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W klinice Mangiagalli w Mediolanie odno-
towano 1700 zabiegów aborcyjnych rocznie. 
Dzięki tej „tragicznej” liczbie, klinika uplasowała 
się na pierwszym miejscu w Lombardii. Według 
dyrektora kliniki, Basilio Tiso, głównym powo-
dem decyzji o poddaniu się zabiegowi usunięcia 
ciąży jest brak pieniędzy.

Z reguły kobiety decydujące się na aborcję 
są samotne, bądź żyją w parach nie mających 
stałego zatrudnienia, czy też są bezrobotnymi. 
Właśnie ta sytuacja sprawia przeważnie, że oso-
by te rezygnują z dzieci, gdyż według nich nie 
mogą sobie na to pozwolić. Według najnow-
szych statystyk okazuje się 12% kobiet, które 
zdecydowały się na usunięcie ciąży to kobiety 
bezrobotne, 3% natomiast jest w trakcie szuka-
nia pracy, 10% to studentki, a 12 % to kobiety 
zajmujące się domem. 

A jak wygląda sprawa cudzoziemek, które de-
cydują się na aborcję? 

Jak podkreślają lekarze, wśród cudzoziemek 
szerzy się natomiast niezbyt bezpieczny domo-
wy proceder aborcji, poprzez przyjmowanie sil-
nych leków, wywołujących poronienie. Nie jest 
to jednak związane z ich złą sytuacją materialną 
lecz obawą przed wydaleniem z Włoch.

opr. Anna Malczewska
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Departament Równych Możliwości 
(Dipartimento per le Pari Opportunità) 
stworzył w 2006 roku  projekt “Arianna”, 
którego głównym celem jest walka z 
przemocą, zarówno w domu jak i poza. 

Coraz więcej Włoszek 
decyduje się 
na aborcję
Kryzys ekonomiczny powodem decyzji o aborcji. Listy kobiet 
oczekujących na przeprowadzenie zabiegu usunięcia ciąży w pry-
watnych klinikach wydaje się nie mieć końca  - podał dziennik „La 
Repubblica”.

Nie czekaj! 
Zadzwoń pod 1522

Twórcom projektu zależało także na stworzeniu ogólno-
krajowej linii przeciw przemocy. W związku z tym powstał 
specjalny numer: 1522, pod który mogą zadzwonić kobie-
ty, ofiary przemocy.

Numer 1522 jest bezpłatny i odpowiada 24 godziny na 
dobę przez 365 dni w roku. Można pod niego zadzwonić 
zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego. W 
chwili obecnej operatorzy odpowiadają w języku włoskim, 
angielskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim.

Kim są operatorzy?
Operatorzy są osobami specjalnie przygotowanymi do 

wysłuchania, a przede wszystkim do udzielenia cennych 
informacji na temat struktur publicznych i prywatnych, 
gdzie ofiary przemocy mogą zgłosić się o pomoc. 

W wielu miastach powstała tzw. bezpośrednia linia, 
dzięki której kobiety dzwoniące pod numer 1522 przełą-
czane są do ośrodków przeciw przemocy. 

opr. Anna Malczewska

Rzym – Belpaese? Ależ 
skąd, Włochy dla imigrantów 
to przede wszystkim biuro-
kracja i dyskryminacja. Jest 
to rezultat sondażu przepro-
wadzonego przez największy 
portal dla nowych obywateli 
Stranieriinitalia.it.

Na pytanie: “Jakie słowo 
kojarzy ci się z Włochami” 
internauci mogli wybrać 
spośród 12 opcji: gościnna, 
piękna, mieszkanie, zła, nie-
legalność, radość, nostal-
gia, dająca możliowści, per-
messo di soggiorno, policja, 
złość, rasizm.

Sondaż skierowany był do 
imigrantów i wzięło w nim 
udział prawie 10.000 osób. 
Niestety wyniki nie są za-
dowalające. Na początku li-
sty, spośród słów, które ko-
jarzą nam się z Italią znalazły 
się “permesso di soggiorno”, 
na które głosowało 3339 
internautów ( 34,2%) oraz 
“rasizm” - 2774. I pomimo 
962 głosów (9,9%) na słowo 
“piękna”, jako ostatnie wy-
mieniono “radość” - 71.

Nie należy dziwić się tym 
wynikom, ponieważ jak do-
brze wiemy, otrzymanie per-

messo di soggiorno wiąże się 
z ogromną biurokracją. Wielu 
internautów pozostawiło ko-
mentarze, w których tłuma-
czy ich wybór. “Permesso, 
aby je otrzymać należy czę-
sto czekać prawie rok. Poza 
tym za każdym razem kiedy 
muszę je odnowić, wymaga-
ne są dodatkowe dokumen-
ty. Włochy komplikują nam i 
tak już trudne tu życie”.

Niestety nie tylko biuro-
kracja powoduje, że imi-
granci czują się obywatela-
mi drugiej kategorii. Rasizm, 
czyli ogólna nienawiść  do 

danej nacji powoduje po-
dobne efekty. „Tutaj wszy-
scy imigranci to gwałciciele 
i kryminaliści. Każdego dnia 
mówią, że musimy opuścić 
Włochy i że nie należy mieć 
nad nami listości”. „Traktują 
nas jak psy, wykorzystują 
do ostatniej kropli potu - to 
jest rasizm”. „Włosi myślą, 
że są lepsi od nas, ale zapo-
minają, że wielu imigrantów 
zna conajmniej 2-3 języki i 
ma ukończone studia, co za 
piękny kraj...”.

Elvio Pasca

Włochy kojarzą się przede 
wszystkim z permesso di 
soggiorno i rasizmem
Sondaż Stranieriinitalia.it na temat słów, które kojarzą się nam z 
Włochami. Na ostatnim miejscu uplasowała się „radość”.
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Esente da Bollo per uso elettorale
Al Sig. SINDACO
del Comune di 

SCRIVERE IN STAMPATELLO
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Il/La sottoscritto/a ________________________________ __________
__________________
(cognome) (nome)
nato/a a___________________________________________ il ______
____________________

cittadino/a comunitario/a, in relazione all’art. 1 del Decreto Legislativo 12 
aprile 1996, n. 197, 

CHIEDE

- di essere ammesso/a al voto per la elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 07 giugno 2009;
- di essere iscritto/a nelle apposite liste aggiunte.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di essere cittadino/a _____________________________;

di essere residente in codesto Comune ___________________________
_____________________

dal _____________; Via/P.za ___________________________________
____________________

ovvero di aver richiesto in data ________________________ l’iscrizione 
anagrafica nel comune in Via/P.za_________________________________
_______________________________;

che l’indirizzo nello Stato di origine è _____________________________
____________;

di essere elettore/elettrice nel proprio Paese;
che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario, penale o civile che 
comporti, per il suo Stato d’origine, la perdita dell’elettorato attivo.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa

………………………, lì ………………………

______________________________(firma)
allegare fotocopia del documento di identità ________________________
__________________________ (estremi documento)
telefono: _____________________________

ŻYĆ WE WŁOSZECH
©
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I ty możesz głosować!
Zgodnie z dyrektywą 94/80/CE z 19 grudnia 1994 roku wszyscy 
obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący w jednym z państw 
należącym do Unii Europejskiej i nie będący obywatelem danego 
państwa mają prawo do wzięcia czynnego oraz biernego 
udziału w wyborach administracyjnych.

W dniach 6 i 7 czerwca br. oprócz wyborów do Parlamentu Europejskiego odbędą się 
także wybory administracyjne. Wszystkie osoby, które nie posiadają jeszcze „tessera elet-
torale” i które chcą wziąć w nich udział, muszą zapisać się na listy dodatkowe, czyli „liste 
aggiunte”.

Podanie o wpisanie na listy dodatkowe należy zaadresować przesłać do Burmistrza mia-
sta, w którym jesteśmy zameldowani. Podanie można dostarczyć osobiście lub przesłać 
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli wysyłamy podanie listem poleconym 
należy pamiętać o dołączeniu do niego fotokopi ważnego dokumentu tożsamości. Po wpi-
saniu na listy dodatkowe, otrzymamy na adres domowy „tessera elettorale”.

Aby móc wziąć udział w najbliższych wyborach administracyjnych, należy przesłać poda-
nie najpóźniej do 28 kwietnia br.

Anna Malczewska

Wybory administracyjne

Aby dokonać wpłaty można  użyć 
blankietów wpłat przesłanych przez 
INPS do pracodawcy. Jeżeli nasz 
pracodawca nie otrzymał blankie-
tów, może zgłosić się po nie w 
biurze INPS w miejscu zamieszka-
nia lub poprosić o nie telefonicz-
nie dzwoniąc pod numer telefonu: 
803164. Wpłaty na składki na ubez-
pieczenie społeczne można rów-
nież opłacić on-line wchodząc na 
stronę www.inps.it.

Wysokość składki uzależniona 
jest od wynagrodzenia pracownika 
oraz jego godzin pracy.

W przypadku zatrudnienia pra-
cownika na 24 godziny tygodnio-
wo, składki naliczane są na trzy 
sposoby:

    - wynagrodzenie godzinne do 
7,17 €: wysokość składki wynosi 
1,33 € (z czego 0,32 € wpłaca pra-
cownik);

    - wynagrodzenie godzinne po-
wyżej 7,17 € i do 8,75 €: 1,50 € (z 
czego 0,36 € wpłaca pracownik);

    - wynagrodzenie godzinne po-
wyżej 8,75 €: 1,83 € (z czego 0,44 € 
wpłaca pracownik). 

W przypadku, gdy pracownik 
pracuje 25 lub więcej godzin u te-
go samego pracodawcy wysokość 
składki godzinnej wynosi 0,97 € (z 
czego 0,23 € wpłaca pracownik). W 
roku bieżącym, składki na ubezpie-
czenie społeczne z lub bez CUAF, 
czyli składki pracowników spowi-
nowaconych z pracodawcą zostały 
zrównane. 

Pracodawca musi wpłacić całko-
witą sumę składki, włącznie z sumą 
opłacaną przez pracownika. Suma 
ta może zostać odjęta z „busta pa-
ga”.

Stranieri in Italia

Pamiętaj o składkachNajczęstsze pytania
Czy na listy wyborców należy wpisywać się przed każdymi wyborami do 

Parlamentu Europejskiego lub administracyjnymi?
Obywatele UE, którzy zostali wpisani na listy wyborców w kraju zamieszkania, 

pozostają na tych listach, dopóki spełniają wymogi wykonywania prawa do gło-
sowania. Jeśli zostali wpisani na listy na własne żądanie, mogą również na własne 
żądanie być z niej usunięci.

Kto ma prawo do głosowania w wyborach administracyjnych?
Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele UE, którzy ukończyli 18 rok życia 

i którym nie zostało odebrane prawo do głosowania. 

Nie rozumiem potrzeby brania udziału we włoskich wyborach administracyj-
nych, przecież wielu z nas, szczególnie kobiet zatrudnionych w charakterze pomo-
cy domowych tak naprawdę nic nie obchodzi kto zostanie wybrany. Czy branie 
udziału jest tak bardzo ważne?

Prawo do brania udziału w wyborach administracyjnych dla nas Polaków i oby-
wateli UE jest bardzo ważne, ponieważ niestety nie wszyscy Włosi wiedzą tak na-
prawdę, że Polska jest w Unii Europejskiej. Poza tym niestety nasi rodacy umieją 
tylko narzekać, nie wiedząc że właśnie poprzez wzięcie czynne i bierne w wybo-
rach daje nam możliwość wywalczenia wielu praw, które do tej pory nie przysłu-
gują obywatelelom UE nie będącym obywatelami Włoch. Można tu przytoczyć 
przykład z Londynu, kiedy to przed ostatnimi wyborami administracyjnymi, kan-
dydat na Prezydenta Londynu obiecał Polakom, że jeżeli przejdzie jego kandyda-
tura, także dzięki głosowaniu naszych rodaków, polscy kierowcy będą mogli jeź-
dzić na miejskich autobusach. Gordon Brown został Burmistrzem Londynu, a nasi 
bardzo dobrzy kierowcy jeżdżą na londyńskich autobusach. To tylko jeden z wielu 
przykładów, ale tylko dzięki braniu czynnego udziału w życiu społecznym danego 
miasta staniemy się prawdziwymi obywatelami UE zamieszkującymi w jednym z 
państw członkowskich.

Do 10 kwietnia br. 
należy wpłacić składki 
INPS za pierwszy 
kwartał styczeń-marzec 
2009.
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Masz problem? 
Skonsultuj się z naszymi 
ekspertami

Rzym – Iscrizzione anagrafi-
ca, tessera sanitaria, łączenie ro-
dzin... Aby otrzymać odpowiedź 
na nurtujące nas pytania wystar-
czy kliknąć myszką.

Już ponad 9000 tysięcy inter-
nautów skorzystało z pomocy na-
szych ekspertów, którzy każdego 
dnia odpowiadają na najbardziej 
nurtujące pytania związane prze-
de wszystkim z życiem i pracą we 
Włoszech. 

Wszyscy czytelnicy mogą teraz 
znaleźć odpowiedź na pytania 
wchodząc na forum, które po-
wstało z myślą o nich. Pomocną 
dłoń w rozwiązaniu problemów 
podadzą im osoby wyspecjalizo-
wane w kwestiach imigracyjnych.

Forum podzielone zostało na 
rubryki tematyczne. 

Ideą forum jest stworzenie 
swego rodzaju banku danych py-
tań i odpowiedzi, z których będą 
mogli skorzystać wszyscy.

„W ostatnich latach odpowie-
dzieliśmy na telefony ponad 100 
tys. osób. Nasza infolinia była 
płatna, jednak dzięki internetowi 
to się zmieniło i każdy internauta 
może otrzymać odpowiedź bez-

płatnie” – powiedział Gianluca 
Luciano, administrator pełno-
mocny wydawnictwa Stranieri in 
Italia.

W związku z tym, że jeszcze 
do dzisiaj nie powstała oddziel-
na rubryka dla obywateli Unii 
Europejskiej namawiamy wszyst-
kich, by przy tytule postu wpisy-

wać zawsze hasło CITTADINI UE, 
w ten sposób wszyscy będziemy 
mogli znaleźć odpowiedzi na za-
dane pytania.Nie zwlekaj, wejdź 
na www.stranieriinitalia.it i zalo-
guj się na forum stworzonym z 
myślą o nas.

Stranieri in Italia

Ile czasu spędzają 
Włosi w korkach?

Z raportu ogłoszonego przez “Corriere della Sera”, 
wynika że aż 227 godzin stoi przeciętnie w cią-
gu roku w korkach ulicznych mieszkaniec Rzymu 
– podała PAP. 
Wieczne Miasto  z powodu “wiecznie zabloko-
wanych ulic” bije pod tym względem wszelkie 
rekordy. 
Na drugim miejscu w rankingu 10 najbardziej za-
korkowanych włoskich miast znajduje się Palermo, 
gdzie mieszkańcy tracą rocznie 139 godzin. 123 
godziny spędza średnio w korkach mieszkaniec 
Neapolu, a 116 godzin - Florencji. 
O tym, jak trudno poruszać się samochodem po 
włoskich miastach świadczy także inna opub-
likowana w gazecie tabela, dotycząca średniej 
prędkości jazdy po ulicach. Najwolniej, ze średnią 
prędkością 16 kilometrów na godzinę jeździ się po 
Neapolu. W Palermo prędkość ta wynosi 19 km na 
godzinę, a w Rzymie - 27 km na godzinę. 

Rzym – Kryzys ekonomiczny za-
trzymał boom mieszkaniowy. W 
związku z trudnościami związany-
mi z otrzymaniem kredytu miesz-
kaniowego oraz niepewność w 
utrzymaniu miejsca pracy, coraz 
mniej osób decyduje się na za-
kup nieruchomości.
Z pierwszego obserwiatorium 
na temat imigrantów i mieszkań 
2009 przeprowadzonego przez 
Instytut Scenari Immobiliari wy-
nika, że w 2008 roku sporządzo-
no mniej o 23,7% umów kupna-
sprzedaży w porównaniu z 2007. 
Okazało się ponadto, że ceny 
nieruchomości spadły średnio ze 
124 tys. euro na 113 tys.
Przewidywania rynku nierucho-
mości na koniec bieżącego roku 
są jeszcze bardziej pesymistycz-
ne. Według Scenari immobiliari 
ceny mieszkań mogą spaść, ale 
spadną także do około 90 tysię-
cy transakcje związane z kupno-
sprzedażą.
“Jeżeli chodzi o imigrantów –  
czytamy w raporcie – procedury 
związane z otrzymaniem kredy-

tów mieszkaniowych jest o wiele 
bardziej restrykcyjna w porów-
naniu z wymogami postawiony-
mi Włochom”.
Którzy imigranci decydują się 
na zakup nieruchomości na 
Półwyspie Apenińskim?

Na pierwszym miejscu uplasowa-
li się obywatele z Europy wschod-
niej (38%), na drugim nato-
miast Hindusi (21%)  i Chińczycy 
(16,5%). 
 

Stranieri in Italia

Imigranci nie kupują 
mieszkań
W związku z kryzysem ekonomicznym coraz mniej osób decyduje się na 
zakup mieszkania.

Da boom a sboom

Książki w języku 
polskim w rzymskich 
bibliotekach

W czterech rzymskich bibliotekach zostały otwar-
te sekcje z książkami w języku polskim. Czytelnicy 
znjadą tam: beletrystykę polską i zagraniczną dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Aby móc wypo-
życzyć książki, należy zapisać się do biblioteki.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.
bibliotechediroma.it

Rzymskie biuro 
pomocy rodzinom

W X Municipio na via Tuscolana 1003 działa cen-
trum wielousługowe o nazwie „Logos Famiglia e 
Minori”. Centrum oferuje pomoc prawną, psycho-
logiczną oraz socjalną wszystkim rodzinom.
Głównym celem biura jest zapewnienie pełnej 
opieki nieletnim . zarówno Włochom jak i cudzo-
ziemcom.
Szczegółowe informacje dotyczące centrum znaj-
dują się na stronie internetowej www.comune.
roma.it

W Mediolanie istnieją 
cztery dodatkowe 
okienka, gdzie można 
się zameldować

Gmina Mediolanu, aby ułatwić życie cudzo-
ziemcom stworzyła dodatkowe okienka: na via 
Ungheria 29, via Paravia 26, via Bovisasca 173 i 
na via Boifava 17.
Okienka otwarte są od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz od 14:30 do 
15:30.
Biura obsługują petentów, którzy wcześniej umó-
wili się na spotkanie poprzez internet. Aby umó-
wić się na spotkanie należy wejść na stronę: www.
comune.milano.it, następnie wybrać „Servizi on 
line”, gdzie należy się zalogować, a następnie 
przejść do rubryki „Servizi Anagrafici” i „Residenza 
per Stranieri”.

ŻYĆ WE WŁOSZECH



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 24 maja 2009 roku. 

Wystarczy 10 centów, aby poczuć się w domu

NIE TWÓRZ GRANIC DLA TWOJEGO GŁOSU.
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„Moim zdaniem Polakom 
brakuje ośrodków, w których 
mogliby się spotykać i dysku-
tować o realiach swego ży-
cia w Szkocji. Dzięki klubowi 
Polacy będą mogli spotkać się 
ze mną lub z innym przedsta-
wicielem władzy i porozma-
wiać o życiu tutaj, wymienić 
uwagi przedstawić pomysły. 
Spotkania będą się odbywać 
raz w miesiącu” – mówi parla-
mentarzysta.

Kirkcaldy jest jednym z naj-
większych skupisk polonij-
nych w Szkocji. Polsko-Szkocka 
Grupa, która zawiązała się 
w tym mieście, nie ma jesz-
cze stałej siedziby, ma za to 
stronę internetową, na któ-
rej umieszczane są ogłoszenia 
i tłumaczenia najważniejsze 
treści dzienników parlamen-
tarnych. Ze strony możemy się 
po polsku m.in. dowiedzieć jak 
otrzymać pomoc finansową od 
urzędów.

Profesor Harvie, który wsła-
wił się ostatnio pomysłem de-
baty o stylu ubierania szkockiej 
młodzieży, do uczestnictwa w 

dyskusjach zaprasza również 
Szkotów. „Żyjemy obok siebie, 
warto abyśmy również więcej 
o sobie wiedzieli, dlatego trze-

ba zacząć się poznawać, wy-
mieniać informacje i opinie” 
– mówi profesor. 

D.K.

Spada produkcja 
w Unii

Komunikat Eurostatu (z dnia 
20 marca br.) o produkcji w UE 
w styczniu 2009 roku zaskoczył 
analityków. 

Ekonomiści ankietowani 
przez Reutersa spodziewali 
się spadku produkcji o 15 do 
15,5%, tymczasem spadek ten 
wyniósł 17,3% i jest najwięk-
szy od 1990 roku. Dramatyczny 
spadek produkcji wystąpił w: 
Estonii – 26,8%, na Łotwie – 
23,9%, w Szwecji – 21,1%, na 
Węgrzech – 21% i w Hiszpanii 
20,2%. 

Największa gospodarka 
Europy – Niemcy, hamuje rów-
nie silnie. Produkcja ogółem 
zmalała o 19,1%, a produkcja 
dóbr inwestycyjnych o 21,4%.

Wielu ekonomistów, w tym 

szef federacji niemieckiego 
przemysłu Hans-Peter Keitel 
twierdzi, że problem dopiero 
się rozpoczyna, a mówienie o 
szybkim wyjściu z kryzysu jest 

zwykłą iluzją. 
Włochy ze spadkiem pro-

dukcji 16,7%, Polska ze spad-
kiem 12,8% i Wielka Brytania 
ze spadkiem 11,9%, należą do 
grupy krajów, w których spo-
wolnienie gospodarcze nastę-

puje najwolniej.
Spadek produkcji pociąga za 

sobą masowe zwolnienia pra-
cowników. Analitycy szacują, 
że w tym roku w całej Unii pra-
cę może stracić 4,5 mln osób, 
to więcej niż łączna populacja 
Estonii i Łotwy.

Na poprawę sytuacji mogą 
wpłynąć decyzje Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC), któ-
ry powinien obniżyć stopy pro-
centowe z 1,5 do 1% i wspierać 
przedsiębiorstwa przez wykup 
obligacji krótkoterminowych. 

Analitycy spodziewają się, że 
te decyzje zostaną podjęte na 
najbliższym posiedzeniu władz 
EBC w dniu 04 kwietnia br.

Irena Wachowska

Komunikat Eurostatu (z dnia 20 marca br.) o produkcji w UE w 
styczniu 2009 roku zaskoczył analityków. Ekonomiści ankietowani 
przez Reutersa spodziewali się spadku produkcji od 15 do 15,5%, 
tymczasem spadek ten wyniósł 17,3% i jest największy od 1990 r.

Spadek produkcji 
pociąga za sobą 
masowe zwolnienia 
pracowników. 

Włochy, Polska i Wielka Brytania 
należą do grupy krajów, w których 

spowolnienie gospodarcze następuje 
najwolniej.
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W 1979 roku Unia Europejska 
tzw. Dyrektywę Ptasią, czyli 
prawo mające na celu ochronę 
najbardziej zagrożonych wygi-
nięciem gatunków ptaków. W 
maju 1992 roku prawo to uzu-
pełniła Dyrektywa Siedliskowa, 
której celem jest ochrona in-
nych zagrożonych wyginięciem 
zwierząt i ich siedlisk.  Obie 
dyrektywy stworzył jednolity 
system Natura 2000.

Każde państwo członkowskie 
Unii ma obowiązek wyznaczyć 
tereny, których charakterysty-
kę określają obie dyrektywy. 
Wyznaczone obszary ochrony 
ptaków i siedlisk, poszczegól-

ne kraje zgłaszają do Komisji 
Europejskiej. Po zarejestro-
waniu zgłoszonych obszarów 
przez Komisję Europejską pod-
legają one prawnej ochronie 
odpowiednich instytucji unij-
nych.

Wyznaczenie terenów syste-
mu Natura 2000 ich ochrona 
i utrzymanie należy do obo-
wiązków państwa, na terenie 
którego obszary te występują. 

System Natura 2000 jest 
prawnie zabezpieczoną działal-
nością mającą na celu ochro-
nę europejskiego dziedzictwa 
przyrodniczego.

Danuta Wojtaszczyk

Czym jest Natura 
2000? 

w tym roku w całej Unii pracę może stracić 4,5 mln osób

Chris Harvie, poseł Szkockiej Partii Narodowej założył w Kirk-
caldy polsko-szkocki klub dyskusyjny

Szkot zakłada polski 
klub dyskusyjny

Polacy remontujący okręty Królewskiej Marynarki Wojennej w 
stoczni Cammell Laird w hrabstwie Merseyside stali się kością nie-
zgody między miejscowymi bezrobotnymi, a firmą remontową 
Trimline – podaje serwis liverpoolecho.co.uk. 
Bezrobotnym nie podoba się, że firma zatrudniła Polaków, a nie 
ich. Tłumaczenia Trimline o braku specjalistów w okolicy uważają 
za kpinę. „Niektórym z nas w grudniu skończyły się kontrakty. Jeśli 
mogliśmy wtedy pracować, to znaczy, że mamy kwalifikacje” – ar-
gumentują.
Awanturę podsyca fakt, że prace wykonywane są w ramach kon-
traktu rządowego 

D.K.

Awantura o polskich 
stoczniowców
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...I WYBRANE PRZYK ADY NASZEGO ASORTYMENTU...I WYBRANE PRZYK ADY NASZEGO ASORTYMENTU

EUROSPIN NAJW KSZA SIE  SKLEPÓW DISCOUNT WE W OSZECH Z PONAD 750 PUNKTAMI SPRZEDA Y
ABY ZNALE  PUNKT SPRZEDA Y NAJBLI EJ TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ODWIED  STRON  WWW.EUROSPIN.ITABY ZNALE  PUNKT SPRZEDA Y NAJBLI EJ TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ODWIED  STRON  WWW.EUROSPIN.IT

OD 30 MARCA DO 11 KWIETNIA

Cukierki w pude ku 
Cambridge
ró ne smaki
200 g
5,45 euro za kg

Kremowy jogurt 
owocowy
ró ne smaki
1.000 g

Filety rybne z Cierni    
400 g 10,25 euro za kg.

ra
z 

c

P yn do p ukania 
tkanin
Koncentrat
750 ml 
1,32 euro za litr

33,69,69 00,9911,0911,99
cad.cad.cad.cad. cad.cad.

MRO ONE

oso  czerwony
typu sockeye Alaska
100 g 29,90 euro za kg

3,39

ia
 z

 p
o

P yn do mycia pod óg 
ze spirytusem
1.500 ml
0,46 euro za litr

Filety rybne z G adzicy  
500 g 8,54 za kg

MRO ONE

6,39Sa atka morska z 
warzywami
2 x 500 g

55,69,69 22,99,99
M

22,99,99

3,99

00,69,69

0,85

ŻYĆ W UE

Szkocki rząd opublikował dane, 
z których wynika, że w szkołach 
edynburskich mówi się aż 90 języ-
kami. Do najpopularniejszych po-
za angielskim należą polski, urdu i 
pendżabski.

W szkołach miejskich liczba 
dzieci niemówiąca po angielsku 
jako w pierwszym języku wynosi 
3996, co oznacza, że jest ich o po-
nad 500 więcej niż w roku 2007. 

Wzrost ten ma związek z rosną-
cą liczbą azylantów i uciekinierów, 
która w ostatnim roku zwiększy-
ła się ponad dwukrotnie – z 32 
do 84.

Od 2004 roku liczba uczniów 
pobierających dodatkowe nauki w 
ramach akcji “Angielski – Drugi 
Język” (English as an Additional 
Language - EAL) wzrosła w mie-
ście o ponad 50%.

D.K.

W Edynburskich 
szkołach 
rozbrzmiewa 
90 języków

Autorzy dokumentu okre-
ślają jako ekstremistę każde-
go, kto „ma poglądy sprzecz-
ne z wartościami brytyjskimi”. 

Chodzi o osoby, które popie-
rają szariat (doktrynę muzuł-
mańskiego życia), wierzą w 
zbrojny opór muzułmanów, 

w tym opór Palestyńczyków 
wobec Izraela, albo zgadzają 
się z opinią, że homoseksua-
lizm to grzech.

Przeciwnicy zaostrzenia 
antyterrorystycznych przepi-
sów zwracają uwagę, że na 
Wyspach niewiele będzie 
muzułmanów, którzy nie 
popadną pod którąś kate-
gorię. Oznacza to, że wszy-
scy mieszkający w Wielkiej 
Brytanii wyznawcy Allaha 
mogą zostać uznani za eks-
tremistów.

Inayat Bunglawala, by-
ły rzecznik Muzułmańskiej 
Rady Wielkiej Brytanii uwa-
ża, że nowe przepisy wyeli-
minują ze społeczeństwa 
prawie wszystkich muzuł-
manów. Przyniesie to efekt 
odwrotny od oczekiwanego. 

„Walka 2” zamiast łagodzić 
sytuację w środowiskach is-
lamskich, spowoduje jej za-
ostrzenie i rozwijać będzie 
postawy radykalne.

17 lutego Międzynarodowa 
Komisja Prawników (organi-
zacja pozarządowa) z siedzi-
bą w Genewie, ogłosiła ra-
port o walce z terroryzmem. 
Dokument zawiera krytykę 
rządów Wielkiej Brytanii i 
USA stwierdzając: „W tak li-
beralnych demokracjach sto-
sowane środki antyterrory-
styczne często są niezgodne 
z prawem i naruszają prawa 
człowieka”. 

Może upowszechnienie to-
lerancji jest drogą do uspo-
kojenia nastrojów w środo-
wiskach muzułmańskich?

D.W.

W 2003 roku brytyjski rząd uchwalił strategię zwalczania terroryzmu na Wy-
spach o nazwie „Walka”. Wiosną ma być ogłoszona nowa wersja tego progra-
mu o nazwie „Walka 2”. Do mediów przeciekły główne założenia nowej strate-
gii i wywołały publiczną polemikę. Kością niezgody jest proponowane w nowej 
strategii określenie ekstremisty. 

Londyn przeciwko 
muzułmanom 
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WIADOMOŚCI O ZAGINIONYCH 
PROSIMY PRZEKAZYWAĆ 
DO FUNDACJI ITAKA 
tel: 0048/226547070

e-mail: itaka@itaka.org.pl 
Więcej informacji na

www.zaginieni.pl

Rozpoczął się proces przeciwko 
Polakowi, który porwał dzieci 

O porwaniu dzieci przez Marka Sz., głośno było w radiu 
i w telewizji, a w San Marino sprawa urosła do rangi pań-
stwowej.

11 sierpnia 2006 roku, Jodelka Valenzuela, 34-letnia 
obywatelka Dominikany, kiedy wróciła do domu po pracy, 
nie zastała w nim, ani męża, z którym była na etapie sepa-
racji, ani córeczek.  

Jak się okazało, Marek Sz., spakował kilka osobistych rze-
czy, zabrał ze sobą 19 miesięczne bliźnięta (syna i córeczkę) 
i ulotnił się. Zdesperowana matka postanowiła pojechać 
do Polski, przekonana, że właśnie tam odnajdzie dzieci. 

Przez kilka miesięcy próbowała nawiązać kontakt z mężem 
i dowiedzieć się gdzie ukrył bliźnięta. Aby uniemożliwić jej 
kontakt z dziećmi ciężko ją pobito. 30 stycznia br., z po-
mocą polskiej policji udało jej się odnaleźć męża. Spotkała 
go spacerującego po ulicy z dziećmi. Udało jej się wyrwać 
z rąk męża synka. Marek Sz., uciekł natomiast z córeczką. 
Policja wydała europejski nakaz aresztowania Marka Sz, 
oskarżonego przez prawo polskie o porwanie. 

 Mężczyzna uciekł z dziewczynka do Włoch. W podroży 
porywaczowi towarzyszyła mu matka, Janina. Po dwóch 
latach od porwania, w sierpniu ubiegłego roku, porywa-
cza namierzyła prywatna agencja detektywistyczna z San 
Marino, która bezpłatnie zdecydowała się pomóc matce w 
odzyskaniu dziecka. Detektywi odkryli, że mężczyzna ukry-
wał się wraz z matką i córeczką w domu niedaleko Pisy. 
Okazało się też, że mężczyzna pracował jako pizzaiolo w 
jedenej z lokalnych restauracji.

29 sierpnia ubiegłego roku, detektywi w czasie, kiedy 
mężczyzna przebywał w pracy, udali się do domu, w któ-
rym ukrywał dziewczynkę. Z trudem udało im się odebrać 
dziecko, gdyż matka porywacza, na widok detektywów 
próbowała ucieczki z wszelka cenę, włącznie z próbą rzu-
cenia się z dzieckiem na ręku z okna. Udało się ją jednak 
zatrzymać i odebrać dziewczynkę. Detektywi postanowili 
poczekać na powrót Marka Sz. z pracy. Nie mogli go jednak 
aresztować, gdyż w  świetle włoskiego prawa, mężczyźnie 
można postawić jedynie zarzut uprowadzenia nieletniej, a 
nie porwania, jak określa tę samą sytuację prawo polskie. 

Dziecko zostało oddane matce. 25 marca br. w Rimini 
Marek Sz. Stanął wreszcie przed sądem. 

Danuta Wojtaszczyk

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

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ

MARIA BŹDZIUCH

45 lat
Wzrost: 158 cm
Oczy: niebieskie
Znaki szczególne: 
braki w uzębieniu
Ostatnie miejsce 
pobytu: Neapol / 
Włochy
Data zaginięcia: 5 
czerwca 2003 r.

Pani Maria wyjechała do Włoch do pra-
cy razem z bratem. Od czerwca 2003 ro-
ku nie kontaktuje się z rodziną.

ADAM JERZY KOCHAŃSKI

50 lat
Wzrost: 172 cm
Oczy: piwne
Znaki szczególne: 
brak
Ostatnie miejsce po-
bytu: Włochy
Data zaginięcia: 15 
styczeń 2004 r.
W lipcu 2003 roku 
Pan Adam wyjechał 

do Włoch do pracy przy zbiorach.  Od 15 
stycznia 2004 roku nie kontaktuje się z 
rodziną.

MARZENA ANNA SZCZUREK

33 lata
Wzrost: 173 cm
Oczy: szare
Znaki szczególne: 
ślady po trądziku na 
twarzy i na plecach
Ostatnie miejsce po-
bytu: San Giuseppe / 
Włochy

Data zaginięcia: październik 2003 r.

JOLANTA URSZULA 
MIELNIKIEWICZ 

59 lat
Wzrost: 156 cm
Oczy: niebieskie
Znaki szczególne: 
brak
Ostatnie miejsce 
pobytu: Neapol / 
Włochy

Data zaginięcia: 
Grudzień 2003 r.

Polska opiekunka z dzieckiem 
wyrzucona z pracy 

O kolejnym przypadku wy-
rzucenia z pracy polskiej opie-
kunki przez rodzinę z Sycylii 
bez wypłacenia jej części na-
leżnych pieniędzy poinfor-
mował konsul RP w Katanii 
Gerard Pokruszyński – dono-
si PAP. 

Polka z 5-letnim dzieckiem 
została pozostawiona przez 
byłych pracodawców przed 
siedzibą Caritas w tym sycylij-
skim mieście – podała Polska 
Agencja Prasowa. 

Zrozpaczoną kobietą za-
opiekował się nasz Konsulat  
w Katanii. 

Polski konsul wyraził opi-
nię, że zjawisko wyrzucania 
z pracy polskich opiekunek 
oraz ich oszukiwania i niewy-

płacania zarobków przybiera 
masowe zjawisko i to nie tylko 
na Sycylii, bo - jak powiedział 
- otrzymuje na ten temat syg-
nały także z innych rejonów z 
Włoch; ostatni z Toskanii. 

Od początku tego roku kon-
sulat w Katanii udzielił już po-
mocy kilkunastu kobietom, 
które zostały z dnia na dzień 
wyrzucone z pracy we wło-
skich rodzinach, gdzie opie-
kowały się starszymi ludźmi, 
i nie otrzymały pieniędzy za 
swą pracę. 

Polski konsul powiedziała 
PAP, że interweniuje w każ-
dym zasygnalizowanym przy-
padku i, jak stwierdził, są to 
interwencje bardzo skutecz-
ne. 

Rimini – 25 marca br. rozpoczął się proces przeciwko Markowi Sz., 31-letniemu Po-
lakowi, który trzy lata temu porwał własne dzieci – bliźnięta. 

Poszedł zgłosić 
zagubienie dokumentów 
– został aresztowany 

Reggio Kalabria – 25 marca br.  włoska policja zatrzymała 
Bogdana Z., poszukiwanego listem gończym przez polski wymiar 
sprawiedliwości. Mężczyzna stawił się na komisariat w Reggio 
Kalabria w celu zgłoszenia zagubienia dokumentów tożsamości. 
Funkcjonariusze po ustaleniu tożsamości mężczyzny odkryli, że 
jest poszukiwany przez prawo za pobicie. Polak został osadzony 
w areszcie w więzieniu San Pietro dw Reggio Kalabria. 
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Cztery lata temu 2 kwietnia...
2 kwietnia br. minęło 4 lata od śmierci Papieża Polaka. W czasie agonii, 
śmierci i pogrzebu byliśmy świadkami wielkiej manifestacji szacunku, przy-
wiązania i miłości do Jana Pawła II. Była to niespotykana eksplozja miłości 
do osoby zmarłego Papieża, nie tylko wśród katolików, ale również wśród 
wiernych innych chrześcijańskich kościołów i wspólnot kościelnych, nie-
ochrzczonych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. 

Mam 26 lat. Jestem z Pokolenia JP 
II. Jan Paweł II nigdy nie był dla mnie 
ważny. Przewijał się przez całe mo-
je życie ale nigdy nie zwracałam na 
Niego uwagi. Był obecny w Kościele, 
w wypowiedzi księży, w transmi-
sjach telewizyjnych z Watykanu. Był, 
ale tak jakby obok. Jednak Jego 
ostatnie  dni to dla mnie prawdziwe 
oczyszczenie ze wszystkiego zła tego 
świata. Do czasu Jego śmierci byłam 
daleko od kościoła. Mimo, że brałam 
udział we Mszach Świętych, grałam 
w kapeli chrześcijańskiej, obchodzi-
łam Święta - to czułam, że jestem 
obok. jednak Jego śmierć zupełnie 
mnie zmieniła jako człowieka. Kiedy 
zobaczyłam, że w swoim cierpieniu 
zjednoczył cały świat, uwierzyłam, 
że istnieje coś takiego jak Siła wyż-
sza, coś co nami kieruje. Jego śmierć 
wzbudziła we mnie pokłady czło-
wieczeństwa, miłości i współczucia. 
Wzbudziła we mnie poczucie, że 
wszyscy jesteśmy w jakiś magiczny 
sposób ze sobą połączeni. Jan Paweł 
II stał mi się bliski mimo, że do tej 
pory był daleko. Pokazał swoim ży-
ciem, że nie wolno się poddawać, że 
najważniejsza jest miłość do świata 
i ludzi, a wiara potrafi czynić cuda. 
Jego śmierć pokazała mi jak trzeba 
postępować gdy przyjdzie na nasz 
czas... Jan Paweł II jest do tej po-
ry dla mnie autorytetem. Był Jest 
i Będzie najbardziej ludzką Twarzą 
Kościoła.

Magdalena 

Śmierć Jana Pawła II dotknęła każ-
dego z nas w różny sposób. W koń-
cu każdy z nas miał z jego postacią 
związane jakieś własne wspomnie-
nia, które stanowiły o indywidu-
alnym i przez to bliskim stosunku 
do Niego. Odejście Karola Wojtyły 
było dla mnie bardzo osobistym 
przeżyciem, które sprawiło iż wie-
le zrozumialam,jak czasami potrafi-
łam być wielką egoistką nie liczącą 
się z nikim. Był bardzo ważnym dla 
mnie człowiekiem, nigdy nie miałam 
okazji uczestniczyć w spotkanich z 
nim,jednakże pomógł mi spojrzeć 
inaczej na siebie i właściwie usta-
wić moje relacje z Bogiem. Sposób 
okazywania żalu po stracie kogoś 
tak bliskiego bywal różny, ponieważ 
każdy przeżywał to na swój sposób. 
Jedni gromadzili się tłumnie i odda-
wali cześć Wielkiemu Polakowi, inni 
siadali w domowych zaciszach i w 
milczeniu oglądali telewizję, gdzie 
można było doświadczyć globalnego 
wymiaru straty, jaką ponieśliśmy.

Jednak mimo swojej wielkości po-
został także zwykłym człowiekiem, 
wrażliwym na ludzkie cierpienie i 
zawsze gotowym nieść pomoc tam, 
gdzie jest ona najbardziej potrzeb-
na. Papież z każdym potrafił nawią-

zać dobry kontakt. W każdym czło-
wieku widział brata. Nawet w Ali 
Agcy, który targnął się na jego życie. 
Rozumiał chorych i cierpiących. Sam 
walczył z chorobą, słabościami ciała 
i pokazał, że człowiek ułomny też 
może być 
piękny.

Moim zdaniem, Jan Paweł II na-
uczył nas przede wszystkim kochać 
i okazywać pozytywne uczucia dla 
drugiego człowieka, uśmiechać się 
do niego, powiedzieć parę miłych 
słów... Swoimi pouczeniami uświa-
damiał nam, że trzeba być dobrym, 
trzeba miłowac bliźniego jak siebie 
samego bez względu na kolor skóry, 
upodobania, poglądy czy np. rodzaj 
muzyki jaką ktoś słucha.Kiedy umie-
rał świat stanął w rozpaczy i wielkiej 
żałobie. Dokonała się rzecz niemoż-
liwa. Na kilka dni pogodził wszyst-
kich ludzi. Nikt nie myślał o wojnie, 
agresji, bijatyce .... Szkoda, że tylko 
na kilka dni.

Jola

Ten dzień zbliżał się nieubłaga-
nie.Codziennie w wielkim napię-
ciu oczekiwaliśmy na komunikaty 
prasowe z Watykanu. 2 kwietnia 
2005 wróciłam do domu po po-
rannym dyżurze w Domu Opieki. 
Otrzymałam wiadomość, by sta-
wić się do kościoła pod wezwaniem 
Marii Magdaleny. Udalam się tam 
niezwłocznie. I co się okazało? Polki 
(badante) zamówiły mszę św. w in-
tencji Jana Pawła II. Ja miałam po-
prowadzić śpiewy,ponieważ w la-
tach 1985-1990 śpiewałam w chó-
rze akademickim UMCS. Mszę od-
prawił ksiądz Kolumbijczyk rezydent 
z parafii św. Błażeja. Nie wszystkie 
osoby znały język włoski, więc tłu-
maczyłam czytania. Modlitwa wier-
nych była po polsku. Na zakończenie 
nie pozostało nam nic innego jak 
odśpiewać Czarną Madonnę. Ten 
śpiew zelektryzował wszystkich.To 
była jedna modlitwa błagalna, to by-
ła nasza duchowa łączność i gest so-
lidarności z umierającym Papieżem. 
A potem ksiądz ukradkiem wycie-
rał okulary, a zgromadzone kobiety 
szlochały. Wszyscy byli wzruszeni. 
Nawet służący przy ołtarzu emery-
towany policjant był poruszony i za-
chwycony pobożnością Polek. Nikt 
jeszcze z tych modlących się wów-
czas osób nie zdawał sobie sprawy, 
że tam w Watykanie w tym samym 
czasie, w godzinie Miłosierdzia,o 
15.30 umierający Rodak powiedział 
w swym ojczystym języku ostatnie 
słowa:”POZWÓLCIE MI ODEJŚĆ DO 
DOMU OJCA”. 

Wieczorem podano wiadomość 
o śmierci Papieża Polaka.Stacje te-
lewizyjne, jedna za drugą, poka-
zywały plac św.Piotra. Potem nie 

pozostało mi nic innego jak podróż 
do Rzymu. Ustawiłam się w kolej-
ce pod Zamkiem Świętego Anioła o 
18:00 we wtorek 5.04.2005. Kolejka 
posuwała się wolno.Poznałam pol-
skie małżeństwo z Florencji (oby-
dwoje rodem z Lublina), tak jak i ja. 
Odkryliśmy wspólnych znajomych. 
Po drodze nawiazaliśmy znajomość 
z małżeństwem z Krakowa. 

W tłumie slychać było językową 
wieżę Babel. I tak spędziliśmy pod 
rzymskim niebem tę ciepłą kwietnio-
wą noc. Noc oczekiwania na spotka-
nie z Nim.6.04.2005 o 7:00 rano 
przekroczylam próg Bazyliki San 
Pietro. A potem to już był moment. 
Ochroniarze popędzali. Nawet nie 
było chwili na zadumę. A On tam 
leżał, a tłumy napierały. Mimo 13 
godzin kolejki, nocy pod gwiazdami, 
warto było tam być. To był wielki hi-
storyczny moment. 

Anna Pankowska z Cento(Fe) 

Czwarty już rok mija Janie Pawle Drugi

Od dnia zakończenia Twej ziemskiej posłu-

gi.

Na ołtarze jeszcze nie zostałeś wyniesiony,

Ale przez wielu jako święty jesteś czczony.

Jako Papieża nazywano Cię Ojcem 

Świętym.

Ty już za życia byłeś prawdziwym świętym.

Twe ręce beznadziejnie chorych uzdrawia-

ły.

Twe słowa strapionym otuchy dodawały.

Ty ludzi różnych wyznań w Bogu jednoczy-

łeś,

młodych ulubieńcem i przewodnikiem by-

łeś.

Otaczaj nas płaszczem swej opatrzności

i wspieraj z niebios znakami miłości.

Gdy świat cały po śmierci Twej zamarł w 

żałobie,

miliony ludzi było w Rzymie przy Tobie.

Żegnający Cię tłum był głęboko przejęty

i skandował: SANTO SUBITO – natychmiast 

święty.

02.04.2009 godz. 21.37 
Włodek

Impresja
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„Katyń” na ekranach 

12 lutego br. w rzymskim ki-
nie Quatro Fontanne odbyła 
się  prasowa premiera filmu 
„Katyń” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Od 13 lutego wszedł na 
ekrany kin w wielu włoskich 
miastach  m.in. w Rzymie, 
Florencji, Aleksandrii, Genui, 
Turynie i Mediolanie. 
Włoska publiczność ma oka-
zję obejrzeć nominowany do 
Oskara w kategorii najlepszy 
film zagraniczny obraz Wajdy 
dzięki staraniom dystrybutora 
Movimento Film. 

Kina, w których można obej-
rzeć „Katyń”:

Rzym
Kino: Farnese
Adres: Piazza Campo de’ Fiori, 56

Bergamo
Kino: Del Borgo

Pisa
Kino: Arsenale

Urbino
Kino: Nuova Luce

Ronco Scrivia (GE)
Kino: Columbia

Sestu (CE)
Kino: Galaxy Cinevillage

Barletta (BA)
Kino: Cineforum il 17 e 18 
Marzo 

Mantova
Kino: Mignon

San Benedetto del Tronto

Kino: Cineforum Concordia 

Więcej na temat projekcji fil-
mu „Katyń” we Włoszech na 
stronie internetowej: www.
movimentofilm.it oraz www.
istitutopolacco.it

Danuta Wojtaszczyk

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
SERDECZNE ŻYCZENIA ZDROWIA, 
SZCZĘŚCIA ORAZ WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 

SKŁADA REDAKCJA

Wielkanoc w Rocca di Papa 

W  sobotę  11 kwietnia 2009  
o godzinie  17.00  w  koś-
ciele  Sacro Cuore  (Campi 
D’Annibale)  w Rocca di 
Papa,  odbędzie się  trady-
cyjne  święcenie  pokarmów. 
Świecenia jak zwykle doko-

na  zawsze  uczynny Don 
Franz Vicentini. Z góry mu 
dziękujemy i zapraszamy 
wszystkich Polaków z Castelli 
Romani.
Stowarzyszenie “Insieme” z 

Rocca di  Papa

Wielkanocne, 

tradycyjne 

święcenie  

pokarmów 

w Rocca di Papa

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. 

Ognisko Polskie w Turynie

SOBOTA  4 KWIETNIA 
O godz. 16.30 w siedzi-

bie Ogniska przewidziane 
jest tradycyjne spotkanie 
wielkanocne „Jajko”, pod-
czas którego członkowie i 
przyjaciele Ogniska złożą 
sobie życzenia. Chętni do 
pomocy przy przygotowa-
niu bufetu są proszeni o 
kontakt telefoniczny na nu-
mer Ogniska.

O godz. 15.30 zaprasza-
my wszystkie dzieci do 10 
roku życia na wielkanocne 
malowanie pisanek. Każde 
dziecko proszone jest o 
przyniesienie jednego go-
towanego jajka, kredek lub 
mazakòw. Rodzice proszeni 

są, do 28 marca, o zglosze-
nie udziału dziecka w za-
bawie do Pani Marioli na 
numer 335-6865161.

 NIEDZIELA  19 KWIETNIA
O godz. 10.30 z okazji 

Świąt Wielkanocnych oraz 
Polskiego Narodowego 
Święta 3-go Maja, w koś-
ciele S.Francisco de Sales, 
w Centrum Salezjanów 
Valdocco przy ulicy Maria 
Ausiliatrice 32, ksiądz 
Marian Burniak i ksiądz 
Kazimierz Gajda odprawią 
mszę świętą. Po nabożeń-
stwie odbędzie się spotka-
nie przy lampce wina w Sali 
Pielgrzymów pod arkadami 
głównego dziedzińca.

O godz. 13.30 przewi-
dziany jest obiad w restau-
racji ”Il Peperoncino” przy 
ulicy Caraglio 32/A ,które-
go koszt wynosi  25 euro. 
Zainteresowani proszeni są 
o rezerwację do dnia 13 
kwietnia dzwoniąc na nr 
Ogniska 338-7833067 lub 
pisząc na adres e-mail po-
lonia.turyn@libero.it.

Poetka spotkała się z czytel-
nikami dwukrotnie 27 marca w 
Bolonii, a  1 kwietnia spotka się 
z nimi w Udine. 

UDINE 
1 kwietnia, godzina 18.00 
Teatro Palamostre, piazzale 

Diacono 15, Udine
Swój udział w spotkaniu bo-

lońskim zapowiedział m.in. 
prof. Umberto Eco. Podczas 
spotkań zostaną zaprezento-
wane “Dzieła” /”Opere”, wyd. 
Adelphi/ Wisławy Szymborskiej, 
w tym wszystkie jej wiersze 
w przekładzie i opracowaniu 
Pietro Marchesaniego. Po raz 
pierwszy zostanie tez pokazany 
fragment reportażu o poetce 
- wywiad, jakiego Katarzynie 
Kolendzie-Zaleskiej udzielił 
Woody Allen /prod. TVN/. 

Polska noblistka 
spotka się z włoskimi 
czytelnikami
Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Rzymie, na przełomie 
marca i kwietnia będzie przebywała we Włoszech Wislawa 
Szymborska. 

Wielkanoc w Turynie
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Jak wszystkim mieszkającym 
we Włoszech wiadomo, biuro-
kracja włoska może uprzykrzyć 
życie nie tylko nam obywate-
lom Polski, nieprzyzwyczajo-
nym do tak dalekich zaniedbań, 
zawiłości biurokratycznych, ale 
i samym obywatelom Włoch. 
Problem w tym, że przez te za-
wiłości, bezsensownie kreowa-
ne problemy i zawiłości urzędo-
we, trzeba przebrnąć. 

Agenzia dell’entrate, to urząd 
włoski odpowiedzialny za pła-
cenie podatków we Włoszech 
i to właśnie tam, każdy może 
otrzymać dokument potwier-
dzający fakt, iż płaci podatki 
we Włoszech. Dokument ten 
nazywa się certificato della re-
sidenza fiscale czyli dokument 
rezydencji i jest przydatny tym 
wszystkim, którzy:

1.posiadają zameldowanie 
we Włoszech i pracują w tym 
kraju

2.przebywają na terenie 
Włoch dłużej niż 187 dni w 
roku

3.posiadają dodatkowe przy-
chody w Polsce, podejmując 
pracę typu freelancer, mając 
np. umowę o dzieło

4. nie wypełniają co roku 
włoskiego formularzu 730 dla 
pracowników umysłowych i fi-
zycznych, włoskiego typu roz-
liczenia podatkowego (nie jest 

obowiązkowe wypełnianie for-
mularzu 730, CUD otrzymywa-
ny z miejsca pracy jest wystar-
czającym dokumentem, świad-
czącym o płaceniu podatków 
przez pracodawcę w imieniu 
pracownika)

Certificato della residenza fi-
scale jest dokumentem urzę-
dowym wydawanym z reguły 
w ciagu kilku dni przez Agenzia 
dell’entrate. 

Dokument wystawiony jest 
w języku włoskim i języku an-
gielskim. Potwierdza fakt, iż 
płacimy podatki we Włoszech 
i przebywamy wiekszość ro-
ku w tym kraju. Tym samym 
jest dokumentem, który chroni 
nas przed podwójnym płace-
niem podatków w Polsce i we 
Włoszech, a ponadto jest doku-
mentem akceptowanym przez 
nasz polski fiskus. Koszt wyro-
bienia certifikatu rezydencji to 
niestety ponad 50 Euro. 

Wygórowane koszta zwią-

zane są z zakupem znaczków 
skarbowych, które są dostępne 
w tzw Tabacchaio.

W sytuacji gdy posiadamy 
formularz 730, czyli dokonali-
śmy rozliczenia podatkowego i 
dostaliśmy być może zwrot po-
datku za rok poprzedni, Agenzia 
dell’entrate może wydać nam 
dokument zwany certifcato 
della doppia imposizione, który 
również ma zadanie potwier-
dzić fakt, iż płacimy podatki we 
Włoszech i uchronić nas od po-
dwójnego opodatkowania. 

Dokument ten, także jest wy-
dawany w dwóch językach wło-
skim i angielskim, rzadziej w 
polskim. Certificato della dop-
pia imposizione, niestety jest 
dokumentem niemalże niedo-
stępnym na stronach włoskie-
go fiskusa, więc sugeruję prosić 
bezpośrednio pracowników o 
znalezienie tego dokumentu na 
stronach Agenzia dell’entrate. 
Z osobistego doświadczenia 
wiem, iż nawet kierownicy tej 
instytucji mają problemy z jego 
odnalezieniem.

Podsumowując mam nadzie-
ję, że powyższe wskazówki po-
służą wam pomocą i ułatwią 
poruszanie się w gąszczu wło-
skiej biurokracji.

Monika Zakrzewska
www.polskaitalia.com

Właścicielka polskiej restauracyjki 
w Rzymie podkreśla, iż potrawy są 
przyrządzane przez nią osobiście, z produk-
tów sprowadzanych specjalnie z Polski. Płacenie podatków

we Włoszech 
Pewnie wielu z was zastanawiało się jak to jest do końca z płace-
niem podatków we Włoszech. Płacić we Włoszech czy w Polsce? Je-
żeli płaci się podatki w jednym kraju, czy automatycznie jesteśmy 
zwolnieni z obowiązku płacenia podatków w drugim kraju? 

Polska gospoda 
we Włoszech

Dobre nowiny dla wszyst-
kich Polaków we Włoszech, 
będących zwolennikami 
polskiej kuchni.

Z wielką przyjemnoś-
cią pragnę poinformować 
wszystkich, iż od niedawna, 
a właściwie od pazdzierni-
ka 2008, w została otwar-
ta polska restauracyjka, a 
raczej gospoda w Rzymie. 
Lokal nazywa się Osteria 
Barbazza i łączy w sobie 
kuchnię włoską, a dokład-
nie włoskie specjały regio-
nalne z Castelli romani, ze 
specjałami naszej wyśmie-
nitej, polskiej kuchni.

Właścicielka restauracyj-
ki, Pani Danuta Zabielska, 
rodowita Polka z okolic 
Łukowa, otwierając Osteria 
Barbazza, zrealizowała swo-
je marzenia, łącząc zamiło-
wanie do specjałów kuchni 
polskiej, z fascynacją włoski-
mi fraschette spod Rzymu. 

Charakter wnętrza małej, 
ale za to bardzo przytul-
nej gospody, odzwierciedla 
klimaty włoskich gospód z 
Lazio i ducha polskiej goś-
cinności w postaci samej, 
właścicielki Pani Danuty 

i Pani Grażynki. Osteria 
Barbazza serwuje dla pol-
skiego podniebienia nastę-
pujące, tradycyjne, polskie 
dania: pierogi, gołąbki, zra-
zy, naleśniki, gulasz, scha-
bowe, jak i inne pyszności 
w postaci polskiego sernika 
czy też pleśniaka.

Właścicielka polskiej re-
stauracyjki w Rzymie pod-
kreśla, iż potrawy są przy-
rządzane przez nią osobi-
ście, z produktów sprowa-
dzanych specjalnie z Polski. 
Jak podkreśla właścicielka 
Osterii Barbazza, kuchnia 
polska zdobywa uznanie 
nie tylko Polaków miesz-
kających w Rzymie, ale i 
samych Włochów, którzy 
przyjeżdzają z różnych oko-
lic Rzymu, by zasmakować 
polskich flaczków, czy też 
schabowego.

Osteria Barbazza znaj-
duje się na Largo Andrea 
Barbazza, 32/33, oo168 w 
Rzymie, a informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 06.612.83.148.

Monika Zakrzewska
www.polskaitalia.com
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Agenzia dell’entrate, 
to urząd włoski 
odpowiedzialny za 
płacenie podatków 
we Włoszech 

Zbliża się okres składania deklaracji podatkowych

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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Impreza była pierwszą 
z cyklu spotkań kultu-
ralnych i wymiany arty-

stycznej miedzy Polską a Italią 
w ramach nowo powstałego 
projektu “Most Kultury”. 

Projekt “Most Kultury” 
zrodził się z inicjatywy 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
“Spazio Corrosivo” od lat za-
angażowane w organizacji 
wydarzeń artystyczno - kultu-
ralnych. Wśród założycieli sto-
warzyszenia jest polska artyst-
ka, mieszkająca w Marcianisie 
(Caserta) Agnieszka Kiersztan. 

“Było to pierwsze  z dłu-
giej serii wydarzeń ,konfron-
tacji, integracji i współpracy 
artystycznej, które ma na celu 
promowanie i  podnoszenie 
wartości sztuki,muzyki i tra-
dycji kulturalnych poza  gra-

nicami własnego terytorium” 
– mówi Agnieszka Kiersztan. 

Włoskie stowarzyszenie 
nawiazało stałą współpracę 
z polskim Stowarzyszeniem 
Integracji z Artystami 
N i e p e l n o s p r a w n y m i 
“Dom Muzyki” z Mińska 
Mazowieckiego, ktorego 
Andrzej “emoll” Kowalczyk 
jest założycielem. Ale to nie je-
dyna działalność Kowalczyka. 
Andrzej jest wszechstron-
nym artystą -muzykiem, au-
torem tekstów, kompozyto-
rem, aranżerem i członkiem 
Związków Twórczych ZAKR i 
ZAiKS. 

Zanim rozpoczął się kon-
cert przybyli goście mie-
li okazję podziwiać werni-
saż prac artystów takich jak 
Agnieszka Kiersztan, Barbara 

Karwowska, Mimmo Di Dio, 
Massimiliano Mirabella.

Międzynarodowy koncert 
rozpoczął się recitalem autor-
skim “emolla”. Jego utwory 
zostały nagrodzone licznymi 
owacjami przez włoską i pol-
ską publiczność. Następnie 
zagrał włoski gitarzysta, mu-
zyk i kompozytor neapoli-
tanski, Antonio Onorato. 
Uznany za wybitnego przed-
stawiciela”neapolitanskiego 
jazzu,nowego prądu muzycz-
nego, który łączy harmonij-
no-molodyjny styl neapolitań-
skiej  tradycji muzycznej z mu-
zyką afro-amerykańską. Na 
koniec obydwaj artyści zagrali 
razem znane utwory takie jak 
“Yesterday” czy “Feeling”.

Anna Smolińska

Polska sztuka w Neapolu
21 marca br. w  Marcianisie (Caserta-Neapol) odbył się koncert polskiego artysty Andrzeja “emoll” Kowalczyka po-
łączony z wystawą dwóch polskich artystek mieszkających w Neapolu , Agnieszki Kiersztan i Barbary Karwowskiej.  
W wieczorze brał udział Polski Honsul Honorowy, Nello Tuorto. 

Andrzej „emoll” Kowalczyk wraz z konsuleml Nello Tuortoi

Każde moje 
doświadczenie jest 
dla mnie ważne 
i satysfakcjonujące

Z Andrzejem “emoll” Kowalczykiem rozmawia Anna Smolińska

Z twojego artystycznego życiorysu 
wynika, że jesteś twórcą wszechstron-
nym. Zajmujesz się komponowaniem 
piosenek, pisaniem tekstów, a nawet 
reżyserią. Współpracowałeś z wieloma 
znakomitościami sceny polskiej, mię-
dzy innymi z Odziałem Zamkniętym, 
Ryszardem Riedlem (Dżem), Jerzym 
Filarem, Maćkiem Zębatym czy 
Krzysztofem Jaryczewskim. Z czego 
jesteś najbardziej dumny? Co uważasz 
za swoje największe osiągnięcie?

 Na to pytanie nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Każde moje doświadcze-
nie jest dla mnie ważne i satysfakcjo-
nujące. Ale jednak jak pomyślę… tak, 
z paru rzeczy jestem dumny. Pomijając 
moje dzieci, z których jestem bardzo 
dumny, uważam za duży sukces moją 
nienaruszoną moralność, zarówno oso-
bistą jak i artystyczną. Mając kontakt 
z wieloma artystami dużego formatu 
widziałem tak zwane skutki uboczne 
sukcesu. Narkotyki, alkohol, nieprze-
spane noce. Widziałem to na własne 
oczy, obcowałem z tym i pomimo tego 
umiałem się “obronić”. Nie dałem się 
wciągnąć. I do dziś pozostałem tym, 
kim byłem. Od 22 lat jestem zawodo-

wym muzykiem i jeszcze ani razu nie 
“sprzedałem się” jako artysta. Nawet w 
trudnych momentach.

Jesteś założycielem Stowarzyszenia 
Integracji z Artystami 
Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”, 
które od dziesięciu lat jest miejscem 
integracji profesjonalnych środowisk 
twórczych z artystami niepełnospraw-
nymi, a także miejscem, gdzie artyści 
niepełnosprawni mogą spełniać ma-
rzenia i realizować plany artystyczne. 
Czy jest to pierwsza współpraca mię-
dzynarodowa stowarzyszenia?

Nie, w latach poprzednich współ-
pracowaliśmy ze stowarzyszeniami o 
podobnym profilu pochodzącymi ze 
Stanów i z Kanady. Jednak była to bar-
dziej współpraca merytoryczna, na od-
ległość. Na samym początku zmagali-
śmy się z wieloma problemami natury 
praktycznej. Potrzebowaliśmy specjal-
nych wózków inwalidzkich czy instru-
mentów. Oni nam w tym pomogli.  
Niestety stowarzyszenie wciąż zmaga 
się z wieloma problemami. Po pierw-
sze, dalej nie mamy siedziby, gdyż od 
2000 roku budujemy dom muzyki w 

okolicach Mińska Mazowieckiego. Jest 
to ogromny budynek o powierzchni 
ponad 1300 metrów kwadratowych, 
gdzie będą pracownie artystyczne i sa-
le rehabilitacyjne. Mam nadzieję, że po 
10 latach przekonywania urzędów ad-
ministracji państwowej do absolutnej 
konieczności stworzenia takiego ośrod-
ka, otwarcie nastąpi jak najszybciej. Na 
drodze stoją biurokracja i procedury. 
Na szczęście znaleźliśmy godnego part-
nera w postaci urzędu marszałkow-
skiego województwa mazowieckiego, 
który wspiera naszą inicjatywę. Jeśli 
dobrze pójdzie, to do zakończenia prac 
budowlanych zostaną nam cztery mie-
siące. Cieszę się, że urzędnicy doce-
nili merytoryczne dokonania naszego 
stowarzyszenia, które są konkretne, a 
osiągnęliśmy je jako “bezdomni”.  Nasz 
“Dom Muzyki” będzie miejscem, gdzie 
artyści niepełnosprawni, pod opieką 
znanych wykonawców piosenki, będą 
mogliby rozwijać swój talent i korzy-
stać z niezbędnej dla nich rehabilitacji. 
Jedną z ostatnich inicjatyw stowarzy-
szenia jest redagowanie gazety “Można 
inaczej”, która wychodzi raz na kwartał 
i porusza tematy związane z wolonta-
riatem. Gazetę tworzą między innymi 
osoby niepełnosprawne.

Jest to już twój drugi występ we 
Włoszech. Jak odbierasz tutejszą pub-

liczność?
Jest to publiczność specyficzna. To 

zarówno Włosi, którzy z zaciekawie-
niem słuchają polskich melodii, jak i 
tutejsza Polonia, która emocjonalnie 
reaguje na polską muzykę. Każdy z kon-
certów wspominam bardzo miło, tym 
bardziej, że mam świadomość istnieją-
cej bariery językowej.

Jakie są twoje najbliższe plany?
Aktualnie mam zaplanowane kon-

certy z Ewą Błaszczyk. Najbliższy od-
będzie się 27 marca w Warszawie, a 
następnego dnia w Rzeszowie. Na maj 
planujemy koncerty mojego zespołu 
- Zemollem. Realizuję płytę Daniela 
Gałązki. Rozpoczęły się również pra-
ce nad Festiwalami im. Ryśka Riedla i 
MUFKĄ, gdzie piastuję funkcję dyrek-
tora artystycznego. Zajmuję się kom-
pozycją warstwy muzycznej do progra-
mu “Happy Hour”. Ponadto nawiąza-
łem współpracę z Antonio Onorato, z 
którym będziemy nagrywać wspólnie 
piosenkę. Z polskim konsulatem hono-
rowym planujemy kolejny koncert we 
Włoszech pod koniec roku. Teraz jed-
nak się skupię na organizacji wystaw 
Spazio Corossivo w Polsce i koncertu 
Antonia Onorato w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.
¤
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Marzanna i Babie Lato
Marzan(n)a, Mora, Morana, Morena-( *mar-, *mor- – śmierć) slowianska bo-
gini (demon) zimy i śmierci.
Marzanna to również nazwa kukły, którą w rytualny sposób palono bądź to-
piono w czasie wiosennego święta JAREGO, aby przywołać wiosnę. Obecnie 
obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny. Topienie Marzanny 
należy wprawdzie do starych pogańskich obrzędów, jednak sprawiało od za-
wsze ludziom tyle radości, że mimo zabiegów kościoła nie udało się księżom 
przekonać wiernych do zaprzestania zabaw związanych z tym obrzędem. W 
końcu to księża przestali zajmować się tą sprawą, ponieważ stało się oczy-
wiste, że nikt nie wierzy w boginię śmierci Marzannę, a jedynie jest ona pre-
tekstem do zabawy i hucznego radowania się z nadejścia wiosny.

Nasza „Marzanna”miała ponad 1.80 m wysokości z lekkim 
przeciążeniem głowy i był wypchana słomą (dzieło naszej 
członkini Ewy). Marzanna odwiedziła Coccinelle Gialla, miejsce 
dla osób choroch intelektualnie, gdzie pracuje Ania Pańkowska 
i gdzie miałam przyjemność z nią pracować.Nasza kukła wzbu-
dziła tam ogromne zaintersowanie. Wszyscy ją podziwiali. Ania 
(ubrana w koszulkę z napisem POLSKA) jak ze sztormówką bie-
gła przez ulice i śpiewała MARZANNA SONG. To niecodzienne 
widowisko wzbudziło ogromne zainteresowanie, nie było sa-
mochodu, których kierowcy z uśmiechem by nie zwalniali na 
ten nietypowy widok.

Gdy przedarłyśmy się przez wały i krzaczaste brzegi rzeki 
RENO, wzbudziłyśmy zainteresowanie  Włochów grających w 
„kule” na wałach rzeki. Przyszli za nami zobaczyć nasz obrzęd 
wiosenny.  „Marzanna” z wielkim żalem została rzucona w 
nurt mulastej rzeki, dzieki pomocy owych Włochów, którzy pa-
tykami spychali kukłę na głęboką wodę. Machałyśmy jej z no-
stalgią na pożegnanie... Mamy nadzieję, że dopłynie do Porto 
Garibaldi... 

Utopiona „Marzanna” podkreśliła jeszcze raz nasze zaan-
gażowanie w krzewienie kultury polskej we Włoszech, bo czy 
ktoś  słyszał, by Włosi topili kukły na wiosnę? To był chyba 
pierwszy raz kiedy to „kukła Nasza, rzeka Wasza”.

Było nas mało, niestety mimo słońca, wiał lodowaty północ-
ny wiatr, który też sprawiał, że przeniosłyśmy się we wspo-
mnieniach, kiedy to w Polsce spedzało się ten dzień często 
zimny i pochmurny na „wagarach”. 

Tak oto BABIE LATO, aby tradycji stało się zadość uczciło 
pierwszy dzień wiosny.

Sabina Grońska

Idziemy przez Cento 
długim korowodem 
niesiemy Marzannę 
nad zieloną wodę 

Radują się ludzie 
weselą się domy 
niesiemy Marzannę 
chocholą ze słomy 

By ludziska słońcem 
mogli się już cieszyć 
odwrót srogiej zimy 
musimy przyspieszyć 

Wrzucimy Marzannę 
do tej zimnej wody 
niech nadejdzie odwilż 
niech pękają lody

Marzanna: Jak pamięcią sięgam 
pisano o mnie w księgach 
jako bogini byłam czczona 
przez pogańskie plemiona 
skuwałam wody lodem 
ziemię i całą przyrodę 

Wyrzućmy do wody 
niedobrą boginię 
niech prędko do morza 
zła zima popłynie 

Płyń sobie Marzanno 
szumiącym potokiem 
na morze szerokie 
na morze głębokie 

Marzanna wrzucona 
zima zakończona 
zanuć pieśń radosna 
witaj, witaj wiosno! 

(mel. krakowiaka) Marzanna: (prozą) 

Marzanna 
song

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

naszświatPolacy w UE

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.

Zawsze z Tobą 
naszswiat.net

Marianna Papaj  
Torvaianica, via Olanda 16

Tel/fax 06.91 74 940 
kom. 347 65 41 459

Oferujemy piwo z browaru 
Żywiec w hurcie i detalu,  

szeroką gamę wędlin i 
nabiału.  Co tydzień świeża 

dostawa. Przyjmujemy 
zamówienia na specyficzne 
życzenia np. komunię św., 

itp.

Sklep polski 
POLSKIE SMAKI  

POLACY WE WŁOSZECH
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Pomarańczowa skórka 
Tak ładnie brzmi, a tak przez nas nie lubiana (cz.I)

Problem - cellulit. Potocznie nazywany 
jest pomarańczową skórką. Dotknięta tą 
przypadłością skóra traci gładkość, na jej 
powierzchni widoczne są pofałdowania, 
dołki i górki. Początkowo pojedyncze 
grudki tłuszczu gromadzą się na 
zewnętrznej części ud. Potem pojawiają 
się również na ramionach, brzuchu oraz 
pośladkach. Z czasem jest ich coraz 
więcej. Gdy odpowiednio wcześnie nie 
zapanujemy nad tym problemem, będzie 
się rozrastał...

Główną przyczyna celulitu 
jest to, że jest cechą charakte-
rystyczną dla kobiet. Włókna 
tkanki łącznej nie mają po-
staci zwartej siateczki (jak 
u mężczyzn), są przeważnie 
dość luźno utkane i rozciągli-
we. Dlatego komórki tłuszczo-
we łatwo znajdują tam miej-
sce, by się rozrastać i pęcz-
nieć, tworząc grudki. Kobiety 
ze skłonnością do cellulitu 
mają też zwykle kłopoty z mi-
krokrążeniem podskórnym. 
Dlatego w “oczkach” siatecz-
ki gromadzi się również limfa 
oraz toksyny. Cellulit rozwija 
się zwykle w okresach wzmo-
żonej gry hormonalnej w or-
ganizmie kobiety, np. podczas 
dojrzewania, ciąży, menopau-
zy, a także w czasie stoso-
wania pigułek antykoncepcyj-
nych oraz hormonalnej terapii 
zastępczej. 

Cel, który chcesz osiągnąć - 
gładka skóra. 

Im szybciej zaczniesz wdra-
żać nasz program antycelluli-
towy, tym większe masz szan-
se, by zatrzymać rozwój cellu-
litu i poprawić wygląd skóry.

ZAPOBIEGANIE
1.Dieta:
Zmień natychmiast styl od-

żywiania się. Dieta powinna 
opierać się na produktach ni-
skokalorycznych, lekkostraw-
nych, bogatych w błonnik, bo 
takie pobudzają przemianę 
materii i spalanie tłuszczu.

Unikaj czerwonego mięsa, 
słodyczy, dużej ilości soli i tłu-
stych dań, alkoholu ( nawet 
wina).

Zaczynaj dzień od wypi-
cia szklanki soku ze świeżych 
owoców (ewentualnie może 
być gotowy nektar lub sok 
ze świeżo wyciśniętych owo-
ców). Pij około dwóch litrów 
płynów dziennie, najlepiej 
niegazowanej wody mineral-
nej, która świetnie wypłukuje 
toksyny. Polecam także na-
pary z ziół (kopru, skrzypu, 
wiązówki błotnej, krwawnika 

albo brzozy) oraz zieloną lub 
czerwoną herbatę. Białe pie-
czywo i bułeczki zastąp pełno-
ziarnistym ciemnym chlebem. 
Zamiast mięsa jedz ryby, co 
najmniej 2-3 razy w tygodniu. 
Zrezygnuj z kawy i alkoholu.

2. Gimnastyka:
Potrzebujesz lekkiego ru-

chu połączonego z umiarko-
wanym wysiłkiem.

POLECAM
Codziennie przynajmniej 

przez pół godziny spaceruj 
marszowym krokiem, wybierz 
się na rower lub pływaj. Taki 
rodzaj aktywności wyraźnie 
przyspiesza krążenie limfy w 
komórkach, pomagając oczyś-
cić je z nagromadzonych tok-
syn. Ćwicz w domu. Na po-
czątek przynajmniej pięć razy 
w tygodniu po 15 minut. Czas 
poświęcony na gimnastykę 
powinnaś systematycznie wy-
dłużać. Tak naprawdę dopiero 
po 40 minutach gimnastyki 
zaczynamy spalać nagroma-
dzone rezerwy tłuszczu.

Dobre ćwiczenia to te z ob-
ciążeniami lub na stepperze.

3.Produkty wspomagające 
- kosmetyki:

W skład produktów prze-
znaczonych do walki z cellu-
litem wchodzą zwykle okre-
ślone aminokwasy i kofeina 
(przyspieszają usuwanie tłusz-
czu z komórek), algi (popra-
wiają ukrwienie skóry i za-
pobiegają zatrzymywaniu wo-
dy w tkankach) oraz wyciągi 
roślinne (wzmacniają naczy-
nia krwionośne, poprawia-
jąc mikrokrążenie w skórze). 
Niektóre preparaty zawierają 
kwasy owocowe lub enzymy 
złuszczające zrogowaciały na-
skórek, dzięki czemu skóra le-
piej wchłania aktywne skład-
niki. Przed nałożeniem kos-
metyku warto zrobić peeling 
lub masaż szorstką rękawicą. 
Można też wymasować ciało 
specjalnymi przyrządami, np. 

masażerami wykonanymi z si-
zalu. Masaż powinien trwać 
kilkanaście minut. Preparaty 
antycellulitowe wcieramy 
energicznie najpierw w uda, 
potem w brzuch i pośladki. 
Należy stosować je co naj-
mniej dwa razy dziennie. Cała 
kuracja powinna trwać kilka 
miesięcy. 

4. Cudowne algi:
Błoto ze specjalnie sprepa-

rowanych glonów morskich 
jest bogate w minerały, pier-
wiastki śladowe i 

witaminy. Składniki te dzia-
łają silnie nawilżająco, ujęd-
rniająco, a kwasy algowe wią-
żą toksyny. Takie zabiegi moż-
na wykonać w gabinecie kos-
metycznym, ale również i w 
domowym zaciszu. Wygląda 
to tak, że po wykonanym pe-
elingu miejsc zajętych celluli-
tem, pokrywamy preparatem 
algowym (Guam – produkt 
wloski, lub na Polskim rynku 
jest to produkt antycellulito-
wy - dr. Nostrzyk). Następnie 
owijamy każdą nogę osobno, 
wraz z pośladkami i brzuchem 
w folię spożywczą i nakry-
wamy się cieplutkim kocem 
(albo jeśli jest możliwe, to 
korzystamy z koca elektrycz-
nego).  Należy leżeć z algami 
przez maksymalnie 40 minut, 
a następnie wszystko należy 
spłukać wodą (najlepiej pod 
prysznicem). Na koniec nale-
ży wmasować w skórę obję-
tą cellulitem intensywny pre-
parat anty-cellulitowy, często 
jest on w postaci płynu lub 
aerozolu, następnie kremem. 
Wskazany jest tu lekki masaż, 
a w gabinecie kosmetycznym 
- drenaż limfatyczny.

Seria algowych kompresów 

powinna składać się z kilku 
lub kilkunastu zabiegów. Aby 
zauważyć rezultaty, trzeba się 
im poddawać 2-3 razy w ty-
godniu. Po zakończeniu se-
rii, raz w miesiącu powtarza-
my zabieg dla podtrzymania 
efektu.

5. Hydroterapia – lek na 
wszystko...

Aby walczyć z pomarańczo-
wą skórką, możemy sobie za-
fundować zabiegi oparte na 
bazie wody, najbardziej sku-
teczne to bicze szkockie. Po 
nich efekty są najszybciej wi-
doczne, ale istnieją także in-
ne zabiegi, niestety  nie tak 
drastyczne, ale przyjemne. Na 
przykład jaccuzi - w specjalnej 
wannie, w której na ściankach 
i w dnie rozmieszczone są dy-
sze tłoczące pod ciśnieniem 
mieszankę powietrza i wody. 
Pod wpływem takiego masu-
jącego strumienia poprawia 
się krążenie krwi i limfy, skóra 
oczyszcza się z toksyn, mięś-
nie stają się mocniejsze i bar-
dziej elastyczne. Z urządzeń 
do hydromasażu można sko-
rzystać w większości gabine-
tów odnowy biologicznej, w 
domowych warunkach moż-
na wykorzystać silny strumień 
prysznica.

I tak codziennie rano i wie-
czorem masuj ciało silnym 
strumieniem wody z prysz-
nica. Zaczynaj od ciepłej, a 
po 30 sekundach stopniowo 
ją ochładzaj, tak by skończyć 
zabieg strumieniem dość zim-
nym. Pamiętaj, aby masaż za-
wsze zaczynać od stóp, kieru-
jąc się w stronę serca.

Dorota Bylica 
dorrisby@hotmail.com

Jest kosmetyczką z 20-let-
nim międzynarodowym sta-
żem: Wprowadzała na ry-
nek polski nowe linie kos-
metyczne, robiła show z 
makijażem, wykonywała 
makijaże na wyborach Miss 
Polonia. Pracowała w tele-
wizji polskiej jako charakte-
ryzatorka, a obecnie od po-
nad 9 lat specjalizuje się w 
makijażu permanentnym.
W Polsce ukończyła liceum 
chemiczne, więc składniki, 
ich zastosowanie i efekty są 
dla niej jasne. Szkoliła się na 
terenie Europy i Kanady. W 
Polsce pisała do ,,Pani do-
mu” i przygotowywała tam 
sesje zdjęciowe, natomiast 
do ,,Ekstra Kielce”, pisma 
którego redaktorem naczel-
nym jest Krzysztof Hipsz, ar-
tykuły o pielegnacji ciała i 
twarzy.
Odnosi sukcesy w swo-
jej pracy na terenie Polski, 
Włoch, Niemiec, Szwajcarii, 
Kanady, a teraz zaczyna 
„raczkować” w Londynie.

Dorota 
Bylica 
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Ujawnienie zbrodni katyńskiej wios-
ną 1943 r. wywołało zerwanie sto-
sunków dyplomatycznych pomiędzy 
rządem londyńskim a ZSRR. Wywołało 
także silne protesty pośród podko-
mendnych gen. Andersa (z których 
zdecydowana większość pochodziła z 
Kresów II Rzeczypospolitej), gdyż wła-
dze radzieckie utrzymywały, że nie 
uznają obywatelstwa polskiego miesz-
kańców ziem zajętych po 17 września 
1939 r. 

Obawiano się, że nie będą więcej 
uznawane przedwojenne granice II RP, 
a tym samym żołnierze i cywile stacjo-
nujący na Bliskim Wschodzie nie będą 
mogli powrócić po zakończeniu wojny 
do rodzinnych stron. Sytuacja ta wy-
wołała krytykę wobec postawy rządu 
londyńskiego, który nie podjął zdecy-
dowanych działań o udzielenie odpo-
wiednich gwarancji terytorialnych ze 
strony Rosjan. Różnica poglądów po-
między gen. Andersem, a Naczelnym 

Wodzem została jednak rozładowana 
podczas inspekcji gen. W.Sikorskiego 
w Persji (czerwiec 1943 r.). Generał 
Sikorski przekonał się wówczas, że mo-
że liczyć na pełną lojalność i zdecy-
dowanie Andersa wobec przywróce-
nia niepodległości dla okupowanego 
kraju.

Końcem 1943 r. i w pierwszych mie-
siącach 1944 r. jednostki  II Korpusu 
Polskiego przeniesiono na Półwysep 
Apeniński, gdzie stopniowo wprowa-
dzano je do działań patrolowo-bojo-
wych. Na prawdziwy chrzest walki w 
pierwszej linii trzeba było jeszcze za-
czekać do maja.

Tymczasem, 24 marca 1944 
r. do sztabu 8. Armii Brytyjskiej w 
Vintichuro wezwany został  Anders, 
gdzie  gen. Olivier Leease zakomuniko-

wał mu, że Polakom zostało wyznaczo-
ne zadanie przełamanie niemieckiej 
obrony w masywie Monte Cassino. 
Na zastanowienie i konsultacje nie 
było czasu. Odpowiedź musiała być 
udzielona w ciągu 10 minut. Gen. 
Anders doskonale zdawał sobie spra-
wę z charakteru przydzielonego odcin-
ka i wiedział, że w poprzednich trzech 
bitwach i wielokrotnych natarciach, 
atakujący wcześniej Amerykanie, 
Francuzi, Nowozelandczycy, Hindusi 
i Kanadyjczycy ponieśli duże straty. 
Alternatywa walki w innym paśmie 
górskim, bądź w dolinie Liri nie dawała 
jednak odmiennej perspektywy, a zdo-
bycie symbolu-twierdzy, jakim w tym 
czasie było już Monte Cassino, mogło 
zwrócić uwagę na sprawę polską i da-
wało rządowi polskiemu w Londynie 
silny atut w obronie okupowanego 
Narodu i jego przyszłości.

11 maja 1944 r., w dniu rozpoczęcia 
zwycięskiej bitwy, gen. Anders wydał 
polecenie odczytania przed wszystki-
mi żołnierzami rozkazu następującej 
treści:

 
Żołnierze!
Za bandycką napaść Niemców na 

Polskę, za rozbiór Polski wraz z bol-
szewikami, za tysiące zrujnowanych 
miast i wsi, za morderstwa i katowa-
nie setek tysięcy naszych sióstr i braci, 
za miliony wywiezionych Polaków jako 
niewolników do Niemiec, za niedole i 
nieszczęścia Kraju, za nasze cierpienia 
i tułaczkę.

Z wiarą w sprawiedliwość 
Opatrzności Boskiej idziemy naprzód 
ze świętym hasłem w sercach naszych: 
Bóg Honor i Ojczyzna.

Odniesienie spektakularnego sukce-
su przez żołnierzy II Korpusu Polskiego 
w przełamaniu linii Gustawa w zdo-
byciu Monte Cassino sprawiło, że w 
kolejnych operacjach powierzano 
gen. Andersowi samodzielne zadania 
operacyjne wraz z przesuwaniem się 
frontu wzdłuż wybrzeża adriatyckie-
go. Oddziały Andersa nacierając w 
kierunku północnym kolejno wyzwo-
liły Ankonę, Faenzę i w kwietniu 1945 
roku Bolonię, tuż przed kapitulacją 
oddziałów niemieckich na froncie wło-
skim. 

Warto zwrócić uwagę, że gen. 

W poprzednim numerze naszego pisma (Nasz Świat 
6/2009) opublikowaliśmy dwa artykuły  poświęcone 
historii II Korpusu  i osobie jego niezwykle 
charyzmatycznego dowódcy, gen. Władysława 
Andersa. W tym numerze Krzysztof Piotrowski 
opowiada nam o wydarzeniach, które zmieniły bieg 
historii i bieg życia bohaterskich żołnierzy, którzy 
walczyli o Monte Cassino…

Opowieść o wielkim człowieku i 
wodzu - generale Andersie. Cz.2.

Walcząc o wolną PolskęWalcząc o wolną Polskę

18 maja 1944 r. - Gen. Anders w dniu zwycięskiej bitwy o Monte Cassino
 fot. ze  zbioru Instytutu Sikorskiego, Londyn

Maj 1944 r. - Gen. Aleksander salutuje sztandary polskich dywizji / fot. ze  
zbioru Instytutu Sikorskiego, Londyn

Faenza, marzec 1945 r. - Gen. Anders wraz z gen. Clarkiem i gen. 
Crittenbergerem w wyzwolonym mieście / fot. ze zbioru K. Piotrowskiego

“Dowódców można 
mianować, ale prawdzi-
wymi przywódcami stają 
się tylko ci, którzy mają 
ich cechy” – tak o gen. 
Andersie wypowiedział się 
płk. Klemens Rudnicki



Nr 7 
01-15 kwiecień 200916 naszświatMONTE CASSINO

Władysław  Anders przez cały czas 
trwania kampanii wojennej jak i po 
jej zakończeniu, dbał nieustannie o 
podległych mu żołnierzy jak i lud-
ność cywilną wyprowadzoną z ZSRR. 
Ważnym zadaniem było tutaj orga-
nizowanie wszechstronnej pomocy 
i opieki medycznej oraz organizo-
wanie zajęć szkolnych i różnych kur-
sów począwszy od pobytu na Bliskim 

Wschodzie. Zakończenie wojny wy-
musiło zmniejszenie liczebności II 
Korpusu pod wpływem stanowiska 
władz brytyjskich i włoskich. 

We wrześniu 1945 r., marsza-
łek Harold Aleksander wydał roz-
kaz ograniczenia stanu liczebnego II 
Korpusu ze 111 tyś. do 85 tyś. żoł-
nierzy. Tymczasem, Anders nie chcąc 
pozostawić dotychczasowych podko-
mędnych i podopiecznych  nowym 
postanowieniom, ograniczył wyso-
kość żołdu i racji żywnościowych  
utrzymując jednocześnie dotychcza-
sowy stan liczebności owych wojsk. 

W międzyczasie kontynuowano 
przystosowywanie podkomendnych 
do nowych warunków świata powo-
jennego organizując  kursy zawodo-

we i szeroko rozwinięte nauczanie, 
także na uniwersytetach w Rzymie, 
Florencji i Bolonii, gdzie wykłady 
zaczęto prowadzić również w języ-
ku polskim. Generalnie, na terenie 
Włoch stworzono  tzw. „małą Polskę” 
zawierającą wiele elementów życia 
społecznego i kulturalnego.

Generał Anders od 1946 r. aż do 
śmierci w maju 1970 r. mieszkał w 
Londynie. Jego aktywność dla nie-
podległości Polski trwała zawsze na 
wysokim poziomie. Wspierał przy 
tym wszystkie inicjatywy służące do-
bru i wolności Polski, okazując  wiel-
kie poświecenie i niegasnącą wolę 
walki o ideały, którym pozostał wier-
ny do ostatnich dni.

Nie możemy zapomnieć, że przez 
długie lata władze komunistyczne  
negowały i pomniejszały sukcesy gen. 
Andersa w kampanii włoskiej. Na do-
miar złego , we wrześniu 1946 r. rząd 
Polski Ludowej odebrał obywatel-
stwo gen. Andersowi, jak również 
75 generałom i wyższym oficerom 
Polskich Sił Zbrojnych z I i II Korpusu 
, oskarżając ich o zdradę. Przez ca-
ły okres PRL-u panowało niechętne 
nastawienie władz wobec  żołnierzy 
gen. Andersa, którzy mieli poważne 
powody do rozgoryczenia, ponieważ 
zdobycie Monte Cassino było naj-
większym i najbardziej spektakular-
nym sukcesem wojska polskiego w 
kampanii włoskiej. Zostało jednak 
uznane za kontrowersyjne, jako że 
nie wpłynęło na odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w przedwo-
jennym kształcie i według koncepcji 
Rządu Polskiego w Londynie. 

Postanowienia konferencji tehe-

rańskiej, a później w Jałcie zamknęły 
drogę powrotną do rodzinnych stron 
dla wielu żołnierzy. Anders jak tylko 
dowiedział się o decyzjach podjętych 
w Jałcie, natychmiast zwrócił się do 
prezydenta Raczkiewicza z żądaniem 
interwencji u naszych sojuszników 
i wycofania oddziałów II Korpusu z 
dalszych walk na froncie włoskim, 
nie widząc w tej sytuacji ani obo-
wiązku, ani konieczności przelewania 
krwi polskich żołnierzy. 

Tymczasem, w  lipcu 1945 r. Stany 
Zjednoczone i Wielka Brytania wy-
cofały uznanie Rządowi Polskiemu 
w Londynie, widząc w nim przeszko-
dę w budowie dobrych stosunków z 
ZSRR. 

W związku z tym, polskim oddzia-
łom nie pozwolono na udział w lon-
dyńskiej defiladzie zwycięstwa w 
1946 r.. Przeciwko tej haniebnej de-
cyzji protestowało wielu polityków i 
wysokich rangą wojskowych brytyj-
skich i amerykańskich. Nic jednak to 
nie zmieniło, gdyż przeważyła opcja 
budowy nowego ładu w powojennej 
Europie z udziałem sowietów. Jaki to 
miało wpływ na wygląd starego kon-
tynentu przez najbliższe 50 lat, mieli-
śmy nieprzyjemność doświadczyć.

Wielką postać generała Władysława 
Andersa zrehabilitowano dopiero po 
przełomie 1989 roku, a zgodnie z 
ostatnią jego wolą, spoczywa on po-
śród swoich żołnierzy na cmenta-
rzu wojennym Monte Cassino. Nie 
zdążył ujrzeć wolnej i niepodległej 
Polski, o którą walczył do ostatnich 
swoich dni.

Krzysztof Piotrowski

Walcząc o wolną PolskęWalcząc o wolną Polskę

Gen. Anders przed Mass Albanetą 
fot. ze zbioru K. Piotrowskiego

„Bez wygrania najpierw bitwy o serca żołnierskie, 
żaden wódz nie wygrał jeszcze bitew na polu walki. 
To była jego magia, która wywołała nastrój graniczący 
z ekstazą, nigdy przedtem i potem niespotykaną, w 
pierwszej i decydującej o istnieniu Korpusu bitwie o 
Monte Cassino. Wielka magia wielkich wodzów”.
 płk. Klemens Rudnicki o gen. Andersie 

Gen. Anders żegnający poległych żołnierzy na cmentarzu w 
Loreto przed wyjazdem do Anglii, 1946 r. 

fot. ze zbioru K. Piotrowskiego

Przez długie lata władze 
komunistyczne  negowały 

i pomniejszały sukcesy 
gen. Andersa w kampanii 

włoskiej. 

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.

dokończenie ze strony 15
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Ostatnio coraz więcej osób zgła-
sza tego typu nadużycia do Autorità 
Garante delle Comunicazioni 
(Agcom) z prośbą o odszkodowa-
nie ze strony nieuczciwych opera-
torów za aktywację usług, na które 
nigdy nie wyrazili zgody. W związku 
z wieloma reklamacjami dotyczący-
mi niechcianych umów telefonicz-
nych, Agcom przeprowadziło wiele 
kontroli w sektorze telefonicznym, 
czego efektem była kara w wysoko-
ści 5 milonów euro nałożona na 5 
najważniejszych operatorów telefo-
nicznych (Vodafone, Telecom Italia, 
Opitel, BT Italia, Eutelia).  

Złożenie zażalenia do Autorità 
(non contenziosa)

Aby móc złożyć zażalenie na ope-
ratora telefonicznego, Autorità 
Garante stworzyło specjalny formu-
larz (modello D), który można ściąg-
nąć bezpłatnie ze strony www.ag-
com.it.

Formularz należy wypełnić i pod-
pisać, a następnie wysłać:

- faksem pod numer 081 7507616
- listem poleconym z potwierdze-

niem odbioru na adres: 
Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni 
Direzione Tutela dei Consumatori
Ufficio gestione segnalazioni e vi-

gilanza 
Centro Direzionale, Isola B5

80143 Napoli.

Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni po otrzymaniu zgło-
szenia musi zweryfikować zażalenie. 
Jeżeli jest ono słuszne, mogą zostać 
przeprowadzone inspekcje u ope-
ratorów, poza tym do sprawy może 
zostać włączona także Guardia di 
Finanza i Policja. 

Zgłoszenia i zażalenia nie otwie-
rają automatycznie postępowania 
sądowego, ale pozwalają Urzędowi 
ds. Gwarancji w Komunikacji na do-
zorowanie nad pracą operatorów i 
ewentualnie, w niektórych przypad-
kach, na interwencję przede wszyst-
kim w kwestiach umowy pomiędzy 
cliente a operatorem.

Spór sądowy pomiędzy klientem a 
operatorem 

W 2007 roku Agcom zaaprobował 
regulamin, w którym zostały zapisa-
ne procedury związane z rozwiąza-
niem sporów pomiędzy klientami a 
operato rami telefonicznymi. 

Użytkownicy, którzy chcą założyć 
sprawę sądową w celu ochrony włas-
nych praw muszą  najpierw spróbo-
wać zawarcia porozumienia przed 
Co.re.com (Comitato Regionale per 
la Comunicazione) w Regionie, w 
którym zamieszkują. 

W chwili obecnej uprawnione 

urzędy regionalne Co.re.com, które 
podpisały porozumienie z Agcom to: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, 
Val d’Aosta, Veneto, Provincia auto-
noma di Trento i Bolzano.

W przypadku, gdy zamieszkujecie 
w Regionie, w którym Co.re.com nie 
podpisały porozumienia z Agcom 
porozumienie pomiędzy klientem a 

operatorem można podpisać:
- w odpowiedniej Camera di 

Commercio;
- w innych urzędach, które podpi-

sały specjalne umowy o współpracy 
pomiędzy stowarzyszeniami konsu-
matorów a operatorami telefonicz-
nymi.

Aby zlożyć skargę do Co.re.
com, należy wypełnić formularz 

www.stranieriinitalia.it
portal imigracji

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

Niechciane umowy telefoniczne. 
Jak się przed nimi bronić?

Twoje prawa

Bardzo często zdarza się, że dzwonią do nas 
operatorzy telefoniczni i proponują nam różnego 
rodzaju oferty promocyjne wszelkiego rodzaju 
począwszy od abonamentów telefonicznych, 
aktywację sekretarki lub szybkiej linii 
internetowej, a kończąc na przejściu do innego 
operatora telefonicznego. Procedura ta bardzo 
często łamie prawo np. o ochronie danych 
osobowych, poza tym zdarza się, że podczas 
zwykłej rozmowy z konsultantem, który namawia 
nas do skorzystania z nowej usługi okazuje 
się, że zmuszeni jesteśmy później np. płacić za 
usługę, której tak naprawdę nie chcieliśmy. Co 
zrobić w takim przypadku? Dzisiaj postaramy się 
odpowiedzieć na to pytanie.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
po otrzymaniu zgłoszenia musi zweryfikować 
zażalenie. Jeżeli jest ono słuszne, mogą zostać 
przeprowadzone inspekcje u operatorów, poza 
tym do sprawy może zostać włączona także 
Guardia di Finanza i Policja 

dokończenie na stronie 18
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Niechciane umowy telefoniczne. 
Jak się przed nimi bronić?

Twoje prawa

Formulario UG, który można ściągnąć 
bezpłatnie ze strony www.agcom.it. 
Formularz należy wypełnić podając 
m.in.:

- Imię i nzawisko adres zameldowa-
nia lub zamieszkania; 

- Numer telefonu; 
- Nazwę i adres operatora;
Do formularza należy załączyć tak-

że wszystkie dokumenty dotyczące 
spray.

Po 30 dniach od złożenia skargi, 
również w przypadku nie dojścia 
do porozumienia, obie strony mogą 
zwrócić się do odpowiednich władz 
sądowych.

W przypadku, gdy strony dojdą do 
porozumienia, bez konieczności roz-
poczęcia postępowania sądowego, 
należy podpisać pisemny protokół. 

Formularz UG wysłany do odpo-
wiedniego Co.re.com, musi ponadto 
zostać przesłana do Dyrekcji odpowie-
dzialnej za ochronę konsumentów i 
może zostać doręczona:

- osobiście (po otrzymaniu której 
urząd wystawia kwit potwierdzający 

dostarczenie);
- faksem: 081 7507828
- listem poleconym z potwierdze-

niem odbioru na adres
Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori
Centro Direzionale – Isola B5
80143 Napoli

Dyrekcja, do 10 dni od momen-
tu otrzymania skargi, zaprasza obie 
strony w celu rozpatrzenia skargi i 
wysłuchaniu stron. Sprawa musi zo-
stać rozwiązana w przeciągu 90 dni. 
Obie strony, przed posiedzeniem, mo-
gą przedstawić dokumenty i poprosić 
o kopie aktów.

Należy pamietać, że w czasie trwa-
nia sprawy, klient ma prawo popro-
sić Co.re.com, wypełniając formularz 
GU5 (do ściągnięcia ze strony www.
agcom.it) do czasowego odłączenia 
lub aktywacji oferty będącej sporem 
w sprawie). 

opracowała Rosanna Caggiano
stranieriinitalia.it

ciąg dalszy ze strony 17

Pytania i odpowiedzi 

Czy przeprowadzając się z zagranicy, będę mógł swobodnie przewieźć 
swoje rzeczy przez granicę, czy też będę musiał wnieść jakieś opłaty? 
Jakich formalności muszę dopełnić?

Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, 
z którego następuje przeprowadzka.

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym 
również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi 
zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta 
unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowski-
mi ceł przywozowych i wywozowych.

Natomiast w wypadku osób przenoszących swoje miejsce zamiesz-
kania z państwa trzeciego (nienależącego do UE) na obszar celny Unii 
Europejskiej, mienie przesiedleńcze, nazywane w tym wypadku mie-
niem osobistym, podlega zwolnieniu z cła.

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które: pozo-
stawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej 
poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed 
datą, po której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w pań-
stwie trzecim, które opuściła,

jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu 
zamieszkania.

Oznacza to, że w wypadku mienia przenoszonego z państwa trzeciego 
z cła nie są zwolnione nowo zakupione rzeczy (dotyczy to również samo-
chodów). Fakt odpowiednio długiego okresu używania rzeczy przywożo-
nych można udowodnić, przedstawiając np. dowód ich zakupu w okre-
ślonym czasie, a w wypadku pojazdu – jego dowód rejestracyjny itp.

Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na 
własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich 
gospodarstw domowych. 

Tekst jest przedrukiem z „Powrotnika”, 
poradnika dla powracających z emigracji, 

wydanego w ramach programu rządu polskiego „Powroty”. 
Więcej na temat programu na stronie internetowej 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

PORADNIK EMIGRANTA
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Spowolnienie polskiej gospodarki jest konsekwencją recesji w większości krajów 
Unii Europejskiej. Kraje Wspólnoty były odbiorcą ponad 50% polskiego eksportu. 
W wyniku recesji gwałtownie maleje popyt na rynkach krajów nią dotkniętych. 
Malejący eksport powoduje spadek  produkcji polskich przedsiębiorstw.

Kryzys w Polsce: Bieżący rok będzie najtrudniejszy

Kryzys w Polsce nie rozkłada się rów-
no na poszczególne regiony. Największy 
spadek produkcji ma miejsce w woje-
wództwach: małopolskim – 27,5%, opol-
skim – 26,6%, lubelskim - 21,2%, kujaw-
sko-pomorskim – 15,9% i świętokrzyskim 
– 15,7%. Jedynym regionem, w którym 
nastąpił wzrost produkcji o 1,9% jest wo-
jewództwo łódzkie. 

Jego centralne położenie i wynagrodze-
nia poniżej średniej krajowej sprawiają, 
że wielu inwestorów zagranicznych (jak 
ostatnio Dell) tu lokuje swoje inwestycje 
i uruchamia nowe zakłady pracy.

Ciekawym zjawiskiem jest, że spadek 
produkcji w poszczególnych regionach 
nie przekład się na spadek zatrudnienia. 

W województwie małopolskim, gdzie 
spadek produkcji jest największy zatrud-
nienie wzrosło o 2,1%. Wśród woje-
wództw, w których odnotowano naj-
większe spadki produkcji, zatrudnienie 
zmalało: w kujawsko-pomorskim o 0,6% i 
świętokrzyskim o 0,3%

Największy spadek zatrudnienia o 6,8% 

wystąpił w województwie warmińsko-
mazurskim, gdzie spadek produkcji wy-
niósł 13,9%.

W opinii analityków zatrudnienie 
w najbliższym czasie będzie maleć we 
wszystkich regionach. Bieżący rok będzie 

najtrudniejszy. 
Lepsze wykorzystanie środków unij-

nych i skierowanie ich na inwestycje infra-
strukturalne może być głównym czynni-
kiem poprawy sytuacji na rynku pracy.

Irena Wachowska

Samorządowcy alarmują, że 
środki na składki ubezpiecze-
niowe dla bezrobotnych, jakie 
zostały im przyznane z budżetu 
państwa, wystarczą zaledwie na 
pół roku – donosi serwis inte-
ria.pl.  

Między innymi w związku z 
rosnącym bezrobociem w ka-
sach brakuje 250-300 mln zł 
- szacują przedstawiciele samo-
rządów.

Od pierwszego stycznia obo-
wiązują nowe przepisy, które 
zobligowały samorządy powiato-
we i miasta na prawach powiatu 
do przekazywania do ZUS skła-
dek na ubezpieczenia zdrowotne 
dla wszystkich osób zarejestro-
wanych w urzędach pracy jako 
bezrobotne bez prawa do zasiłku 
lub stypendium.

Pieniądze na ten cel pochodzą 
z budżetu państwa i przekazy-
wane są samorządom w formie 
dotacji celowej. 

Zabraknie 

pieniędzy 

dla 

bezrobotnych

Malejący eksport powoduje 
spadek produkcji polskich 
przedsiębiorstw

Znika kredyt „zero procent”
Nowe miejsca pracy 
we Wrocławiu 

Nokia Siemens Networks 
zamierza do końca przyszłe-
go roku zatrudnić dodatko-
wo 200-400 pracowników 
we wrocławskim Centrum 
Rozwoju Oprogramowania. 
Firma poszukuje głównie 
specjalistów z dziedziny in-
formatyki i telekomunikacji. 

Obecnie w Nokia Siemens 
Networks pracuje 1200 pra-
cowników.

Jak poinformował w  na 
konferencji prasowej 
Radomir Grucza, prezes za-
rządu firmy w Polsce, Nokia 
Siemens Networks poszuku-
je zdolnych ludzi, którzy są 
zainteresowani pracą w fir-
mie oferującej nie tylko do-
bre warunki pracy ale i moż-
liwość rozwoju, nauki.

W 2000 r. Siemens ot-
worzył we Wrocławiu 
swoje Centrum Rozwoju 
Oprogramowania. Kilka lat 

później, w kwietniu 2007 
r., kiedy z połączenia dzia-
łów sieci telekomunikacyj-
nych Siemens i Nokia po-
wstała globalna spółka Nokia 
Siemens Networks, wrocław-
skie centrum zatrudniało ok. 
600 pracowników. Od tamtej 
pory przybyło ponad 500 no-
wych osób.

Nokia Siemens Networks, 
będąc czołowym dostaw-
cą infrastruktury i usług dla 
branży telekomunikacyjnej, 
zatrudnia w Polsce ogó-
łem ponad 1600 osób: w 
Warszawie, gdzie znajduje się 
centrala firmy wraz z działa-
mi sprzedaży i serwisu oraz 
we wrocławskim centrum.

We Wrocławiu powsta-
ją rozwiązania i aplikacje w 
wielu obszarach najnowszych 
technologii telekomunikacyj-
nych oraz sieci nowych ge-
neracji. 

Obecnie sieci handlowe 
ofertę kredytu 0% wprowa-
dzają jedynie okresowo i tylko 
na wybrane produkty. Wiele 
wniosków o taki kredyt jest 
też odrzucanych. Zakup w sy-

stemie ratalnym jest obecnie 
oprocentowany nawet powy-
żej 20%. 

Dla przykładu, zakup w sieci 
Neonet telewizora o warto-
ści 2 tys. zł na 12 rat spra-

wi, że ostatecznie zapłacimy 
za niego 2,4 tys., czyli o 20% 
więcej.

Wiele sieci ubezpiecza 
udzielony kredyt i wówczas 
nabywca ponosi dodatkowo 
koszt tego ubezpieczenia, któ-
ry wynosi średnio 0,7% war-
tości zakupionego towaru. 

Mimo, że kredyt na zakup 
ratalny jest obecnie dość dro-
gi to dostępność do niego nie 
jest łatwa. Banki mniej chęt-
nie niż w latach poprzednich 
chcą kredytować zakupy. W 
latach poprzednich kredyto-
wanie zakupów dawało ban-
kom korzyść polegającą na 
pozyskiwaniu bazy klientów. 
Teraz banki zmieniły strategie 
i koncentrują się na działa-
niach innych niż zwiększanie 
udziału w rynku.

I.W.

Jeszcze w ubiegłym roku sieci handlowe oferowały towary z grupy 
AGD i RTV w atrakcyjnym kredycie 0%. Ponieważ ta forma kredytu 
była powszechna i łatwo dostępna, to w 2008 roku Polacy wydali 
12 mld zł na różnego typu sprzęt elektryczny i elektroniczny.
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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

Planujesz założyć 
fi rmę  w Polsce? 
Teraz będzie dużo 
prościej

Pod koniec marca br. rząd wy-
dał rozporządzenie w sprawie 
wzoru wniosku o wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej. 
Wprowadza ono jednolity for-
mularz zgłoszeniowy dotyczący 
zakładania firm przez osoby fi-
zyczne. Obok tradycyjnego for-
mularza rozporządzenie określa 
elektroniczny wzór wniosku o 
wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej.

Do tej pory, która chiała zare-
jestrować firmę, musiała składać 
wnioski w czterech urzędach: 
gminy, skarbowym, statystycz-
nym, a także w ZUS. Po wpro-
wadzeniu zmian wniosek bę-
dzie składany tylko w urzędzie 
gminy.

- Marzenie o tzw. jednym 

okienku towarzyszyło wielu eki-
pom. Od dobrych 10 lat w pol-
skich rządach i polskich parla-
mentach mówiło się, że jedno 
okienko jest konieczne - powie-
dział premier Tusk.

Szef rządu dodał, że kolejnym 
krokiem będzie “zero okienka”, 

czyli możliwość zarejestrowania 
działalności gospodarczej po-
przez internet, bez konieczności 
osobistej wizyty w jakimkolwiek 
urzędzie.

- Póki co mamy jedno okien-
ko, mamy uproszczony kwestio-
nariusz i przede wszystkim nie 
decyzja urzędnika o wpisaniu, 
ale samo złożenie wniosku w 
urzędzie gminy umożliwia roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej. Nikt nie będzie musiał cze-
kać na łaskawą zgodę urzędnika 
- podkreślił premier.

Rozporządzenie rządu zwią-
zane jest z wejściem w życie 
31 marca przepisów nowelizacji 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.

D.W.

Według danych Eurostatu rok 2009 powitało 499,7 mln mieszkańców UE. 
W ostatnich 12 miesiącach ludność 27 krajów UE wzrosła o 2,2 mln osób. W 
styczniu przekroczona została magiczna bariera 500 mln Europejczyków. 

Do tej pory, która 
chiała zarejestrować 
firmę, musiała 
składać wnioski w 
czterech urzędach: 
gminy, skarbowym, 
statystycznym i ZUS.

Premier Donald Tusk powiedział, 
że kolejnym krokiem będzie 

“zero okienka”, czyli możliwość 
zarejestrowania działalności 

gospodarczej 
poprzez internet
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Polacy wydadzą 13 mld złotych na 
zakupy w e-sklepach

Chociaż e-klientów jest coraz więcej, 
to coraz bardziej trzymają się za kieszeń. 
Według wyliczeń “Gazety Prawnej” w 
tym roku sprzedaż w sklepach interne-
towych wzrośnie znacznie wolniej niż 
rok temu. Ale i tak oczekuje się, że Polacy 
wydadzą na e-zakupy ok. 13 mld zł – po-
dał serwis tvn24.pl.

Przedstawiciele największych sklepów 
w sieci są już pewni, że rynek handlu in-
ternetowego nie powtórzy przyspiesze-
nia z roku ubiegłego, kiedy - według sza-

cunków - Polacy wydali na zakupy przez 
internet ok. 10 mld zł, czyli ok. 35-40 
proc. więcej niż w roku 2007. Największe 
spowolnienie sprzedaży dotyczy elektro-
niki użytkowej oraz sprzętu gospodar-
stwa domowego. Eksperci oceniają, że 
na mniejszą sprzedaż w e-handlu bezpo-
średni wpływ miało zwolnienie na rynku 
nieruchomości.

Osłabienie złotego nie powstrzyma-
ło Polaków kupujących za granicą przez 
internet. Z danych globalnego serwisu 

eBay wynika, że od początku roku do 
połowy marca Polacy kupili o 61 proc. 
więcej przedmiotów w brytyjskiej wer-
sji eBaya niż w tym samym okresie roku 
ubiegłego.

Choć te dane są dobre, to de-
mografowie biją na alarm. Teraz 
blisko 75% wzrostu ludności za-
wdzięczamy imigrantom spoza 
UE. Począwszy od 2015 roku 
liczba zgonów będzie w całej 
Unii większa niż liczba urodzin. 
Dzięki emigrantom wzrost licz-
by ludności będzie trwał nadal, 
ale jego tempo będzie systema-

tycznie maleć.
Według prognoz demografów 

z Eurostatu przemiany demo-
graficzne będą różne w różnych 
krajach Wspólnoty. W 2060 ro-
ku najwięcej obywateli mieć bę-
dzie Wielka Brytania. Jej popu-
lacja wzrośnie o ponad 25%. 
Ludność Francji wzrośnie o 
16%. Mimo napływu imigrantów 

liczba mieszkańców Niemiec 
zmniejszy się o 14%. Populacja 
Polaków zmaleje o 25%. W ro-
ku 2060 będzie nas 31,1 mln. 
Będziemy krajem ludzi starych, 
gdyż 36% obywateli będzie mia-
ła powyżej 65 lat. Polska będzie 
miała trudności z utrzymaniem 
wzrostu gospodarczego.

D.W.

Demografowie biją na alarm

Od pierwszego kwietnia by założyć firmę w Polsce wystarczy 
wypełnić jeden wniosek i złożyć go w urzędzie. 

©
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Pilates: sposób 
na zgrabną 
sylwetkę i dobre 
samopoczucie

Metoda jest sprawdzona i bezpieczna 
- funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. 
Obejmuje ponad 500 ćwiczeń zawiera-
jących elementy jogi, baletu i treningu 
izometrycznego. 
Ćwiczenia Pilatesa to ruchy precyzyj-

ne, powolne, o małym zakresie, a jed-
nocześnie zadziwiającej skuteczności. 
Polegają one na spinaniu, rozluźnianiu, a 
także rozciąganiu mięśni. Serie obejmują 
do dziesięciu powtórzeń. Duży nacisk 
kładzie się na prawidłowe oddychanie, 
relaks i koncentrację. 

Trening nie obejmuje skoków ani in-
nych elementów obciążających stawy, 
zawiera za to wiele ćwiczeń korzyst-
nych dla kręgosłupa. W Pilatesie nic nie 
robi się na siłę, ani ponad własne moż-
liwości. Dzięki tym cechom system jest 
odpowiedni dla osób, które mogą mieć 
problemy z innymi ćwiczeniami fitness: 
np. cierpiącymi z powodu nadwagi, bólu 
stawów i kręgosłupa, lub takich, które 
nigdy nie ćwiczyły. 

Pierwsze efekty można obserwować 
już po 6 tygodniach.

Pilates to spokojne ćwiczenia przy ła-
godnej, relaksacyjnej muzyce. Ćwiczy się 
boso, najlepiej w niekrępującym ruchów 
stroju. W większości fitness-klubów bę-
dziemy ćwiczyć na macie, bez żadnych 
pomocy, ale istnieją też specjalne urzą-
dzenia zaprojektowane przez twórcę 
metody Josepha Pilatesa. Aby uzyskać 
efekty należy trenować co najmniej dwa 
razy w tygodniu. Można ćwiczyć również 
w domu - tu pomocne będą podręczniki 
lub instruktarze wideo. 

W szkołach rodzenia coraz częściej 
zaleca się kobietom ciężarnym ćwicze-
nia, zajęcia fitness organizowane specjal-
nie dla nich także zyskują popularność. 
Korzyści jest wiele: wzmocnienie i uela-
stycznienie mięśni grzbietu, brzucha i 
dna miednicy, zwiększenie ruchomości 
kręgosłupa i stawów biodrowych, zapo-
bieganie obrzękom i żylakom. 

Zajęcia powinny być prowadzone 

przez doświadczonego instruktora, 
niezbędna jest też wcześniejsza kon-
sultacja z lekarzem prowadzącym ciążę. 
Przeciwwskazaniami mogą być między 
innymi wcześniejsze poronienia, anemia, 
ciąża mnoga lub wadliwie ukształtowana 
szyjka macicy - ostateczną decyzje po-
dejmuje jednak lekarz. Pilates jest rów-
nież pomocny w odzyskiwaniu zgrabnej 
sylwetki po porodzie.

Szeroką popularność zaczął zdobywać 
system Pilatesa w latach siedemdziesią-
tych, ale w środowisku tancerzy robił 
furorę dużo wcześniej. Do jego popula-
ryzacji przyczynił się Rudolf von Laban 
twórca gimnastyki ekspresyjnej i znana 
tancerka Hanya Holm. 

Szybko też odkryto wartość tych ćwi-
czeń dla rehabilitacji. Sam twórca meto-
dy, urodzony w Niemczech Joseph Pila-
tes był jako dziecko bardzo chorowity. 
Borykał się z astmą i krzywicą. To właś-
nie regularne ćwiczenia pomogły mu po-
konać ograniczenia. Pilates jest autorem 
wielu urządzeń do rehabilitacji. Jedną z 
wprowadzonych przez niego innowacji 
były sprężyny przymocowane do szpi-
talnych łóżek - dzięki nim pacjenci mogli 
wcześniej rozpocząć rehabilitację.

Wlatach dwudziestych Pilates wyje-
chał do Stanów Zjednoczonych i tam 
wraz z żoną rozwijał i popularyzował 
swoją metodę.

Żródło: Interia.pl

„Afrykański 

polonez”

„Odkurzanie 

firmamentu ”

Sabina sprząta firmament 
niebieski, a mówiąc proś-
ciej, mieszkania gwiazd. 
Wcześniej jej życie było 
bardzo barwne. Kiedy za-
czął się czas przemian, 
Sabina otwiera kawiarnię, 
wchodzi w szemrane inte-
resy, a wreszcie plajtuje.
Autor: Irena Matuszkiewicz

Czarny Ląd widziany “od 
środka”, oglądany oczami 
kogoś, kto przez prawie 30 
lat żył i pracował wśród 
Afrykańczyków, gościł ich 
w domach, a nawet został 
dopuszczony do ich rytu-
alnych tajemnic plemien-
nych.
Autor: Cyprian Kosiński W
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Dobra muzyka gra-
tis to zawsze bardzo 
miła niespodzianka. 
Wikariat papieski w 
Rzymie od kilku już 
lat organizuje serię 
koncertów niedziel-
nych w różnych koś-
ciołach Wiecznego 
Miasta. Każdy z tych 
imprez artystycznych 

ukazuje wielkie bogactwo kultury zrodzone z in-
spiracji religijnych. Dla wielu takich dzieł muzycz-
nych świątynie są najodpowiedniejszym miejscem 
wykonania. Oczywiście nie brak utworów wielkich 
kompozytorów, ale celem jest też popularyzacja 
dzieł rzadziej wykonywanych autorów.
Tu znajdziecie kalendarz koncertów -> http://
www.vicariatusurbis.org/
Więcej informacji: www.rzym.it 

40 koncertów 
na Dzień Pański

Koncerty

Najnowsze notowania

U2 - NO LINE ON THE HORIZON
MUZYKA FILMOWA - KOCHAJ I TAŃCZ
O.S.T.R. - O.C.B. 
RÓŻNI WYKONAWCY RMF FM - 
NAJLEPSZA MUZYKA NA WIOSNĘ 2009
KASIA NOSOWSKA -  OSIECKA 
THE PRODIGY - INVADERS MUST DIE
PAULLA - NIGDY NIE MÓW ZAWSZE 
PECTUS - PECTUS 
RÓŻNI WYKONAWCY - WEEKEND IN 
PARIS 
LADY GAGA - THE FAME 

źródło: www.interia.pl

Ryszard Rynkowski 

„Zachwyt”

Część materiału muzycznego z nowej płyty 
powstało za oceanem. Na albumie znajdzie 
się jedenaście nowych utworów. Jak zwykle 
tekstowo Ryszarda Rynkowskiego wspiera 
Jacek Cygan. W tekstach piosenek można 
odnaleźć opowieści o tym co działo się w 
życiu artysty od wydania ostatniej płyty.
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Na koniec PlanicaMałysz 
facetem 
roku

Skoki narciarskie

Polska drużyna po raz drugi 
w historii stanęła na podium 
zawodów Pucharu Świata w 

skokach narciarskich w konkursie dru-
żynowym. Po raz ostatni miejsce w 
czołowej trójce konkursu drużynowe-
go polscy skoczkowie zajęli 9 grudnia 
2001 roku w austriackim Villach. 21 
marca br. nasz kraj reprezentowali: 
Kamil Stoch, Łukasz Rutkowski Stefan 
Hula i Adam Małysz. Polacy rozpoczę-
li konkurs od dobrego skoku Stocha, 
który lądował na 205,5. m. Dalej szy-
bował Fin Matti Hautamaeki (220,5 
m), Austriak Martin Koch (217,5 m) i 
Tom Hilde (209 m). Polska utrzyma-
ła czwartą pozycję po drugiej grupie 
zawodników. Łukasz Rutkowski pod-
czas lądowania na 192,5. m zaliczył 
upadek, jednak miało to miejsce za 
strefą lądowania. Dzięki temu Polska 
nie straciła punktów za styl. Po dru-
giej grupie skoczków prowadzenie ob-
jęli Norwegowie. Austriacy spadli na 
trzecią lokatę, gdyż 184,5 m zaliczył 
Wolfgang Loitzl. Najbardziej emocjo-
nujący przebieg miała rywalizacja w 
trzeciej grupie. Fatalnie spisał się Fin 
Ville Larinto, który lądował na buli 
- 111 m. Słabo wypadła również pró-
ba Austriaka Thomasa Morgensterna 
(178,5 m). Stefan Hula skoczył 194,5 
m, dzięki czemu wyprzedziliśmy za-
równo Finów, jak i Austriaków. Nas 
jednak, najbardziej interesowała wal-

ka o najwyższe pozycje. Z czołów-
ki konkursu najpierw skakał Adam 
Małysz. Najlepszy z Polaków nie za-
wiódł. Wylądował na 207. m. Był to 
drugi wynik ostatniej grupy skocz-
ków. Dalej od Małysza lądował jedy-
nie Rosjanin Dmitrij Wasiljew (216,5 
m), który w końcówce sezonu spisu-
je się znakomicie. Polska jednak nie 
rywalizowała z Rosją, ale z pierwszą 
Norwegią i trzecią Austrią. 

Rewelacyjnie spisywali się Polacy 
w konkursach indywidualnych, które 
zostały rozegrane 20 i 22 marca br. W 
obu przypadkach na drugim stopniu 
podium stawał Adam Małysz, któ-
ry na koniec sezonu udowodnił kibi-
com, że potrafi jeszcze skakać. Dobrze 
to wróży przyszłorocznym igrzyskom 
olimpijskim, które odbędą się w ka-
nadyjskim Vancouver. W piątek Adam 
Małysz skoczył na odległość 202,5 
m i był jednym z trzech zawodni-
ków, którzy przekroczyli granicę 200 
metrów. Zwyciężył Austriak Gregor 
Schlierenzauer. Trzecie miejsce w kon-
kursie zajął Rosjanin Dimitri Wasiliew, 
który uzyskał 200,5m. w niedzielę wy-
stąpiło zaledwie dwóch naszych re-
prezentantów. Byli nimi Adam Małysz 
i Kamil Stoch. Taką sytuację spowo-
dował regulamin, który dopuszcza do 
ostatniego konkursu w sezonie tylko 
najlepszych 30 zawodników sklasy-
fikowanych w Pucharze Świata. Po 

pierwszej serii Adam Małysz po sko-
ku na odległość 210,0 m. był liderem. 
Natomiast w swoim drugim skoku wy-
lądował na 209,5 m. co zapewniło mu 
drugą lokatę.

opr. Rafał Nordwing 

Świetnie spisali się polscy skoczkowie narciarscy. Nasi reprezentanci zajęli drugie 
miejsce w konkursie drużynowym w Planicy. Zwyciężyli Norwegowie. Na Welikance, 
z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbyła się tylko jedna seria. 

Adam Małysz zwrócił się do Polskiego 
Związku Narciarskiego o przyznanie mu 
indywidualnego trenera. Fiński szko-
leniowiec był trenerem kadry w ubie-
głym sezonie. To za jego kadencji Adam 
Małysz zdobył tytuł Mistrza Świata w 
Japońskim Sapporo. Teraz wznowił z 
nim współpracę i to przyniosło efekty. 
Małysz z konkursu na konkursu spisy-
wał się coraz lepiej. Ocierał się nawet 
o podium. Zaowocowało to wyróżnie-
niem ze strony organizatorów zawodów 
Pucharu Świata. Otrzymał tytuł „Man 
of the year”. - Jestem niezmiernie zado-
wolony - powiedział serwisowi skijum-
ping.pl po ceremonii dekoracji Adam 
Małysz. 

R.N.

W niedzielę, 22 marca br., Kowalczyk 
do finałowego biegu Pucharu Świata 
na 10 km techniką dowolną wystar-
towała jako pierwsza. Majdić ruszyła 
na trasę jako ósma, o 1.05,9 później. 
Reprezentantka Polski była w trud-
nej sytuacji, przez cały dystans bie-
gła sama, gdyż druga zawodniczka 
ruszająca na trasę, Szwedka Anna 
Olsson miała do niej ponad 48 s 
straty. Kowalczyk finałowy bieg do-
skonale rozegrała taktycznie, dobrze 
rozłożyła siły. W połowie dystansu 
prowadziła z bezpieczną przewagą, 
nad drugą Norweżką Charlotte Kallą 
miała ponad 41 s przewagi, trzecia 

także Norweżka Therese Johaug tra-
ciła do Polki 45,3 s. Najważniejsze 
jednak było, że Majdić nie udało 
się choć w części zniwelować stra-
ty do Polki. Słowenka w połowie 
trasy była na 11 pozycji ze stratą 
1.11,4 do liderki. W końcówce bie-
gu Norweżki jeszcze przyśpieszyły, 
ale żadna z nich nie zdołała wyprze-
dzić dwukrotnej mistrzyni świata z 
Liberca. Polka jako pierwsza minęła 
linię mety zapewniając sobie zwycię-
stwo w klasyfikacji generalnej i w fi-
nałowych zawodach Pucharu Świata 
w sezonie 2008/2009. W niedziel-
nym biegu w Falun najlepszy czas 

- 26.53,3 uzyskała Norweżka Kristin 
Stoermer Steira, drugi rezultat miała 
jej rodaczka Therese Johaug - stra-
ta 7,0 s, trzeci także reprezentantka 
Norwegii Marthe Kristoffersen - stra-
ta 17,2. Justyna Kowalczyk uzyskała 
dwunasty czas, tracąc do Steiry 55,3 
s. Majdić była 26. ze stratą 1.18,7. 
Szybciej od Majdić pobiegła także 
druga reprezentantka Polski Sylwia 
Jaśkowiec, która uzyskała 20. wy-
nik ze stratą 1.09,8 do najszybszej 
Norweżki. Na 41. pozycji uplasowała 
się Kornelia Marek - strata 1.55,2. 

opr. Rafał Nordwing

Kowalczyk z Pucharem Świata!
Justyna Kowalczyk 
zdobyła Puchar 
Świata w biegach 
narciarskich w sezo-
nie 2008/2009. Polka 
wygrała w Falun 
finałowe zawody PŚ, 
dzięki czemu wyprze-
dziła dotychczasową 
liderkę klasyfikacji 
generalnej Słowenkę 
Petrę Majdić. 

Mistrzostwa 
Europy 
Bezdomnych w 
piłce nożnej

Od 5 do 7 czerwca br. we Wrocławiu trwać 
będą Mistrzostwa Europy Bezdomnych w 
piłce nożnej. W zawodach wezmą udział 
drużyny: Włoch, Rosji, Szkocji, Polski, 
Irlandii, Portugalii, Ukrainy i Litwy.
Warto przypomnieć, że drużyna Włoch 
kierowana jest przez Bogdana Kwappika. 
Włoska drużyna dwukrotnie zdobyła ty-
tuł Mistrza Świata Bezdomnych w piłce 
nożnej (2004, 2005). 

A.M.
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Początek sezonu nie był 
udany dla polskich skoczków 
narciarskich. Ich skoki były 
słabe. Nasi reprezentanci 
zajmowali odległe pozycje. 
Jednak potem nastąpił 
przełom.
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Droga Redakcjo,
Zbulwersował mnie list pewnej Pani, która napisała ano-

nimowo w styczniowym numerze waszej gazety pt. “Sposób 
na szybkie pieniądze”. Opisując zamaszyście o Polakach, o 
pożal się Boże fachowcach i pracownicach, którzy nagmin-
nie oszukują Włochów. Takie widzenie problemu w krzywym 
zwierciadle jest dla mnie, nie do przyjęcia. Sama kilka razy 
byłam wykorzystana przez moich pracodawców i wiele sły-
szałam też opowieści od innych. Nie chcę tu nikogo kłaść na 
szali Temidy, ale jak to zwykle bywa, kij ma dwa końce. Może 
tej Pani nudzi się i szuka tanich sensacji, i stąd ten list. W 
każdym bądź razie, jedno jest tutaj pewne, że ta Pani pisząc 
ten list nie miała zielonego pojęcia o czy pisze. Być może, że 
taki przypadek zaistniał rzeczywiście, ale to nie upoważniało 
jej do wylewania pomyj na wszystkich rodaków, robiąc nam 
przy tym “niedźwiedzią przysługę”. Droga Pani zamiast wsa-
dzać kij w mrowisko, może lepiej zajęła by się Pani pomocą 
charytatywną na rzecz swoich rodaków, łącząc przyjemne z 
pożytecznym. A wtedy głupie myśli same wyjdą z głowy. 

Renata Popławska 

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

Gotuj z nami

Nadzienie wyjątkowo bogate, nieprawdaż? 
Ale dodaje dużo smaku muffinkom, dosłownie 
rozpływają się w ustach. Na zjedzeniu jednej 
nie da rady poprzestać. 

SKŁADNIKI MOKRE:
- 2 jajka,
- 80 g oleju arachidowego,
- szklanka mleka.

SKŁADNIKI SUCHE:
- 280 g mąki,
- szklanka cukru,
- torebka cukru waniliowego,
- szczypta soli,
- łyżeczka proszku do pieczenia.

SKŁADNIKI NA NADZIENIE:
- łyżka Nutelli,
- dwie łyżki masła orzechowego,
- garść orzeszków piniowych,
- garść rodzynek.

WYKONANIE:
Wymieszać w osobnych miseczkach składniki 
suche, mokre i połączyć składniki nadzienia.
Połączyć składniki suche z mokrymi i wymie-
szać ze sobą. Posmarować masłem otwory w 
formie na muffinki, włożyć w nie papilotki. Do 
każdej papilotki wlać łyżkę ciasta, na to łyżkę 
nadzienia i zalać powtórnie łyżką ciasta.

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

Muffinki z kremem orzechowo-
czekoladowym, orzeszkami 
piniowymi i rodzynkami

Listy czytelników

Moje myśli jak 
duchy

Pomóż mi!
Rozwiązać posupłane życie
Najważniejsze sprawy
Zapisałam ci w zeszycie.

Myśli moje jak duchy
Krążą po nocy 
szukając odpowiedzi
nadziei i pomocy.

Jak w życiu
tak i na loterii nigdy nie wygrałam
ale nie żałuję
że tę drogę właśnie wybrałam
Bo wierzę, że
z dobrym słowem
i twoją pomocą
myśli moje – przestaną
jak duchy krążyć nocą.

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


