i 14,62 
euro wpłaconych na odpowiednie konta 
oraz kserokopie polskiego prawa jazdy.
W przykładzie 3, po rozpatrzeniu wnio-
sku, Motorizzazione Civile wyda nalep-
kę, która musi zostać przyklejona w 
odpowiednim miejscu na polskim pra-

wie jazdy. Jeżeli jednak zdecydujemy się 
na wymianę prawa jazdy, zostanie nam 
wydany nowy dokument włoski.
W przypadku, gdy posiadacz prawa jazdy 
zdecyduje się na prowadzenie pojaz-
dów, legitymując się polskim dokumen-
tem, może mieć problemy w przypadku 
konieczności wyrobienia jego duplikatu, 
np. w przypadku kradzieży lub znisz-
czenia.

 Obowiązek 
przerejestrowa-
nia samochodu  
Zgodnie z art. 132 wło-
skiego kodeksu drogo-
wego, posiadacze pojaz-
dó zarejestrowanych na 
polskich tablicach reje-
stracyjnych, maksymal-
nie po 12 miesiącach stałego pobytu 
we Włoszech mają obowiązek przereje-
strowania pojazdu na włoskie numery. 
W razie jego niedopełnienia właściciel 
samochodu podlega sankcji mandatu w 
wysokości od 80 do 318 Euro.
Jeżeli auto pochodzi z jednego z państw 
należących do Unii Europejskiej, może-
my je przerejestrować na dwa sposoby.
1. W telematycznych okienkach STA, 
obecnych na terytorium całych Włoch w 
wojewódzkich przedstawicielstwach ACI 
(Automobile Club Italia).
2. W wojewódzkich Urzędzie Komunikacji 
(Ufficio Provinciale Motorizzazione 

Civile), biurach ACI, przedstawiciel-
stwach sprzedaży samochodów (agenzie 
pratiche auto).
Jeżeli pojazd jest nowy, przy rejestra-
cji należy przedłożyć ważny dokument 
tożsamości nabywcy, umowę sprzedaży 
(atto di vendita) posiadającą notarialne 
poświadczenie wiarygodności podpisu 
sprzedającego. Poświadczenie powinno 

zostać sporządzone na 
papierze do pism urzę-
dowych (z opłatą skar-
bową), czyli tzw. carta 
bollata. Oprócz ww. 
dokumentów nabyw-
ca musi przedłożyć 
świadectwo zgodności, 
wydane przez produ-
centa pojazdu.
Świadectwo zgodno-
ści: Wydane przez 

producenta - potwierdza, że parametry 
techniczne pojazdu spełniają wymogi 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
Świadectwo może być europejskie (WE) 
lub krajowe.
Jeśli samochód ma ważne świadectwo 
WE, urzędy krajowe nie mogą wyma-
gać żadnej dodatkowej dokumentacji 
technicznej - chyba że po opuszczeniu 
fabryki samochód został zmodyfikowa-
ny (wtedy mogą wymagać poddania go 
ponownej homologacji).
W przypadku pojazdu używanego, do 
powyższych dokumentów należy dołą-
czyć także zagraniczny dowód rejestra-

cyjny (+ 1 kserokopia) i własności.
Koszt przerejestrowania pojazdu uza-
leżniony jest od prowincji zamieszkania 
oraz rodzaju tablicy rejestracyjnej. Ale w 
większości przypadków koszt przereje-
strowania wynosi około 80 euro.
W przypadku, gdy nie jest możli-
we przerejestrowanie pojazdu w STA, 
należy udać się do wojewódzkiego 
Urzędu Komunikacji (Motorizzazione 
Civile), następnie, w przeciągu 60 dni 
od momentu wydania nowego dowodu 
rejestracyjnego, należy wpisać auto do 
rejestru pojazdów (PRA).

 Mandat i zatrzymanie 
pojazdu 
Kierowcy pojazdów zarejestrowanych 
za granicą są zobowiązani do natych-
miastowego opłacenia mandatów nało-
żonych przez kompetentne służby za 
wykroczenia popełnione w ruchu dro-
gowym. 
W przypadku niemożności wniesienia 
opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samo-
chód musi być pozostawiony na parkin-
gu depozytowym, wyznaczonym przez 
nakładające karę służby. Kierowca jest w 
ww. przypadku zobowiązany do pokrycia 
kosztów postoju pojazdu na parkingu.
Mandat przyjęty i zapłacony jest rów-
noznaczny z przyznaniem się do wykro-
czenia drogowego i powoduje brak 
możliwości odwołania się do wyższej 
instancji.

Na drodze
Maksymalna dopuszczana prędkość 
na autostradach wynosi we Włoszech 
130 km/h. Na niektórych autostradach 
trzypasmowych, a także tych z pasem 
awaryjnym limit prędkości został zwięk-
szony do 150 km/h, jednak wyłącznie 
tam gdzie jest to wskazane i gdzie został 
zainstalowany tzw. „tutor" – tj. sys-
tem wykrywający średnią prędkość na 
danym odcinku drogi.
Od 2010 r. we Włoszech obowiązuje 
bezwzględny zakaz sprzedaży oraz poda-
wania napojów alkoholowych na wszyst-
kich stacjach benzynowych w godzinach 
22.00-7.00. 

Zawodowi kierowcy
Włoska policja, mając na uwadze bez-
pieczeństwo na drogach, dokonuje
częstych kontroli przestrzegania przez 
kierowców zawodowych ograniczeń
dotyczących maksymalnego czasu pracy, 
a także prawidłowości
posiadanych przez nich dokumentów 
samochodowych oraz tych na
przewożony towar. Kierowcy zawodo-
wi powinni przed wyjazdem do Włoch 
skonsultować stronę włoskich autostrad 
(www.autostrade.it), w celu zapozna-
nia się z kalendarzem dni wolnych, gdy 
samochody ciężarowe oraz TIR-y nie 
mogą poruszać się po tutejszych dro-
gach.
W przypadku zatrzymania samochodu, 

przewożony przez kierowcę zawodo-
wego towar, może być przeładowany 
na inny środek transportu spełniają-
cy wszystkie wymagania w celu jego 
dostarczenia do miejsca przeznaczenia. 
W przypadku, gdy do towaru stosuje się 
przepisy („regime") TIR lub innej mię-
dzynarodowej konwencji odnoszącej się 
do towarów należy powiadomić Urząd 
Celny i uzyskać pozwolenie.
Brak w pojeździe zezwolenia na prze-
wóz towarów (gdy jest ono wymagane) 
w ruchu międzynarodowym spowoduje 
zatrzymanie pojazdu na okres trzech 
miesięcy do odbycia na terytorium 
Włoch oraz wysoką karą pieniężną.

opr. A.F. i A.M. 

 
przy stałym

pobycie przekraczającym 
okres 1 roku nie jest 
wymagana wymiana

polskiego prawa jazdy na 
włoskie. osoby posiadające 
polskie prawa jazdy mogą
jednak na własne życzenie 

dokonać wymiany 
dokumentu.

Co robić, kiedy włoski mandat 
zostanie przysłany do Polski?

Prawo jazdy we Włoszech 

Niniejsze wydanie 
„Naszego Świata” zostało 
zrealizowane przy 
współpracy z Fundacją 
SEMPER POLONIA 
i współfinasowane  z 
dotacji Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych 
RP w ramach konkursu 
na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i 
Polakami za granicą”.

Jeśli kierowca zostanie przyłapany z niezapiętymi 
pasami bezpieczeństwa, grozi mu mandat w wyso-
kości 74 euro i 5 punktów karnych, natomiast osoby 
posiadające prawo jazdy od mniej niż trzech lat, 
otrzymają 10 punktów.
W przypadku, gdy kierowca zostanie przyłapany na 
tym samym wykroczeniu po raz drugi, na decyzję 
prefekta, może mu zostać odebrane prawo jazdy na 

okres od 15 dni do 2 miesięcy (art. 172 włoskiego 
kodeksu drogowego).
Obowiązek zapinania pasów dotyczy także kobiet 
ciężarnych, również podczas długich podróży. Z tego 
obowiązku mogą zostać zwolnione jedynie panie 
mające orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do 
używania pasów.

Anna Malczewska

Jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa 

Jestem w piątym miesiącu 
ciąży. Czy muszę zapinać pasy 
bezpieczeństwa podczas jazdy 
samochodem?

Limity dla świeżo upieczonych 
kierowców 

Początkujący kierowcy przez pierwszy rok od momentu otrzymania prawa jazdy 
mogą prowadzić pojazdy o mocy, która nie przekracza 70 kW, i w których stosunek 
dopuszczalnej maksymalnej mocy silnika do ciężaru nie przekracza 55 kW na tonę.

Dla nowych samochodów dane te są podane w dowodzie rejestracyjnym. 
Rzeczywistą moc starszych aut trzeba wyliczyć często samodzielnie. Kto nie był 
prymusem z matematyki może posłużyć się wygodnym kalkulatorem dostępnym na 
stronie internetowej www.ilportaledellautomobilista.it.

"Neopatentati" muszą ponadto przestrzegać limitów prędkowościowych, niższych 
od normalnych. Przez pierwsze 3 lata od momentu otrzymania prawa jazdy nie 
mogą przekraczać prędkości 100km/h na autostradach i drogach szybkiego ruchu 
oraz 50 km/h w mieście.

Za złamanie przepisów grozi mandat do 594 euro i utrata prawa jazdy na 8 
miesięcy.

D.W.
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Aby móc zasiąść za kierownicą 
samochodów osobowych, przyszli 
kierowcy muszą być już w posia-

daniu ważnego prawa jazdy kategorii A. 
Jako osoby towarzyszące można wyzna-
czyć trzech wprawionych kierowców, 
którzy egzamin na prawo jazdy zdali co 
najmniej 10 lat wcześniej. Oprócz tego nie 
mogą mieć oni więcej niż 60 lat.
Początkujący kierowcy muszą wystąpić 
o zezwolenie na prowadzenie pojazdów, 
tzw. guida accompagnata, w odpowied-
niej Motorizzazione Civile, która po prze-
prowadzeniu kontroli wyda małoletniemu 
zaświadczenie pozwalające na zapisanie 
się na kurs przygotowawczy do szkoły 

jazdy.
Po zakończeniu kursu szkoła wyda cer-
tyfikat uczęszczania, który należy przed-
łożyć ponownie w Motorizzazione Civile, 
która wyda wreszcie zezwolenie na pro-
wadzenie pojazdów z osobą towarzyszącą. 
Zezwolenie ważne będzie do momentu 
ukończenia przez kursanta 18 roku życia.
Pojazd, który może być prowadzony przez 
17-latka nie może przekraczać masy 55 
kW/t i maksymalnej mocy 70 kW. Na 
tylnej szybie pojazdu trzeba przykleić 
naklejkę, opatrzoną w litery GA (guida 
accompagnata). Naklejka musi być dobrze 
widoczna, ale nie przeszkadzać w prowa-
dzeniu pojazdu. 
Osoby niepełnoletnie, które otrzymają 
zezwolenie na praktyczne przygotowanie 
się do egzaminu na prawo jazdy będą 
musiały podobnie jak początkujący kie-
rowcy poruszać się z prędkością100 km/h 
na autostradach oraz 90 km/h na drogach 
szybkiego ruchu.                                   A.F.

17-latki za kierownicą
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Od 21 kwietnia br. 17-latki mogą przygotowywać się do egzaminu 
na prawo jazdy, prowadząc pojazdy w towarzystwie osób, 
posiadających prawo jazdy kategorii B od minimum 10 lat. Zdobycie prawa jazdy w Italii jest 

o wiele łatwiejsze niż w Polsce.
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Dom Sanitarny w bitwie o Monte Cassino

Jednym z zasadniczych elemen-
tów przygotowań i toczonej 
bitwy o przełamanie linii obrony 

niemieckiej w masywie górskim Monte 
Cassino – Monte Cairo, była organiza-
cja i funkcjonowanie służb sanitarno 
– medycznych.

Znaczne odległości pomiędzy polem 
walki a przyfrontowym zapleczem szpi-
talnym – 6. Szpitala Wojennego i 3. 
Sanitarnego Ośrodka Ewakuacyjnego 
(3. SOE / 3.CCS) w rejonie Venafro oraz 
pobliskiego 5. Sanitarnego Ośrodka 
Ewakuacyjnego (5. SOE / 5.CCS) przy 
Pozzilla – wymuszały konieczność 
przygotowania pośrednich punktów 
sanitarnych na wielokilometrowym 
szlaku ewakuacji ranionych żołnierzy. 

Bitewne punkty sanitarne

Organizacja Batalionowych Punktów 
Opatrunkowych (BPO), Wysuniętych 
Punktów Opatrunkowych (WPO) oraz 
Głównych Punktów Opatrunkowych 
(GPO) oparta została o dotychczasową 
lokalizację i rozmieszczenie po naszych 
poprzednikach i według schematu 
przyjętego w armii brytyjskiej. Zgodnie 
z tym, najdalej wysunięte od bazy szpi-
talnej pozostawały BPO i WPO w bez-
pośredniej styczności z pierwszą linią 
walki, skąd rannych zbierały i znosiły 
z wielkim poświęceniem piesze patrole 
sanitariuszy i noszowych. Taki proces 
wymuszony był zasadniczo specyfiką 
trudnego terenu, na którym toczona 
była bitwa.

Rozkład poszczególnych punktów 
pomocy sanitarnej podzielono także 
pomiędzy walczące jednostki, by uła-
twić koordynację sztafety sanitarnej.  

Dla 3. Dywizji Strzelców Karpackich 
najdalej wysunięty BPO mieścił się w 
Domku Doktora na tzw. Głowie Węża. 
Kolejna koncentracja punktów opa-
trunkowych i zabiegowych tej dywizji 
mieściła się w Wielkiej Misce, skąd 
rannych transportowano krętą dróż-
ką na wschodnich stokach wzgórza 
Maiola. Rozmieszczono tam specjal-

nie w tym celu schrony dla zespołów 
noszowych co 100 – 150 metrów, aby 
przyśpieszyć płynność ewakuacji do 
wysuniętych punktów opatrunkowych 
w kotlince u podnóża masywu gór-
skiego, na kierunku południowym od 
miasteczka Caira.

Dla oddziałów 5. Kresowej Dywizji 
Piechoty przygotowano tymczasem 
rejon koncentracji znoszonych rannych 
z walki na Widmie i Sant’ Angelo w 
odkrytym terenie tuż u górnego wylo-
tu Drogi Polskich Saperów w rejonie 

Żbika. Stąd rannych, po umieszcze-
niu na specjalnych platformach noszo-
wych, odtransportowywano łazikami 
do WPO lub bezpośrednio do GPO 
5.KDP umieszczonego po drugiej stro-
nie doliny Rapido. 

Obie dywizje miały wydzielo-
ne Główne Punkty Opatrunkowe na 
osi ewakuacyjnej w Inferno Track (5 
KDP) i w San Vittore del Lazio (3 
DSK), gdzie dokonywano w razie pil-
nej potrzeby natychmiastowych ope-
racji, czy transfuzji. Ustalono przy 
tym, że ciężej ranieni żołnierze Dywizji 
Karpackiej będą przechodzili przez 
GPO Kresowiaków w Inferno Track.

Transport rannych
Dla całej osi zorganizowanej ewaku-

acji rannych, wyjątkowe znaczenie miał 
czas transportu rannych i zapewnie-
nie natychmiastowych i niezbędnych 
tamowań upływu krwi. Służyła temu 
bezpośrednia praca i poświęcenie sani-
tariuszy oraz lekarzy wojskowych na 
polu bitwy i w zorganizowanych w jej 
styczności punktach opatrunkowych. 

Od tego najczęściej zależało ocalenie 
wielu istnień żołnierskich.

Istotne było też, ze względów trans-
portowych, zorganizowanie punktów 
koncentracji zbieranych na polu walki 
rannych przed dalszym transportem 
do ośrodków szpitalnych w rejonie 
Venafro.

Omawiany, główny rejon koncen-
tracji WPO (Wysuniętych Punktów 
Opatrunkowych) ze względów komuni-
kacyjnych i bliskiej styczności z doliną 
Rapido, usytuowano u podnóża masy-
wu górskiego w rejonie miasteczka 
Caira, w kotlince pomiędzy trójkątem 
wzgórz Maiola – Monte Castellone – 
Monte Rotondo.

Oprócz znaczenia komunikacyjnego 
dla wyznaczonego rejonu, istotne było, 
że nieprzyjaciel miał rozpoznany ten 
obszar terenu i unikał przez to ostrzału 
umieszczonego tam domu z rozpostar-
tą wielką flagą Czerwonego Krzyża. 

Miejsce to określano na mapach szta-
bowych mianem Domu Sanitarnego i 
był to główny punkt w rejonie wysu-
niętych punktów opatrunkowych, w 
którym dokonywano niezbędnych opa-
trzeń i zabiegów operacyjnych. Stąd 
dalej wysyłano sanitarki z transportem 
rannych przez dolinę Rapido i prze-
ciwległy masyw Apeninu do ośrodków 
szpitalnych pod Venafro.

Historia związana 
z domkiem

Kamienny domek, w którym przez 
kilka miesięcy zaopatrzono i opero-
wano setki rannych, został wzniesiony 
w 1921 roku przez rodzinę Nardone 
i zamieszkują oni to miejsce po dziś 
dzień. Wspomnienia najstarsze-
go mieszkańca tego domku Angelo 
Nardone, które są żywym zapisem i 
obrazem tamtych wydarzeń, pozwalają 
odtworzyć i potwierdzić wiele istot-
nych szczegółów i zapisów z okresu 
bitwy. Angelo Nardone był w 1944 roku 
14 – letnim chłopcem i na czas walk w 
tym rejonie, jego rodzinę wysiedlono 
do miasteczka Terelle. Zdołał on jed-
nak zaobserwować wiele faktów już w 
momencie zdobycia jego rodzinnego 
domu przez żołnierzy amerykańskich. 

Wtedy to utworzono w tym kamien-
nym domostwie batalionowy punkt 
opatrunkowy dla żołnierzy 3. batalio-
nu ze 135. Pułku, 34. Dywizji Piechoty 
„Red Bull”, którym udało się wedrzeć 
natarciem w początkach lutego 1944 r. 

w masyw górski pomiędzy Colle Maiola 
a Monte Castellone. Punktem sanitar-
nym dowodził wówczas w tym domku, 
żołnierz amerykański o polskich korze-
niach Robert Koloski. Jedno piętrowy 
budynek już wówczas miał część dachu 
zawaloną od uderzenia pocisku arty-
leryjskiego, jednak przy jego ogólnej 
rozłożystości i gabarytach, nadawał 
się doskonale na organizację punktu 
sanitarnego na wysuniętym odcinku 
natarcia. Domek ten jest zaopatrzony 
dodatkowo w wewnętrzny dziedziniec 

oddzielający go od budynków gospo-
darczych, co daje osłonę i kolejną prze-
strzeń zabudowy. Położony jest zaś 
pomiędzy gajami oliwnymi w najbliż-
szej styczności do drogi łączącej dolinę 

Rapido z osadą Monacato i zachodnią 
częścią miasteczka Caira.

Przez kolejnych kilka miesięcy bitwy, 
w tym kamiennym domostwie funk-
cjonował rozwinięty punkt pomocy 
medyczno – sanitarnej, gdzie opatry-
wano rannych żołnierzy i przygotowy-
wano ich z odpowiednią adnotacją do 
dalszego pośpiesznego transportu na 
zaplecze przyfrontowe.

Polacy 
w Domu Sanitarnym

Z końcem kwietnia 1944 roku punkt 
opatrunkowy w Domu Sanitarnym został 
przejęty przez żołnierzy 2. Korpusu 

Polskiego i znalazł się on w rejonie prze-
marszu oddziałów 5. Kresowej Dywizji 
Piechoty oraz 4. Pułku Pancernego z 2. 
Brygady Pancernej.

Sytuacyjnie, domek ten znalazł się w 

najbliższej styczności do szlaku główne-
go przemarszu polskich pododdziałów 
wchodzących do natarcia w masyw gór-
ski poprzez odległy o zaledwie kilkaset 
metrów od tego domku dolny wlot Drogi 
Polskich Saperów.

Tymczasem Dom Sanitarny zachował 
swą dotychczasową funkcję i dowództwo 
objął tutaj por. doktor Dehnel, wsparty 
poświęceniem żołnierzy 2. plutonu sani-
tarnego S.Prusa. 

Bliska styczność ze szlakami komu-
nikacji obu dywizji zasadniczo ułatwiła 
połączenie z punktami zbornymi i kon-
centracji rannych oraz przyśpieszała ich 
transportowanie do Domu Sanitarnego. 

Rannych żołnierzy Dywizji Kresowej 

gromadzonych u górnego wylotu Drogi 
Polskich Saperów i Rejonu A, transpor-
towano do punktu sanitarnego specjal-
nie przystosowanymi łazikami, bądź w 
ramach ustalonego łańcuszka ewakuacji, 
pieszym transportem sztafet noszowych 
i sanitariuszy. Chodziło o udzielenie jak 
najszybszej fachowej pomocy medycz-
nej, w trudnych okolicznościach pola 
walki, w miejscu osłoniętym od ognia 

nieprzyjaciela. Temu służyła główna 
funkcja i lokalizacja Domu Sanitarnego, 
jako ważnego ogniwa w złożonym sys-
temie ewakuacji i ratowania rannych 
żołnierzy.

 Napływ rannych żołnierzy trwał tutaj 
nieprzerwanie do końca maja 1944 
roku.

Dom Sanitarny stał się jednym z 
miejsc związanych ściśle z bitwą o Monte 
Cassino, a wydarzenia, które miały w 
nim miejsce zapisały się na zawsze dla 
historii Polski. O poświęceniu walczą-
cych żołnierzy polskich, a zwłaszcza o 
ratujących ludzkie istnienia sanitariu-
szach i doktorachpowinniśmy pamiętać 
na zawsze.

 Krzysztof Piotrowski

sanitariusz, wziąwszy 
rannego na nosze, 
nie może go rzucić. 

Dla innych walka, okrzyki, 
uniesienie bitewne, 

zadawanie ciosów – ten 
cały panach Blanc wojny. 
sanitariusz jest skazany 
na męstwo pasywne, 

wymagające największego 
poświęcenia.

Melchior Wańkowicz, 
Bitwa o Monte Cassino

kamienny domek, 
w którym przez kilka 
miesięcy zaopatrzono 

i operowano setki 
rannych, został 

wzniesiony w 1921 roku 
przez rodzinę nardone i 

zamieszkują oni to 
miejsce po dziś dzień 

Historia kamiennego domu przy miasteczku Caira u stóp Drogi Polskich Saperów

Wjazd na dziedziniec Domu Sanitarnego. Fot. K. Piotrowski  10.03.09 r.

Dziedziniec i facjata domku 
wzniesionego w 1921 roku. 
Fot. K. Piotrowski  21.10.12 r.

Zbliżenie 
widokowe 
na Dom 
Sanitarny 
z Drogi Polskich 
Saperów. 
Fot. 
K. Piotrowski  
12.02.11 r.

Dom Sanitarny 
w kotlince u stóp 
Colle Maiola. 
Fot. K. Piotrowski  
17.06.09 r

Jednym z zasadniczych elementów przygotowań i toczonej bitwy o przełamanie linii obrony 
niemieckiej w masywie górskim Monte Cassino – Monte Cairo, była organizacja i funkcjonowanie 
służb sanitarno – medycznych.

Chcesz wiedzieć więcej o Domu Sanitarnym? 
Zajrzyj na www.naszswiat.net 

W witrynie internetowej pisma, w 
zakładce Magazyn/Monte Cassino, 
znajdziecie niniejszy artykuł, wzbo-
gacony o galerię, dodatkowych i cie-
kawych, zarówno archiwalnych, jak i 
współczesnych fotografii oraz wszyst-
kie artykuły Krzysztofa Piotrowskiego 
opublikowane dotychczas na łamach 
„Naszego Świata”.

Krzysztof Piotrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonat historii 2. Korpusu 
Polskiego, prowadzący od 1996 roku intensywne badania polskiego 
odcinka natarcia w bitwie o Monte Cassino. Autor licznych artykułów 
poświęconych tematowi bitwy i pamięci tego miejsca, zamieszczonych 
na łamach dwutygodnika dla Polaków we Włoszech „Nasz Świat” 
oraz miesięcznika historycznego „Odkrywca”, gdzie opublikowany został 
również cykl artykułów, poświęconych zagadnieniu zakładu Berthawerk 
w Jelczu i pobliskich obozów pracy przymusowej.

pod numer 06.94354513 lub napiszcie na adres

Załadunek 
rannych 
żołnierzy 
na bantamy 
u górnego wylotu 
Drogi Polskich 
Saperów. 
Fotografia ze 
zbiorów IPMS

W tym miejscu 
przy Domu 
Sanitarnym 
chowano 
tymczasowo 
zmarłych 
podczas 
zabiegów 
żołnierzy. 
Relacja
 A. Nardone. 
Fot K.Piotrowski 
21.10.12 r.
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Stowarzyszenie użyteczności 
publicznej „POLONI”” powstało w 
Cesenie w kwietniu 2008, posia-

da Statut, jest regularnie zarejestrowa-
ne  w Agenzia delle Entrate w Cesenie  
oraz figuruje na liście  stowarzyszeń w 
Prowincji Forlì – Cesena.  Obecnym 
prezesem jest  założycielka  Bernadeta 
Grochowska - Zammarchi, wicepreze-
sem Stella Tarnogrodzka, sekretarzem i 
skarbnikiem Patrycja Jaszczyszyn, dorad-
cami  - założycielka Grażyna Roszczypała 
oraz Gian Franca Paci. Stowarzyszenie 
w 2012 liczy 20 członków – Polaków i 
Włochów. W dniu 9 czerwca 2012  z rąk 
Konsula Generalnego  RP w Mediolanie,  
pani Bernadeta Grochowska - Zammarchi 
została odznaczona medalem „Pro 

Patria”.
Według założeń statutowych dzia-
łanie Stowarzyszenia koncentruje 
się na dwóch płaszczyznach:
1) Działalności mającej na celu polską 
tożsamość narodową – język, tradycje, 
kulturę. Członkowie Stowarzyszenia 
regularnie, 2 razy w miesiącu spotykają  
się na zebraniach (w ciągu prawie 5 lat 
odbyło się ok. 110  spotkań), omawia 
się porządek obrad, porusza się sprawy 
programowe Stowarzyszenia, wymienia  
doświadczenia życia we Włoszech,  dzie-
li się informacjami nt. biurokratyczne, 
tłumaczeniowe, zacieśnia się więzi przy-
jaźni. Często zebrania mają charakter 
konwiwialny, każdy ma okazję podzie-
lenia się z innymi różnymi wypiekami i 
wyrobami gastronomicznymi. Dla dzieci 
p. Bernadeta prowadzi od początku zaję-
cia edukacyjne po polsku. Członkowie 
organizacji pamiętają i dbają o pamięć 
poległych żołnierzy 2° Korpusu Armii 
Andersa, odwiedzają miejsca pamięci w 
Imolii ( Eroi Dimenticati), Castel San 
Pietro Terme, Bolonii.
Co roku Stowarzyszenie „Polonia”  organi-
zuje tradycyjną Wigilię Bożonarodzeniową 
starając się zachować staropolski obrzą-
dek z opłatkiem i 12 potrawami.
2) Działalności na rzecz integracji 
Polaków we Włoszech – koncerty, reci-
tale poetyczne, wystawy, wycieczki, pre-

zentacje książek o Polsce  lub polskich 
autorów, spotkania otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców. 
Od 2009 Stowarzyszenie  współpra-
cuje z Konsulatem Generalnym RP w 
Mediolanie oraz z kilkoma stowarzy-
szeniami polonijnymi we Włoszech. 
Od listopada 2011 r. Stowarzyszenie 
“Polonia” jest członkiem Związku 
Polaków we Włoszech. Ze  stro-
ny włoskiej prężnie współpracuje z 
Administracją Ceseny, Quartiere Borello, 
Teatrem Alessandro Bonci, Biblioteca 
Malatestiana, Centro per la Pace oraz 
wieloma  stowarzyszeniami  kultural-
nymi włoskimi i zagranicznymi. Duże 
i prestiżowe inicjatywy  proponowane 
przez Stowarzyszenie są zamieszczane w 
kalendarzu Teatru, Assessoratu Kultury 
i  Szkolnictwa,  Np. Koncert Polski w 
sezonie Teatru to tradycja (2010 rok 
Chopina, 2011 Paderewskiego, 2012 
rok Szymanowskiego), poezja polska 
w Przeglądzie Poezji w Teatrze Bonci 
to też tradycja ( Szymborska, Miłosz, 
Różewicz), polskie i po polsku pozy-
cje książkowe w Bibliotece Malatestiana  
mają szansę stać się tradycją. Raz w roku 
Stowarzyszenie ma  bezpłatnie do dys-
pozycji na cele wystawowe jedną z galerii 
Ceseny ( do tej pory zorganizowano eks-
pozycje  Il Decennio di Solidarność, Il 
Volto e la Maschera, Maria Skłodowska- 

Curie,  Donne Polacche in Italia. Prima 
soldatesse poi lavoranti ora pittrici, 
Janusz Korczak).  
Stowarzyszenie „Polonia” jest organiza-
cją  non profit, utrzymuje się ze składek 
członkowskich i wsparciu finansowe-
mu sympatyków Polonii.  Pozyskane z 
polskiego konsulatu fundusze idą na  
pokrycie kosztów realizacji  dofinanso-
wanych projektów. 
Wyzwaniem dla organizacji jest nawią-
zanie współpracy z organizacjami w 
Polsce,  które pracują na rzecz Polonii;  
rozszerzenie sieci komunikacyjnej  z 
innymi Stowarzyszeniami, mass media-
mi poprzez  facebook,  ulepszoną stro-
nę internetową; umocnienie struktury 
Stowarzyszenia i zacieśnienie więzi przy-
jaźni i współpracy  pomiędzy członkami 
oraz odszukanie Poloników na terenie 
Ceseny i okolic oraz niezaprzeczalnie 
kontynuowanie dotychczasowej działal-
ności.

Bernadeta 
Grochowska – Zammarchi

Stowarzyszenie „Polonia” w Cesenie

KontaktKKontaktKonStowarzyszSt

StowaaanStowarzyszenie "Polonia"
S   www.associazionepolonia.com, 
e-mail: associazionepolonia@
yahoo.it, tel. 345 2492750

Stowarzyszenie Le Rondini w Rzymie

Stowarzyszenie Comunità Polacca w 
Terni powstało w 2008 roku. Myśl 
o stworzeniu wspólnoty narodziła 
się ze zwykłej potrzeby pomagania 
sobie samym. W chwili obecnej sto-
warzyszenie oprócz służenia radom 
Polakom, znajdującym się w trudnej 
sytuacji, włączyło się  aktywnie w  
życie miasta.
Na początku działalności organizacja 
stawiała sobie za cel pomoc obywa-
telom polskim przede wszystkim w 
sprawach związanych z poszukiwa-
niem pracy oraz w ustalaniu warun-
ków zatrudnienia. 
„Podejmując tu pracę, niby wszystko 
wiemy, ale tak naprawdę mało osób 
jest świadomych, jak powinna wyglą-
dać umowa o pracę i jakie świad-
czenia powinniśmy otrzymywać” – 
mówi prezes Comunità Polacca w 
Terni, Anna Grabowska. 
Według danych ISTAT w prowin-
cji Terni zamieszkuje w tej chwili 
legalnie 707 Polaków, z czego 500 
stanowią kobiety, a w samym Terni 
377 osób, z czego 282 to panie. Do 
stowarzyszenia w Terni należy 30 
osób i w większości są to kobiety. 
Kobiety pracujące w Terni potrzebu-
ją często pomocy, a dzięki stowarzy-
szeniu, znalazły także punkt oparcia 
w trudnych chwilach, jak np. stra-
ta pracy. „Mogą do nas zadzwonić, 
przyjść, spotkać się, porozmawiać, a 
przede wszystkim uzyskać informa-
cje dotyczące wypłaty wynagrodzenia 
czy likwidacyjnego”. Bardzo często 
razem z pokrzywdzonymi idziemy do 
związków zawodowych, aby bronić 
ich praw” - mówi Grabowska.
Działalność stowarzyszenia to nie 
tylko pomoc polskim pracownikom, 
to także branie czynnego udziału w 
życiu Terni. W 2008 roku grupa 
Polek została zaproszona do wzięcia 
udziału w święcie wieloetnicznym 
CANTAMAGGIO TERNANO, które-
go celem było zaprezentowanie kraju 
pochodzenia mieszkańcom Terni.

Polska grupa brała także udział w 
przyjęciu “Aggiungi mondo al tavo-
lo”, gdzie polskie przysmaki spotkały 
się z wielkim uznaniem gości. W 
2009 stowarzyszenie skonstruowało 
carro z pomocą grupy z Polski na 
festę Cantamaggio. 
Dzięki Annie Grabowskiej oraz 
członkom stowarzyszenia w Terni 
poznano także nasze regionalne 
stroje ludowe oraz wycinanki, spro-
wadzone  z muzeum w Sieradzu. 
Do tradycji należą także spotkania 
przy Wigilijnym stole ze znajomymi 
z innych stron świata, którzy miesz-
kają w mieście, wieczorki taneczne 
z okazji Andrzejek, Dnia Kobiet i 
Walentynek. Stowarzyszenie orga-
nizuje także wycieczki. Grupa zapa-
lonych podróżników odwiedziła już 
Rzym, Monte Cassino i Pompeje.
W październiku 2011 w Terni miał 
miejsce Dzień Polski, podczas któ-
rego odbyły się warsztaty nauki 
wykonywania wycinanek sieradz-
kich. Organizacja wszystkich imprez 
wymaga wiele czasu i poświęcenia 
– mówi prezes stowarzyszenia – 
ponieważ nie mając żadnego dofi-
nansowania, większość rzeczy musi-
my przygotować z naszego, bardzo 
skromnego budżetu”.
„Pierwsze inicjatywy organizowałam 
sama, ale z czasem dołączali ludzie, 
na których naprawdę się nie zawio-
dłam. I pomimo tego, że po każdej 
imprezie, którą organizujemy jestem 
bardzo zmęczona, to wystarczy cza-
sem zwykły uścisk dłoni, uśmiech, 
błysk w oku drugiego człowieka 
–  aby zrozumieć, że było warto” 
– stwierdza z uśmiechem Anna 
Grabowska.

oprac. A.M.

Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Le Rondini 
(Associazione di Promozione 

Sociale e Culturale Le Rondini ) zosta-
ło założone w Rzymie w czerwcu 2010 
roku.
Głównym celem organizacji jest promocja 
Polski na terenie stolicy Włoch poprzez 
rozpowszechnianie wiedzy na o szeroko 
rozumianej kulturze, sztuce, tradycjach i 
historii, ze szczególnym uwzględnieniem 
informacji na temat Polski współczesnej 
oraz zwrócenie uwagi na wkład wybit-
nych Polaków w kulturę światową.
Stowarzyszenie Le Rondini jest autorem 
wielu imprez kulturalnych, a także z 
zakresu profilaktyki zdrowotnej dla oby-
wateli polskich we Włoszech. 
Oto ważniejsze inicjatywy podjęte we 
2012 roku:
W października 2012 Le Rondini zostało 
koordynatorem akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” na terenie Rzymu. 
Z myślą o edukacji polonistycznej naj-
młodszych Polaków zorganizowało w 
bieżącym roku  konkurs literacko-pla-
styczny „Korczak o Nas i dla Nas”. 
W styczniu br. na zaproszenie preze-
sa Unii Stowarzyszeń Polsko-Włoskich 
(UAIP) Stowarzyszenie Le Rondini 
czynnie włączyło się w organizację  1. 
Włoskiego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, w ramach które-
go zorganizowało kampanię informa-
cyjną na temat cukrzycy z udziałem 
diabetologów i członków Włoskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków (AID) oraz 
przedstawicieli firmy Medtronic. 
W maju br. Le Rondini powołało pierw-
szą Polską Drużynę w Race for the Cure 
Roma - Komen Italia – „Marsz Różowej 
Wstążki” (40 osób). 
Stałym punktem działalności w tro-
sce o profilaktykę zdrowotną Polaków 
w Rzymie  jest organizacja w miesią-
cu marcu Światowego Dnia Nerki z 
Fondazione Italiana del Rene (FIR) oraz 
w listopadzie Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą przy współpracy z Associazione 
Italiana per la Difesa degli Interessi dei 
Diabetici (AID).
W tym roku spotkanie informacyjne 
dla Polaków  połączone z możliwością 

pomiaru cukru w ramach obchodów 
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbę-
dzie się  25 listopada w godz. 8.30-13.30  
salce przy Kościele  Św.  Stanisława przy 
via delle Botteghe Oscure w Rzymie. 
 Do końca 2012 roku z inicjatywy 
Stowarzyszenia Le Rondini odbędzie się 
szereg ciekawych imprez kulturalnych, 
do udziału w których serdecznie wszyst-
kich zaprasza:
18 listopada br. w Muzeum Explora w 
Rzymie odbędzie się Dzień Polski pod 
hasłem „Piccoli e Grandi Tesori della 
Terra”, zorganizowany przy współpracy z 
Wydziałem Konsularnym Ambasady RP 
w Rzymie oraz z Gruppo Mineralogico 
Romano.
W dniach 1-2 grudnia br. w godz. 9.30-
19.30 będzie można zwiedzić Wystawę o 
Wieliczce podczas 34. Giełdy Minerałów, 
Muszli i Skamieniałości w Rzymie. 
Inicjatywa tę Le Rondini organizują przy 
współpracy Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Rzymie, Gruppo 
Mineralogico Romano oraz Szkoły 
Polskiej z Ostii.
Od 10 grudnia 2012 do 5 stycznia 2013  w 
Bibliotece Guglielmo Marconi w Rzymie 
odbędzie się wystawa poświęcona Marii 
Skłodowskiej Curie, zorganizowana  przy 
współpracy z Wydziałem Konsularnym 
Ambasady RP w Rzymie. Uroczysta 
inauguracja ekspozycji odbędzie się  12 
grudnia br. o godz. 17.00. 
Stowarzyszenie Le Rondini jest organi-
zacją no profit, realizuje wszystkie pro-
jekty w ramach wolontariatu.

na podst. materiałów nadesła-
nych przez Iwonę Bigos

prezesa Le Rondini

Stowarzyszenie Le Rondini
e-mail: associazioneclerondini@
hotmail.it, tel: 3897875133, 

Comunità Polacca w Terni

Comunità Polacca w Terni
comunitapolaccaaterni@
live.it, tel.0744 427623, 
3405491130

Założony został w październiku 
2003 roku w Reggio Calabria, 
w celu krzewienia i podtrzymy-

wania tradycji i kultury polskiej na 
terenie Kalabrii. Związek Polaków w 
Kalabrii (ZPwK) wpisany jest w reje-
stry: Ministerstwa Finansów, Urzędu 
Miasta w Reggio Calabria, Urzędu 
Wojewódzkiego w Catanzaro, Prefektury 
w RC (Konsultorium Terytoryjne do 
spraw Imigracji).
Związek Polaków w Kalabrii jest naj-
prężniejszą organizacją polonijną na 
południu Włoch. Za swoją działal-
ność i osiągnięcia w został odznaczo-
ny w 2008 roku Międzynarodowym 
Złotym Medalem „Foyer des Artistes”, 
a w 2010 roku niektórzy jego człon-
kowie zostali odznaczeni przez mini-
stra Jana Ciechanowskiego medalem 
„PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w 
utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czy-
nach w walce o niepodległość Polski.
ZPwK zorganizował kilkanaście presti-
żowych imprez kulturalnych promu-
jących Polskę , polską kulturę, sztukę 
i język.
W latach 2006-2008 z inicjatywy 
Związku odbyło się w Reggio Kalabria 
kilka prestiżowych wystaw poświęco-
nych sylwetce i pontyfikatowi polskiego 
papieża Jana Pawła II. Były to: ekspo-
zycja rzeczy liturgicznych, osobistych i 
darów papieża Jana Pawła II, wystawa 
malarska z prywatnych kolekcji Jana 
Pawła II oraz cztery wystawy filateli-
styczne i numizmatyczne poświęcone 

Janowi Pawłowi II.
W czerwcu 2008 roku z inicjatywy 
ZPwK zainaugurowano sekcję polską w 
Bibliotece Miejskiej w Reggio Kalabria. 
W wydarzeniu uczestniczyła sena-
tor Barbara Borys-Damięcka (była to 
pierwsza wizyta Senatora RP w stolicy 
Kalabrii od początków istnienia miasta 
- VIII w. p.n.e.) oraz przedstawicie-
le Ambasady RP w Rzymie, polskich 
konsulatów w Rzymie i w Mediolanie 
oraz władz lokalnych. Polska biblio-
teka szybko pozyskała rzesze stałych 
czytelników, zarówno Polaków, jak i 
Włochów. Wypożyczanych jest rocznie 
kilkaset pozycji. Zbiór stale jest wzbo-
gacany dzięki pomocy Ministerstwa  
Spraw Zagranicznych, Senatu RP i osób 
prywatnych.
W 2009 roku Związek zorganizował 
seminaria naukowe w Liceum im. A. 
Volta i na Uniwersytecie Meditteranea 
w Reggio Kalabria, połączone z wysta-
wą fotograficzną o Polsce. Wśród prele-
gentów i honorowych gości był minister 
RP Aleksander Hall.
W 2010 roku dzięki ZPwK współpra-
cującemu z Instytutem Polskim w 
Rzymie w Teatrze Miejskim im. F. Cilea 
odbył się koncert z okazji 200-lecia 
urodzin Fryderyka Chopina w wyko-
naniu pianisty Marka Szletera. W tym 
samym czasie miało miejsce w Reggio 
Calabria Pierwsze Spotkanie Polonii 
Południowych Włoch. W dwudniowych 
uroczystościach brali udział przed-
stawiciele: polskiego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, Ambasady RP 
i Wydziału Konsularnego w Rzymie, 
władz lokalnych oraz zaproszeni goście 
z Sycylii, Kalabrii i Veneto.
W kolejnym roku Związek zorganizował 
dwa duże koncerty: w Teatrze Miejskim 
w Reggio Calabria oraz Sali EXPO w 
Pedała na Sycylii (we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Amici dell’Europa) z 
udziałem pianisty Marcina Głucha i 
sopranistki Anny Kostrzyńskiej. Koncert 
odbył się z okazji 220-lecia Konstytucji 
3 Maja i 150-lecia Zjednoczenia Włoch 
(2011 r.).
Tegoroczne ważniejsze inicjatywy 
Związku Polaków w Kalabrii to zało-
żenie świetlicy i szkółki polonijnej przy 
ZPwK oraz zorganizowanie wystawy 
naukowej o Marii Skłodowskiej-Curie w 
Bibliotece Miejskiej. Zajęcia z zakresu 
edukacji polonistycznej w nowopowsta-
łej szkole odbywają się w soboty w godz. 
16.00-19.00.
W ciągu 9 lat działalności, od momentu 
powstania, Związek zorganizował sze-
reg innych koncertów, wystaw i semina-
riów naukowych w Audytorium Miasta 
Reggio Calabria, w Bazylice, w Urzędzie 
Powiatowym oraz w wielu szkołach. 
Warto podkreślić, iż każde z tych wyda-
rzeń zostało odnotowane i docenione 
za wysoki poziom przez lokalną włoską 
telewizję i prasę.
Organizacja prowadzi ponadto działal-
ność społeczną i socjalną. Służy m.in. 
pomocą polskim obywatelom w docho-
dzeniu roszczeń u pracodawców oraz 

na płaszczyźnie tłumaczeń i mediacji 
międzykulturowej. Ściśle współpracuje 
z Wydziałem Konsularnym Ambasady 
RP w Rzymie, zapewniając opiekę logi-
styczną podczas dyżurów konsular-
nych.
Ponadto organizuje spotkania i zabawy 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia, karnawa-
łu i Wielkanocy. Bierze udział w orga-
nizacji koncertów Międzynarodowego 
Chóru Gospel, bazarów charytatyw-
nych, współpracuje z urzędami przy 
realizacji stand-ów polskich z okazji 
święta Unii Europejskiej. Jest pomysło-
dawcą i promotorem wielu projektów 
realizowanych przez działające lokalnie 
międzynarodowe związki kulturalne.
Kontakt ze Związkiem Polaków we 
Kalabrii: www.associazionepolacchiin-
calabria.it, e-mail:assopolca@yahoo.it, 
tel. 338-9850281.

Katarzyna Gralińska

Związek Polaków w Kalabrii

ZwiązekPolaków we Kalabrii
www. 
asociazionepolacchiincalabria.it, 
e-mail: assopolca@yahoo.it, 
tel. 338-9850281.

StoWARZySZenIe KultuRAlne PRZyjAźnI 
I WSPóŁPRACy PolSKo-WŁoSKIej 

W KAmPAnII (A.C.A.I.P)

Polski przylądek w Neapolu

Jego założycielką i jednocześnie pre-
zesem jest Jolanta Barbara Traczyk 
Soviero - wieloletnia działaczka polo-
nijna w Kampanii.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w 
miasteczku San Giuseppe Vesuviano 
w okręgu prowincji  Neapolu. 
Stowarzyszenia A.C.A.I.P skupia 
Polaków mieszkających na tere-
nie regionu Kampania jak rów-
nież Włochów – przyjaciół Polski i 
Polaków. 
Głównymi celem organizacji jest 
przyczynianie się do rozwoju dorob-
ku narodu polskiego poza granicami 
kraju poprzez prowadzenie działal-
ności kulturalnej, artystycznej, tury-
stycznej i społecznej ze szczególny 
uwzględnieniem kontaktów włosko-
polskich.
 
Misję tę  Stowarzyszenie wypełnia 
organizując na terenie Kampanii 
koncerty, wystawy, konferencje i 
spotkania okolicznościowe promują-
ce Polskę. Współpracuje z wieloma 
instytucjami i organizacjami, między 
innymi: Ambasadą RP w Rzymie, 
Wydziałem Konsularnym Ambasady 
RP w Rzymie, włoskim związkiem 
zawodowym Anolf-Cisl, Urzędem do 
Spraw Emigracji, lokalnymi władzami  
miasta, prowincji i regionu oraz sto-
warzyszeniem kulturalnym Philoetnia 
- Le Altre Culture w Neapolu.
Stowarzyszenie prowadzi działalność 
na rzecz upowszechniania prasy i 
wydawnictw o charakterze kultural-
nym i artystycznym - posiada i prowa-
dzi własną polską bibliotekę.

Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy 
Polsko-Włoskiej w Kampanii jest 
organizacją non-profit i apolityczną.
Oto kilka ważniejszych wydarzeń z 
działalności A.C.A.I.P w Kampanii :
- uczestnictwo w projekcie włoskiego 
ministerstwa szkolnictwa, mającego 
na celu współpracę na rzecz integra-
cji oraz poznaniu kultur i tradycji 
narodów; 
- reprezentowanie Polonii w progra-
mie telewizji Rai Tre „Alle Falde del 
Kilimangiaro”, poświęconym Polsce;
- promocja Polski w Izbie Handlowej 
w Neapolu;
- reprezentowanie Polski i Polaków 
podczas  „Dni Morza” w Neapolu, 
podczas których nasz kraj  otrzymał 
wyróżnienie „Marechiaro”;
- uczestnictwo w konkursie zorganizo-
wanym przez Wydział Ekonomiczny 
Ambasady RP w Rzymie p.t. „Polonia 
partner affidabile” - zajęliśmy 3-cie 
miejsce;
- reprezentowanie Polski podczas Dni 
Europy w Neapolu, w których uczest-
niczył prezydent Republiki Włoskiej 
Giorgio Napolitano;
- spotkanie w  siedzibie A.C.A.I.P z 
Telewizją Polską dotyczącą programu, 
pt: „A mnie się uda”- program telewi-
zyjny poświęcony emigracji polskiej. 

na podst. materiałów 
A.C.A.I.P

Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni i Współpracy Polsko-
Włoskiej w Kampanii (A.C.A.I.P) zostało założone w 1995 roku.

Stowarzyszenie A.C.A.I.P
Via G. Amendola 8, 80047 San 
Giuseppe Vesuviano
e-mail: acaip@hotmail.it

Już od samego początku swojego istnie-
nia, stowarzyszenie zdobyło poparcie 
wielu Polaków, którzy aktualnie są w 
nim zrzeszeni. Na dzień dzisiejszy orga-
nizacja liczy już ponad 100 członków. 
Działalność organizacji skierowana jest 
do różnych grup społecznych od polo-
nijnych dzieci począwszy poprzez osoby 
tymczasowo tu pracujące jak i do rodzin 
mieszkających na stałe. 
Inicjatywy Instytutu dla Polonii nie-
jednokrotnie wzbudzały zainteresowa-
nie lokalnych władz, które popierały 
organizowane imprezy poprzez udziele-
nie moralnego patronatu  oraz lokalnej 
prasy i telewizji, opisującej w pozytywny 
sposób tutejsza Polonię. 
Od niedawna działalność organiza-
cji rozszerzyła się. Dzięki podpisanej 
konwencji z włoska szkołą, w zeszłym 
roku, członkowie stowarzyszenia mogli 
uczestniczyć w bezpłatnym kursie języka 
angielskiego. W tym roku zostały zor-
ganizowane dla Polaków kursy języka 
włoskiego, przygotowujące do egzami-
nów państwowych CILS (potwierdzają-
cych znajomość języka włoskiego). Od 
stycznia 2013 r. natomiast rozpocznie 
się kurs kultury i języka polskiego dla 
włoskich tatusiów. Będzie to konkretna 
inicjatywa na rzecz wsparcia podtrzy-
mywania polskich tradycji w rodzinach 
mieszanych, jak i również ułatwienie 

dla samych ojców w nawiązywaniu bez-
pośrednich kontaktów z polską rodziną 
żony.
Po niespełna roku swojego istnienia 
Stowarzyszenie, dzieki zaparciu zało-
życielek, utworzyło Sobotnią Szkołę 
Kultury i Języka Polskiego. Inauguracja 
odbyła się 15 października 2010. Szkoła 
powstała z myślą o polskich dzieciach, 
które mieszkają w regionie Kampania i 
mimo polskiego pochodzena mają trud-
ności związane z poprawnym posługi-
waniem się polskim językiem. Poprzez 
trzygodzinne lekcje, w każdą sobotę od 
godziny 15.00 do 18.00, polscy nauczy-
ciele z kwalifikacjami do nauczania 
dzieci polonijnych, prowadzą lekcje w 
następujący sposób: 1,5 h - nauczanie 
języka polskiego z elementami grama-
tyki i literatury, historii i geografii, 1,5 
h - zajęcia techniczno- artystyczne i 
warsztaty historyczne, podczas któ-
rych dzieci poznają tradycje i obyczaje 
Polski.  Zajęcia odbywają się w oparciu 
o program  stworzony według podstawy 
programowej dla dzieci ze szkół polonij-
nych opracowanej przez MEN. W chwili 
obecnej do szkoły uczęszcza 23 dzieci w 
wieku od 5 do 13 lat. Szkoła została wpi-
sana do bazy danych szkół polonijnych.

redakcja

Stowarzyszenie Instytut dla 
Polonii w Neapolu
piazza Garibaldi,73 Neapol
tel. 081-0605346, 3737113825
e-mail info@istitutopolonia.it
facebook.com / Instytut dla 
Polonii

Stowarzyszenie Instytut dla Polonii powstał w Neapolu pod 
koniec 2010 roku. Założycielkami organizacji są Anna Smolińska i 
Agnieszka Folcik. Głównym celem organizacji jest propagowanie 
kultury polskiej w Kampanii, a także zjednoczenie neapolitańskiej 
Polonii. 
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Ustalenie prawa do renty 
z tytułu niezdolności 
do pracy w każdym z państw 
członkowskich, w którym 
osoba była ubezpieczona

Unia Europejska nie ustanowiła dotych-
czas jednego ponadpaństwowego systemu 
zapewniającego renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy (inwalidztwa). Każde pań-
stwo członkowskie samodzielnie decydu-
je, komu i po spełnieniu jakich warunków 
zapewnia rentę w razie wystąpienia nie-
zdolności do pracy (inwalidztwa).

Osoba, która pracowała i podlegała 
ubezpieczeniu w Polsce oraz w innych 
państwach członkowskich, rentę z tytułu 
niezdolności do pracy (inwalidztwa) może 
uzyskać zarówno z Polski, jak i z każdego 
innego państwa członkowskiego, w któ-
rym była ubezpieczona, o ile spełnia 
warunki wymagane w tych państwach. Są 
to odrębne świadczenia, do których prawo 
ustalają każdorazowo odpowiednie insty-
tucje danego państwa. W razie przyznania 
prawa do dwóch lub więcej rent z tytułu 
niezdolności do pracy lub inwalidztwa, ich 
wypłata dokonywana jest z reguły oddziel-
nie przez każdą z instytucji, która przyzna-
ła prawo do tych świadczeń.

Jeśli więc o rentę z tytułu niezdolności 
do pracy (inwalidztwa) ubiega się osoba 
posiadająca okresy pracy w Polsce oraz 
w innych państwach członkowskich, np. 
we Włoszech, jej uprawnienia do renty 
ustalają równolegle instytucje ubezpiecze-
niowe każdego z tych państw.

Możliwa jest więc taka sytuacja, w której 
osoba zainteresowana spełnia wymagane 
warunki w kilku państwach członkow-
skich, których ustawodawstwu podlegała, 
i pobiera odrębne renty z kilku państw.

Uwzględnianie zagranicznych 
okresów ubezpieczenia

Bywa, że osoba zainteresowana uzyska-
niem prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy (inwalidztwa) w jednym pań-
stwie członkowskim nie posiada okresu 
ubezpieczenia wymaganego do uzyskania 
tego świadczenia. Wówczas, aby można 
było przyznać rentę, uwzględnia się rów-
nież zagraniczne okresy ubezpieczenia 
przebyte w innych państwach członkow-
skich.

Jeśli zatem 40-letnia osoba ubiegająca się 
o rentę z ZUS nie ma 5-letniego okresu 
ubezpieczenia w Polsce (składkowego i 
nieskładkowego) wymaganego do uzyska-
nia tej renty zgodnie z polskimi prze-
pisami, ZUS bierze pod uwagę również 
włoskie okresy ubezpieczenia i sprawdza, 
czy po doliczeniu okresów zagranicznych 
osoba ta spełnia warunki do przyznania jej 
renty w Polsce.

Zagraniczne okresy ubezpieczenia 
przyjmowane są w tym przypadku przez 
ZUS w wymiarze potwierdzonym przez 
zagraniczną instytucję państwa, tj. INPS. 

Potwierdzenie okresów jest dokonywane 
przy pomocy zaświadczeń wystawianych 
na specjalnych formularzach unijnych. 

Uwzględnianie niezdolności 
do pracy zaistniałej w czasie 
zagranicznych okresów 
ubezpieczenia

Może się okazać, że osoba podejmująca 
pracę w różnych państwach członkow-
skich nie może uzyskać renty z tytułu nie-
zdolności do pracy (inwalidztwa) w jed-
nym z nich, ponieważ stała się niezdolna 
do pracy w czasie pracy (ubezpieczenia) w 
innym państwie niż to, którego instytucja 
ustala prawo do renty. W takim przypad-
ku przepisy unijne nakazują uwzględnić 
przy ustalaniu prawa do renty z ZUS rów-
nież niezdolność do pracy zaistniałą pod-
czas zagranicznego okresu ubezpieczenia 
w innym państwie członkowskim. 
Niezdolność do pracy musi zostać ustalo-
na przez lekarza orzecznika ZUS bądź 
przez komisję lekarską ZUS.

Oznacza to, że przy ustalaniu prawa do 
renty wymagany przez polskie ustawo-
dawstwo warunek powstania niezdolności 
do pracy w okresie ubezpieczenia w Polsce 
albo w innych okresach wymienionych w 
ustawie lub też w ciągu 18 miesięcy od 
ustania tych okresów zostanie spełniony, 
jeżeli niezdolność do pracy powstała w 
okresie ubezpieczenia za granicą w innym 
państwie członkowskim (np. we Włoszech) 
lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od 
ustania okresów ubezpieczenia w tym 
państwie. 

Przykładowo: ZUS uzna, że warunek 
powstania niezdolności do pracy w czasie 
podlegania ubezpieczeniom został speł-
niony, jeżeli lekarz orzecznik lub komisja 
lekarska ZUS ustali, że osoba, która co 
prawda od 10 lat nie podlega już w Polsce 
ubezpieczeniom społecznym, ale stała się 
niezdolna do pracy w czasie, kiedy praco-
wała i podlegała ubezpieczeniom społecz-
nym we Włoszech.

Proporcjonalne obliczenie 
renty, do której prawo 
powstało po uwzględnieniu 
zagranicznych okresów 
ubezpieczenia w państwach 
członkowskich

Zgodnie z prawem unijnym, jeżeli do 
uzyskania prawa do renty z tytułu niezdol-
ności do pracy (inwalidztwa) w danym 
państwie członkowskim konieczne jest 
uwzględnienie zagranicznych okresów 
ubezpieczenia w innych państwach człon-
kowskich, to wysokość renty oblicza się 
następująco:
— w pierwszej kolejności instytucja pań-
stwa ustalającego rentę oblicza teore-
tyczną (pełną) kwotę renty, jaka przysłu-
giwałaby danej osobie, gdyby wszystkie 
jej okresy ubezpieczenia i zamieszkania 
zostały przebyte w państwie ustalającym 
świadczenie,
— następnie, na podstawie kwoty teore-
tycznej, instytucja ta oblicza rzeczywistą 

(częściową) kwotę renty, odpowiadającą 
stosunkowi okresów ubezpieczenia prze-
bytych w państwie ustalającym świad-
czenie do sumy okresów ubezpieczenia 
przebytych w innych państwach człon-
kowskich. Tak obliczona kwota renty pro-
porcjonalnej stanowi kwotę świadczenia 
należną osobie zainteresowanej. 

Wysokość renty jest obliczana na tzw. 
dotychczasowych zasadach i zależy od tzw. 
kwoty bazowej, podstawy wymiaru renty 
oraz długości okresów składkowych i nie-
składkowych. Do celów obliczenia renty 
proporcjonalnej należy obliczyć teoretycz-
ną kwotę renty.

W tym celu oblicza się rentę w następu-
jący sposób:
- 24% kwoty bazowej oraz
- po 1,3% podstawy wymiaru renty za 
każdy rok okresów składkowych,
- po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy 
rok okresów nieskładkowych,
- po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy 
rok okresu brakującego do pełnych 25 lat 
okresów składkowych oraz nieskładko-
wych przypadających od dnia zgłoszenia 
wniosku o rentę do dnia, w którym renci-
sta ukończyłby 60 lat.

Tak ustalona kwota stanowi kwotę teo-
retyczną renty i na jej podstawie obliczana 
jest tzw. proporcjonalna (rzeczywista) 
kwota renty odpowiadająca stosunkowi 
polskich okresów do sumy polskich i 
zagranicznych okresów ubezpieczenia.
Obliczenie wysokości renty z uwzględnie-
niem okresów zagranicznych w wysoko-
ści proporcjonalnej (częściowej) obrazuje 
następujący przykład:

ZUS ustalił w 2008 r. 50-letniej kobie-
cie prawo do renty z tytułu niezdolności 
do pracy po uwzględnieniu zagranicznych 
okresów ubezpieczenia. Zainteresowana 
legitymuje się następującymi okresami 
ubezpieczenia:
- okresami ubezpieczenia w Polsce wyno-
szącymi 4 lata, z czego 3 lata to okresy 
składkowe, a 1 rok to okresy nieskładko-
we,
- okresami ubezpieczenia we Włoszech 
wynoszącymi 2 lata.
W tym przypadku renta z ZUS obliczana 
jest w następujący sposób:
— najpierw ZUS obliczy kwotę teoretyczną 
(pełną) renty, jaką osoba zainteresowana 
uzyskałaby, gdyby łączny okres ubezpie-
czenia wynoszący 6 lat (w Polsce oraz we 
Włoszech) został przebyty w Polsce – w 
tym celu ZUS uwzględni okresy ubezpie-
czenia przebyte we Włoszech tak jak okre-
sy polskie i przy obliczaniu wysokości teo-
retycznej świadczenia podstawę wymiaru 
renty pomnoży przez 1,3% podstawy jej 
wymiaru za każdy rok okresów składko-
wych zarówno polskich, jak i włoskich w 
celu obliczenia części renty uzależnionej 
od okresów składkowych,
— następnie, na podstawie kwoty teore-
tycznej, ZUS obliczy rzeczywistą (częścio-
wą) kwotę renty, odpowiadającą stosun-
kowi polskich okresów do sumy polskich 
i zagranicznych okresów ubezpieczenia 
– w tym przypadku będzie to 4/6 kwoty 
teoretycznej, ponieważ osoba zaintereso-

wana ma 4-letni okres ubezpieczenia w 
Polsce, natomiast 6-letni okres ubezpie-
czenia łącznie w Polsce i we Włoszech – 
okresy hipotetyczne nie są tu brane pod 
uwagę – przy założeniu, że teoretyczna 
kwota renty wynosiłaby w omawianym 
przypadku 1800 zł, rzeczywista (propor-
cjonalna) kwota renty wyniesie: 1800 zł × 
4/6 = 1200 zł.
W efekcie ZUS przyzna osobie zaintereso-
wanej ustaloną w ten sposób proporcjo-
nalną rentę z tytułu niezdolności do pracy 
w wysokości 1200 zł.

Obliczanie renty ustalonej bez konieczno-
ści uwzględnienia zagranicznych okresów 
ubezpieczenia lub zamieszkania

Przy ustalaniu przez ZUS renty z tytułu 
niezdolności do pracy zastosowanie ma 
zasada, zgodnie z którą jeżeli do uzy-
skania prawa do renty nie jest koniecz-
ne uwzględnienie zagranicznych okresów 
ubezpieczenia, to wysokość renty oblicza-
na jest wyłącznie na podstawie okresów 
ubezpieczenia w Polsce (renta krajowa), 
z pominięciem okresów zagranicznych 
przebytych w innych państwach człon-
kowskich.

Jednakże w takiej sytuacji ZUS oblicza 
dodatkowo kwotę renty, jaka przysługiwa-
łaby na podstawie łączonych okresów 
ubezpieczenia (renta proporcjonalna). 
Gdyby okazało się, że byłaby ona wyższa 
od kwoty renty obliczonej wyłącznie na 
podstawie okresów ubezpieczenia przeby-
tych w państwie ustalającym rentę, to 
osobie zainteresowanej przyznawana jest 
renta proporcjonalna.

Jeżeli zatem np. ZUS ustali, że posiada-
ny przez 38-letniego mężczyznę 10-letni 
okres ubezpieczenia w Polsce jest wystar-
czający do nabycia prawa do renty z tytułu 
niezdolności do pracy i przyzna rentę na 
wniosek zgłoszony w 2010 r., a okaże się, 
że osoba ta posiada również 2-letni okres 
ubezpieczenia np. we Włoszech oraz 
3-letni okres ubezpieczenia np. w Szwecji, 
to wówczas ZUS obliczy wysokość tej renty 
w sposób opisany powyżej, tj.:
— z jednej strony obliczy rentę krajową 
(pełną) na podstawie wyłącznie polskiego 
okresu ubezpieczenia wynoszącego 10 lat,
— z drugiej strony obliczy rentę propor-
cjonalną, na podstawie sumy okresów 
ubezpieczenia
w Polsce, Włoszech i Szwecji wynoszącej 
15 lat, tj. najpierw obliczy teoretyczną 
kwotę renty, w której uwzględnione zosta-
ną okresy ubezpieczania za granicą, a 
następnie obliczy rentę w wysokości pro-
porcjonalnej (w omawianym przypadku 
stanowić ona będzie 10/15 kwoty teore-
tycznej),
— następnie ZUS porówna kwoty oby-
dwu świadczeń, tj. renty krajowej i renty 
proporcjonalnej i przyzna osobie zainte-
resowanej to, które jest dla niej korzyst-
niejsze.

Opracowanie: 
Wydział Konsularny 

Ambasady RP w Rzymie 
na podst.materiałów 

Departamentu Rent Zagranicznych
 w ZUS Warszawa

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób posiadających 
okresy ubezpieczenia w Polsce i we Włoszech

Wydział Konsularny Ambasady RP 
w Rzymie, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych prezentują trzeci artykuł z cyklu 
porad z zakresu zabezpieczeń społecznych dla 
obywateli polskich mieszkających oraz pracujących 
we Włoszech.

ekspert zus raDzi

Renta z tytułu niezdolności do pracy cz. 1

organizacje polonijne we 
włoszech

loMBardia

Związek Polaków w 
Mediolanie
tel.: +39 366 41 30 409
e-mail: info@polonia-milano.org
www.polonia-milano.org

Polsko-Włoskie  Koło 
Kulturalne w Lombardii
e-mail: circoloitpol1936@tiscali.it
www.circoloitpol.eu

PIEMONT

Ognisko Polskie w Turynie
siedziba: Via Giusti, 8
tel.: +39 333-7079603
e-mail: polonia.turyn@libero.it

LIGURIA

Stowarzyszenie Polsko-
Włoskie w Genui
tel.: +39 3471802212
e-mail: ass.it.pl.ge@gmail.com
www.poznacgenue.pl

FRIULI-WENECJA JULIJSKA

Grupa polonijna Friuli Venezia 
Giulia w Udine
tel.: +39 3319271264 (Borowski 
Włodzimierz); +39 3313687610 
(Kosiec Natalia)
e-mail: wlodekb@op.pl; natalia.
kosiec@libero.it
http://friuliveneziapl.blogspot.it

WENECJA EUGANEJSKA 
(VENETO)

Polacy w Treviso
Facebook: Polacy W Treviso

Stowarzyszenie Kulturalne 
Włosko-Polskie w Veneto
tel.: +39 329 243 9760
e-mail: info@poloniaveneto.it
www.poloniaveneto.it

Stowarzyszenie Włosko-
Polskie w Padwie (AIPP)
www.aipp.eu

TRYDENT GóRNA ADYGA 
(TRENTINO)

Związek Polaków w Trentino
tel.: +39 3493204732
e-mail: info@poloniaintrentino.it
www.poloniaintrentino.it

EMILIA ROMANIA

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Natura i Sztuka” w Bolonii
e-mail: sztukainatura@gmail.com

Stowarzyszenie Kulturalne 
Włosko-Polskie „Malwina 
Ogonowska” w Bolonii
Facebook: Malwina Ogonowska

Stowarzyszenie VIA dell’Am-
bra w Savignano sul Panaro
e-mail: via.dellambra@libero.it

Stowarzyszenie Promocji 
Społecznej „Polonia”
tel.: +39 345 249 27 50
e-mail: associazionepolonia@yahoo.it

www.associazionepolonia.com

Stowarzyszenie Rodzin 
Polskich Kombatantów we 
Włoszech (Forlì)
tel.: 320 9011672
e-mail: info@afcpi.it

TOSKANIA

P o l s k o - W ł o s k i e 
Stowarzyszenie Kulturalne w 
Toskanii
tel.: +39 055442244, +39 347 34 93 
984
e-mail: maria.gratkowska@tin.it
www.polonia-toscana.eu

MARCHE

Stowarzyszenie Włosko-
Polskie w Marche
tel.: +39 071 79 23 064 
fax. 071 57 360
e-mail: info@aip-marche.eu
www.aip-marche.eu

LACJUM

Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Le Rondini w Rzymie 
tel.: +39 3897875133 
e-mail: associazioneclerondini@hot-
mail.it

Stowarzyszenie Włosko-
Polskie w Rzymie (AIPRO)
e-mail: aipro@libero.it

UMBRIA

Stowarzyszenie Comunità 
Polacca w Terni
tel.: +39 340 549 1130, +39 
0744427623
e-mail: comunitapolaccaaterni@live.i
Facebook: Comunità Polacca 
(Grabowska Anna)

KAMPANIA

Stowarzyszenie Przyjaźni i 
Współpracy Polsko-Włoskiej w 
Kampanii
tel. +39 081 52 91 765, +39 340 35 
47 327
e-mail: acaip@hotmail.it
Facebook: Acaip Stowarzyszenie 
Polsko-Wloskie

Stowarzyszenie “Instytut dla 
Polonii” w Neapolu
tel.: 081-0605346, 3737113825
e-mail: info@istitutopolonia.it
Facebook: Instytut dla Polonii

Polacy w Salerno i okolicach
Facebook: grupa: POLACCHI A 
SALERNO E IN PROVINCIA

REGGIO CALABRIA

Związek Polaków w Kalabrii
tel.: +39 338-9850281
e-mail: assopolca@yahoo.it
asociazionepolacchiincalabria.it

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Polonia – Kalabria”
tel.: +39 0965 53 170, +39 320 63 19 
264
e-mail: info@polonia-kalabria.org
www.polonia-kalabria.org

organizacje o charakterze federa-

cyjnyM

Związek Polaków we Włoszech
e-mail: zpww@polonia-wloska.org 
http://polonia-wloska.org

Unia Stowarzyszeń Włosko-
Polskich (UAIP)
Facebook: Uaip Unione Associazioni 
Italo-Polacche

placówki polskie w repUBlice 
Włoskiej i W Watykanie

Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej w Republice Włoskiej
Via P.P.Rubens, 20
00197 ROMA
tel.: +39 06.36204200 
fax: +39 06.3217895
e-mail: rzym.amb.sekretariat@msz.
gov.pl 
www.rzym.msz.gov.pl
 

Wydział Konsularny Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Republice Włoskiej
Via San Valentino, 12
00197 ROMA
tel.: +39 06.36204300 
fax: +39 06.36204322
e-mail: rzym.amb.wk@msz.gov.pl 
www.rzym.msz.gov.pl

K o n s u l a t  G e n e r a l n y 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Mediolanie
Corso Vercelli, 56
20145 Milano
tel.: +39 02.48018978
fax: +39 02.48020345
e-mail: mediolan.kg.sekretariat@msz.
gov.pl; milano.kg.segreteria@msz.
gov.pl 
www.mediolan.msz.gov.pl 

Wydział Promocji Handlu i 
I n w e s t y c j i  A m b a s a d y 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Republice Włoskiej
 Via Olona, 2/4
00198 ROMA
tel.: +39 06.8548189 , 06.8541128
fax: +39 06.8553391
e-mail: info@infopolonia.it
www.roma.trade.gov.pl

Instytut Polski w Rzymie
Palazzo Blumenstihl
Via Vittoria Colonna, 1
00193 ROMA
tel.: +39 06.36000723 
fax: +39 06.36000721
e-mail: segreteria@istitutopolacco.it
www.istitutopolacco.it
  

Stałe Przedstawicielstwo 
Rzeczypospolitej Polskiej przy 
FAO
Via P.P. Rubens, 20
00187 Roma
tel.: +39 06.36204237
fax: +39 06.3217895  
 

Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Stolicy Apostolskiej
Via dei Delfini 16 int 3
00186 Roma
tel.: +39 06.6990958
fax: +39 06.6990978
www.stolicaapostolska.msz.gov.pl

Biuro Polskiej Organizacji 
Turystycznej
Via Giovanni Battista Martini, 6 - scala 

A, interno 4
00198 ROMA
tel.: +39 06.4827060 
fax: +39 06.4817569
e-mail: turismo@polonia.it 
www.polonia.travel/it/

Przedstawicielstwo Polskiej 
Akademii Nauk w Rzymie
Vicolo Doria, 2, Palazzo Doria
00187 ROMA
tel.:  +39 06.6792170 
fax: +39 06.6794087
e-mail: accadpol@tin.it
www.accademiapolacca.it

konsUlaty honorowe rp we 
Włoszech 

K o n s u l a t  H o n o r o w y 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Bolonii
Konsul Honorowy: Corrado Sallustro
Via del Pratello,6 - Angolo Piazza 
S.Francesco BOLOGNA
tel.: +39 051.228909, +39 
3201105969 
fax: +39 051.227238
e-mail: consolatopolacco.bo@libero.it

K o n s u l a t  H o n o r o w y 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Genui
Konsul Honorowy: Giuseppe Tarò
Piazza Tommaseo 4/5
16129 GENOVA
tel.: +39 010.3106275 
fax: +39 010.366489
e-mail: conpoloniage@libero.it

K o n s u l a t  H o n o r o w y 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wenecji
Konsul Honorowy: Ugo Zovatto
Palazzo Condulmer, Fondamenta 
Coldumer, Santa Croce 251
30135 VENEZIA
tel.: +39 3474437492
fax: +39 0431.782105
e-mail: venezia@consolatodipolonia.it

K o n s u l a t  H o n o r o w y 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Turynie
Konsul Honorowy: Ulrico Leiss De 
Leimburg
Corso Galileo Galilei 40
10126 TORINO
tel.: +39 011623897
fax: +39 011 62 38 97
e-mail: ulrico.leiss@katamail.com

instytUcje polskie we włoszech

Fundacja Rzymska im. J.S. 
Umiastowskiej
Via Piemonte, 117, 00187 ROMA
e-mail: fumiast@tiscali.it

Papieski Instytut Studiów 
Kościelnych
P.zza B. Cairoli, 117, 00186 ROMA
e-mail:piserom@tin.it

Fundacja Jana Pawła II
Via di Porta Angelica, 63, 00193 
ROMA
tel.: +39 06.30310398 
e-mail: jp2f@nettuno.it
www.jp2f.opoka.org.pl

Dom Polski Jana Pawła II
Via Cassia, 1200, 00189 ROMA
tel.: +39 06.30310398

●
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W czym tkwi sekret sukcesu i 
rosnącej pozycji Pana firmy?

Na szybki rozwój FM Group Italia zło-
żyło się wiele komponentów. Sukces, jaki 
odnieśliśmy, to przede wszystkim wynik 
poświęcenia i ciężkiej pracy osób, które 
od samego początku wierzyły w ten pro-
jekt. FM jest młoda, w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, stworzona przez zespół 
młodych i ambitnych osób.

Przyznam, że od samego początku 
miałem przygotowaną strategię rozwoju 
firmy oraz jasno wyznaczone cele i to 
zapewne pozwoliło na szybkie otwarcie 
oddziału FM Group Italia. Oczywiście 
firma nie rozwinęłaby się w tak eks-
presowym tempie, gdybym nie zaprosił 
do współpracy świetnych sprzedawców, 
znających zasady marketingu wielopo-
ziomowego (MLM). Po zapoznaniu się z 
naszą ofertą, a co najważniejsze z naszym 
Planem Marketingowym, od razu przy-
stąpili do realizowania go.

Dlaczego produkty FM sprzedają 
się tak doskonale we Włoszech?

Włochy są ojczyzną tak wspaniałych 
ludzi jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł 
czy Giuseppe Verdi. Są kolebką światowej 
kultury, sztuki i mody, mają też najlepszą 
na świecie kuchnię. Włosi dbają o każdy 
detal swojego życia, uwielbiają dobrze 
pachnieć i wyglądać, dlatego FM ideal-
nie spełnia potrzeby każdego mieszkańca 
Półwyspu Apenińskiego.

Chciałbym podkreślić, iż w 2006 roku, 
czyli na początku działalności firmy, mie-
liśmy w ofercie sprzedaży zaledwie perfu-
my, dezodoranty, kremy do ciała i żele pod 
prysznic. Dzisiaj FM Group posiada dużo 
szerszy asortyment. Obok już wymienio-
nych artykułów posiadamy szeroką gamę 
produktów do makijażu, pielęgnacji ciała, 

w tym linię Spa, oraz środków czystości 
dla domu. Wyróżnikiem naszych produk-
tów są najwyższej jakości składniki oraz 
innowacyjne formuły. Dodatkowo na ich 
rosnącą popularność wpływa fakt, że ich 
ceny są naprawdę atrakcyjne, dobre na 
przysłowiową „każdą kieszeń”.

Skąd Pan pochodzi? Mieszka Pan 
od lat we Włoszech czy przybył Pan 
dopiero w momencie, kiedy podjął 
Pan decyzję o otwarciu FM Group 
Italia?

Urodziłem się i wykształciłem w Polsce, 
we Wrocławiu, skąd pochodzi też firma 
FM Group. W roku 2005 wyjechałem 
do Australii. Kiedy postanowiłem wró-
cić do Polski, umówiłem się z moim 
przyjacielem i założycielem FM Group w 
Mediolanie. Po tym spotkaniu zostałem 
w Milano i wygląda na to, że spędzę we 
Włoszech resztę mojego życia.

W sensie biznesowym: co się Panu 
podoba we Włoszech? Czy jako 
Polak napotkał Pan tu na jakieś 
trudności, czy może przeciwnie – 
mógł Pan skorzystać z jakichś udo-
godnień?

W Italii podoba mi się wszystko! 
Szczerze mówiąc, przez całe życie tak 
naprawdę w jakiś sposób utożsamiałem 
się z dziedzictwem Włoch, z ich kultu-
rą i starożytnymi bohaterami. Mentalnie 
chyba zawsze czułem się Włochem.

Fakt, że jestem Polakiem, nie tylko nie 
stanowił w tym kraju problemu, wręcz 
przeciwnie, w wielu sytuacjach pomagał. 
Zazwyczaj, jak tylko się przedstawiałem 
i mówiłem, że pochodzę z Polski, od 
razu spotykałem się z miłym przyjęciem 
i słowami podziękowania za najbardziej 
znanego Polaka nie tylko we Włoszech, 
lecz na całym świecie. Mam tu na myśli 

Wielkiego Papieża, jakim był Jan Paweł 
II. Włosi kochali Papa Polacco całym 
sercem i po dziś dzień wspominają go z 
wielkim sentymentem i wdzięcznością.

Dodatkowo na moje ciepłe przyjęcie 
na włoskiej ziemi wpłynął fakt, iż zakła-
dałem firmę tuż po tym, jak Włosi zdo-
byli tytuł Mistrzów Świata w piłce noż-
nej. Panowała tu powszechna euforia, 
wszystko się kojarzyło z piłką nożną, a 
mnie rzecz jasna kojarzono z rodakiem, 
który stał się legendą włoskiego footbal-
lu, Zbigniewem Bońkiem. Korzystając z 
tej powszechnej radości ze zwycięstwa 
w Mundialu przepełniającej Włochów, 
wiele spraw załatwiałem już na pierw-
szym spotkaniu. „VIVA ITALIA”!

Trudności, na jakie napotkałem na 
początku, nie wynikały z faktu, że jestem 
cudzoziemcem, ale z tego, że zazwyczaj 
bywa ciężko każdemu, kto zamierza zbu-
dować coś nowego i zaczyna „od zera”.

Włosi słyną z otwartości, rozmow-
ności, przywiązują dużo wagi do 
swojego wyglądu – czy sądzi Pan, 
że w jakiś sposób te cechy pomagają 
im być dobrymi sprzedawcami pro-
duktów FM?

Tak, zgadzam się z Panią w pełni. Ich 
otwartość, łatwość nawiązywania kon-
taktów i temperament na pewno poma-
gają w pracy opartej na zasadach MLM, 
bo zakłada ona stały, dobry kontakt z 
klientem. 

Z informacji dostępnych na popu-
larnych portalach społecznościach 
wnioskuję, iż stale rośnie liczba 
sprzedawców FM w Italii będących 
Polakami. Czy polski emigrant we 
Włoszech ma równe szanse rozwo-
ju zawodowego w FM co jego włoski 
kolega? 

FM World jest firmą międzynarodo-
wą, posiadającą swoje oddziały na sze-
ściu kontynentach, w kilkudziesięciu 
państwach! Daje to możliwość rozwoju i 
pracy na całym świecie potencjalnie każ-
demu. We Włoszech taki sam sukces mogą 
odnieść sprzedawcy będący Włochami, jak 
i emigranci.

Polacy we Włoszech mogą i powinni sko-
rzystać z tych dodatkowych atutów, jakimi 
jest możliwość czerpania z doświadczenia 
liderów w Polsce i we Włoszech oraz fakt 
władania więcej niż jednym językiem. Są 
to warunki sprzyjające tworzeniu między-
narodowego biznesu.

Jakie cechy Pana charakteru oraz 
jakie kwalifikacje przyczyniły się do 
tego, że jako przedsiębiorca osią-
gnął Pan takie wspaniałe rezultaty? 
Co jest Pana mottem w życiu zawo-
dowym?

Moje mocne strony to: odpowiedzial-
ność, pracowitość, otwartość na ludzi i 
umiejętność słuchania.

Mam też sporą wyobraźnię, która 
pomaga w realizowaniu wielu przedsię-
wzięć. Zawsze staram się wyobrazić sobie 
efekt końcowy jakiegoś planu, a następnie 
dążę do tego, żeby to, co wyświetliło się 
na moim wewnętrznym ekranie, stało się 
rzeczywistością.

Moje motto to: „Nawet jeśli masz do 
dyspozycji jeden metr kwadratowy, spraw, 
by to był najbardziej niezwykły metr kwa-
dratowy”. 

Ilu obecnie dystrybutorów liczy 
FM Italia?

Obecnie z FM Group Italia podpisuje 
umowę współpracy 3500 osób miesięcz-
nie. W całych Włoszech pracuje aktualnie 
około 170 tysięcy sprzedawców. Biorąc pod 
uwagę liczbę mieszkańców Italii, mamy 
jeszcze dużo do zrobienia, ale ŚWIAT 
NALEŻY DO NAS.

Wiele doskonałych produktów, 
znanych na całym świecie, jest pro-
dukowana w Polsce. Szkopuł w tym, 
że mało kto wie, że są one z Polski. 
Czy FM ma szansę stać się firmą, 
która rozsławi Polskę w świecie? A 
może już to się dzieje?

W przypadku FM już tak się dzieje. 
Świadczy o tym coroczny majowy Pic-Nic 
FM organizowany we Wrocławiu przez 
FM Group World, na który przyjeżdża-
ją do Polski setki osób z całego świata. 
Liderzy FM podróżują po całym świecie, 
sponsorując, powiększając swoje struktu-
ry i rozpowszechniając markę FM. Każdy 
nasz klient, bez względu na to, w jakiej 
części świata mieszka, wie, że FM Group 
to  świetna, solidna, polska firma!

rozmawiała 
Danuta Wojtaszczyk

Marcin Saracen: polski Rockefeller we Włoszech
W 2006 roku młody wrocławianin przybywa do Mediolanu, aby otworzyć 
włoski oddział polskiej firmy kosmetycznej FM Group. Musi stawić czoła 
wszystkim typowym problemom związanym z otwarciem firmy w obcym 
kraju. Jest młody, ambitny i dumny ze swojej polskości. Za sprawą tych 
cech i ogromnej pracowitości w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy udaje 
mu się przekształcić maleńką firmę w imperium marketingu sieciowego. 
Włosi szybko zaczęli doceniać wysoką jakość polskich produktów. Dziś 
zarządzana przez Marcina Saracena FM Group Italia liczy 170 tys. 
dystrybutorów, jest nie tylko największym oddziałem FM na świecie, ale też 
jedną z najprężniej rozwijających się firm we Włoszech. Polak potrafi…

Marcin Saracen jest dumny ze swojej polskiej tożsamości narodowej, 
choć mentalnie czuje się Włochem. Do Mediolanu trafił prawie wprost z 
Australii… Daje pracę (stałą lub dorywczą) już 170 tysiącom mieszkańcom 
Półwyspu Apenińskiego – zarówno Włochom jak i polskim emigrantom. 
Jego sukces nie jest sukcesem indywidulanym, ale rezultatem osiągniętym 
poprzez ciężką pracę wielu osób, które tak jak on, na przekór kryzysowej 
rzeczywistości, ośmielają się mieć wielkie marzenia. 
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Historia zapisana podczas ostat-
niej wojny światowej oraz zwią-
zana z nią obecność żołnierzy 

2. Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa na Półwyspie Apenińskim stała 
się pośrednią i główną przyczyną pod-
jęcia propozycji dalszego pielęgnowania 
pozostawionego przekazu przez dwie 
społeczności lokalne – Casamassima 
w Apulii i Jelcza-Laskowic na Dolnym 
Śląsku. Pomysł i wstępne zabiegi zwią-
zania przyjaźnią obydwu miast podjęte 
zostały już w 2009 roku dzięki inicjatywie 
laskowiczanina zamieszkującego obecnie 
w Rzymie oraz naszej rodaczki Żanety 
Nawrot z Casamassima. Przychylność 
władz Casamassima i Jelcza-Laskowic dla 
przedłożonego projektu doczekała obec-
nie, w wyjątkowych okolicznościach, dnia 
uroczystej finalizacji poprzez zawarcie 
umowy o współpracy pomiędzy władzami 
i społecznościami obydwu miast.

Źródła współpracy
Polskę i Włochy łączą od wieków wspo-

mniane silne więzi kulturowe, historyczne 
i gospodarcze. Wyróżnia się tutaj szczegól-
nie we współpracy nadadriatycki region 
Apulii, skąd w XVI wieku zaniesiono na 
ziemie polskie kwiat kultury Półwyspu 
Apenińskiego. W Bari, stolicy prowincji 
apulijskiej, odległej od Casamassima o 
ok. 20 kilometrów, spoczęło w Bazylice 
pod wezwaniem św. Mikołaja ciało ostat-
niej królowej polskiej – Bony Sforzy 
Aragońskiej. Poślubiła ona w 1518 r. króla 
Zygmunta I i była królową Polski i Wielką 
Księżną Litwy aż do śmierci w 1557 r. Po 
dziś dzień został tego ważny ślad – kolory 
sztandarów miasta Bari odpowiadają bar-
wom narodowym Polski.

Późniejsze dzieje, a w szczególności 
czasy ostatniej wojny światowej, związały 
silną więzią społeczność lokalną miastecz-
ka Casamassima ze stacjonującymi w nim 
żołnierzami polskimi przy utworzonym 
w 1944 roku szpitalu wojennym. Polscy 
lekarze wojskowi nadobowiązkowo udzie-
lali pomocy medycznej ludności miej-
scowej, w licznych przypadkach ocalając 
życie cywilów i zaskarbiając sobie wszech-
obecną przyjaźń i wdzięczność.

W Casamassima pozostał także po pol-
skich żołnierzach cmentarz wojskowy, 
będący głównym świadectwem ówcze-
snych wydarzeń i poniesionej ofiary. 
Miejsce to jest wyjątkowym i szczególnym 
śladem naszej obecności we Włoszech. 
Każdego roku w Dzień Zaduszny cele-
browana jest tam uroczysta msza św. z 
udziałem licznych przedstawicieli władz 
prowincji i miasteczka oraz przybywającej 
rzeszy mieszkańców tej ziemi i pielgrzy-
mów.

Również w Jelczu-Laskowicach pozo-
stało wspomnienie po żołnierzach wło-
skich zatrudnionych przymusowo przy 
produkcji zbrojeniowej w zakładzie Bertha 

należącego do kon-
cernu Kruppa, po utworzeniu Republiki 
Salo.

Współcześnie kontakty polsko-włoskie 
na terenie gminy Jelcz-Laskowice opar-
te są o organizowany cyklicznie festiwal 
teatralny pod nazwą „Podróż włosko-pol-
ska na Dolny Śląsk” odbywający się pod 
patronatem Włoskiego Instytutu Kultury 
w Krakowie i przy udziale międzynaro-
dowych wykonawców. Oprócz wydarzeń 
artystycznych na terenie gminy Jelcz-
Laskowice rozwija się działalność produk-
cyjna i handlowa reprezentowana przez 
kilka włoskich firm.

Zapoznawszy się z tym ogólnym zary-
sem, widzimy, że wiele łączy nie tylko 
nasze narody, ale także społeczności 
lokalne. Scalające historia, tradycje i 
współczesność zachęcają nas do dalszej 
współpracy w wielu innych dziedzinach. 
Temu właśnie ma służyć przyjęty projekt 
przyjaźni i braterstwa miast Casamassima 
i Jelcza-Laskowic. Pielęgnując historię 
i kulturę obu narodów oraz rozwijając 
współczesne formy współpracy i szero-
ko pojętej wymiany doświadczeń, także 
w wymiarze gospodarczym, możemy 
ponownie przywrócić ducha królowej 
Bony w Polsce. Historia, jak wiemy, jest  
najlepszą nauczycielką życia.

Monte Cassino, 
Wszystkich Świętych, 1.11.2012 r.
Oficjalne zaproszenie do Włoch dla 

przedstawicieli władz Jelcza-Laskowic 
zostało zaanonsowane na Dzień 
Zaduszny, kiedy to na Polskim Cmentarzu 
Wojskowym w Casamassima każde-
go roku celebrowana jest msza święta z 
udziałem przedstawicieli władz cywilnych 
i wojskowych oraz mieszkańców miasta i 
regionu. 

Delegacja z Jelcza-Laskowic zanim 
przybyła do Casamassima, 1 listopada br. 
odwiedziła Polski Cmentarz Wojenny na 
Monte Cassino, gdzie celebrowana była w 
godzinach przedpołudniowych msza św. 
pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca 
i z udziałem przedstawicieli polskich 
dyplomatów – Jadwigi Pietrasik, kierow-
nik Urzędu Konsularnego w Rzymie, płk. 
Andrzeja Sarny, attache wojskowego przy 
Ambasadzie RP w Rzymie, przedstawi-
cieli władz miasta Cassino i San Vittore 
del Lazio oraz licznej grupy polskich piel-
grzymów. Po mszy św. złożono okolicz-
nościowe wieńce na plateou Cmentarza 
przy zniczu wpisanym symbolicznie w 
Krzyż Virtuti Militari. W imieniu delegacji 
Jelcza-Laskowic wieniec złożyli burmistrz 
Kazimierz Putyra, przewodniczący Rady 
Miejskiej Henryk Koch oraz sekretarz 
Urzędu Miasta Andrzej Gwóźdź.

Dzień Zaduszny 
w Casamassima

W dalszą podróż z Lacjum do Apulii 

delegacja Jelcza-Laskowic  udała się jesz-
cze popołudniem dnia 1 listopada, gdyż 
w godzinach wieczornych na głównym 
placu Casamassima władze miasta pod 
przewodnictwem burmistrza Domenico 
Birardi’ego przygotowały dla zaproszo-
nych gości uroczystość oficjalnego przy-
witania. Zapoznanie połączono ze zwie-
dzaniem najstarszych miejsc tzw. Paese 
Azzurro, przedstawiając przybyłym boga-
tą historię miejsca i  jego mieszkańców 
sprzed wieków.

2 listopada 2012 roku, w głównym 
dniu wizyty, stanowiącym cel podróży 
delegacji z Polski, przedstawiciele władz 
Casamassima i Jelcza-Laskowic przywita-
li w godzinach przedpołudniowych amba-
sadora RP Wojciecha Ponikiewskiego, a 
następnie udali się na Polski Cmentarz 
Wojskowy, gdzie o godz. 11.30 rozpoczęto 
celebrację uroczystej mszy św. pod prze-
wodnictwem ks. Andrzeja Wiśniewskiego. 
Jak co roku zadziwiło wspaniałe przy-
gotowanie i przebieg mszy św. oraz 
całej ceremonii z udziałem szerokiego 
przekroju przedstawicieli władz cywil-
nych i wojskowych regionu, prowincji i 
miasta Casamassima. We mszy św. na 
Polskim Cmentarzu Wojskowym uczest-
niczyli: delegacja oficerów garnizonu Bari 
wraz z komendantem gen. Emanuelem 
Sblendorio i płk. Donato Marasco z 
OnorCaduti przy włoskim Ministerstwie 
Obrony, przedstawiciele wszystkich służb 

mundurowych prowincji i miasteczka oraz 
przedstawiciele władz cywilnych miasta 
Bari i Casamassima. Honory wojskowe 
pełniła kompania 7. Pułku Bersalierów. 
Delegację polską reprezentowali ambasa-
dor RP Wojciech Ponikiewski wraz z przy-
byłymi przedstawicielami władz Jelcza-
Laskowic. We mszy św. uczestniczyli także 
mieszkańcy miasteczka Casamassima 
oraz grupa młodzieży szkolnej i licznych 
pielgrzymów. 

Przedstawiciele wszystkich obecnych 
delegacji złożyli u stóp ołtarza na Polskim 
Cmentarzu Wojskowym okolicznościowe 
wieńce, oddając hołd spoczywającym w 
tym miejscu  żołnierzom. Trzeba przyznać, 
iż Dzień Zaduszny na Polskim Cmentarzu 
Wojskowym w Casamassima ma utrwa-
loną wyjątkową oprawę i należy do cere-
monii najlepiej przygotowanych w całych 
Włoszech, dodając temu szczególnemu 
dla Polaków miejscu wielkiego znaczenia. 
Należy się za to wyjątkowe podziękowanie 
skierowane do gospodarzy i jednocześnie 
naszych włoskich przyjaciół, które pragnę 
uczynić powyższym zapisem.

Po eucharystii burmistrz Domenico 
Birardi zaprosił przybyłych gości na 
wystawny obiad w położonej malowniczo 
pomiędzy winnicami Masseria Cariello 
Nuovo. Wspólny obiad w przepięknym 
folwarku połączono z bogatą prezentacją 

specjałów i tradycji ziemi casamassim-
skiej oraz tej części regionu apulijskiego 
słynącej na całym świecie z doskona-
łej jakości win i olejów z oliwek. Miłej 
atmosferze towarzyszyły śpiewy w dia-
lekcie miasteczka Casamassima i muzyka 
miejscowego zespołu.

Zbliżające się godziny wieczorne i 
zaplanowane jeszcze w tym dniu uro-
czyste podpisanie aktu braterstwa miast 
Casamassima i Jelcza-Laskowic skiero-
wały następnie kroki burmistrzów do 
XIX-wiecznego Palazzo del Municipio, 
na którego facjacie powiewały obok siebie 
flagi Polski i Włoch.

W obecności ambasadora Wojciecha 
Ponikiewskiego oraz przedstawicieli władz 
Casamassima i Jelcza-Laskowic burmi-
strzowie Domenico Birardi i Kazimierz 
Putyra, po odczytaniu wspólnego aktu 
braterstwa i złożeniu stosownej przysięgi, 
złożyli podpisy pod umową mającą trwale 
zbliżyć i scalić ze sobą obie wspólnoty 
lokalne. 

Vivat Italia! Vivat Polonia! Niech te 
słowa i dokonany akt służą dalszej przy-
jaźni naszych narodów. Teraz przed 
mieszkańcami miasteczek apulijskiego i 
dolnośląskiego otwierają się nowe per-
spektywy, o które powinniśmy dbać wszy-
scy razem, by rozwijać zawiązaną przyjaźń 
i współpracę.

Bogaty i radosny przebieg tego wyjątko-
wego dnia w Casamassima połączony był 

również z szóstą edycją wystawy fotogra-
ficznej „La Puglia dei Polacchi dal 1944 al 
1946” przygotowanej przez Stowarzyszenie 
Kulturalne Baobab w zabytkowym Ex 
Convento Monacelle. Patronat nad wysta-
wą objęły m.in. Senat Republiki Włoskiej 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zaprezentowane fotografie i opisy do nich 
przedstawiały wydarzenia zarejestrowane 
w Casamassima w czasie, gdy funkcjo-
nował tam polski szpital wojskowy i gdy 
życie mieszkańców tego miasteczka spla-
tało się z obecnością polskich żołnierzy.

W Casamassima żołnierze gen. 
Władysława Andersa zostali wówczas 
przyjęci przez mieszkańców jak bracia, 
czemu odwdzięczyli się, pomagając i 
lecząc miejscową ludność. Do dziś pamięć 
o tych wydarzeniach jest żywa, czego 
dowodem jest przekazywanie z pokolenia 
na pokolenie uczucia wielkiego podziwu i 
sympatii dla Polaków.

Niech nadal te wielkie i symboliczne 
dokonania budują i utrwalają przyjaźń 
pomiędzy naszymi bratnimi narodami. 
Temu ma też służyć wznoszenie kolej-
nego pomostu dialogu i współpracy o 
charakterze kulturowym, historycznym i 
gospodarczym pomiędzy mieszkańcami 
Casamassima i Jelcza-Laskowic.

Krzysztof Piotrowski

Braterstwo miast Casamassima i Jelcza-Laskowic

Siedziba FM GROUP Italia w Arese k/Mediolanu

 Więcej informacji o FM Group 
Italia znajduje się na jej oficjalnej 
stronie  www.fmgroup.co.it oraz 
na facebooku pod profilem 
Fm Group Italia.

msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym na monte Cassino i Dzień Zaduszny w Casamassima  1-2.11.2012 r.

Wielowiekowy dorobek narodów polskiego i włoskiego, oparty na wspólnych korzeniach religijnych i kulturowych, przekłada się po dziś dzień na 
podejmowanie inicjatyw współpracy scalających bratnią tradycję. 

Złożenie wieńca na 

Polskim Cmentarzu 

Wojennym 

na Monte 

Cassino przez 

przedstawicieli 

Ambasady RP w 

Rzymie. 

Fot. Michele di 

Lonardo

W uroczystej mszy 

św. 

w Casamassima  

uczestniczyli 

przedstawiciele 

władz tego maista, 

Jelcza-Laskowic, 

Ambasady 

RP w Rzymie, 

włoskich służb 

mundurowych i 

Polonii włoskiej.  
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ŚWIATOWY DZIEń 
WALKI Z CUKRZYCĄ DLA 
POLONII W RZYMIE 

Włoskie Stowarzyszenie 
Diabetyków (AID - Associazione 
Italiana per la Difesa degli 
Interessi dei Diabetici:, via 
Ravenna, 34 Roma. www.assit-
diab.it), Kościół Św Stanisława 
oraz Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Le Rondini mają  
przyjemność zaprosić Państwa na 
obchody Światowego Dnia Walki 
z Cukrzycą, które odbędą się 25 
listopada 2012 r. w godzinach 
9.00 -13.30 w salce parafialnej 
przy Kościele Św Stanisława, via 
delle Botteghe Oscure, Rzym.

WYSTAWA „NIE WIEM” W POLSKIM KOCIE W TURYNIE 

Do 18 listopada w siedzibie stowarzyszenia „Polski Kot” (via 
Massena 19) w Turynie można oglądać wystawę „Nie wiem” z 
rysunkami oraz ilustracjami inspirowanymi twórczością Wisławy 
Szymborskiej.
Wystawa została zorganizowana we współpracy z "Ogniskiem 
Polskim w Turynie".

Polski Kot

Polska w Muzeum Explora 

W niedzielę 18 listopada 2012 
r. w Muzeum Dzieci Explora w 
Rzymie odbędzie się spotkanie  
dla dzieci  "PICCOLI E GRANDI 
TESORI DELLA TERRA" zorga-
nizowane  przez Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne Le Rondini 
- (Associazione di Promozione 
Sociale e Culturale Le Rondini).

Inicjatywa została zorganizo-
wana przy współpracy Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP w 
Rzymie i z Gruppo Mineralogico 
Romano

W programie między inny-
mi:

WARSZTATY ZAMKNIĘTE: 
Baśniowa Wieliczka: Solilandia 
- zajęcia przygotowane przez 
Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Le Rondini.

WARSZTATY  OTWARTE (dla 
wszytkich chętnych)

1) Tajemnice ukryte w węglu - 
zajęcia plastyczne przygotowane 
przez Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Le Rondini

2) Obserwacja kryształów pod 
mikroskopami  - zajecia prowa-
dzone przez Gruppo Mineralogico 
Romano

INSTYTUCJE POPIERAJĄCE 
PROJEKT:

- Polskie Biuro Informacji 

Turystycznej (Rzym) - przekazanie 
broszur promujących Polskę. 

- Filmoteka Narodowa w 
Warszawie - udzielenie  zgody na 
projekcję popularnej polskiej kre-
skówki „Zaczarowany ołówek”.

- Muzeum Geologiczne im. 
Stanisława Józefa Thugutta, 
Wydział Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego - przekazanie 
minerałów pochodzących z Polski, 
które zostaną wykorzystane pod-
czas warsztatów.

- SOLILANDIA (Polska) malo-
wanki, plakaty, piosenki

- SALBEA - Jaskinia Solna w 
Rzymie - gadżety.

Iwona Bigos
Prezes Stowarzyszenia 

Le Rondini

ImPReZy 
AnDRZejKoWe 
We WŁoSZeCH

trentino

24 listopada o godzinie 
20.00 rozpocznie się zabawa 
andrzejkowa zorganizowana 
przez Związek Polaków w 
Trentino.
Info: Krzysztof, tel. 
348/1791827 (dzwonić po 
godzinie 20.00).

treviso

24 listopada od godziny 
19.00 rozpocznie się zabawa 
andrzejkowa w Treviso (sala 
przy kościele San Lazzaro).
Więcej informacji: 
3480050763

lago di patria (neapol)
24 listopada w Lago di Patria 
odbędzie się wieczór andrzej-
kowy, zorganizowany przez 
stowarzyszenie Instytut dla 
Polonii w Neapolu.
Info: 0810605346; 
3779731608.

gravina di catania

30 listopada w restauracji 
„Ristorante Al Faville” (Via 
Roma 13) w Gravina di 
Catania (od godziny 20.30) 
odbędzie się kolacja i zaba-
wa andrzejkowa.
Więcej  informa-
cji: 3271267964 lub 
3391580362.

PolSKI 
LEKARZ 

WE WŁoSZeCH

Każdy Polak mieszkający 
za granicą potrzebują-
cy pomocy medycznej, 
marzy by jego lekarzem 
okazał się Polak. 
Teraz jest to możliwe 
dzięki portalom interne-
towym polscylekarze.org 
i polski-lekarz-za-grani-
ca.com.pl. 

Informacja i rezerwacja:
WŁOCHY: 
POLSKA: +48 +48

 wyjazdy z 70 miast we Włoszech
 wyjazdy z 90 miast w Polsce
 atrakcyjne ceny i promocje
 GRATIS!!! gorący posiłek, kawa, herbata

LICENCJONOWANE LINIE AUTOKAROWE

Niedziela 18.11.2012
Muzeum Dzieci 
explora w rzymie
(Via Flaminia, 82)
wstęp o godzinie: 
10.00, 12.00, 15.00, 
17.00.
(Bilety do nabycia w 
kasie Muzeum lub 
online www.mdbr.it)
czas wizyty w 
muzeum - 1h 45 min.

ROBERTO POLCE W SALERNO
17 listopada o godzinie 16.00 w w circolo Madonna Delle Grazie via 
Largo Montone 1 w Salerno odbędzie się prezentacja nowej książki 
Roberto M. Polce – „Polonia. Usi, costumi e tradizioni”.
Publikacja „Polonia. Usi, costumi e tradizioni” (III wyd. Morellini) 
napisana jest w formie przystępnej lektury, ukazującej mentalność, 
tradycje, obyczaje, zarys historyczny oraz codzienną rzeczywistość 
mieszkańców Polski, kraju tak bliskiego, a jednocześnie tak dalekiego. 

Stowarzyszenie Polaków w Salerno i okolicach

Aby dotrzeć do Bolonii, trze-
ba się było przedrzeć przez 
gęstą mgłę. Ci, którzy tam 

dotarli, zostali powitani już na 
obwodnicy słonecznymi promie-
niami. To zapewne nagroda dla 
odważnych. Odkąd uczestniczę 
każdego roku 2 listopada w uro-
czystościach na polskim cmenta-
rzu w San Lazzaro, nie pamiętam 
tak pięknej pogody. Zazwyczaj 
padał deszcz lub zimno przenikało 
do szpiku kości, a  w tym roku 
niespodzianka: słoneczko!

Pięknie udekorowany ołtarz i 
oprawa liturgii mszalnej to zasłu-
ga ks. Tomasza, sióstr zakonnych 
oraz  Polskiej Misji Katolickiej. 
W tegorocznych uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele 
ze stron włoskiej oraz polskiej. 
Przybył także burmistrz z miej-
scowości Santa Sofia, gdzie pol-
scy żołnierze doszli już 18 paź-
dziernika 1944 roku.

Pragnę przypomnieć czytelni-
kom „Naszego Świata”, że  bur-
mistrz Santa Sofia gościł Annę 
Marię Anders Costa, córkę 
generała Władysława Andersa, 
która w dniach 13-14 paździer-
nika wzięła udział w pierwszym 
zjeździe Dzieci Kombatantów II 
Korpusu. 

Na uwagę zasługuje fakt, 
że podczas świętowania 
Dnia Zadusznego było obec-
nych dwóch  konsulów: Jerzy 
Adamczyk – konsul generalny w 
Mediolanie oraz konsul honoro-
wy w Bolonii Corrado Salustro, 
a także wicekonsul Bartosz 

Skwarczyński. Jak zawsze dopi-
sali działacze polonijnych stowa-
rzyszeń: Stowarzyszenia Dzieci 
Kombatantów z Forlì, Polonia 
z Ceseny, Via dell’Ambra z 
Savignano s/Panaro, Natura 
i Sztuka z Bolonii, Mikołaj 
Kopernik z Bolonii oraz  AIPP z 
Padwy. Na uroczystościach obec-
ni byli również Polacy z Bolonii i 
okolic. Tak licznego zgromadze-
nia podczas Zaduszek jeszcze nie 
widziałam.

Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą w intencji żołnierzy spo-
czywających w San Lazzaro, 
następnie odbyło się krótkie 
przemówienie konsula Jerzego 
Adamczyka, potem złożenie wień-
ców i kwiatów.

Aby lepiej uświadomić sobie, 
jakich wartości powinni Polacy 
strzec, mieszkając na obczyźnie, 
na zakończenie liturgii została 
odśpiewana „Rota”. W tej pieśni 
właśnie, w trzeciej zwrotce wid-

nieją słowa: „I z taką wiarą ruszy 
lud, Synowie Polski, Córy, że jak 
mgławica pierzchnie wróg, Tak 
nam dopomóż Bóg”.

Przez wieki hasło każdego 
Polaka brzmiało: BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA. Trzeba było mieć 
niezachwianą wiarę w zwycię-
stwo, by odważnie przystąpić 
do boju i przepędzić  wroga. 
Dowodem takiej wiary są 1432 
mogiły na cmentarzu wojskowym 
w San Lazzaro. Ale nie tylko. 
Groby polskich Synów znajdu-
ją się w Loreto, Casamassima, 
Monte Cassino. Po całym świecie 
rozsiane są polskie mogiły. Polacy 
bili się o „wolność naszą i waszą”. 
I ten dzień, w którym wspomina 
się zmarłych, jest dniem jak naj-
bardziej odpowiednim, by złożyć  
hołd tym, którzy zagwarantowali 
nam, potomnym, bezpieczeństwo 
i pokój.

Anna Pankowska 
Associazione  „VIA dell’AMBRA”

Dzień Zaduszny w Bolonii Prezentacja książki 
o Janie Dembowskim

W książce opiera się wyłącznie na materiałach odnalezionych w 
archiwach włoskich, francuskich i polskich. Przypomnijmy tę nieco 
zapomnianą, aczkolwiek ważną postać w historii narodów polskiego 
i włoskiego.

Jan Dembowski (ok. 1770-1822) był blisko związany z Kuźnicą 
Kołłątajowską w czasie trwania Sejmu Czteroletniego. W okresie tar-
gowicy pełnił funkcję głównego informatora politycznego Potockiego 
(przebywającego wówczas na emigracji), jeździł do Drezna i jako emi-
sariusz w okolice Lublina. Wziął udział w powstaniu kościuszkow-
skim (jako członek Komisji Porządkowej Księstwa Mazowieckiego 
i klubu jakobinów), później zaś był oficerem Legionów Polskich we 
Włoszech i adiutantem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Od 
1802 roku służył w armii włoskiej. W latach 1808-1810 brał udział w 
kampanii Napoleona Bonapartego w Hiszpanii, zaś w 1812 r., awan-
sowany uprzednio na generała brygady, w kampanii moskiewskiej. 
Później został mianowany gubernatorem Ferrary.

Burzliwe losy Dembowskiego w czasach włoskiego Risorgimento 
przeplatają się w tej publikacji z opowieścią o  jego nieszczęśliwym 
małżeństwie z Matildą Viscontini, kochaną i wielbioną przez Foscolo 
i Stendhala. Razem z nimi poznajemy losy i działalność wybitnych 
postaci ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Lombardii.

„L‘amor di Patria” została już przedstawiona na Targach Książki 
w Turynie, uzyskując bardzo pochlebne recenzje, a w ostatnich 
miesiącach doczekała się prezentacji w głównej bibliotece publicznej 
Sormani w Mediolanie oraz w bibliotece miejskiej w Segrate. Na 
zdjęciu: autor z niżej podpisaną w siedzibie biblioteki w Segrate.   

 Barbara Głuska-Trezzani
Polsko-Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii

W księgarniach włoskich ukazała się niedawno 
książka pt. „L’amor di Patria – la vera storia del 
generale Jan Battista Dembowski”, wydana przez 
Bonanno Editore. Publikacja ta stanowi owoc pracy 
młodego naukowca Saverio Almini, który poświęcił 
siedem lat na przewertowanie setek dokumentów 
związanych z dziejami naszego rodaka. 

Uroczystość religijno-patriotyczna w Loreto

Tradycyjnie w dniu 2 
listopada br. odbyły 
się msza święta i uro-

czystość złożenia wieńców na 

Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Loreto, na którym spoczy-
wa 1082 żołnierzy 2 Korpusu 
Polskiego poległych w walkach 

nad Adriatykiem (od rejonu 
Peskary do tzw. linii Gotów). 
Mszę świętą na Cmentarzu 
odprawił abp Szczepan Wesoły, 
specjalnie w tym celu przy-
były z Rzymu. Hołd poległym 
oddali Jadwiga Pietrasik, kie-
rownik Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Rzymie, płk 
Andrzej Sarna, attachè obrony, 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
Loreto i innych władz lokalnych, 
Cristina Gorajski, konsul hono-
rowy RP w Ankonie, reprezen-
tanci Stowarzyszenia Polsko-
Włoskiego z regionu Marche, 
miejscowe siostry nazaretanki 
oraz pielgrzymi polscy przeby-
wający tego dnia w Loreto.

Wydział Konsularny 
Ambasady RP w Rzymie

Nie TYLKO „Cała Polska czyta dzieciom”

We wrześniu br. Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie, 
jako pierwsza placówka na terenie Włoch, przystąpiła do 
prowadzonej od 2001 r. kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom”.

W odpowiedzi na list Fundacji ABCXXI, skierowany 
do nauczycieli i dyrektorów szkół, Rada Pedagogiczna 
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie postanowiła przy-
łączyć się do ogólnopolskiego programu „Czytająca Szkoła”, 
którego istotą jest  głośne czytanie uczniom dla przyjemno-
ści. Jak dowodzą badania, codzienne czytanie dziecku dla 
przyjemności i radykalne ograniczenie mediów wizualnych 
jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Inauguracja przystąpienia do kampanii odbyła się w 
sobotę 13 października. W tym dniu, zgodnie z Kalendarium 
na rok szkolny 2012/2013, uczniowie Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Rzymie uroczyście obchodzili Ogólnopolskie 
Urodziny Książkowego Misia. Tak, jak ich rówieśnicy w 
Polsce, słuchali opowieści o misiach, śpiewali o nich piosen-
ki, recytowali wierszyki oraz uczyli się urodzinowych manier. 
O urodzinach  Książkowego Misia pamiętali również jego 
pluszowi przyjaciele przyprowadzeni do szkoły przez dzieci. 
Wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo radości!

Agata Rola-Bruni
Lider kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

Więcej informacji na temat korzyści płynących z czytania: 
www.calapolskaczytadzieciom.pl

W hołdzie polskim 
żołnierzom poległym 
podczas I wojny światowej 

Jak co roku w dzień 1 listopada na cmentarzu w 
miejscowości Santa Maria Capua Vetere ( Caserta 
- Kampania) przedstawiciele  Stowarzyszenia 

Przyjaźni i Współpracy Polsko-Włoskiej w Kampanii  
(A.C.A.I.P in Campania) wraz z grupą przedstawicieli 
Polonii  włoskiej złożyli symboliczne kwiaty i zapalili 
znicze na grobach polskich żołnierzy z okresu I wojny 
światowej poległych na tych terenach.

Na cmentarzu w Santa Maria Capua Vetere znajdu-
je się ponad 100 mogił naszych rodaków.

Paweł Adam Szczukiewicz
Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-

Włoskiej w Kampanii (A.C.A.I.P)
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Żabot i plisy

Dobór bluzki do naszej sylwetki 
zależy od rodzaju i wielkości plis. 
Panie z większym biustem powin-
ny wybrać fason z mikro plisa-
mi lub małym żabotem. Wielkie 
plisy powiększą gors i tym samym 
wyolbrzymią sylwetkę. Kobiety z 
małym biustem mogą przebierać 
w wielkości plis oraz żabotu. Tego 
typu bluzka perfekcyjnie wygląda 
ze spódnicą ołówkową.

Klasyk chic

Prostota wykonana z najwyż-
szej jakości materiałów takich 
jak: szyfon, aksamit czy jedwab. 
Taka właśnie jest klasyczna bluz-
ka, która bawi się krojem, a nie 
deseniem czy ozdobami. Czarne 
bluzki idealne dla pań o obszer-
niejszej górze, kobiety szczupłe 
mogą wybrać bluzkę w kolorze: 
czerwony, błękit, zieleń. Klasyk 
chic sprawdzi się z modnymi 
dzwonami z lat '70.

Kołnierzyk  bon ton

Bluzka z kołnierzykiem – hit 
tego sezonu, dodaje roman-
tycznego uroku każdej kobiecie. 
Dziewczęcy kołnierzyk przy bluz-
ce może zastąpić biżuterię szyi. 
Bluzka tego typu sprawdzi się w 
pracy, jest świetną alternatywą 
dla zwykłej koszuli z klasycz-
nym kołnierzem. Aby przełamać 
romantyczny styl, bluzkę połącz 
z krótką spódniczką, np. wyko-
naną z imitacji skóry. Taki zestaw 
pasuje na wieczorne wyjście.

Kokarda retro

Wielkość kokardy i jej rozmiesz-
czenie zależy tylko od nas. Możesz 
wybrać kokardkę lekko zawią-
zaną, umieszczoną na boku lub 
wysoko przy szyi. Bluzki z dużymi 
kokardami zarezerwowane są dla 
pań szczupłych, luźno zawiąza-
na kokardka przy bluzce pasuje 
kobietom korpulentnym. .

Agnieszka Łepek

Bluzka w roli głównej 
Narodziła się, aby pełnić rolę ubioru do pracy, czyli chronić od plam. W epoce 
wiktoriańskiej traktowana była jako „mundur” kobiet, które pracowały w urzędach. Od 
tamtego momentu bluzka stała się ubiorem noszonym wszędzie, pokochali ją projektanci, 
którzy z każdym sezonem unowocześniają jej fason. Idealna od rana do wieczora.

Bądź piękna na co dzień
Wychodząc od fryzjera wyglądamy 
świetnie, ale co zrobić w kolejnych 
dniach, kiedy włosy już nie są tak 
ułożone, jak po wizycie w zakła-
dzie?
Nie każda z Was może sobie pozwo-
lić na codzienne wizyty w salonie, 
choćby ze względu na czas, dlatego 
też możecie same spróbować uło-
żyć włosy w piękne fryzury, lecz 
musicie pamiętać, że będzie Wam 
potrzebny do tego odpowiedni 
sprzęt i dobrze dobrane kosmetyki, 
których należy używać przed susze-
niem włosów i podczas stylizacji.

Mycie włosów
Aby umyć dobrze głowę, czyn-
ność tą powtarzamy dwa razy. 
Odpowiednio dobrany szampon i 
odżywka to już połowa sukcesu. 
Pierwsze mycie powinno być ener-
giczne, tak aby dobrze wymasować 
i oczyścić skórę głowy z martwe-
go naskórka i tłuszczu. Kolejne, to 
mycie pielęgnacyjne. Masujemy 
skórę głowy oraz włosy na długo-
ściach i końcach i pozostawiamy 
spieniony szampon na włosach na 
około 2 minuty, po czym dokładnie 
go spłukujemy. 

Odżywka

Kolejnym krokiem jest nałożenie 
odżywki po to, aby po uprzed-
nim myciu zamknąć łuskę włosa. 
Odżywki nie powinno się nakładać 
od skóry głowy. Po około pięciu, 
dziesięciu minutach, w zależności 
od produktu, spłukujemy ją obfi-
cie ciepła wodą, a ostatnie płuka-
nie wykonujemy wodą letnią co 
zamknie do końca łuskę i sprawi, że 
włosy będą lśniące i błyszczące.

Suszenie
Przed rozpoczęciem suszenia, 
musimy pamiętać o użyciu odpo-
wiedniego produktu, który zadzia-
ła jako ochrona przed gorącym 
powiewem suszarki do włosów i 
ułatwi rozczesanie i modelowanie 
włosów. Jeśli chcecie uzyskać efekt 
prostych i błyszczących włosów, 
polecam krem firmy GHD Straight 
& Tame Cream (ujarzmi on kręco-
ne i zbuntowane włosy). Dzięki jego 
zastosowaniu włosy zostaną wygła-
dzone, ponieważ produkt ten nie 
tylko uspokaja, ale także prostuje i 
chroni włosy przed uszkodzeniem 
na skutek stosowania termo aktyw-
nych narzędzi fryzjerskich. 
W zależności od długości i grubości 
włosów, krem należy stosować od 
trzech do pięciu pompek produktu, 

rozprowadzając go równomiernie 
na wilgotnych włosach. 
Suszarka też ma ogromne znacze-
nie. Powinna być dwubiegowa z 
dwoma stopniami temperatury 
oraz z możliwością użycia zimnego 
nawiewu, co na sam koniec dobrze 
uformuje fryzurę. Dodatkowym 
atutem będzie opcja anty jonizu-
jąca. 

Szczotki
Na rynku dostępne są różne szczot-
ki: metalowe, plastikowe i drew-
niane.
Metalowe i okrągłe należy używać 
przede wszystkim do modelowania 
włosów w fale i loki. Ich aluminio-
wa powłoka pomaga w utrzymaniu 
temperatury przy modelowaniu 
tak, by kształt włosów łatwiej było 
uformować, zaś szczotki drewnia-
ne z gęstym włosiem nadają się 
do wygładzania włosa. Istotny jest 
rozmiar szczotki. Im włosy dłuższe, 
tym szczotka powinna być grubsza.

Włosy pod kontrolą
Aby mieć włosy pod kontrolą cały 
dzień, polecam lekki spray GHD 
Straight & Smooth Spray, prze-
znaczony do włosów porowatych 
i grubych, dzięki któremu Twoje 

włosy będą prostsze i gładsze, a jed-
nocześnie chronione przed uszko-
dzeniem ich struktury podczas sto-
sowania termo aktywnych narzędzi 
do stylizacji. Spray zawiera GHD 
Protection System. 
Dla stworzenia długotrwałego 
efektu prostych włosów, blokując 
elektryzowanie się i puszenie pasm 
należy zastosować od czterech do 
sześciu aplikacji sprayu na wilgotne 
włosy przed suszeniem.

Efekt włosów falowanych lub 
kręconych
Jeśli chcecie mieć włosy falowane 
lub kręcone, to przed suszeniem 
powinniście spryskać włosy od 
nasady po końce produktem GHD 
Curl Hold Spray (lekki i nieskleja-
jący pasm spray), który doskonale 
współdziała z lokówką, prostow-
nicą lub wałkami termicznymi, 
tworząc idealnie kształtne i trwałe 
loki. Spray ten chroni też struktu-
rę włosa przed uszkodzeniem na 
skutek działania wysokiej tempe-
ratury. 

Prostownica
Jeżeli używacie prostownicy, 
pamiętajcie, że temperatura jaką 
ustawicie musi być zawsze odpo-

wiednio dobrana do danego gatun-
ku włosa, a płytki prostownicy nie 
powinny być wykonane z meta-
lu lub porowate, wyszczerbione. 
Polecam prostownicę GHD, którą 
oprócz prostowania włosów nada-
je się do podkręcania, falowania, 
lokowania włosów, w zależności od 
potrzeb stylizacji.

Włosy cienkie i delikatne
Jeśli macie włosy cienkie i delikat-
ne, a do tego jest ich niewiele, pole-
cam GHD Root Lift Spray, zawiera-
jący GHD Protection System (zapo-
biega płaskiej fryzurze i opadaniu 
pasm). Stosując ten skuteczny pro-
dukt, wasze włosy uniosą się już od 
nasady. 
Nałóżcie 1-2 pompki produktu na 
wilgotne włosy, jak najbliżej ich 
nasady. Wysuszcie pasma przy uży-
ciu suszarki i szczotki. 
Aby szybko dodać objętości suchym 
włosom, pochylcie głowę i zaapli-
kujcie produkt w okolicach nasady 
włosów, po czym wysuszcie włosy 
suszarką do włosów.

Piotr Wywiał
Salon Trinity

Via Dei Delfini 18, Rzym
tel. 0669940639 

Każda z Was na pewno wie, że aby dobrze wyglądać w danej fryzurze musi być ona 
nie tylko dobrze ostrzyżona, ale również odpowiednio ułożona.

AgnIeSZKA 
ŁePeK

Celem pracy Agnieszki 
jest pomoc osobom w 
odnalezieniu swojego 
stylu zaczynając od ana-
lizy sylwetki, poprzez 
przegląd szafy, a kończąc 
na wspólnych zakupach. 
Jeszcze do niedawna 
młoda personal shopper 
pracowała z klientami w 
Polsce, teraz przeprowa-
dziła się do Włoch (nie-
opodal Rzymu) i pragnie 
pomagać Polkom miesz-
kającym we Włoszech. 
Jeżeli jesteś zaintereso-
wana pomocą Agnieszki 
Łepek, zadzwoń do niej: 
+39 3206273947 lub 
odwiedź jej blog: women-
blessfashion.blogspot.it.

Pielęgnacja dłoni 
i paznokci 

Pielęgnacja dłoni jest zabiegiem 
często nie docenianym, a przecież 
to dłonie są wizytówką każdego z 
nas. Należy pamiętać, że dłonie 
pokrywa bardzo cienka warstwa 
skóry, która starzeje się najszyb-
ciej.

Podstawowym elementem dbania 
o wygląd naszych dłoni i paznok-
ci jest ich codzienna pielęgnacja. 
Na rynku istnieje bardzo dużo 
produktów, które nawilżają, łago-
dzą objawy starzenia, zapobie-
gają zmianom pigmentacyjnym. 
Oprócz pielęgnacji w domu, nale-
ży korzystać z zabiegów pielęgna-
cyjnych w salonie kosmetycznym.

W salonie Halo SPA, w Rzymie 
polecamy naszym klientom 
peeling, czyli delikatne ścieranie 
naskórka. Jest to skuteczny spo-
sób na pozbycie się delikatnych 
przebarwień na skórze dłoni.

Zdrowy wygląd dłoni uzyskamy 
dzięki specyficznym zabiegom 
parafinowym, połączonych z 
masażem, który poprawia krą-

żenie limfatyczne, usprawniają-
ce proces regeneracji naskórka. 
Zabieg ten głęboko nawilża, odży-
wia skórę oraz pielęgnuje paznok-
cie. Podczas intensywnej pielę-
gnacji dłoni nie należy zapominać 
o paznokciach.

Dla podkreślenia ich naturalno-
ści polecamy w naszym salonie 
Manicure Japoński.Wzmacnia 
on naturalną płytkę paznokcia, 
uszczelnia ją i nadaje piękny 
połysk. Polega on na wprowadza-
niu w płytkę paznokci natural-
nych składników, takich jak pyłek 
pszczeli, keratyna, krzemionka z 
morza japońskiego. Zabieg ten 
zalecany jest szczególnie dla osób 
mających łamliwe, kruche i roz-
dwajające się paznokcie. Jest on 
również polecany dla mężczyzn.

Jako oddzielny zabieg polecamy 
Manicure Hybrydowy. Jest to 
nowa metoda stylizacji paznokci 
lakiero-żelem, aplikowanym na 
naturalną płytkę. Kolor utrzymu-
je się przez około 2-3 tygodnie. 
Lakiero-żele mają wiele zalet: 
nakładają się jak lakier, są bez-
zapachowe, minimalnie wpływają 
na płytkę i są szybko rozpuszczal-
ne w acetonie.

Halo SPA

Piękne, zadbane paznokcie, aksamitna, delikatna skóra, 
to marzenie niejednej kobiety, a w dzisiejszych czasach 
także mężczyzny.

Via Labicana 100, 
Rzym; tel. 06.70495742 

halosparoma.eu

©
 freedigitalphotos.net

Polska widziana oczami Włocha

Dodatkowym powodem 
do spotkania była obec-
ność Roberto M. Polce, 

włoskiego pisarza, fotografika, 
członka Związku Polaków w 
Mediolanie, autora wielu arty-
kułów, przewodników po pol-
skich miastach oraz cieszącego 
się ogromnym powodzeniem 
wśród włoskich i polskich czy-
telników, jedynego w swoim 
rodzaju vademecum polskich 
tradycji i obyczajów, zatytuło-
wanego: „Polonia. Guida rapi-
da a usi, costumi e tradizioni”, 
(wyd. Morellini), które docze-
kało się w tym roku już trzeciej, 
poszerzonej edycji. 

Mieszkający obecnie w 
Gdańsku Roberto M. Polce, 
znawca i niekwestionowany 
wielbiciel polskich klimatów, 
przygotował na ten wieczór pro-
jekcję slajdów o „swoim” mie-
ście, zatytułowaną „Danzica, 
chiave di tutto”. Pełne wdzięku 
fotografie jego autorstwa, uzu-
pełnione szczegółowym komen-

tarzem autora, przeniosły 
wszystkich zgromadzonych w 
wirtualną podróż po najciekaw-
szych zakątkach jednego z naj-
piękniejszych polskich miast.

Było to już drugie z kolei 
wydarzenie z serii „Polska 
widziana oczami Włocha”, 
organizowane przez Związek 
Polaków w Mediolanie, mają-
ce na celu pokazanie nowego, 
„zewnętrznego” punktu widze-
nia na polską rzeczywistość a 
tym samym służące zbliżeniu 
dwóch, pozornie sobie obcych 
kultur.

Na prezentację zdjęć licznie 
przybyli stali uczestnicy, człon-
kowie Związku, jak również nowi 
sympatycy, zaciekawieni polską 

kulturą i turystyką; wszyscy z 
zainteresowaniem gawędzili o 
Polsce i polskich zwyczajach, 
dzieląc się osobistymi doświad-
czeniami i informacjami na 
temat naszego kraju.

Spotkanie minęło w bardzo ser-
decznej i ciepłej atmosferze; dało 
możliwość zacieśniania istnieją-
cych już kontaktów i znajomości, 
a jednocześnie umożliwiło nowo-
przybyłym bliższe poznanie polo-
nii mediolańskiej i jej aktywnej 
działalności w zakresie kontynu-
owania i propagowania polskich 
tradycji na terenie Lombardii.

Tekst: 
Magdalena P. Piekarska

Zdjęcia: A. Kluska, 
G. Masciellani

29 października, w klubie „Twelve” w Mediolanie, odbyło się tradycyjne już, comiesięczne 
spotkanie grupy młodych Związku Polaków w Mediolanie. 

„Danzica, chiave di tutto”
Spotkanie z R. Polce w Cesenie

Z ziemi polskiej do 
włoskiej, to podróż 
, jaką odbył dzien-

nikarz Roberto Polce, by 
prezentować trzecie wyda-
nie swojego przewodnika o 
Polsce i Polakach, które uka-
zało się nakładem  medio-
lańskiego wydawnictwa 
Morellini. Autor od przeszło 
20 lat mieszka na stałe w 
Polsce i chociaż z urodze-
nia jest Włochem, czuje się 
Polakiem, a ściślej mówiąc gdańszczaninem, gdyż w Gdańsku 
mieszka i pracuje. 

8 listopada br. Roberto Polce gościł w Cesenie, w słynnej biblio-
tece malatestiańskiej, która ze względu na cenne inkunabuły zna-
lazła się pod patronatem UNESCO. Roberto choć jeszcze nie jest 
„inkunabułem” też znalazł „patronat” Stowarzyszenia POLONIA 
z Ceseny, które zorganizowało mu wieczór autorski w ramach 
inicjatywy kulturalnej promowanej przez Comune di Cesena pod 
nazwą: SPOTKANIA Z AUTOREM.

Po zapoznaniu się z cennymi zbiorami biblioteki, gość z 
Polski przeszedł do Sali Lignea, która była wypełniona po brzegi 
publicznością. Po oficjalnym powitaniu ze strony organizato-
rów: przewodniczącej Rady Miasta Cesena Rity Ricci i prezesa 
Stowarzyszenia POLONIA Bernadety Grochowskiej (na zdjęciu z 
autorem), Roberto Polce przystąpił do prezentacji swej książki, a 
ściślej mówiąc zaczął swoją gawędę o urokach Gdańska, ilustrując  
swe słowa fotografiami.

Publiczność nawet się nie spostrzegła, że czas upływał nieubła-
ganie: to zjawisko już starożytni Rzymianie określali terminem 
„TEMPUS FUGIT”. Bohatera wieczoru można było słuchać bez 
końca, ale pracownicy biblioteki kończyli swój dzień pracy i trzeba 
było kończyć spotkanie. Po wręczeniu gościowi okolicznościo-
wych upominków pełni wrażeń wróciliśmy do codziennych zajęć. 
Na spotkanie z włoskim polonofile czekają jeszcze zainteresowani 
Polską mieszkańcy Imoli, Bolonii i Terni, gdzie odbędą się kolej-
ne wieczory z autorem. Po wyczerpującym „TOUR D’ITALIE” 
życzymy Robertowi Polce weny twórczej do dalszego pisania, oraz 
najazdu Włochów na Polskę utartym „bursztynowym szlakiem”.

Anna Pankowska 
Associazione  „VIA dell’AMBRA”

Dzięki pani, która sko-
mentowała moją pisa-
ninę, przyszedł mi jed-

nak do głowy nowy temat. Tu 
dziękuję pani Małgorzacie, bo 
gdyby nie ona, pewnie bym się 
nim nie zajęła.

Wśród wielu polskich mam, 
jakie miałam okazję poznać 
we Włoszech, jest całkiem 
sporo pań, które swoje pierw-
sze macierzyństwo przeżywało 
nawet 20 lat temu w Polsce, a 
po przyjeździe do Włoch (naj-
częściej w celach zarobkowych) 
odnajdywało swoją drugą 
miłość i właśnie tu przeżywało 
ponowne macierzyństwo.

Pragnę Wam przedstawić 
doświadczenia związane z 
macierzyństwem we Włoszech 
tych kilku mam, które są dowo-
dem na to, jak wiele czynników 
ma wpływ na to, jak  Polki 
radzą sobie z wychowywaniem 
dzieci na emigracji.

Historia Sabiny
Jedną z nich jest Sabina, 

mama trzydziestoletniej Lilki, 
która mieszka w Polsce i dwuna-
stoletniej Agatki, która urodzi-
ła się tutaj. Sabina bardzo czę-
sto porównuje metody wycho-

wawcze stosowane w Polsce i 
to, czemu zmuszona była się 
poddać tu. „Moja starsza córka 
była od początku samodzielna, 
całe dnie spędzała na podwór-
ku, bawiąc się z innymi dzieć-
mi, nie musiałam siedzieć z 
nią nad lekcjami, nie musiałam 
odprowadzać jej do szkoły, ani 
być jej towarzyszką zabaw, bo 
wkoło było mnóstwo dzieci. 
Agatka to zupełnie co innego. 
Konieczność prowadzenia jej 
do i przyprowadzania ze szkoły 
sprawiły, że musiałam zupełnie 
zrezygnować z pracy. Kontakt z 
rówieśnikami ma ograniczony, 
bo tu, gdzie mieszkamy, nie ma 
nawet chodników, a co dopiero 
place zabaw dla dzieci... Każdy 
siedzi w swoim domu, dzieci 
patrzą w telewizor lub w kom-
puter. A mojej córce bardzo 
brakuje towarzystwa. Ze mną 
co może robić całymi dniami? 
Mam pięćdziesiątkę na karku i 
nie mam już ani siły, ani cier-
pliwości, żeby bawić się z nią 
w berka. 

Moja wieczna obecność przy 
niej to też powód, dla którego 
niczego sama nie chce robić. 
Toczyłyśmy wojny o odrabianie 
lekcji, bo nie chciała się nimi 

zajmować, jeśli koło niej nie 
siadałam... Kiedyś słyszałam, 
że wychowanie drugiego dziec-
ka to prosta sprawa, bo przy 
pierwszym nauczy się człowiek 
wszystkiego. Absolutnie się z 
tym nie zgadzam. Dla mnie 
powtórne macierzyństwo to 
ponowna nauka wszystkiego od 
początku. Począwszy od samej 
ciąży, przez cały okres niemow-
lęctwa i zupełnie inne warun-
ki kulturowe, w których tu się 
wychowuje dzieci".

Historia Danuty
Inna mama, czterdziesto-

paroletnia Danuta, to mama 
25-letniego Marka i 23-letniej 
Teresy oraz niespełna trzylet-
niego Michałka. „Moje starsze 
dzieci to przykład samodziel-
ności. Wyjechałam do Włoch, 
by pomóc im finansowo. Mąż 
nas zostawił dla alkoholu, kiedy 
byli jeszcze w podstawówce.

Musiałam sama radzić sobie 
ze wszystkim, ale im starsze 
dzieci, tym większe potrze-
by. Kiedy Marek skończył 18 
lat, wyjechałam do Włoch do 
pracy w charakterze opiekunki 
starszych ludzi. Praca bardzo 
ciężka, trudno było mi się przy-

zwyczaić do oddalenia od dzie-
ci, ale tam, w Polsce, miałam 
pomoc ze strony mojej rodziny. 
Kiedy już myślałam, że moje 
czterdziestoletnie życie właści-
wie się skończyło, że nic mi 
już nie pozostało innego, jak 
pracować na dzieci i czekać, 
by zająć się wnukami, pozna-
łam mojego obecnego męża, 
Włocha. Mężczyznę, przy któ-
rym odzyskałam wiarę w siebie 
i w to, że jeszcze mogę być 
atrakcyjną kobietą. Bóg pobło-
gosławił nas nieoczekiwanym 
potomstwem. Dorosłe dzieci 
przyjęły z radością zmiany w 
moim życiu. Dalej, jak mogę, 

tak im pomagam, ale to one 
mnie częściej pytają, czy mogą 
mi jakoś pomóc. Marek skoń-
czył z wyróżnieniem studia i z 
konkursu dostał bardzo dobrą 
pracę, Teresa kończy studia na 
doskonałej państwowej uczelni 
i dorabia jako tłumacz.

dokończenie w następnym 
numerze „Naszego Świata”

Mama Ada
mamaada.blogspot.it

Niniejszy artykuł w pełnym 
brzmieniu dostępny jest na 
stronie internetowej www.
naszswiat.net.

Macierzyństwo we Włoszech. Doświadczenia trzech polskich mam 

nasz dzieci według mamy Ady

Po opublikowaniu jednego z moich artykułów (Co kupić lub pożyczyć, czyli co mi będzie potrzebne przy polskim dziecku we 
włoskim domu) zarzucono mi, że „cudze chwalę, swego nie znam”. Kto wie, może tak właśnie większość z Was odebrała mój 
tekst. Choć przyznam szczerze, daleko mi do osoby, która wychwala coś, zanim to pozna, do tego obcego pochodzenia.
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