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27 lutego br. Konsul Generalny 
RP w Katanii Gerard 
Pokruszyński został przyjęty 
przez Dyrektora Naczelnego 
gazety „La Sicilia” Pana Mario 
Ciancio.
Celem spotkania było nawią-
zanie wspόłpracy z lokalnymi 
mass-mediami.
Była to bardzo korzystna oka-
zja, żeby przedstawić w kilku 
słowach powstanie Urzędu i je-
go głόwne zadania.

Brytyjki rodzą 
najwcześniej

Ciężarne w szkolnych mundurkach 
spowszedniały Brytyjczykom tak jak 

piętrowe autobusy.
strona  4

Międzynarodowy 
Dzień Pamięci 

Ofiar Stalinizmu

Wywiady

Olga Szynkarczuk
Nie potrafi zatrzamać się w 
miejscu, ciągle podróżuje po 
świecie w poszukiwaniu no-
wych wyzwań. Mieszkała w 
Sant Antonio w stanie Texas, 
w Vancouver, Los Angeles, 
Nowym Jorku, Mediolanie i 
Albie. Niedawno przeprowa-
dziła się do Londynu.  Była 
jedną z dziewięciu finali-
stów konkursu International 
Young Fashion Enterpreneur 
Award09. Im dłużej mieszka 
poza Polską, tym bardziej za 
nią tęskni i szuka w niej in-
spiracji. 

Spotkanie Konsula Generalnego 
RP w Katanii z dyrektorem 
naczelnym „La Sicilia”

Guida al lavoro domestico 
Rozwiązanie 
umowy o pracę 
(cz.II) strona 15

strona 12

Kim był człowiek, który zde-
cydował o podjęciu trudnej 
decyzji wprowadzenia pol-
skich oddziałów walki i zło-
żenia wielkiej ofiary krwi o 
zdobycie twierdzy Monte 
Cassino?  
Fot.. ze  zbioru Instytutu 
Sikorskiego, Londyn

Opowieść o wielkim 

człowieku i wodzu - 

generale Andersie

14-miesięczny chłopczyk 
nie przeżył wypadku

Czy obowiązek wydania zaświadczenia  
Cud spoczywa również na rodzinach 
zatrudniających opiekunkę lub pomoc domową?

Żyć we Włoszech

www.stranieriinitalia.it
il portale dell'immigrazione
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Szefowie klubów parlamentarnych koalicyjnego bloku Lud Wolności w Izbie 
Deputowanych i Senacie -Fabrizio Cicchitto i Maurizio Gasparri organizują 
w Rzymie Nadzwyczajną projekcję “Katynia” Andrzeja Wajdy.

Nasze forum
Jesteś cudzoziemcem i szukasz informacji do-

tyczących życia i pracy we Włoszech?
Dzięki forum na stronie stranieriinitalia.it, bę-

dziesz mógł znaleźć wiele odpowiedzi na twoje 
pytania.

Imigracja, prawo włoskie, rasizm, prawo do 
brania udziału w wyborach to tylko niektóre 
tematy, na których toczy się dyskusja.

Dzielnicowe 
biura pracy

Rzym - Dzielnicowe biura pracy, czyli centri 
di orienamento di lavoro oferują szeroką po-
moc wszystkim osobom poszukującym pracy. 
W biurach pracy można m.in. skorzystać bez-
płatnie z kursów podnoszących kwalifikacje za-
wodowe. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej romalavoro.net.

Pomoc dla 
kobiet w trudnej 
sytuacji

Rzym - W II Municipio, na via Garigliano 
55, otwarte zostało okienko “Donne in si-
curezza”.  Biuro obsługiwane jest przez 
Associazione Nazionale Telefono Rosa, po-
magająca kobietom, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej. 

W okienku kobiety te otrzymają pomoc w 
kwestiach problemów rodzinnych, małżeń-
skich. Na pomoc mogą także liczyć samotne 
matki. Okienko otwarte jest w każdy wto-
rek, czwartek i piątek w godzinach od 15.00 
do 18.30. 

Natomiast adwokaci obecni są w każdy 
wtorek w godzinach od 15.30 do 18.00, a 
psycholodzy w każdy piątek od 15.00 do 
18.00.

Katyń” Wajdy ocenzurowany
Włoscy parlamentarzyści organizują 
nadzwyczajny pokaz filmu 

Zgodnie z zapowiedzią parlamentarzystów pokaz 
został zaplanowany na 19 marca br. i towarzyszyć mu 
będzie debata.

Specjalny pokaz jest reakcją na toczącą się we wło-
skiej prasie dyskusję na temat kłopotów z dystrybu-
cją “Katynia” i niewielkiego zainteresowania widzów. 
Wywołał ją publicysta katolickiego dziennika “Avvenire” 
Luigi Geninazzi, który wyraził opinię, że fakt, iż film po-
kazywany jest zaledwie w kilku kinach we Włoszech 
świadczy o tym, że został w tym kraju “ocenzurowany” 
i “zbojkotowany”. 

Deputowany Cicchitto i senator Gasparri w oświad-
czeniu, zapowiadającym projekcję podkreślili: “Faktem 
jest, że przez ponad pół wieku kłamliwemu reżimo-
wi komunistycznemu słowo “Katyń” nie przechodziło 
przez usta”. 

Spotkajmy się 
na foreignersinuk.co.uk

Teraz również cudzoziemcy w Wielkiej Brytanii mają do dyspozycji 
portal internetowy www.foreignersinuk.co.uk, dzięki któremu łatwiej 
im będzie odnaleźć się w gąszczu brytyjskich przepisów prawnych.

Portal dla cudzoziemców na Wyspach oprócz informacji dotyczą-
cych spraw imigrantów oferuje też blog, videoblog oraz forum, na któ-
rym mogą spotykać się i obcokrajowcy.

Zespół redakcyjny Foreignersinuk.co.uk to grupa wyspecjalizowa-
nych dziennikarzy oraz grono korespondentów, które każdego dnia do-
starcza  informacje z najodleglejszych zakątków Wielkiej Brytanii.

D.W.

Pomoc dla osób 
prowadzących 
własną firmę

Rzym - Z myślą o wszystkich osobach pro-
wadzących własną działalność gospodarczą 
we Włoszech oraz o tych, którzy pragną za-
łożyć własną firmę powstało biuro poradni-
ctwa o nazwie “Crea impresa”. Oferuje ono 
pomoc z zakresu  księgowości, poradnictwa 
pracy, poradnictwa prawnego oraz marketin-
gu. Więcej informacji na temat funkcjonowa-
nia biura można uzyskać w urzędzie miasta 
Rzymu pod numer telefonu 060606.

W skrócie…

Szansa dla 
wykwalifikowanych 
pracowników 
na dobrą pracę 

Rzym – 20 dużych firm włoskich oferuję łącznie 
100 miejsc pracy wykwalifikowanym pracownikom 
z zagranicy , którzy już 2 kwietnia br. wezmą udział 
w drugiej edycji targów Job meeting - Diversità al 
lavoro. 

Pomysłodawcy projektu: Fundacja Sodalitas, 
UNAR oraz Fundacja  Adecco ds. Rownouprawnienia 
już po raz drugi będą łowić talenty wsród imigran-
tów i osób niepełnosprawnych.

Tragi odbędą się 2 kwietnia br. w siedzibie L’Oreal 
w Mediolanie w godzinach od 10.00 do 17.00. Aby 
wziąć udział w meetingu należy wprowadzić włas-
ne Cv do bazy danych na stronie internetowej tar-
gów  www.diversitalavoro.it. 

D.W.

Kryzys demograficzny 
we Włoszech: Nadzieja 
w imigrantach 

Liczba mieszkańców Włoch przekroczyła 60 milionów. 
Tamtejszy główny urząd statystyczny podkreślił, że jest to 
zasługa cudzoziemców, w tym Polaków – podał IAR. 

W 2008 saldo demograficzne było znowu ujemne: liczba 
zgonów była większa od liczby urodzeń o trzy tysiące sie-
demset. Jednak w ubiegłym roku we Włoszech zamieszkało 
438 tysięcy cudzoziemców. Łącznie legalnych imigrantów 
jest we Włoszech cztery miliony i stanowią sześć i pół pro-
cent ludności. 

Najliczniejszą społecznością są Rumuni, jest ich 772 tysią-
ce, po nich Albańczycy i Marokańczycy - których jest po oko-
ło 400 tysięcy. Polacy są na ósmym miejscu: we Włoszech 
mieszka ich 100 tysięcy. 
Średnia wieku imigrantów wynosi 31 lat, Włochów - 43 

lata. Osoby powyżej 65 roku życia stanowią jedną piątą lud-
ności.

Od lewej: Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, 
Andrzej  Wajda i Maja Ostaszewska / Fot. © LaPresse
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Celem spotkania by-
ło nawiązanie 
wspόłpracy z lokal-

nymi mass-mediami. Przy 
okazji spotkania przeprowa-
dzono wywiad z Konsulem 
Generalnym, który mieliśmy 
okazję obejrzeć następnego 
dnia w dziennikach programu 
lokalnego „Antenna Sicilia”. 

Była to bardzo korzyst-
na okazja, żeby przedstawić 
w kilku słowach powstanie 
Urzędu i jego głόwne zada-
nia. Okręg konsularny obej-
muje dwa regiony: Kalabrię i 
Sycylię. W obydwu regionach 
przebywa legalnie około 10 
000 Polaków. Katania zosta-
ła wybrana przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych jako miej-
sce dogodne ze względów logi-
stycznych, w celu zapewnienia 
optymalnej opieki i wsparcia 
dla kilkudziesięciu tysięcy oby-
wateli polskich przebywają-
cych na południu Włoch. 

Konsul Generalny spotkał się 
dotychczas z wieloma przed-
stawicielami instytucji admi-
nistracyjnych, politycznych i 
przedsiębiorstw, które pod-
jęły aktywną współpracę z 
Konsulatem. 

Obecnie Konsulat współpra-
cuje z liniami lotniczymi Wind 
Jet, których dyrekcja zdecy-
dowała się otworzyć loty z 
dogodnym połączeniem do 
Krakowa. Będzie to z pewnoś-
cią okazja do zwiększenia ru-
chu turystycznego dla obydwu 
państw, a przez to wzajemne-
go poznawania dóbr kultural-
nych, kulinarnych oraz tradycji 
narodowych. 

Z punktu widzenia ekono-
micznego Konsul podkreślił, że 
w ostatnich latach Polska bar-
dzo rozszerzyła zakres współ-
pracy w dziedzinie import-es-

kport. 
Statystki podają, że 20% wi-

na spożywanego przez Polaków 
pochodzi z Włoch, a olej z oli-

wek stał się ulubionym olejem 
w naszej kuchni.

W spotkaniu uczestniczy-
ła także Pani Angela Ciancio, 

reprezentująca lokalną stację 
nadawczą telewizji włoskiej  
„Telecolor”. 

Bożena Kachel

Okręg konsularny 
obejmuje dwa regiony: 
Kalabrię i Sycylię. W 
obydwu regionach 
przebywa legalnie 
około 10 tys. Polaków.

Spotkanie Konsula Generalnago RP 
w Katanii z dyrektorem naczelnym 
gazety „La Sicilia”
27 lutego br. Konsul Generalny RP w Katanii Gerard Pokruszyński został przyjęty przez Dyrektora Naczelnego 
gazety „La Sicilia” Pana Mario Ciancio. 

Rzym – Wszyscy pracowni-
cy etatowi otrzymali lub otrzy-
mają w najbliższych dniach 
roczne zaświadczenie o zarob-
kach za 2008 r., czyli tzw. Cud. 
Dokument też jest niezbędny do 
złożenia deklaracji podatkowej 
za poprzedni rok. 

Czy obowiązek wydania tego 
zaświadczenia spoczywa rów-
nież na rodzinach zatrudniają-
cych opiekunkę lub pomoc do-
mową?

Pracodawcy zatrudniający colf 
lub badante są zwolnieni od od-
prowadzania niektórych podat-
ków i w związku z tym  nie są zo-
bowiązani do wydania pracow-
nikowi certyfikatu Cud. Mimo 
to, może się zdarzyć, że zosta-
ną poproszeni przez urząd skar-
bowy o wydanie zaświadczenia 
podsumowującego zarobki po-
mocy domowej na przestrze-
ni roku. Zgodnie z Krajowym 
Narodowym Kontraktem Pracy 

dla pomocy domowych “pra-
codawca, na żądanie pracow-
nika, zobowiązany jest wydać 
mu zaświadczenie o zarobkach, 
uwzględniając w nim  kwoty 
wszystkich odprowadzonych 
składek i podatków”. 

Zatem każdy pracownik do-
mowy, jeśli wyrazi taki życzenie,  
ma prawo otrzymać zaświad-
czenie o zarobkach za cały po-
przedni rok. Roczne zaświadcze-
nie o zarobkach ułatwia wszyst-
kim pracownikom, a zwłaszcza 
pracownikom z zagranicy,  zała-
twienie wiele spraw. 

Roczna deklaracja podatkowa 
potrzebna jest m.in. cudzoziem-
com, którzy muszą przedłużyć 
pozwolenie na pobyt albo ubie-
gają się o przyznanie zasiłków 
socjalnych.  

Wprawdzie w wielu sytua-
cjach, aby wykazać swoje do-
chody w wielu instytucjach 
wystarczy okazać bollettini in-

ps, czyli odcinki blankietów, po-
twierdzające opłacenie składek 
na ubezpieczenia społeczne, 
jednak przedstawiając roczną 
deklarację podatkową możemy 
przyśpieszyć wiele praktyk ad-
ministracyjnych.

Sporządzenie rocznego za-
świadczania o zarobkach nie po-
winno sprawić pracodawcy du-
żego kłopotu. Wystarczy, że z 
sumują wynagrodzenia z całego 
roku. 

1

Angela Ciancio, Gerard Pokruszyński, Mario Ciancio, Bożena Kachel

Colf i badanti: Czas na roczne 
zaświadczenia o zarobkach
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Na Wyspach realizowany jest pilotażowy program Nurse Family Partnership

Ciężarne w szkolnych mundurkach spowszedniały Brytyjczykom tak jak piętrowe 
autobusy. Trudno się temu dziwić, gdyż według statystyk każdego dnia w Wielkiej 
Brytanii 20 nastolatek zachodzi w ciążę. Połowa z nich przeprowadza aborcję, któ-
ra dostępna jest praktycznie na życzenie. 

Brytyjki rodzą najwcześniej

Aborcja według brytyjskiego prawa 
jest dozwolona do 24-go tygodnia ciąży. 
Od tej wiosny można ją będzie wykonać 
w lokalnej przychodni, a nie jak dotych-
czas wyłącznie w szpitalu.

Brytyjskie prawo stanowi, że jeżeli do 
kliniki udzielającej porad seksualnych 
zgłasza się osoba, która ma mniej niż 
13 lat i przyznaję się, że uprawia seks 
to przypadek ten należy zgłosić policji. 
Przepis ten jest powszechnie ignoro-
wany. 

Natomiast bez powiadamiania rodzi-
ców lekarze od 1985 roku mogą prze-
pisywać małoletnim pacjentkom środ-
ki antykoncepcyjne i wczesnoporonne. 
Środki antykoncepcyjne są na Wyspach 
bezpłatne. Lekarz, stosownie do orze-
czenia sądu najwyższego z 2006 roku 
nie może powiadamiać rodziców, że ich 
niepełnoletnia córka jest w ciąży lub 
planuje aborcję.

Każdego roku średnio 13 tys. nasto-
latek w wieku poniżej 16 lat decyduje 
się urodzić dziecko. Nie są to ciąże nie-
chciane. Jest to swoisty sposób na ży-
cie. Nastoletnia matka przez 3 lata po 
porodzie otrzymuje od państwa od 19 
do 25 tys. funtów rocznie. W efekcie 
20 tys. nieletnich Brytyjek co roku za-
czyna dorosłe życie na koszt państwa. 
Nastoletnia matka poza świadczeniem 
finansowym otrzymuje również miesz-
kanie komunalne.

Brytyjskie ministerstwo spraw we-
wnętrznych podało w grudniu 2008 ro-
ku, że 140 tys. gospodarstw domowych 
z budżetu państwa otrzymuje po 20 tys. 
funtów rocznie. Jest to więcej niż wyno-

si średnia płaca. Są rodziny, w których 
od trzech pokoleń nikt nie pracuje. Żyje 
w nich 6 mln Brytyjczyków, w tym 2,2 
mln dzieci. 

Sprawa ciężarnych nastolatek ożyła 
w brytyjskiej prasie po tym jak w końcu 
ubiegłego roku najmłodsza na świecie 
18-latka urodziła bliźnięta syjamskie. W 
2006 roku 11-latka została najmłodszą 
matką w historii Wielkiej Brytanii.

Obecnie na Wyspach realizowany 
jest pilotażowy program „Nurse Family 
Partnership”, na który rząd przezna-

czył 7,5 mln funtów. Polega on na tym, 
że niektóre nastolatki znajdują się pod 
opieką przypisanej do nich pielęgniarki, 
która opiekuje się ich dzieckiem aż do 
ukończenia drugiego roku życia. Jeżeli 
program się sprawdzi, stanie się po-
wszechną praktyką. Mieszkanie, finanse 
na godne życie, opiekunka do dziecka to 
wszystko w prezencie od państwa. 

Czy w tej sytuacji warto chodzić do 
szkoły lub męczącej pracy?

Irena Wachowska

Role się odwróciły, tym razem 
nie przywozimy ale zabieramy do 
kraju to co najbardziej nam sma-
kuje w UK.  Jak informuje bytyjski 
dziennik The Daily Mirror, powra-
cający nad Wisłę Polacy zatęsknili 
za angielskimi specjałami .

Z pogarszającym się stanem by-
tyjskiej gospodarki kraj opuszcza 
coraz więcej cudzoziemców, przy-
szła i kolej na polskich budowlań-
ców, elektryków i hydraulików. 
Co ciekawe wyjeżdżając z Wysp 
zabierają oni do domu angielską 
herbatę. 

Pomimo opłaty wynoszącej 20 
funtów za przesyłkę sklep inter-
netowy britishcornershop.co.uk 
wysłał do Polski w ostatnich  6 
miesiącach  800 paczek z cze-
go większość zawierała głównie 
herbaty Tetley i PG Tips.  Szef 
sklepu Mark Callaghan powie-
dział: „Najwyraźniej nasza herba-
ta musiała zasmakować polskim 
robotnikom”. Dziwi głównie fakt, 
iż herbata Tetley jest ogólnodo-
stępna w Polsce.

Czy to początek English shops? 
Może w związku z recesją wy-
spiarze  zaczną otwierać w Polsce 
sklepy z  brytyjską żywnością. 

Marta Piotrowska

Za czym 
tęsknią 
wracający 
z Wysp 
Polacy?

Wbrew powszechnej 
opinii oraz stereotypom 
dotyczącym złej jakości 
angielskiego jedzenia 
Polacy chyba mają 
jednak do niego jakiś 
sentyment.

Pan Prawo Jazdy zatrzymany

Na początku marca irlandzki 
dziennik Irish Times dotarł do no-
tatki z czerwca 2007 roku sporzą-
dzonej przez jednego z policjantów 
wyjaśniającej, że prawo jazdy to 
nazwa dokumentu uprawniające-
go do prowadzenia pojazdów, a nie 
imię i nazwisko. Poszukiwany od  
hrabstwa Cork aż po Cavan, z całą 
masą wykroczeń za przekroczenie 
prędkości oraz złe parkowanie, Mr 
Prawo Jazdy figurował w rejestrze 
piratów drogowych  zameldowany 
pod 50 różnymi adresami. 

Aby uniknąć podobnych sytuacji 

w przyszłości wszyscy funkcjonariu-
sze służb drogowych Irlandii zapo-
znali się z dokumentem objaśniają-
cym jak czytać polskie prawo jazdy 
i gdzie na dokumencie znajduję się 
imię i nazwisko.

Jak podaje serwis BBC patrząc na 
to z pozytywnej strony, każdy poli-
cjant w Irlandii zna teraz  przynaj-
mniej dwa  słowa po polsku.

Zapytani o komentarz Irlandczycy 
ze wstydem mówią „to po prostu 
strasznie głupi”. 

Nic dodać, nic ująć.
M.P.

Rozwikłała się zagadka trapiąca irlandzką drogówkę. Pirat drogowy z Polski, który 
nie tylko popełnił 50  wykroczeń, ale również  zameldowany był pod różnymi adre-
sami został zdemaskowany. Nazywa się Prawo Jazdy!
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Valido per l’acquisto di una confezione a scelta tra Dado Ricetta 
Mediterranea e Dado Ricetta Originale

Inserisci i tuoi dati e spedisci insieme al codice a barre e lo scontrino di acquisto alla casella postale: Vinci una Cucina con Maggi 
c/o C.S.M. – Casella Postale 150 – 20187 SEGRATE (MI). I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno 
registrati elettronicamente. Titolare dei dati è Nestlé Italiana S.p.A. - V.le G. Richard, 5 - 20143 Milano. Responsabili del trattamento 
dati sono: CSM – via Brescia, 9 – 20096 – Pioltello (MI); Ogilvyone Worldwide S.r.l. - Via Lancetti, 29 20158 Milano e Intouch - Gruppo 
Europ Assistance Via Crema, 34, 20135 Milano. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per 
fi ni informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestle’ Italiana S.p.A. 
e di Sanpellegrino S.p.A. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modifi care i propri dati od opporsi 
al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano. 

AVVERTENZE AL CONSUMATORE - Per ottenere lo sconto il buono deve essere presentato al 
negoziante entro il 01/06/2009. AVVERTENZE AL RIVENDITORE - Per ottenere il rimborso di questo 
buono sconto, si prega di inviare il medesimo alla Nestlé Italiana S.p.A.  presso VALASSIS S.r.l. - Casella 
Postale 14250 - Via Grosio 10/8 - 20151 Milano. La Società rimborserà questo buono sconto solo se 
utilizzato dal consumatore per l’acquisto del prodotto. Ogni altro uso verrà perseguito nei termini di 
legge. Non saranno rimborsati buoni non integri in ogni loro parte o che comunque presentino segni 
di manomissione o alterazioni. Il rimborso dei buoni potrà essere sospeso qualora venisse rilevata la 
non corrispondenza tra il numero dei buoni presentati e la quantità di prodotto acquistato.

482050085

di una confezione a scelta

0,30€  

Smaki twoich potrwa wzmacniaj nieod czn  kostk  
roso ow , a mo esz wygra  wspania  kuchni .

Kup opakowanie kostek roso owych do gotowania , 
wpisz na kuponie swoje dane i wy lij go z kodem kreskowym 
z opakowania i rachunkiem zakupu pod wskazany adres: 
wszystkie kupony otrzymane przed 15/04/09 wezm  
udzia  w losowaniu wspania ej kuchni. 

Sprawd  zasady w cz ci po wi conej kuchni etnicznej 
na stronie internetowej www.stranieriinitalia.it 
i odkryj olbrzymi zbiór przepisów kuchni 
mi dzynarodowej zaproponowanych 
przez : wy lij te  swój przepis!

Nome   Cognome 

Sesso* F   M   Residente a: Città   Prov 

Via   n°   Cap     

Tel   email* 

WyWyggrajraj  kukucchhniniee z 

            Taka mała kostka rosołowa,
      a taka wspaniała kuchnia.

wanych 
ój przepis!

Buono Sconto 

Sapore di casa
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Nieznajomość przez Polaków prawa brytyjskiego może okazać się zgubna

Jak podaje londyński konsu-
lat RP w ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy zanotowano 
20 przypadków ingerencji bry-
tyjskich urzędników w życie 
polskich rodzin. Jest to prawie 
trzykrotnie więcej niż w latach 
2004 – 2007. Rodzice przeży-
wają tragedię, ale niestety tak 
działa brytyjski system opieki 
nad rodziną. Tutaj wystarczy 
jeden sygnał o problemach w 
danej rodzinie, aby zajęli się nią 
pracownicy socjalni. Ich zada-
niem jest zapewnienie ochro-
ny dziecku, co zwykle oznacza 
separację od rodziców na tak 
długo, jak długo to będzie sto-
sowne.

Mecenas Mariusz Paplaczyk 
zwraca uwagę na nieznajo-
mość wśród Polonii prawa 
brytyjskiego. „Pracownicy so-
cjalni są bezwzględni. Starczy 
przytoczyć przykład dziecka, 
które chciano zabrać rodzi-
com, bo było otyłe” – argu-

mentuje prawnik.
„Od czasu kilku głośnych 

pobić dzieci, urzędnicy wolą 
być nadgorliwi, niż narazić się 
na zarzut zaniedbania” – mó-
wi wicekonsul Szymon Białek 
i podaje przykład Polki, której 
partner – cudzoziemiec pozna-
ny w Anglii – po kłótni oskarżył 
ją o podawanie alkoholu dzie-
ciom. Policja zjawiła się bardzo 
szybko, a że akurat dzieci były 
same w domu, zabrano je i od-
dano rodzinie zastępczej.

Michał Mazurek, pierw-
szy sekretarz ambasady RP w 
Londynie, próbuje naświetlić 
problem z innej strony: „To 
zależy od rodzaju sprawy, ale 
zwykle rodzice w ciągu kilku 
tygodni odzyskiwali opiekę nad 
dziećmi” i dodaje: „W więk-
szości przypadków decyzje 
władz brytyjskich okazywały 
się słuszne. Nie dostrzegliśmy 
w nich żadnej z form dyskrymi-
nacji polskich obywateli, a jedy-

nie wyraz troski o dobro dzie-
ci.” Jak prognozuje Małgorzata 
Kłyż, psycholog pracująca w 
Rainbow Fostering, firmie zaj-
mującej się szukaniem rodzin 
zastępczych, do dramatów bę-
dzie dochodzić coraz częściej, 
jak przyznaje sama tylko w 
zeszłym roku szukała domów 
dla sześciorga niepełnoletnich 
Polaków. 

Surowe prawo opiekuńcze 
może powodować i innego ro-
dzaju dramaty. Ewa Sadowska 
z Fundacji „Barka” przytacza 
historię ojca, który stracił żo-
nę, pracę, dom i wylądował 
na bruku z dwuletnim synem. 
„Mężczyzna błąkał się przez 
kilka dni po Londynie, ale nie 
poinformował o swojej sytua-
cji brytyjskich służb, bo bał się 
utraty dziecka. Pomogliśmy mu 
wrócić do Polski”. 

opr. Dobromir 
Kaźmierczak

Polakom coraz częściej zabiera 
się dzieci
Brytyjscy urzędnicy coraz częściej ingerują w życie polskich rodzin. Wystarczy jeden sygnał o problemach, aby 
pracownicy socjalni odebrali Polakom ich dzieci – podał „Dziennik.pl”.

©
 LaPresse
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Ja jej nie zgwałciłem!
Catanzaro – Kilka dni temu Pungillo powie-

dział przed sędzią, że nigdy nie dotknął kobie-
ty. Jej oskarżenie spowodowane było odmową 
dania jej pracy. Podczas przesłuchania Saverio 
Pungilla zeznał, że poznał Polkę przez jednego z 
przyjaciół. 13 sierpnia 2008 roku kobieta udała 
się do rzeźni z prośbą o zatrudnienie jej. Po tłu-
maczeniach Pungillo, że niestety nie jest w sta-
nie zatrudnić u siebie jeszcze jednej osoby, ko-
bieta, według jego zeznań, zaczęła grozić, że za 
to, że jej nie przyjął „zapłaci jej słono”. Według 
adwokata Pungillo, kobieta wielokrotnie ze-
znawała podczas śledztwa nieprawdę i dlatego 
też nie można wierzyć w jej słowa i oskarżenia. 
Tego samego dnia został przesłuchany Cosimo 
Passalacqua, na którym ciążą mniej poważne 
oskarżenia, który nie przyznaje się do popełnio-
nego przestępstwa.

W chwili obecnej trwa nadal dochodzenie w 
sprawie gwałtu.

Anna Malczewska 

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych istnieje od 1999 roku.

W 2007 roku, w związku z otwarciem europej-
skich granic, znacznie wzrosła liczba zaginięć zagra-
nicznych. W odpowiedzi na to ITAKA powołała do 
życia dział Poszukiwań Zagranicznych. 

Poszukiwanie Zaginionych bezpośrednio w miej-
scu, w którym zaginęli znacznie zwiększa szanse 
ich odnalezienia.

Aktualnie na terenie Niemiec trwają aktywne 
poszukiwania kilkudziesięciu Polaków. W związku z 
tym poszukujemy partnerów: polskich sklepów, or-
ganizacji polonijnych, portali internetowych, stacji 
radiowych, które pomogą  ITACE w działaniach po-
szukiwawczych, np. poprzez ekspozycję plakatów 
lub publikację informacji o osobie Zaginionej.

Liczymy na Państwa wsparcie!
Propozycje i pomysły współpracy prosimy kiero-

wać na adres e-mail: biuro@itaka.org.pl,
lub pod nr. tel. +48 22 654 70 70

Fundacja ITAKA 
poszukuje partnerów

W sierpniu ubiegłego roku Saverio Pungillo i Cosimo Passalacqua zostali 
aresztowani pod zarzutem gwałtu Polki, która po przyjeździe do Santa Maria di 
Catanzaro szukała pracy w rzeźni Pungilo, który natomiast przedstawił kobietę 
Passalacqua, który od samego początku próbował flirtować z kobietą. Polka 
poskarżyła się rzeźnikowi, który podobno pobił ją i zgwałcił.

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ

RENATA MIZIUŁA

44 lata
Wzrost: 164 cm
Oczy: zielone
Znaki szczególne: 
brak
Ostatnie miejsce 
pobytu: Neapol / 
Włochy
Data zaginię-
cia: 12 grudzień 

2003.

Pani Renata wyjechała do Włoch 10 lat 
temu. Po raz ostatni kontaktowała się z 
rodziną z Neapolu w grudniu 2003.

LILIANA MARZENA DENIS

46 lat
Wzrost: 178 cm
Oczy: zielone
Znaki szczególne: 
brak
Ostatnie miejsce 
pobytu: Włochy
Data zaginięcia: 1 
lipiec 2006 r.

MARIA KULIK

54 lata
Wzrost: 168 cm
Oczy: piwne
Znaki szczególne: 
blizna na wardze, 
ciemne plamy na 
twarzy
Ostatnie miejsce 
pobytu: Caserta 
koło Neapolu / 

Włochy
Data zaginięcia: 20 wrzesień 2008 r.

Wiadomości o zaginionych 
prosimy przekazywać do 
Fundacji ITAKA 
tel: 0048/226547070 
e-mail: itaka@itaka.org.pl 

MARIA SPURNA

63 lata
Wzrost: 160 cm
Oczy: zielone
Znaki szczególne: 
brak
Ostatnie miejsce 
pobytu: Włochy
Data zaginięcia: 
Styczeń 1994 r.

Pani Maria na po-
czątku 1994 roku wyjechała do Rzymu. 
W 2001 roku przysłała do domu ro-
dzinnego pocztówkę z Catanii.

Potrąca karabiniera, 
który każe mu się 
zatrzymać 

Bitonto – 41. letni Polak został zatrzymany 17 marca 
br. pod zarzutem usiłowania zabójstwa karabiniera, któ-
ry próbował zatrzymać „lizakiem” samochód prowadzo-
ny przez mężczyznę. Nie dość, że Polak nie zatrzymał się, 
ale próbował potrącić również funkcjonariusza. Pojazd 
prowadzony przez J.G., po dłuższym pościgu, wpadł w 
poślizg i zjechał na pobocze. Tylko dzięki temu funkcjo-
nariuszom udało się zatrzymać pirata drogowego.   Po 
zatrzymaniu się samochodu, karabinierzy próbowali 
zaaresztować mężczyznę, który bronił się uderzając i 
kopiąc niektórych z funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu, 
Polak został przewieziony na oddział psychiatryczny do 
Polikliniki w Bari. 

A.M.

Forlì – Walczył ze śmiercią przez trzy dni, niestety obraże-
nia jakie poniósł w wypadku były zbyt poważne. 13 marca br. 
zatrzymało się serduszko 14-miesięcznego dziecka, które we 
wtorek 10 marca podróżowało wraz z rodzicami samochodem 
marki Renault Scenic. Do wypadku doszło na autostradzie A14 
nieopodal zjazdu prowadzącego do Forlì. Samochód prowa-
dzony był przez ojca chłopczyka, maluch siedział na tylnim 
siedzeniu wraz z mamą (Polką).  W pewnym momencie, około 
godziny 7:00 samochód skręciło w prawo i uderzyło w auto-
kar, który skręcał w kierunku Forlì. Na skutek silnego uderze-
nia, chłopczyk „przeleciał” na przód pojazdu i uderzył w jego 
przednią szybę. Na miejsce zdarzenia oprócz policji przyjecha-
li strażacy, którzy uwolnili wszystkich pasażerów z rozbitego 
Renault.

14-miesięczny chłopczyk został przetransportowany helikop-
terem do szpitala Bufalini w Cosenzy, natomiast rodzice dzie-
cka nie chcieli żadnej pomocy medycznej i ich jedyną prośbą 
był transport do szpitala, gdzie został odwieziony ich synek. 

A.M.

14-miesięczny 
chłopczyk 
nie przeżył 
wypadku



Opcja Call Your Country kosztuje 4 euro semestralnie. Opłata za rozmowy z numerami komórkowymi

 wynosi 18 centów za minutę. Koszt połączenia 15 centów. Naliczanie co 60 sekund. Więcej informacji na www.wind.it

Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 10 centów za minutę. 
Ponadto z Noi Wind, za jedyne 6 euro miesięcznie, możesz rozmawiać 
gratis ze wszystkimi numerami sieci Wind przez 200 minut w miesiącu. 

Darmowa aktywacja dla wszystkich nowych klientów do 8 marca 2009 r. 

Wystarczy 10 centów, aby poczuć się w domu

NIE TWÓRZ GRANIC DLA TWOJEGO GŁOSU.
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Marzenia się spełniają...
Wielu czytelników „Naszego Świata” pamięta zapewne wiersze  Macieja Lachewicza, które kilka-
krotnie publikowaliśmy na łamach naszego pisma. Od 2003 roku Maciej zmaga się z ciężką chorobą: 
nowotworem centralnego układu nerwowego. Przebył wiele operacji i przez długi okres czasu był 
przykuty do łóżka i wózka inwalidzkiego. Mimo choroby Maciej jest osobą niezwykle aktywną: dużo 
się uczy, a w wolnym czasie pisze wiersze. 6 marca br. w Traffic Club w Warszawie odbył się wieczór 
poetycki towarzyszący promocji tomiku wierszy Macieja.

Publikacja ukazała się dzię-
ki staraniom Fundacji Mam 
Marzenie, która spełniła ma-
rzenie Macieja.  Wieczór po-
prowadził znany i lubiany pre-
zenter Tomasz Kammel,  na-
tomiast wybrane wiersze 
Macieja czytali aktorzy: Emilia 
Krakowska oraz Krzysztof 
Kolberger.

Maciej Lachowicz ma 14 lat. 
Urodził się 5 grudnia 1994 ro-
ku w Wejherowie. Rozpoczął 
naukę w Szkole Podstawowej 
nr 6 w Redzie. Po ukończeniu 
drugiej klasy, w 2003 r. wy-
jechał z rodzicami do Włoch, 
gdzie uczęszczał do szkoły 
amerykańskiej w Gricignano. 
W 2005 r. przeprowadził się z 
rodzicami do Portugalii, gdzie 
kontynuował naukę w szkole 
międzynarodowej w Lizbonie 
i szkole polskiej w Madrycie. 
W 2006 r. rodzina Maciej po-
nownie przeprowadziła się do 
Włoch. Maciej kontynuował 
naukę w zakresie szkoły polskiej 
w  Zespole Szkól im. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego w 
Rzymie.  W 2008 roku rodzi-
na Lachowiczów ponownie się 
przeprowadziła – tym razem 
do Polski, do Redy.  Mimo 
wielu przeprowadzek i zma-
gań z chorobą Maciej osią-
ga wspaniałe wynik nauce. Ze 
względu na planowaną kolej-
ną przeprowadzkę: tym ra-
zem znowu do Włoch, ukoń-
czył w trybie przyspieszonym 
II klasę gimnazjum w Redzie 

ze średnią ocen 5,5! W pierw-
szych dniach marca br. rodzi-
na Lachewiczów przyjechała 
do Italii. W kolejnym numerze 
naszego pisma dowiecie się o 
planach Macieja  związanych z 
nauką i twórczością poetycką  
podczas kolejnego pobytu na 
ziemi włoskiej.

Danuta Wojtaszczyk

Podczas którejś z kolejnych 
chemioterapii,

Gdy leżałem przywiązany 

do łóżka,
Do mnie przybyły,
Panie które miłe były,
Z resztą mówić nie muszę,
Ponieważ tak samo powie 

każde,
Każde dziecko na oddziale,
I stwierdzi z łatwością,
Że pracę swą wykonują one 

wspaniale,
Pochwali i powie,
Oby tak dalej.
Dziękuję bardzo za prezent 

który otrzymałem

I przyznać muszę, 
Że czegoś tak miłego,
W ogóle się nie spodziewa-

łem.
Płyta super, extra muzyka, 

Beatlesi najlepszy zespół na 
świecie, 

Czy się go słucha jesienią, 
wiosną w zimie czy lecie.

Wiersz  Macieja jest  rela-
cją z jego spotkania 

z wolontariuszkami z 
Fundacji Mam Marzenie

Znakomite jedzenie o temperaturze zero stopni 
chlubą Wiecznego Miasta i polskiego szefa kuchni

Nestor Grojewski, mistrz sztuki kuchar-
skiej rodem z Polski otworzył swój Wine 
Bar w Wiecznym Mieście. CRU DOP na 

Via Tuscolana 898 szybko został dostrze-
żony przez koneserów dobrej kuchni i 
rekomendowany mieszkańcom i goś-
ciom stolicy Włoch m.in. przez dzien-
nik „Repubblica” i „Metro – Week”. 
Nestor Grojewski ma 34 lata, pocho-
dzi z Bolesławca, ale od 13 lat mieszka 
we Włoszech. Może poszczycić się już 
wieloma sukcesami zawodowymi: był 
osobistym kucharzem reżysera Martina 
Scorsese („Wiek niewinności”, „Aviator”, 
„Gangi Nowego Jorku”), a także szefem 
kuchni w luksusowym hotelu Hilton. 
Nazwa CRU DOP pochodzi od francuskie-
go słowa „cru” oznaczającego najlepsze 
winnice, „dop” natomiast jest synoni-
mem wysokiej jakości potraw. Wszystkie 

serwowane w lokalu dania przygotowy-
wane są i podawane na zimno. Wirtuoz 
sztuki kulinarnej proponuje swoim goś-
ciom m.in. wyśmienite piersi z kacz-
ki marynowane w occie balsamicznym 
oraz filety rybne z tymiankiem i limon-
ką oraz tuńczyka w sosie sezamowym. 
Klienci mają też do dyspozycji szeroki 
wybór najlepszych win (ponad 300 ga-
tunków!) oraz wyrafinowanych deserów 
przygotowanych oczywiście przez same-
go Nestora Grojewskiego.
Lokal otwarty jest od wtorku do niedzie-
li od godziny 18.00 a w środy, czwartki i 
piątki również w porze obiadowej. 

Danuta Wojtaszczyk

Adresy placówek 

polskich we Włoszech

Ambasada RP 
przy Kwirynale

Via Pietro Paolo Rubens 20, 
00197 Roma

Tel.: 06 362 04 200 Fax: 06 
321 78 95

www.rzym.polemb.net

Ambasada RP przy 
Stolicy Apostolskiej

Via dei Delfini 16 
00186 Roma

Tel.: 066990958, 066994168 
Fax.: 066990978

Wydział Konsularny 
Ambasady RP 

w Rzymie
Via San Valentino,12 00197 

Roma
Tel.: 06 362 04 300 

Konsulat Generalny RP  
Mediolan

Corso Vercelli 56
20145 Milano

Tel.: 0248018978, 
0248019084, 0248019312 Fax.: 

0248020345
www.milano.polemb.net/in-

dex.php?document=1

Konsulat Generalny RP
w Katanii

Via Monsignor Ventimiglia, 
117 - 95131 Katania

tel. 095 746 05 11
fax. 095 533 247

w nagłych wypadkach: 
0039 3334747559

Wydział Promocji 
Handlu i Inwestycji 

Ambasady RP 
w Rzymie  

Via Olona 2/4
00198 Roma

Tel.: 068541128 
Fax.: 068553391

infopolonia.it 

Wydział Ekonomiczno-
Handlowy Konsulatu 

Generalnego RP 
w Mediolanie

via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan

Tel.: 02487131 64 
Fax: 02405303

Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl

Via V. Colonna, 1
000193 Roma

Tel:  0636000723 
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it

Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma

Tel. 066792170 
Fax 064817569

accademiapolacca.it

Zespół Szkół im. 
G. Herlinga-

Grudzińskiego 
przy Ambasadzie RP

w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1 

00193 Roma
Tel./Fax 066864619 

szkolapolskawrzymie.net

Związek Polaków 
we Włoszech

Via Piemonte, 117
00187 Roma

polonia-wloska.org

Ukazał się tomik wierszy Macieja Lachewicza

Wolontariuszki Iza i  Natalia z Fundacji Mam Marzenie podczas spotkania z Maciejem Lachowiczem 
© www.mammarzenie.org
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Już po raz czternasty w dniu 
14 marca br. w Domu Jana 
Pawła II w Rzymie odbył się 
Zjazd Związku Polaków we 
Włoszech (ZPwW). Jak co roku, 
oprócz organizacji członkow-
skich (w roku bieżącym było 
ich 23) oraz obserwatorów, na 
obrady przybyli także goście: 
obecni byli m.in. Ambasador 
RP w Republice Włoskiej, Jerzy 
Chmielewski; Senator Barbara 
Borys-Damięcka z Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z 
Polakami za Granicą Senatu 
RP; Prezes Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych, 
Tadeusz Piłat; Kierownik 
Działu Programowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska, Iwona Borowska-
Popławska; Kierownik 
Wydziału Konsularnego w 
Rzymie, Jerzy Adamczyk, Konsul 
Generalny w Mediolanie, 
Krzysztof Strzałka oraz Konsul 
Generalny w Katanii, Gerard 
Pokruszyński.

Podczas sesji porannej (ot-
wartej) szczególnie dużo uwa-
gi poświęcono Monte Cassino 
(remontowi, budowie Centrum 
i przygotowania obchodów 
65.ej rocznicy zdobycia Monte 
Cassino przez 2 Korpus) oraz 

sprawie szkół polskich za gra-
nicą. 

WYBORY
W godzinach popołudnio-

wych odbyła się sesja za-
mknięta, podczas której odby-
ły się wybory nowego prezesa 
Związku Polaków we Włoszech. 
Spośród dwóch kandyda-
tów: Grzegorza Kaczyńskiego 
(dotychczasowego Prezesa 
ZPwW, wybranego w zeszło-
rocznych, nadzwyczajnych wy-
borach, które spowodowane 
były śmiercią wieloletniego 
Prezesa – Mieczysława Rasieja) 
oraz Joanny Heyman Salvadè 
(prezesa Związku Polaków w 
Mediolanie). W wyniku gło-
sowania, większością głosów 
zwyciężyła Joanna Heyman 
Salvadè. Tego samego dnia od-
były się również wybory no-
wego Zarządu Związku, w sze-
reg którego weszło większość 
reprezentantów organizacji 
należących do ZPwW.

ZEBRANIA ZARZĄDU
Dzień wcześniej, 13 marca, 

odbyło się zebranie Zarządu 
Związku Polaków we Włoszech, 
które poświęcone było przygo-
towanie XIV Zjazdu. Natomiast 

15 marca, w godzinach poran-
nych odbyło się pierwsze ze-
branie nowego Zarządu, pod-
czas którego rozdzielono funk-
cję wiceprezesów, sekretarza i 
skarbnika Związku oraz ustalo-
no miejsce i termin kolejnego 
zebrania Zarządu.

SPOTKANIE 
W AMBASADZIE  

W sobotę wieczorem, po 
ciężkim dniu obrad, goście, 
członkowie oraz obserwato-
rzy zostali zaproszenie przez 
Ambasadora RP na kolację, 
która odbyła się w salonach 
Ambasady RP przy Kwirynale. 

Na początku przyjęcia, 
Ambasador Jerzy Chmielewski 
pogratulował nowowybra-
nej Prezes Związku Polaków 
we Włoszech oraz zapewnił 
o chęci dalszej współpracy 
Ambasady RP przy Kwirynale 
z ZPwW. 

Spotkanie w salonach 
Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Rzymie było dobrą 
okazją do wymiany zdań oraz 
poglądów pomiędzy zaproszo-
nymi gośćmi.

Anna Malczewska

XIV Zjazd Związku Polaków 
we Włoszech
Głównymi tematami, które zostały poruszone podczas tego-
rocznego Zjazdu były sytuacja polskiego cmentarza na Monte 
Cassino, przygotowania do 65. rocznicy zdobycia Monte 
Cassino oraz sprawie szkół polskich za granicą.

Msze w języku polskim 

PORCIA (PORDENONE), ORATORIUM JANA PAWŁA II
13 kwietnia 2009 r. (Poniedziałek Wielkanocny o godz. 

11.00)
10 maja 2009 r. godz. 15:00
14 czerwca 2009 r. godz. 15:00
12 lipca 2009 r. godz. 15:00
Więcej informacji na: http://tadeuszm.republika.pl

CAGLIARI, KLASZTOR OJCÓW KAPUCYNÓW 
NA VIA FRA IGNAZIO

19 kwietnia 2009 - godz. wieczorne 
17 maja 2009 - godz. wieczorne 
21 czerwca 2009 - godz. wieczorne 
19 lipca 2009 - godz. wieczorne 
Kalendarz mszy św. będzie również wywieszony na tablicy 

ogłoszeń przy klasztorze. 

Z inicjatywą powołania 
organizacji zrzeszają-
cej przedstawicieli śro-

dowisk i stowarzyszeń pol-
skich we Włoszech wystąpio-
no w 1995 roku, w czasie I 
Spotkania Polonii włoskiej w 
Tortoreto Lido. W podjętej 
wówczas uchwale podkreślono 
konieczność zintensyfikowania 
działalności istniejących orga-
nizacji polskich we Włoszech 

i udzielenia pomocy stowarzy-
szeniom nowo powstającym. 
Uznano również za stosow-
ne utworzenie bazy danych o 
Polakach we Włoszech, wzrost 
przepływu informacji i wymia-
nę doświadczeń między orga-
nizacjami. Wtedy też, postano-
wiono podjąć przygotowania 
do utworzenia federacji repre-
zentującej sprawy Polaków w 
kontaktach z władzami włoski-

mi i polskimi, a także wzmac-
niającej poczucie wspólnoty 
grupy polskiej we Włoszech. W 
wyniku tych działań, w czasie II 
spotkania Polonii włoskiej, po-
wstał 16 marca 1996 roku w 
Rzymie Związek Polaków we 
Włoszech.

Więcej informacji na temat 
Związku Polaków we Włoszech 
można znaleźć na stronie polo-
nia-wloska.org

Związek 
Polaków 
we Włoszech

Joanna Ewa Heyman Salvadè  urodziła się, gdzie 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 1. Następnie pod-
jęła studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej  w 
Warszawie (1967-1973). Od 1974 zamieszkała w Mediolanie 
. Zamężna z lekarzem dr Paolo Salvadé.  W 1974 nostryfiko-
wała dyplom na wydziale lekarskim na Università degli Studi 
di Milano w a następnie ukończyła specjalizację z reumato-
logii (1975-1978) i   specjalizację z kardiologii na Università 
di Parma,  (1978-1981). Przebieg pracy zawodowej:W 1987 
staż w Stanach Zjednoczonych na  Mount Sinai University, 
New York w zakresie ultrasonografii serca. Staż w Policlinico 
di Milano (1974-1975), asystent kardiolog w Ospedale di 
Garbagnate Milanese (1976-1981), asystent (1981-1988), 
adiunkt kardiolog i kierownik laboratorium ultrasonografii 
serca w Ospedale di Rho w Mediolanie (1989-2000). Adiunkt 
kardiologii rehabilitacyjnej w Fondazione Don Gnocchi w 
Mediolanie (2000-2003) . Adiunkt kardiologii w Ospedale 
Fatebenefratelli e Oftalmico w Mediolanie (od 2003 do chwi-
li obecnej).  Współpracownik naukowy Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica w Mediolanie 
(1982-1987). Profesor kontraktowy kardiologii na Università 
degli Studi di Milano, wydział Medycyny, Kierunek Fisioterapii 
(od 2001). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji 
w pismach naukowych europejskich i amerykańskich, m.in. 
w  “American Journal of Cardiology”, „Journal of Nuclear 
Cardiology”, „European Heart Journal”, „Giornale Italiano di 
Kardiologia”.

Działaczka polonijna: Członek Związku Polaków w 
Mediolanie od  momentu założenia w 1996 roku, a od 1998 
jego prezes. Od 1997 roku członek zarządu Związku Polaków 
we Włoszech,  wiceprezes ZPwW  w latach 1999-2009, od 
marca br. prezes  Związku Polaków we Włoszech. 
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WYLOT Z WARSZAWY
12 lutego o godzinie 10.00 mój 
samolot odbił się od ziemi.
Bardzo lubię ten moment, kie-
dy zapinam pas w samolocie 
i czekam. Czekam na ten mo-
ment kiedy już nic ode mnie 
nie zależy. 11 tysięcy metrów 
nad ziemią moje myśli są zu-
pełnie inne niż te tu na ziemi. 
Są bardziej filozoficzne niż kie-
dykolwiek...
Kiedy lecisz do Mediolanu 
przez długą część podróży pa-
trzysz na Alpy... prawie ich do-
tykasz... Niesamowite uczucie 
nasycone świadomością, że 
świat jest pięknie zbudowany.

MIASTO LEONARDA
O Mediolanie mówi się, że 
jest miastem zadbanym, bez 
sypiących się starych budyn-
ków. Zgadzam się. Urok te-
go miasta polega na dyskret-
nym połączeniu zabytków z 
nowoczesnością. Miejscem, 
który koniecznie chciałam od-
wiedzić było Muzeum Nauki 
i Techniki im. Leonarda da 
Vinci. Sala Leonarda zachwyca 
jego szkicami pełnymi szcze-
gółów (szczególnie te związa-
ne z anatomią), schematami 
budowli, maszynami z drew-
na. Najbardziej urzekła mnie 
rekonstrukcja latającej maszy-

ny. Widać w niej fascynację 
Leonarda wzbiciem się w po-
wietrze. 
To co piękne w Mediolanie 
znajduje się w samym jego ser-
cu. Mowa o Katedrze Duomo. 
Piękne, strzeliste wieżyczki, 
piaskowy kolor i ogrom tego 
budynku mogą przyprawić o 
zawrót głowy, zwłaszcza gdy 
wychodzi się z małego wyjścia 
metra, które znajduje się przy 
samej katedrze. Gdy wcho-
dzisz do wnętrza katedry nie-
realność tego na co patrzysz 
przebija wszystko, co widziałeś 
do tej pory. Ta budowla to cud 
sztuki. To dzieło, jakiego może-
my pozazdrościć temu krajowi. 
Gotyckie łuki, obrazy z zacho-
waniem najmniejszych szcze-
gółów, witraże nadające kolor 
ścianom to tylko część tego 
cudu. Najbardziej urzekł mnie 
posąg św. Bartłomieja obdar-
tego ze skóry za życia, który 
jest owinięty swoją ziemską 
powłoką. Jest to makabryczny 
widok ale tak ujmująco piękny, 
że przez długi czas nie mogłam 
oderwać od niego oczu.
Galeria Vittorio Emanuele za-
chwyca łukami, marmurową 
posadzką, blaskiem galerii. To 
właśnie w tym miejscu zabytki 
wpadają w objęcia nowoczes-
ności, tworząc obraz idealne-
go zgrania. 
Kolejną rzeczą jaką zapa-
miętam na długo była Aleja 
Mody, gdzie swoje galerie ma-
ją światowej sławy projektan-
ci jak Armani, Prada, Versace. 
Najkrócej mogę opisać tę 
Aleję jako skromne uliczki z 

nieskromnymi cenami.

KRÓTKA HISTORIA LAURY
Laura Bono zaczynała swoją 
karierę jako suport w trasie 
z legendą włoskiej muzyki - 
Vasco Rossi. Następnie zdo-
była nagrodę w kategorii mło-
dzieżowej na festiwalu w San 
Remo za piosenkę “ Non cre-
do nei miracoli”. To właśnie 
dzięki temu utworowi Laura 
zapadła mi w pamięci i jest 
tam do dziś. Wzięła też udział 
w trzeciej edycji reality show 
Big Rother oraz we włoskiej 
czwartej edycji Music Farm. 
Zaistniała również w piosence 
“Ogni instante” z włoskim ze-
społem rockowym Diastema. 
Wydała dwie płyty: Laura 
Bono oraz Sintitola Cosi.
 
KONCERT W ALCATRAZ
Godzina 20.00, przed miej-
scem koncertu ustawiła się 
spora kolejka. Początek te-
go koncertu to poczucie, że 
spełniło się moje kolejne ma-
rzenie. Laura Bono przez po-
nad dwie godziny dała z siebie 
wszystko i nie zawiodła mo-
ich oczekiwań. Zabawa była 
wyśmienita. Czułam się tro-
chę jak na meczu piłkarskim 
- Laura ma swoich wiernych 
fanów, którzy skandują jej imię 
jak nazwę klubu piłkarskiego, 
który kochają. Transparenty, 
taniec i głośna muzyka z prze-
cudnym wokalem. Śmiało mo-
gę przyznać, że jest to najlep-
szy koncert na jakim byłam do 
tej pory. 

Magdalena Rosłon

CASTING FILM 

Zdj cia oraz CV nale y przesy a  pod adres 
e-mail: cas ngthelife@gmail.com. Zg oszenia 
na cas ng przyjmowane s  tak e pod numerem 
telefonu: 334.9978145.

Producent lmów CATTLEYA s.r.l. (www.ca leya.it), z siedzib  w Rzymie, który zrealizowa  m.in. 
lmy: “MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO”, “TRE METRI SOPRA IL CIELO”, “PARLAMI D'AMORE”, 

przygotowuje nowy lm w re yserii Daniele Lucche  o roboczym tytule “LA VITA”.

Nowy lm opowiada histori  m odego, w oskiego przedsi biorcy budowlanego o imieniu Elio, który 
od niedawna zosta  wdowcem. Elio zaprzyja nia si  z nastolatkiem pochodz cym z Europy Wschodniej 
i pomaga mu w rozwi zywaniu problemów jego rodziny. 

POSZUKUJEMY m odych m czyzn w wieku 16-24 lata, kobiety w wieku 32-42 
lata oraz m czyzn w wieku 24-34 lata narodowo ci polskiej lub rumu skiej. 
Zdj cia do lmu b d  kr cone w Rzymie i okolicy od 20 kwietnia br.

Miasto Leonarda i muzyka Laury Bono

Na ten koncert czekałam od dawna. 
Po raz pierwszy z Laurą Bono 

zetknęłam się, gdy brała udział w 
Music Farm. 12 lutego br. moje 

marzenie spełniło się.

Dyskografia

Dodaj Nasz Świat do 
ulubionych. Pomoże ci w 
tym fotokod, czyli ten mały 
biało - czarny kwadracik. 
www.li8li.com. 

naszświatPolacy w UE

Zawsze z Tobą 
naszswiat.net

DODAJMNIEDOULUBIONYCH

WWW.LI8LI.COM

Nasz Świat 
w internecie
www.naszświat.net to portal 
dla Polaków we Włoszech 
i Wielkiej Brytanii. Jest to 
miejsce spotkań naszych 
rodaków, którzy z różnych 
powodów wyprowadzili się z 
Polski.
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We wrześniu 1942 r. za-
kończono koncentrację Armii 
Polskiej na Bliskim Wschodzie, 
a w niecały rok później, 21 
lipca 1943 r. po intensyw-
nych szkoleniach wydzielono 
z niej II Korpus Polski pod do-
wództwem gen. Władysława 
Andersa, w składzie dwubry-
gadowej 3. Dywizji Strzelców 
Karpackich, której trzon sta-
nowiła Samodzielna Brygada 
Strzelców Karpackich i 12. 
Pułk Ułanów Podolskich 
-  (pod dowództwem gen. S. 
Kopańskiego-później gen. 
B. Ducha) oraz 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty  (pod do-
wództwem gen. N. Sulika) - w 
składzie 5. Wileńskiej Brygady 
Piechoty, 6. Lwowskiej BP i 15. 
Pułku Ułanów Poznańskich. 

Do każdej dywizji włączo-
no po trzy pułki artylerii, ba-
talionie saperów i batalionie 
ckm. Dodatkowo obie dywi-
zje posiadały pododdziały 
łączności, transportu i służby 
medycznej. Wartościowym 
składnikiem Korpusu była 
także 2. Warszawska Brygada 
Pancerna (gen. B. Rakowski) 
składająca się z trzech puł-
ków czołgów – 1. Pułku 
Ułanów Krechowieckich, 4. 
Pułku Pancernego „Skorpion” 
i Pułku 6. Pancernego „Dzieci 
Lwowskich ”. Ogólne siły 
Korpusu oparte również były 
o artylerię korpuśną  (gen. R. 
Odzierzyński ), odziały kwa-
termistrzowskie i liczne pod-
oddziały bojowe. Po prze-
prowadzonych intensywnych 
szkoleniach  na terenie Persji, 

Palestyny i Afryki Północnej, 
z początkiem grudnia 1943 r. 
zapadła decyzja o skierowaniu 
oddziałów II Korpusu na front 
włoski, co było pośrednim 
efektem starań sztabów alian-
ckich o nasilenie walk w tym 
rejonie Europy przed plano-
wanym utworzeniem drugiego 
frontu w północnej Francji. 

Przerzut oddziałów polskich 
na Półwysep Apeniński rozło-
żony był w czasie i trwał aż do 
kwietnia 1944 r. W między-
czasie, jednocześnie wprowa-
dzano  pierwsze jednostki do 
walk patrolowych nad rzeką 
Sangro. Generalnie, II Korpus 
gen. Andersa zasilił 8. Armię 
Brytyjską dowodzoną przez 
gen. Oliviera Leesa, która wraz 
z 5. Armią Amerykańską(gen. 
Mark Clark) tworzyły na froncie 
włoskim 15. Grupę Armii pod-
ległą  marszałkowi Haroldowi 
Aleksandrowi.

Stan osobowy dowodzonego 
przez Andersa Korpusu sięgał 
w maju 44 r. blisko 46 tys. żoł-
nierzy. W ewidencji miał blisko 
17 tyś. pojazdów  mechanicz-
nych - 170 czołgów, 660 dział , 
180 samochodów pancernych 
i 400 carriersów. To nie była 
już kawaleria sprzed 5-ciu lat. 
Polscy ułani przesiedli się teraz 
na amerykańskie i angielskie 
konie mechaniczne, a propor-
czyki z lanc pozostały jedynie 
na żołnierskich kołnierzach, 
aby przypomnieć Niemcom że 
sprawa września nie została 
jeszcze zakończona. Stalinowi 
zaś miano pokazać, że  „nie 
wozimy się jedynie na alian-

ckich taborach” (jak mówił on 
o Korpusie Andersa ). Odziały 
polskie przedstawiały zatem 
silny związek taktyczny, do-
brze wyposażony, o pokaźnej 
sile ognia i wysokim mora-
le żołnierskim. Podkreślali to 
liczni obserwatorzy sojuszni-
czy, których zadziwiało zdy-
scyplinowanie, poczucie obo-
wiązku i wyjątkowa determi-
nacja. Pozostawały do wyrów-
nania rachunki … To odróżnia-
ło Polaków od reszty sojusz-
ników. 

Nie chodzi tu oczywiście 
o deprecjonowanie waloru 
chłopców zza Oceanu i Wysp 
Brytyjskich (mam tu na myśli 
cały Commonwealth ). Trzeba 
zwyczajnie zrozumieć, że oni 
od pokoleń byli uczeni  czego 
innego – silnego charakteru i 
konieczności wypełniania obo-
wiązku. Dla nich sprawa egzy-
stencji i trwania nie ma takie-
go znaczenia  jak dla nas. Dla 
nich ważny był obowiązek, dla 
nas poświęcenie. 

Mamy inne światy i kulturę, 
ale czasem wspólnego wroga. 
Oni w czasie wojny mieli osła-
wionych marynarzy  i lotników 
oklejonych w najnowsze wy-
nalazki  do prowadzenia walki, 
my chłopców nie zawsze zakła-
dających hełmy- a co tam rany, 
co tam śmierć, cóż to za woj-
na bez ofiar i heroizmu?  Jeśli 
ktoś teraz zapyta- dlaczego, po 
co nam było potrzebne Monte 
Cassino?- uczyni słusznie. 
Pytać trzeba i odpowiedzieć 
na to pytanie również. Przede 
wszystkim, wyboru dokonali 
ówcześni. Mieli swoje racje. 
My z perspektywy czasu ma-
my komfort różnego patrze-
nia. Oni nie mogli przewidzieć, 
czy warto ponosić taką ofiarę. 
Wówczas pokazaliśmy światu, 

kim w tej wojnie jesteśmy i ja-
kimi racjami się kierujemy. 

To my zwani wcześniej przed-
murzem chrześcijaństwa spra-
wiliśmy muzułmanom Wiedeń 
w 1683r. i w 1920r. utarliśmy 
łeb czerwonej zarazie. To jest 
nasze odwieczne pojmowa-
nie egzystencji. Nie poddaje-
my się żadnym wezyrom, ani 
Hitlerom, choć próbują nas co 
jakiś czas zgnieść. Wtedy po-
kazujemy jaki to ten Polak ła-
godny. Dla nas pozostanie za-
wsze lepszy nasz słowiański 
nieład. Będzie nas odróżniał 
od niemieckiego ordnungu i 
angielskiego duty. Każdy na-
ród kształtowany jest przecież 
przez inną tożsamość i trady-
cję. Jacy będziemy, jeśli zatra-
cimy naszą? Trzeba zadać so-
bie też pytanie – czy w ogóle 
istnielibyśmy nadal bez tych 
wszystkich „ nierozsądnych i 
niekalkulowanych” powstań i 
zrywów? 

Nie chodzi tutaj o przechwa-
lanie walorów jednej nacji na 

drugą, jednych przed drugi-
mi. Każdy z narodów kształto-
wał się tak jak mu pozwalały 
na to dzieje. Jedno pozostanie 
pewne – my nie zrobiliśmy 
ani Dunkierki, ani rządu Vichy, 
a z umów z naszymi alianta-
mi wywiązaliśmy się do koń-
ca. Postąpiliśmy, więc hono-
rowo- za to później otrzymali-
śmy Jałtę. 

Niech każdy rozstrzygnie w 
sobie sam, co naszym roda-
kom wtedy było ważniejsze 
– zimne kalkulacje i  patrze-
nie na unicestwianie bliskich i 
narodu, czy walka do samego 
końca, bez względu na cenę? 
IV bitwa o Monte Cassino i od-
niesione w niej przez polskich 
żołnierzy zwycięstwo było czy-
nem wielkim i takim pozosta-
nie na zawsze w panteonie na-
szych glorii narodowych.

Krzysztof Piotrowski

Dokończenie artykułu w na-
stępnym numerze 

MONTE  CASSINO 

Oddziały 5.Kresowej Dywizji Piechoty na pustyni w Iraku 
 fot. ze zbiorów Krzysztofa Piotrowskiego

Walcząc o wolną Polskę 
Na łamach numeru 4/2009 naszego pisma,  w artykule „ Szlakiem II. Korpusu Polskiego” pisaliśmy o tym, jak trudna 
i długa była droga  polskich żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność na Monte Cassino. Publikowany poniżej 
tekst Krzysztofa Piotrowskiego stanowi kontynuacje tego tematu. Autor  w niezwykle plastyczny i sugestywny 
sposób opowiada historię powstania armii gen. Andersa i szereg ciekawostek dotyczących pobytu żołnierzy II. 
Korpusu na ziemi włoskiej. 

„Pierwszy raz spotkaliśmy się z żołnierzami polskiej dywizji, 
gdy zatrzymali się na naszym zaśnieżonym stanowisku. (…) 
Byli dziwnymi żołnierzami, czystymi, bystrymi, pachnącymi 
perfumami. Palili papierosy w długich cygarnicach i zadali 
sobie trud perfekcyjnego opanowania włoskiego. Byli bardzo 
szarmanccy w stosunku do miejscowych kobiet i panny były 
wprost oczarowane tak uprzejmym traktowaniem. Mimo 
wyraźnej łagodności, Polacy byli zuchwali i odważni, co mieli 
udowodnić w ciągu kilku następnych kilku dni”. - Tak mówił 
o polskich żołnierzach brytyjski saper Richard Eke (cytat z 
książki Matthew Parkera „Monte Cassino”). 
Fot: Żołnierze 3.Dywizji Strzelców Karpackich / ze zbiorów 
Krzysztofa Piotrowskiego
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Kawalerzysta Władysław Anders w mundurze generała brygady  / fot. ze  zbioru 
Instytutu Sikorskiego, Londyn

Władysław Anders urodził się w 
1892 roku w Błoniu niedaleko Kutna. 
Karierę wojskową rozpoczął już pod-
czas I wojny światowej, gdy powoła-
no go do armii rosyjskiej, z której w 
1917 r. (po upadku caratu) zgłosił się 
do I Korpusu Polskiego dowodzone-
go przez gen. Dowbór-Muśnickiego. 
Następnie, po zakończeniu wojny brał 
udział w powstaniu wielkopolskim i 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku, gdzie wsławił się wybitnie swo-
ją postawą uhonorowaną przez mar-
szałka Piłsudskiego Srebrnym Krzyżem 
Virtuti Militari dla dowodzonego przez 
niego 15. Pułku Ułanów Poznańskich i 
oddzielnie dla niego samego. W cza-
sie walk z bolszewikami ppłk Anders 
wykazał się wyjątkową osobistą od-
wagą, śmiałymi działaniami bojowymi 
i troska o podkomendnych. Właściwie 
od tego momentu kariera wojskowa 
Władysława Andersa rozpoczęła szybki 
proces ukierunkowania.

W latach 1921-1923 ppłk Anders od-
był studia wojskowe w Wyższej Szkole 
Wojennej w Paryżu i staż w armii fran-
cuskiej, by później po powrocie do kra-
ju objąć stanowisko szefa sztabu u gen. 
Rozwadowskiego.

Władysław Anders okazywał wielo-
krotnie talent wspaniałego kawalerzy-
sty. W czasie międzynarodowych za-
wodów jeździeckich w Nicei (1925 r.), 
ekipa Wojska Polskiego, którą kiero-

wał, odniosła wielki sukces dystansując 
pozostałych uczestników i zdobywając 
cztery pierwsze nagrody, w tym głów-
ną – Puchar Narodów.

Podczas przewrotu majowego w 1926 
r. Anders stanął po stronie prezydenta 
i rządu kierując obroną Belwederu i 
osłaniając przemieszczenie władz do 
Wilanowa. Niespodziewanie, po suk-
cesie piłsudczyków, nie został usunięty 
z armii. Przydzielono mu natomiast do-
wodzenie Wołyńską Brygadą Kawalerii, 
a na dalszej karierze Andersa zaważyła 
znacząco opinia gen. Gustawa Orlicz-
Dreszera, który w czasie manewrów na 
Wołyniu w 1927 r. stwierdził – „Anders 
jest oficerem, przed którym w przy-
szłości powinny stać otworem wszyst-
kie, nawet najwyższe stanowiska w 
wojsku”.

W 1934 r. awansowano Władysława 
Andersa do stopnia generała brygady, 
a w 1937 r. przydzielono dowództwo 
Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii, któ-
rą dowodził później w kampanii obron-
nej 1939 roku, bijąc się skutecznie z 
niemieckimi oddziałami 217. Dywizji 
Piechoty pod Mławą, a następnie w bi-
twie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie 
został dwukrotnie ranny. Pomimo cięż-
kiej sytuacji udało mu się jednak prze-
bić z grupa kawalerzystów z okrążenia, 
lecz po kilku dniach przedzierania się w 
stronę granicy węgierskiej trafił do nie-
woli sowieckiej. Rannego gen. Andersa 
przewieziono do Lwowa i umieszczo-
no w szpitalu. Prawdopodobnie dzię-
ki temu uniknął losu swoich kolegów 
oficerów, którzy trafili do obozów w 
Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, 
by potem zostać zamordowanymi na 
rozkaz Politbiura.  

Po leczeniu szpitalnym, przewieziono 
i osadzono Andersa w moskiewskim 
wiezieniu NKWD na Łubiance, a na-
stępnie w Butrykach, gdzie wielokrot-

nie go przesłuchiwano i torturowano 
jako wroga Rosji Radzieckiej. Bliskiego 
wycieńczenia i śmierci Andersa zwol-
niono dopiero po wybuchu wojny nie-
miecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r., 
by później poinformować go o miano-
waniu na głównodowodzącego two-
rzonej na mocy układu Sikorski-Majski 
Armii Polskiej w ZSRR.

Twardość natury i wytrzymałość 
Andersa pozwoliły mu przetrwać 
wszystkie sowieckie prześladowania. 
Wychodził z więzienia wychudzony, 
z odmrożeniami i podpierając się la-
ską. Nie zdołało go to wszystko jednak 
złamać. Generał Bohusz-Szyszko wy-
rażał się następująco o Władysławie 
Andersie – „Najwyższej wagi jest oso-
bowość generała. Jest on całkowicie 
lojalny i pozbawiony jakichkolwiek oso-
bistych ambicji. Pełen energii i werwy. 
Powoduje nim jedynie dobro Polski”.

Zawarte w 1941 r. polsko-radzieckie 
umowy, tj. wojskowa i polityczna, ot-

worzyły bramy więzień, łagrów i ma-
gazynów żywnościowych. Rozpoczęto 
tym samym pośpieszne tworzenie 
Armii Polskiej i ratowanie od chorób 
i śmierci głodowej wywiezionej i wię-
zionej ludności cywilnej z Kresów II 
Rzeczypospolitej.

Po wyprowadzeniu z ZSRR w 1942 r. 
przez Andersa podległych mu oddzia-
łów i ludności do Persji, długi czas jesz-
cze trwało leczenie i rekonwalescencja 
wygłodzonych i schorowanych podko-
mędnych. 

Rozpoczęto jednocześnie intensyw-
ne szkolenie pododdziałów nowotwo-
rzonej Armii Polskiej na Wschodzie ma-
jące przekształcić jednostki składowe 
w silny i samodzielny związek opera-
cyjny, gotowy do wyruszenia do walki 
na front.

Krzysztof Piotrowski 

Dokończenie artykułu w kolejnym 
numerze naszego pisma.

Opowieść o wielkim człowieku 
i wodzu - generale Andersie
Kim był człowiek, który zdecydował o podjęciu trudnej decyzji wprowadzenia polskich oddziałów walki i złożenia 
wielkiej ofiary krwi o zdobycie twierdzy Monte Cassino?

“Anders jest ofice-
rem, przed którym w 
przyszłości powinny 
stać otworem wszyst-
kie, nawet najwyższe 
stanowiska w wojsku”.

Persja. Osierocone dzieci polskie uratowane przez Andersa / fot. ze  zbioru 
Instytutu Sikorskiego, Londyn

Wygłodzone pobytem w Rosji Sowieckiej dzieci polskie / fot. ze  zbioru 
Instytutu Sikorskiego, Londyn
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Kiedy w twojej gło-
wie narodził się pomysł 
na wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych?

Byłam w trzeciej klasie li-
ceum, gdy dowiedziałam się 
o półrocznych wyjazdach do 
Stanów na naukę języka w ra-
mach wymiany. Słyszałam rów-
nież, że można zdać tam matu-
rę, co umożliwiłoby ubieganie 
się o miejsce na międzynaro-
dowych uczelniach. 

Zawsze miałam potrzebę 
próbowania czegoś nowego, 
dlatego postanowiłam, że wy-
jadę - nie ukrywam, że skusi-
ła mnie również perspektywa 
zdania wcześniejszej matury. 
(Śmiech.) Koniecznie chciałam 
znaleźć tam szkołę o profi-
lu plastycznym, ponieważ w 
Polsce uczyłam się w klasie 
plastycznej, w  liceum Miguela 
de Cervantesa w Warszawie. 
Zamieszkałam w Sant Antonio 
w Texasie i dostałam się do 
szkoły artystycznej, w której 
był film, teatr, rysunek i malar-
stwo. Po tym półrocznym po-
bycie w Stanach wróciłam do 
Warszawy z amerykańską ma-
turą i zdałam na grafikę na ASP 
w trybie wieczorowym. Po ro-
ku zaczęłam się rozglądać za 
zagranicznym stypendium.

Niech zgadnę, chciałaś 
studiować w Stanach...

Myślałam o Stanach, ale 
mój tata usłyszał w radiu, że 
Kasia Figura daje stypendia 
do Kanady. Zadzwoniłam do 
fundacji Artistic Vitamin i rze-
czywiście okazało się, że taka 
organizacja istnieje i może za-
sponsorować roczne studia w 
Kanadzie w szkole sztuk pięk-

nych, albo w szkole filmowej. 
Stwierdziłam, że powinnam 
spróbować i wzięłam udział 
w konkursie. Przygotowałam 
portfolio w języku angiel-
skim, zrobiłam zdjęcia wszyst-
kich moich ubrań, które wte-
dy szyłam, dziergałam, a tak-
że moich rysunków i uda-
ło się. Studiowałam w Emily 
Carr Institute of Art Design w 
Vancouver. Uczyłam się rzeź-
by, rysunku, fotografii. Mnie 
jednak ciągnęło w kierunku 
mody, wymyślałam ciuchy z to-
rebek plastikowych, instalacje. 
Po pierwszym roku, uczelnia 
zaproponowała stypendium na 
kolejne lata, ale mój chłopak, 
który był reżyserem chciał, że-
byśmy się przeprowadzili do 
Los Angeles. 

Przeprowadziłaś się z 
Vancouver do Los Angeles 
i co było dalej?

Udało mi się znaleźć szkołę 
mody, która dawała stypen-
dia zagranicznym studentom i 
w ten sposób zostałam przy-
jęta  do Otis College of Art 
and Design, gdzie studiowałam 
na wydziale Fashion Design. 
W Los Angeles mieszkałam i 
kształciłam się przez trzy lata. 
Po ukończeniu szkoły zaczęłam 
szukać pracy i pomyślałam o 
Nowym Jorku. Pojechałam tam 
razem z koleżanką ze studiów.

Ciężko było znaleźć pra-
cę w Nowym Jorku?

 Szkoła z Los Angeles bar-
dzo pomogła mi w szukaniu 
pracy, skontaktowała mnie z 
head hunterami w Nowym 
Jorku i po miesiącu przyjęto 
mnie na okres próbny do firmy 

Nautica. To było niesamowite, 
pracowałam w samym środku 
Manhatanu. 

Czym tam się zajmowa-
łaś?

Zaczynałam na stanowisku 
asystenta od dzianin - zajmo-
wałam się rysowaniem, szki-
cowaniem dzianin, dobierałam 
guziczki, podszewki, wykoń-
czenia. Musiałam to wszyst-
ko wpisywać w specjalny pro-
gram, w którym się tworzyło 
tzw. tech pack i to się wysy-
łało do Chin, gdzie powstawa-
ły pierwsze prototypy. Później 
robiło się przymiarki, poprawki 
i produkcję. Dostałam propo-
zycję stałej pracy w tej firmie i 
zasponsorowania wizy na trzy 
lata, ale odmówiłam, bo zako-
chałam się i miałam inne plany. 
Podziękowałam i wróciłam do 
Europy.

Kolejna rewolucja w two-
im życiu spowodowana mi-
łością?

Mój chłopak przebywał w 
Luksemburgu i w Niemczech 
i tylko czasem przyjeżdżał do 
Polski, ja mieszkałam w Nowym 
Jorku - coś trzeba było z tym 
zrobić. Z Jankiem znamy się od 
dziecka,  on był moim pierw-
szym chłopakiem, z którym w 
wieku 14 lat chodziłam za rękę 
po polach Mokotowskich, to 
trwało jakieś dwa, trzy miesią-
ce i każde z nas poszło w swo-
ją stronę, ale gdy odnaleźliśmy 
się po latach, uznałam że coś w 
tym jest. Jan obiecał, że w mo-
mencie, gdy przeprowadzę się 
do Europy, znajdziemy miejsce, 
w którym razem zamieszkamy. 
Stwierdziłam, że jeśli chodzi o 
modę, to najlepszym miejscem 
będą Włochy. Zawsze też ma-
rzyłam, żeby popracować dla 
Diesela. 

Do Włoch pojechałam z 
Jankiem obładowanym po dach 
samochodem, zatrzymaliśmy 
się po drodze w miasteczku, 
w którym Diesel ma główną 
siedzibę i zostawiłam swoje 
CV. Na początku zamieszka-
łam w Mediolanie, gdzie przez 
dwa miesiące uczyłam się wło-
skiego i szukałam pracy. W 
momencie, gdy już myślałam, 
że się poddam, bo nic nie mo-
głam dla siebie znaleźć, zosta-
łam zaproszona na trzy roz-

mowy kwalifikacyjne. Jedna z 
firm, gdy zorientowała się, że 
mój włoski nie jest biegły,  nie 
była zainteresowana współpra-
cą ze mną, firma z Neapolu 
natomiast naciskała na podpi-
sanie kontraktu, nie informując 
mnie nawet, jakie stanowisko 
obejmę. Ostatnia firma Motivi 
wydawała się najsensowniej-
sza, przepracowałam w niej 
dwa lata, najpierw na stanowi-
sku asystenta, a później pro-
jektanta. 

Skąd nagle pomysł na 
Londyn?

W Motivi pracowałam przy 
pięciu kolekcjach, stwierdzi-
łam że wystarczająco dużo 
się nauczyłam i pora na zmia-
ny, zwłaszcza, że mój chłopak 
przeniósł się do Londynu, żeby 
tam studiować. Londyn wydał 
się najodpowiedniejszym miej-
scem do realizacji naszych pla-
nów i pasji. Na początku mia-
łam pomysł, żeby zdawać do 
Centrak Saint Martins College 
of Art Design. Złożyłam papie-
ry i przyjechałam z portfolio. 
Nie dostałam się i byłam tym 
podbita.

Jak doszło do tego, że 
wystartowałaś w konkur-
sie zorganizowanym przez 
British Fashion Council, 
którego finał odbył się w 
lutym br. w trakcie London 
Fashion Week? Gdy mieszka-
łam jeszcze we Włoszech mój 
ojczym wypatrzył w Polska 
The Times informację na te-
mat konkursu International 
Young Fashion Enterpreneur i 
wysłał do mnie email. Aplikację 
trzeba było złożyć do 5 paź-

dziernika 2008 r. Postanowiłam 
spróbować, chociaż wydawa-
ło mi się, że szanse mam nie-
wielkie. Musiałam przedstawić 
plan, w jaki sposób mogła-
bym wypromować nasz kraj na 
światowym rynku modowym. 
Otrzymałam email z British 
Fashion Council,  że bardzo 
się spodobałam i zakwalifiko-
wałam się do polskiego finału. 
Zostałam zaproszona na spot-
kanie do Ambasady Wielkiej 
Brytanii w Warszawie, to mia-
ła być prezentacja w Power 
Point wyjaśniająca mój po-
mysł. Przyleciałam do Polski 
na weekend, cała rodzina za-
angażowała się i pomagała mi 
w przygotowaniach. Byłam po-
zytywnie zaskoczona, że w ju-
ry zasiadły tylko trzy osoby: 
jedna z BFC, jedna z prasy i 
jedna z Ambasady. Po dwóch 
dniach  zostałam poinformo-
wana, że wygrałam i będę re-
prezentowała Polskę w finale 
w Londynie. W listopadzie da-
łam wypowiedzenie w pracy 
i na święta przyjechałam do 
Polski. 

Co Cię inspiruje?
Z jednej strony inspiruje 

mnie dosłownie wszystko, a 
z drugiej strony zauważyłam 
u siebie fascynację polskością. 
Mieszkanie poza Polską po-
woduje to, że Polska mnie fa-
scynuje. Jak tam jestem widzę 
dużo pozytywnych rzeczy, któ-
re mnie ispirują, na przykład 
góralska muzyka, gdy wyjadę 
w góry i stroje folkowe w róż-
nych rejonach Polski. 

Życzę samych sukcesów. 
Dziękuję za rozmowę

Z projektantką rozmawiała Alicja Borkowska

Olga Szynkarczuk
Nie potrafi zatrzamać się w miejscu, ciągle podróżuje po świecie w 
poszukiwaniu nowych wyzwań. Mieszkała w Sant Antonio w stanie 
Texas, w Vancouver, Los Angeles, Nowym Jorku, Mediolanie i Albie. 
Niedawno przeprowadziła się do Londynu.  Była jedną z dziewię-
ciu finalistów konkursu International Young Fashion Enterpreneur 
Award09. Im dłużej mieszka poza Polską, tym bardziej za nią tęskni 
i szuka w niej inspiracji. 

O
lga Szynkarczuk ©
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Pytania i odpowiedzi 

Uznanie wyroku sądu zagranicz-
nego w sprawie cywilnej lub han-
dlowej wymaga przeprowadzenia 
przed polskim sądem postępowa-
nia sądowego o stwierdzeniu jego 
wykonalności.

Orzeczenia sądów konkretnego 
państwa w zasadzie nie wywiera-
ją skutków prawnych poza tery-
torium tego państwa. Aby zagra-
niczny wyrok sądowy mógł być 
wykonany w Polsce, niezbędne jest 
przeprowadzenie postępowania o 
stwierdzenie wykonalności. Kwestie 
te reguluje Kodeks postępowania 
cywilnego oraz liczne umowy dwu-
stronne i wielostronne, których 
stroną jest Polska.

UWAGA
W wypadku orzeczeń wydanych 

przez sądy państw członkowskich 
Unii Europejskiej, zastosowanie 
znajdują przepisy prawa wspólno-
towego. Zgodnie z nimi, wyroki 

w sprawach cywilnych i handlo-
wych są uznawane bez konieczności 
przeprowadzania postępowania o 
stwierdzenie wykonalności. Jeżeli 
jednak na podstawie wyroku mia-
łaby być wszczęta egzekucja, to 
niezbędne jest przeprowadzenie 
takiego postępowania przed pol-
skim sądem okręgowym.

W sprawach roszczeń niespor-
nych, po wydaniu orzeczenia sąd 
polski wystawia zaświadczenie ETE, 
czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny. 
Skutkiem nadania orzecze-
niu zaświadczenia ETE jest to, że 
niniejsze orzeczenie jest uznawane 
i wykonywane w każdym innym 
państwie członkowskim UE bez 
potrzeby prowadzenia dodatkowe-
go postępowania. Orzeczenie, któ-
remu nadano zaświadczenie ETE, 
podlega wykonaniu według prawa 
państwa, w którym jest wykonywa-
ne. W Polsce orzeczenie opatrzone 

zaświadczeniem ETE, podlega wyko-
naniu po nadaniu klauzuli wykonal-
ności, którą nadaje sąd rejonowy 
miejsca zamieszkania dłużnika. 

Warto wiedzieć
Umowy międzynarodowe, regulu-

jące kwestie uznawalności wyroków, 
których stroną jest Polska i inne 
państwa, mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami Kodeksu postępo-
wania cywilnego. To one określają 
przesłanki i warunki stwierdzenia 

wykonalności orzeczeń sądów tych 
państw na terytorium Polski.

Tekst jest przedrukiem z 
„Powrotnika”, poradnika dla 

powracających z emigracji, 
wydanego w ramach progra-

mu rządu polskiego „Powroty”. 
Więcej na temat programu na 

stronie internetowej 
www.powroty.gov.pl

Identità e culture di una
metropoli multietnica

Raccontaci la tua storia

Invia le foto, i video 
e la tua voce su

www.migrart.it

Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach 
cywilnych i handlowych
W jaki sposób przebiega procedura uznawania orze-
czeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i 
handlowych?
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Twoje prawa

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ 
ZA OBOPÓLNĄ ZGODĄ STRON 

Decyzja o rozwiązaniu umowy o 
pracę może zostać również podjęta 
przez obie strony, np. w przypad-
ku zmiany miejsca pobytu jednej ze 
stron. W tym przypadku, należy przy-
gotować zaświadczenie, które musi 
zostać podpisane przez obie strony 
(pracownik i pracodawca), w którym 
zaświadcza się rozwiązanie umowy 
za obopólną zgodą stron. 

Ten rodzaj umowy (zaświadczenia) 
chroni pracodawcę przed ewentual-
nymi późniejszymi roszczeniami ze 
strony pracownika, hipotyzując zwol-
nienie z pracy ze strony pracodawcy.

Także i w tym przypadku obowią-
zuje przepisowy okres wypowiedze-
nia. 

WYGAŚNIĘCIE UMOWY O PRACĘ 
(W PRZYPADKU UMOWY NA CZAS 
OKREŚLONY)

W przypadku umowy na czas okre-
ślony, stosunek pracy wygasa auto-
matycznie w dniu upłynięcia okresu 
czasu przewidzianego w umowie. 

Jeżeli pracodawca zadecyduje o 
wcześniejszym wygaśnięciu umowy, 
musi wypłacić pracownikowi wy-
nagrodzenie, które powinien otrzy-
mać do upłynięcia umowy o pracę. 
Jeżeli to pracownik rezygnuje z pra-
cy przed wygaśnięciem umowy o 
pracę, będzie zmuszony do zapłaty 
tzw. Odszkodowania, które równe 
jest dniom przewidzianym w okresie 
wypowiedzenia. 

ZAWIADOMIENIE O WYGAŚNIĘ-
CIU UMOWY O PRACĘ 

W momencie wygaśnięcia umo-
wy o pracę, pracodawca zobowiąza-
ny jest, w przeciągu 5 dni, wysłania 
Centro per Impiego powiadomienia 
o wygaśnięciu umowy. Może tego 
dokonać, po uzyskaniu zgody poprzez 
stronę internetową http://www.lavo-
ro.gov.it/co; lub wysyłając powiado-
mienie listem poleconym z potwier-
dzeniem odbioru. Zawiadomienie 

może również zostać wysłane faksem 
lub doręczone osobiście.

Formularz zawiadomienia można 
znaleźć na stranie Ministerstwa Pracy 
http://www.lavoro.gov.it > comuni-
cazioni obbligatorie online > area 
download > modelli unificati > lavoro 
domestico > cessazione.

W formularzu należy wpisać po-
wód wygaśnięcia stosunku pracy. W 
przypadku rozwiązania umowy o pra-
cę za obopólną zgodą należy zazna-
czyć: altro.

Informując o rozwiązaniu umowy o 
pracę w Centro per Impiego zostaje 
powiadomiony równocześnie INAIL 
i INPS. 

W przypadku, gdy pracownik zwol-
nił się sam, pracodawca również mu-
si wysłać zawiadomienie. Pracownik 
musi ponadto wysłać swoje zawiado-
mienie o złożeniu dymisji.

ODPRAWA PO ROZWIĄZANIU 
STOSUNKU PRACY, CZYLI TFR

W przypadku wygaśnięcia stosun-
ku pracy, pracownik ma prawo do 
otrzymania odprawy (TFR). Odprawę 
nalicza się sumując roczne dochody 
(+ ewentualne dodatki za wikt i opie-
runek). Całą sumę dzieli się przez 
13,5 na koniec każdego roku pracy. 
Otrzymana kwota zostaje zsumowa-
na.

Warto przypomnieć, że z dniem 1 
stycznia 2007 roku obowiązują nowe 
przepisy dotyczące wypłaty odprawy 
po rozwiązaniu stosunku pracy , po 
włosku zwanej TFR lub liquidazione.

Zmiany te dotyczą pracowników 
etatowych  (zatrudnionych na umo-
wę o pracę) pracujących w prywat-
nych firmach i przedsiębiorstwach 
oraz tzw. pracowników-wspólników 
zatrudnionych przez cooperative. 

Pracownicy ci decydowali lub decy-
dują (jeżeli chodzi o nowych pracow-
ników), czy składki TFR mają pozo-
stać w firmie czy zostać przelane na 
wybrany fundusz emerytalny.

Przed reformą składki TFR, w okre-
sie zatrudnienia pracownika, pozo-

stawały w gestii przedsiębiorstwa 
go zatrudniającego,  stanowiąc tym 
samym formę autodofinansowania 
przez firmę. 

Jeżeli przedsiębiorstwo bankruto-
wało  lub jeżeli w momencie, kiedy 
należało wypłacić pracownikowi od-
prawę nie dysponowało odpowiedni-
mi środkami finansowymi, odprawę 
tę (liquidazione) wypłacał INPS (wło-
ski zakład ubezpieczeń społecznych). 

W świetle nowych przepisów każ-
dy pracownik etatowy musi zadecy-
dować, gdzie będą wpłacane składki 
TFR: jedną z możliwości jest pozosta-
wienie ich firmie, która go zatrudnia, 
drugą przelanie ich na fundusz eme-
rytalny. Jeżeli pracownik zdecyduje 
się wpłacać składki na fundusz eme-
rytalny, w przyszłości może liczyć na 
wyższą emeryturę, gdyż otrzyma do-
datek doliczany do emerytury pod-
stawowej naliczanej przez INPS. 

Jeżeli firma posiada mniej niż 50 
pracowników etatowych, w przypad-
ku kiedy pracownik postanowi po-
zostawić składki TFR w firmie, po 
rozwiązaniu stosunku pracy cała su-

ma odprawy pieniężnej zostanie mu 
zwrócona. Natomiast w przypadku 
przedsiębiorstw, które zatrudniają 
więcej niż 50 pracowników etato-
wych, nawet jeżeli pracownik zdecy-
duje o pozostawianiu TFR w firmie, 
zakład pracy będzie musiał wpłacić 
składki te do INPS.

Zgodnie z przepisami wyboru do-
tyczącego lokaty składek TFR jeżeli 
pracownik nie dokona lub nie doko-
nał żadnego wyboru odnośnie sposo-
bu gromadzenia składek TFR, składki 
te zostaną automatycznie wpłacone 
na uzupełniający fundusz emerytalny 
wskazany przez zbiorową umowę dla 
danej kategorii zawodowej.

Jeżeli zaś zakład pracy podpisał 
umowę o współpracy z funduszem 
emerytalnym, innym od tego wyzna-
czonego w kontrakcie zbiorowym, 
pracodawca winien poinformować 
pracownika o istnieniu takiego fun-
duszu. Jeżeli pracownik nie podejmie 
żadnej decyzji, składki na odprawę 
zostaną automatycznie przelane prze 
zakład pracy na FONDINPS.

Stranieri in Italia

W niniejszym numerze kontynujemy sprawę 
dotyczącą rozwiązań umowy o pracę i związanych z 
nią praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i 
pracownika.

Guida al lavoro domestico 

Rozwiązanie umowy o pracę (cz.II)

www.stranieriinitalia.it
portal imigracji

Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich 
cudzoziemców we Włoszech Stranieri in Italia
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Sukces polskiej 
dyplomacji

Prezydent Francji Sarkozy 
przygotowywał spotkanie 
przywódców krajów strefy eu-
ro, na którym chciał uzyskać 
wsparcie dla koncepcji protek-
cjonizmu państwowego. 

Koncepcja Sarkozego pole-
gała na tym, aby w czasie kry-
zysu odstąpić od obowiązują-
cych w Unii rygorów dotyczą-
cych udzielania pomocy rzą-
dowej  rodzimym firmom. Była 
to koncepcja podziału Unii na 
strefy dwóch prędkości – szyb-
ko rozwijającej się tzw. sta-
rej Unii i wolno rozwijających 
się nowych krajów członkow-
skich.

Donald Tusk nakłonił pre-
miera Czech Topolanka (Czesi 
sprawują obecnie prezydencję 
w Unii) do szybkiego zwoła-

nia szczytu Wspólnoty. Polska 
dyplomacja prowadząc bardzo 
aktywne działania, doprowa-
dziła do tego, że nowi członko-
wie Unii wspólnie wystąpili w 

obronie Unii solidarnej.
Taktyka Tuska całkowi-

cie zaskoczył szefa Komisji 
Europejskiej, który sądził, 

że szczyt zwołały nowe kra-
je członkowskie, aby domagać 
się od Unii więcej pieniędzy. 
Kiedy okazało się, że jest to ko-
alicja przeciw protekcjonizmo-
wi, czyli wsparciem dla stra-
tegii Komisji, Baroso sponta-
nicznie poparł koncepcję pre-
zentowane przez kraje Europy 
Środkowej.

Szczyt definitywnie od-
rzucił koncepcje Prezydenta 
Sarkozy’ego, a Donald Tusk po-
kazał się jako mąż stanu lide-
rujący blokowi krajów Europy 
Środkowej. Zdenerwowany 
porażką Sarkozy na konferen-
cji prasowej powiedział: „Tak 
wygląda wdzięczność za moją 
walkę w Komisji Europejskiej o 
polskie stocznie”.

Irena Wachowski

Ostatni szczyt Unii Europejskie, który odbył się 1 marca br. wiel-
kim sukcesem Polski i osobistym premiera Donald Tuska. 

Szczyt definitywnie 
odrzucił koncepcje 
Prezydenta 
Sarkozy’ego, a Donald 
Tusk pokazał się jako 
mąż stanu liderujący 
blokowi krajów Europy 
Środkowej. 

 Prezydent Francji Sarkozy 
przygotowywał spotkanie przywódców 

krajów strefy euro, na którym chciał 
uzyskać wsparcie dla koncepcji 

protekcjonizmu 
państwowego. 
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Wygląda to paradoksalnie, 
ale słaba złotówka nakręca ko-
niunkturę.Polska jedynym kra-
jem w Europie, w który rośnie 
sprzedaż aut. 

W styczniu i lutym dealerzy 
sprzedali o blisko 10% aut wię-
cej niż w tym samym okre-
sie ubiegłego roku. Głównymi 
klientami polskich salonów 
samochodowych są Niemcy. 
Korzystny dla nich przelicznik 
euro na złotego powoduje, e 
samochód kupiony w Polsce 
jest znacznie tańszy niż w nie-
mieckim salonie.

Intensywnie rozwija się han-
del przygraniczny. Na zakupy 
do Polski przyjeżdżają Niemcy, 
Słowacy, Czesi i Litwini. Będąc 
na bazarach czy w sklepach w 

rejonie Suwałk i Augustowa 
można odnieść wrażenie, że jest 
się zagranicą – słychać głównie 
język litewski. Podobnie jest 
w miejscowościach przy połu-
dniowej i zachodniej granicy 
Polski. W sklepach personel nie 
nadąża z wykładaniem towa-
rów na półki.

Nasi sąsiedzi kupują prak-
tycznie wszystko – od artyku-
łów przemysłowych takich jak 
wyposażenie mieszkań i sprzęt 
gospodarstwa domowego do 
pełnego asortymentu produk-
tów spożywczych.

Dla handlowców z rejonów 
przygranicznych kryzysu nie 
ma, a wręcz odwrotnie mają 
oni okres prosperity. 

I.W.

Na zakupy do Polski

Taktyka Tuska całkowicie zaskoczył szefa KE

Niepokoje społeczne 
na Wyspach
Nadinspektor David Hartshorn odpowiedzialny w londyńskiej poli-
cji za porządek publiczny ostrzega przed wybuchem wielkich niepo-
kojów społecznych.

Wywiad policyjny sygnalizu-
je, że przygotowywane są de-
monstracje na skalę tych, któ-
re przetaczały się przez Londyn 
w latach 80-tych. Wówczas w 
zamieszkach na tle rasowym 
w zamieszkałej głównie przez 
czarnoskórych dzielnicy Brixton 
dochodziło do bijatyki demon-
strantów z policją. 

Obecną falę demonstranci 
wywoła kryzys finansowy i go-
spodarczy. Brytyjczycy codzien-
nie otrzymują fatalne wiadomo-
ści z rynków finansowych i go-
spodarczych. Bezrobocie już w 
marcu może przekroczyć 2 mln. 
Jest to najwyższa wielkość od 
ponad dziesięciu lat. Mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii są zbulwerso-
wani faktem, że mimo wielkich 
strat i doprowadzenia do kryzy-
su finansowego szefowie ban-
ków wypłacili sobie milionowe 
gratyfikacje za miniony rok. 

Na ulice może tym razem 
wyjść tzw. klasa średnia, która 

w wyniku kryzysu zaczyna za-
nikać, a do tej pory była kołem 
zamachowym życia społeczne-
go i gospodarczego. Najgorsze 
jest to, że nie widać światełka 
w tunelu. Ekonomiści ostrzega-
ją, że może być jeszcze gorzej. 
Doradcy ekonomiczni premiera 
Browna twierdzą, że recesja w 
Wielkiej Brytanii jest największa 
od stu lat.

Rząd stara się przekonać spo-
łeczeństwo, że sytuacja, aczkol-
wiek bardzo złożona i trudna 

jest pod kontrolą, a premier to 
doświadczony ekonomista i wy-
prowadzi kraj z kryzysu.

Zdaniem policyjnego wywia-
du iskrą zapalną wyprowadzają-
cą Brytyjczyków na ulice ma być 
rozpoczęcie szczytu G20, który 
będzie miał miejsce w kwietniu 
w Londynie. Takie imprezy jak 
szczyt G20 zwykle ściągają anar-
chistów z całego świata, więc 
niepokoje z brytyjskich ulic mo-
gą rozlać się na cały świat.

I.W.
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Specjalista w lotach 
charterowych

Kraków • 
Gda sk• 
 Katowice• 
 ód• 

 Pozna• 
 Warszawa• 
 Wroc aw• 

20 EURO RABATU DLA WAS – ZADZWO  I POWIEDZ HAS O „OFFERTA GIORNALE"

TURISADRIA VIAGGI 
VIA MAZZINI 119/C 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547.82492 - 0547.674221 - 340.7089484 

www.volipolonia.net

Rezerwacja przelotów, hoteli, wypo yczalnia samochodów i przejazdów 
poci gami w Polsce, tak e telefonicznie po najatrakcyjniejszych cenach.
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Od  zakończenia wojny  minęło już 
70 lat, choć skutki stalinowskiego pa-
nowania w Rosji  i byłych krajach sa-
telitarnych są nadal odczuwalne. W 
minionych 70 latach  weszły w życie 
społeczne nowe pokolenia, które nie 
mają świadomości ogromu stalinow-
skich  i hitlerowskich  zbrodni. Istnieje  
także obawa, że nowe pokolenia nie 
będą w stanie pojąć ogromu  zbrod-
ni obu tych totalitaryzmów: represji, 
szkód,  krzywd, poniżenia człowieka. 
Zwłaszcza trudno zrozumieć, ludziom 
na Zachodzie, którzy nie doświadczyli 
bezpośrednio stalinowskich  represji,  
ogromu  zbrodni  sowieckich  

Istnieje uzasadniona obawa, że bę-
dą próby zdominowania tematyki ob-
chodów dotyczącej nazizmu i hitle-
rowskiego faszyzmu, natomiast mniej 
obiektywnie  traktowane będą zbrod-
nie stalinowskie. Może  być np. nad-
miernie eksponowana tematyka hit-
lerowskich obozów koncentracyjnych 
i holokaustu, a pomniejszanie zbrodni 
stalinowskich: obozów koncentracyj-
nych zwanych w sowietach łagrami, 
zsyłek milionów niewinnych ludzi róż-
nych narodowości na Sybir i do innych 
zabójczych dla człowieka miejsc. 

Ofiary stalinizmu, doznawały ok-
rutnych cierpień i krzywd przez kil-
kadziesiąt, a nie przez 6 lat hitlerow-
skiej okupacji. Zmuszane były do za-
bójczej, niewolniczej pracy, więzione w 
łagrach (sowieckich obozach koncen-
tracyjnych), skazywane bez sądów na 
śmierć. Ludzie umierali z wycieńczenia 
pracą, z głodu, chorób i zimna. Zachód 

wie wiele o obozach koncentracyjnych 
i krematoriach hitlerowskich, a nie ma 
pojęcia o istnieniu podobnych w so-
wieckiej Rosji; i tzw. „białych krema-
toriach”, gdzie zabijano ludzi za pomo-
cą mrozu, głodu, chorób i wycięcze-
nia zabójczą pracą, o Sybirze i innych 
miejscach  katowni, gdzie mordowano 
setki tysięcy ludzi, topiono więźniów 
w morzu, rozstrzeliwano tysiące uro-
jonych wrogów, tylko dlatego że  mo-
gliby być potencjalnie niewygodni w 
przyszłości dla Związku Radzieckiego.  
Stalin przesiedlał całe narody, pod róż-

nymi pretekstami lub bez żadnego pre-
tekstu. Wciąż odkrywane są miejsca 
masowych grobów: Katyń, Miednoje, 
Charków to tylko przykładowe miejsca 
masowych mordów sowieckich,  gdzie 
bez sądów wymordowano tysiące pol-
skich oficerów, policjantów pogranicz-
ników, urzędników państwowych, a wi-
ną przez dziesiątki lat próbowano ob-
ciążyć hitlerowców. W odróżnieniu od 
skrupulatnie prowadzonej ewidencji 
zbrodni przez hitlerowski reżim, ofiary 
stalinowskie do dziś są niepoliczalne. 
Szacuje się, że tylko w latach dwudzie-
stych na Ukrainie w czasie wywołane-
go  sztucznie głodu, uśmiercono około 
20 milionów ludzi: starców, chorych, 
kobiet i dzieci.  W XX wieku, w cywilizo-
wanej Europie, na Ukrainie dochodziło 
nawet do kanibalizmu. Silniejsi zjadali 
słabszych, najczęściej bezbronne, ma-
łe dzieci. 

Aleksander Sołżenicyn szacuje, że  w 
okresie stalinowskim, tzn. od 1917 do 
1956 roku wymordowano około 60 
milionów ludzi w Związku Radzieckim 
i w krajach satelitarnych: w Polsce, 
Czechach, na Węgrzech… Dlatego trze-
ba uniknąć jednostronnego wyolbrzy-
miania zbrodni hitlerowskich, a po-
mniejszania win stalinowskich. Trzeba  
umożliwić społeczeństwom Zachodu 
poznanie obiektywnej prawdy o obu 
zbrodniczych systemach. Ukazać 
ogrom zbrodni ludobójstwa, okru-
cieństw stalinowskich, podając fakty, 
dowody, relacje ofiar, które przeży-
ły sowieckie piekło… Komitet Pamięci 
Ofiar Stalinizmu w Polsce, z siedzibą 
we Wrocławiu, posiada  w swoim ar-
chiwum wiele dokumentów i relacji 

utrwalonych w formie pisemnej, fo-
nicznej, video, fotograficznej  stalinow-
skiego ludobójstwa. Oczekuje jednak 
w różnej  formie pomocy. Za zgodą 
organizacji i osób wspierających dzia-
łalność, Komitet będzie informował w 
Internecie i w innych dostępnych mu 
formach. Dokumenty te wymagają jed-
nak rzetelnego opracowania. O ich ja-
kości  i wartości dokumentalnej świad-
czy np. tekst pt. „Bez Nienawiści”, któ-
rego nie można do tej pory upowszech-
nić w państwie, podobno, obywatel-
skim i  „bez cenzury”.  Dokument ten 
jest zbudowany z fragmentów relacji 
ofiar stalinizmu, z przeżyć osobistych 
i cierpień osób najbliższych, zadanych 
na „nieludzkiej” ziemi, w okresie woj-
ny i  w PRL-u. Komitet Pamięci Ofiar 
Stalinizmu zwraca się do niezależnych 
organizacji i osób o postawach obywa-
telskich, patriotycznych, o włączenie 
się do przygotowań uczczenia pamięci 
Ofiar stalinizmu. Nie chodzi bowiem, o 
ów jeden „Dzień Pamięci”, lecz o rze-
telne przygotowanie do przedstawie-
nia prawdy o zbrodniach stalinowskich 
i dotarcie z nią do świadomości no-
wych pokoleń, zwłaszcza społeczeństw 
Zachodnich, które radzi by pomniej-
szyć winy Związku Radzieckiego, bo 
z agresora stał się on sprzymierzeń-
cem Zachodu; ale dopiero, gdy nie-
wdzięczne hitlerowskie Niemcy napad-
ły na niego, niedawnego sojusznika  i 
współinicjatora  II wojny światowej, 
agresją na  Polskę  we wrześniu 1939 
roku. Do czasu pojawienia się  inne-
go obywatelskiego, bardziej sprawne-
go ośrodka koordynującego przygoto-
wania uroczystości, Komitet Pamięci 

Ofiar Stalinizmu, podejmuje się tej 
funkcji, na zasadzie prymus Inter pares 
(pierwszy spośród równych). Komitet 
Ofiar Stalinizmu  Komitet zwraca się do 
wszystkich, którzy mogą wesprzeć jego 
działanie finansowo, rzeczowo, tech-
nicznie, organizacyjnie o  kontakt.

Poparcie patriotyczne wyraża się w 
czynach, a nie w werbalnych deklara-
cjach szczerych chęci. 

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w 
Polsce

tel. (48) 691830350; fax (48) 
7809081

e-mail: stalinizm@wp.pl; pamiecna-
rodu@tlen.pl; skonka.leszek@gmail.
com 

KONTO – Komitet Pamięci Ofiar 
Stalinizmu,  Bank Pocztowy  O/Wrocław 
31 1320 1999 2311 6535 2000 0001 

Adres pocztowy : Leszek Skonka, 50-
046 Wrocław, Sądowa 10/7.

Międzynarodowy Dzień 
Pamięci Ofiar Stalinizmu

Parlament Unii 
Europejskiej większością 
głosów, uchwalił by dzień 
23 sierpnia 2009 roku, był 
obchodzony jako Dzień 
Pamięci Ofiar Nazizmu 
i Stalinizmu. Jest to ze 
wszech miar inicjatywa 
słuszna i potrzebna

©
 La Presse

OCHRONA PRAW I PRACY
Stowarzyszenie no pro t

BEZP ATNE PORADNICTWO PRAWNE

Problemy zwi zane z prac : praca “na czarno” 
– bez umowy, zwolnienie z pracy, praca w 

charakterze opiekunki lub pomocy domowej, 
procedury dyscyplinarne, macierzy stwo, 

odszkodowania.

Poradnictwa udzielaj  wyspecjalizowani adwokaci.

Via Chi gnano n.7, Roma 
Tel.0698186622-366.5315985 
www.tuteladiri elavoro.org
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Z deszczu 
pod rynnę

Myśl 
potężnie 

Ta książka jest dla ciebie, jeśli 
twoje życie jest serią zniweczo-
nych marzeń. Niniejsza książka 
jest również dla ciebie, jeśli w 
ogóle nie masz marzeń. Jest dla 
ciebie, jeśli uwierzyłeś w kłam-
stwo, że nigdy nic nie będziesz 
wart. 
Autor: Ben Carson, Cecil Murphy

Arcyzabawna powieść pełna nieco-
dziennych zbiegów okoliczności i zu-
pełnie nieoczekiwanych zwrotów ak-
cji. Gerri nic się w życiu nie układa. 
Jako jedyna spośród czterech sióstr 
nie skończyła studiów, nie ma dobrzej 
płatnej, stałej pracy, mieszka kątem 
na poddaszu u okropnej ciotki.
Autor: Kirstin GierW
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Od 6 marca do 29 czerwca w salach Ołta-
rza Ojczyzny (Vittoriano) będzie niepo-
dzielnie królował największy mistrz ma-

larski przełomu trzynastego i czternastego wieku 
jakim był artysta florencki, Giotto di Bondone. 

Ponad 150 dzieł - każde najwyższego lotu i bez-
cenne - ukaże ogromny wpływ twórczości Giot-
ta na sztukę późnego średniowiecza. Cimabue, 
Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Arnolfo di 
Cambio i wielu innych artystów tamtych czasów 
tworzyło sztukę w nieustannym dialogu z wielkim 
Toskańczykiem i jego uczniami. Wystawa te rela-
cje zaprezentuje i wyjaśni. 

Z drugiej strony pokaże również jak bardzo 
Giotto był związany z Wiecznym Miastem i jego 
monumentami, jak wiele elementów jego języka 
malarskiego ukształtowanych zostało w dialogu z 
dziełami starożytności rzymskiej. 

WIĘCEJ NA STRONIE: WWW.RZYM.IT.

Wystawa 

“Giotto i XIV wiek”

Wystawa
Najnowsze notowania

O.S.T.R. – O.C.B. 
Kasia Nosowska - OSIECKA
Pectus - PECTUS
Paulla – NIGDY NIE MÓW ZAWSZE MACIEJ 
Lady Gaga - THE FAME
Coma - HIPERTROFIA
Myslovitz – MIŁOŚĆ W CZASACH POPKUL-
TURY
Maria Peszek - MARIA AWARIA
Czesław śpiewa - DEBIUT
Różni wykonawcy – 60 MINUT NA GODZINĘ 
– KULISY SRTEBRNEGO EKRANU 

źródło: www.interia.pl

Pectus
Pectus

Pod koniec lutego br. ukazał się debiutan-
cki album grupy Pectus - zwycięzcy Sopot 
Festival 2008. 
Album zatytułowany po prostu “Pectus” 
promuje piosenka “To co chciałbym ci dać”, 
którą zespół wykonał na Sopot Festivalu 
2008, otrzymując Słowika Publiczności. 

Anna Malczewska

Zwierciadło duszy: oczy

Często okazuje się, że ktoś 
ma jakby nadmiar skóry na 
górnej powiece, co daje efekt 
spadającej powieki, albo nad-
miar dolnej - a to już jest ma-
ło ciekawa poduszeczka. Taki 
efekt spotyka się częściej u 
osób starszych i spowodowa-
ny jest „oderwaniem” naskór-
ka od lekkiego umięśnienia. 
Dlatego okolice oczu należy 
traktować ze szczególną uwa-
gą.

Doskonale zdaję sobie spra-
wę, że z oczami związane są 
również inne problemy - oczy 
opuchnięte, albo z cieniami w 
różnych kolorach. Jedynym i 
skutecznym lekiem na całe zło, 
czyli opuchnięcia i zmęczenie 
oczu - jest wyciąg ze świetlika 
lekarskiego.

Opuchlizna pod oczami naj-
częściej spowodowana jest 
przez zastój limfy w organi-
zmie, ale okazuje się że ciągu 
dnia ta opuchlizna znika.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Istnieje prosty sposób na 

usunięcie tego defektu. Należy 
wykonać sobie masaż ucisko-

wy, oparty na metodzie ma-
sażu shiatsu. Wykonuje się 
po 3 uciski w chwili wyde-
chu w okolicach: wewnętrzna 
część powiek - dość mocno, 
nad łukiem brwiowym - cen-
tralnie ponad źrenicą, oraz w 
okolicach zewnętrznego ką-
ta oka, czyli przy skroniach. 
Dodatkowo, jeśli wykonamy 
po 3 uciski równocześnie pod 
kością policzkową - na wyso-
kości źrenicy - pobudzimy nasz 
zmysł smaku i węchu.

Po kilku dniach limfa powin-
na sama już zacząć pracować 
sprawniej, ale należy pamię-
tać, że skłonność do leniwej 
limfy posiada się, więc nie za-
pominajcie o uciskaniu!!!

Pamiętajcie także, aby spać 
w dobrze wywietrzonym po-
koju, albo przy otwartym ok-
nie.

Drugą niedogodnością, z 
którą spotykają się kobiety, 
to sińce pod oczami, albo za-
czerwienienia. Spowodowane 
są one niestety cieniutkim na-
skórkiem, który uwidacznia 
nasze naczynka krwionośne, 

lub część mięśni. Na tą przy-
padłość niestety nie istnieje 
złoty środek, to już taka uroda 
i należy się z tym pogodzić.

Niedoskonałości związane 
z sińcami lub zaczernieniami 
pod oczami można jednak za-
tuszować. Malując się, takie 
osoby powinny pamiętać by 
nie używać kolorów pochod-
nych od czerwieni. Są to kolo-
ry: fiolety, wrzosy, śliwki, brą-
zy. Jeśli któraś z pań stosuje 
cienie - lepiej zaopatrzyć się 
w cienie rozświetlające, któ-
re właściwie mają w swoim 
składzie kolorystycznym - cień 
neutralny, czyli lekki krem 
lub ecru, a rozświetleniem są 
świetliste srebrne lub złote 
refleksy. Przy makijażu należy 
skupić się na górnej powiece 
i nie podkreślać dolnej cienia-
mi. Polecam wygodną kreskę 
wykonaną makijażem perma-
nentnym, ponieważ w ten spo-
sób będziemy miały pewność, 
że kreska nie rozmaże się, a da 
efekt odcinający się oka od za-
sinionego miejsca. 

Makijaż permanentny na 

górnej powiece jest korzyst-
ny przy opadającej powiece, 
ponieważ wykonuje się go na 
linii rzęs, a to daje efekt za-
gęszczenia rzęs i podkreśla wy-
razistość oka. Natomiast przy 
oczach wielkich, czasem  wy-

pukłych stosuje się linie ey-
elinera nad rzęsami. Taka li-
nia powoduje jakby osadzenie 
zbyt wystającej części w tzw. 
głębi.

Dorota Bylica 
dorrisby@hotmail.com

Są oczy duże, małe, zapadnięte, wyłupiaste, z opadającą powieką, radosne i smutne, jednak o wszystkie 
musimy szczególnie dbać. Nie należy zapominać także o okolicach wokół oczu. 
Powieka dolna  i górna, nie zawiera tkanki tłuszczowej, dlatego też jest cieniutka, łatwo się naciąga i pod-
daje nieustającemu czasowi.

Tak powinna wyglądać idealna linia brwi
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w wersji elektronicznej!

„Nasz Świat” będzie dostarczany w wygodnym 
formacie PDF prosto na Waszą skrzynkę e-mai-
lową.
Roczna prenumerata (23 numery) wynosi 25.00 
euro. 

Wpłaty dokonuje się na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786

intestato a Stranieri in Italia srl
causale: e-abbonamento “Nasz Świat” lub e-pre-

numerta “Nasz Świat”
Na kwicie wpłaty należy podać Wasze dane (imię 

i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

naszświat

PRENUMERATA

Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro.
Wp aty dokonuje si  na poczcie:
conto corrente postale nr 50655786
intestato a Stranieri in Italia srl
causale: abbonamento „Nasz Swiat”
Na kwicie wp aty nale y wpisa  Wasze dane 
(imi  i nazwisko, adres, numer telefonu).

Dodatkowe informacje: 
e-mail: distribuzione@etnomedia.org 
Tel. 06/87410592 fax 06/87410528

Kącik kulinarny 

Mieszkam we Włoszech już od kilkunastu lat i 
w związku z tym, że moi rodzice są już w bardzo 
podeszłym wieku, chciałabym sprowadzić ich tu-
taj. W jaki sposób mogę tego dokonać?

Dorota

Ekspert odpowiada

Szanowna Pani,
W związku z tym, że Pani rodzice są obywatelami pol-

skimi, a tym samym Unii Europejskiej, mogą poruszać 
się po terenie UE bez zbędnych formalności, jeżeli ich 
pobyt nie będzie dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli chcia-
łaby Pani sprowadzić ich do Włoch na stałe to należy 
pamiętać, aby mieli w posiadaniu ważny dokument 
potwierdzający tożsamość (paszport lub polski dowód 
osobisty). Po ich przyjeździe, w przeciągu 48 godzin mu-
si zostać powiadomiona o ich przybyciu policja w miej-
scu Pani zamieszkania (w przypadku, gdy będą z Panią 
mieszkać). Dopiero po upływie trzech miesięcy, otrzy-
mają prawo do wpisania się do rejestru osób zameldo-

wanych w USC w miejscu zamieszkania. Będą mogli jednak tego dokonać pod warunkiem, że zademon-
strują przynależność do członka rodziny, który jest obywatelem Unii Europejskiej.

Aby tego dokonać, wystarczy Pani autocertificazione, w której deklaruje się, że rodzice są na Pani 
utrzymaniu. Do samozaświadczenie będzie Pani musiała dołączyć dokumenty potwierdzające Pani zdol-
ność finansową, mowa tu o zarobkach, które pozwolą na utrzymanie Pani i rodziców. W związku z tym, 
składając dokumenty musi Pani pamiętać o zabraniu ze sobą rozliczenia rocznego lub zaświadczenia o 
zarobkach.

Jeżeli chodzi o zarobki, które pozwolą na utrzymanie Pani i rodziców, muszą one wynieść stawkę zasił-
ku socjalnego pomnożoną przez 2. W roku bieżącym zasiłek socjalny wynosi 5.317,65 euro.

Stranieriinitalia.it

SKŁADNIKI:
- 250 gram mąki,
- szczypta soli,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia do wyrobów 
słonych,
- 16 czarnych oliwek bez pestek,
- 2/3 szklanki parmezanu startego na grubych 
oczkach,
- szklanka mleka,
- 2 jajka.

WYKONANIE:
Mąkę i proszek do pieczenia zmiksować z jajka-
mi. Dodać mleko i sól – zmiksować. Dodać osiem 
oliwek i parmezan – zamieszać.
Ciasto włożyć do papilotek włożonych do formy 
na muffinki. Na wierzch każdej muffinki położyć 
pozostałe osiem oliwek.
Piec przez około pół godziny w piekarniku na-
grzanym do 180°.

Anna Łyczko Borghi 
http://dobrebosmaczne.blogspot.com/

Muffinki z parmezanem 
i czarnymi oliwkami

Wiem, że nic nie 
wiem

Tak naprawdę to nie wiem
Co najważniejsze jest w życiu
Czy szczęście
Czy zdrowie
Czy to, co masz w głowie.

Na pewno ważne jest żeby: nie wpaść do 
dołu i nie zjadać resztek z pańskiego stołu.
Strzec myśli od amoku i wiary w siebie,
jak źrenicę w oku.
Żyć w zgodzie z własnym sumieniem
I nie ozdabiać kłamstwa złotem
I nie drwić
I nie obrzucać błotem.

Stać mocno na nogach
Nie koniecznie atlety
I z głową podniesioną 
Do góry
Godnie dotrzeć 
Do mety.

Małgorzata Romanowicz

POEZJE



Teraz serwis Western Union dostępny 
również w sieci Banku Pekao SA. 

Możesz wysyłać i odbierać pieniądze
w 4 600 placówek w Polsce.

JUŻ 4 600 PLACÓWEKJUŻ 4 600 PLACÓWEK
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W celu otrzymania dalszych informacji 
o serwisie Western Union wejdź na stronę
www.westernunion.com

� +48 22 591 22 24


