
www.naszwiat.it

Portal dla Polaków we Włoszech

Skuteczna reklama

we Włoszech

portal imigracji

ROK  XIII NR 15 (278)  08-21 września 2017
ANNO XIII N°15 (278)  08-21 settembre 2017
CENA - PREZZO 1.00 EURO

Każde dziecko może uczyć się 
języka polskiego we Włoszech?
Rozmowa z Anną Smolińską,
 prezesem Rady Oświaty Polonijnej 
we Włoszech
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Codziennie aktualności, sondaże i informacje użyteczne
dla wszystkich cudzoziemców we Włoszech.
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Edyta Felsztyńska nie żyje. 
Pozostanie w sercach Polaków we Włoszech strona  8
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Zapisy do  polskich 
szkół na rozpoczy-
nający się nowy rok 

szkolny jeszcze trwają.  
Istnieje kilka typów szkół. 
Czym się one od siebie 
różnią? Jak zorganizowa-
na jest nauka i jak często 
odbywają się zajęcia?
Obecnie we Włoszech istnieje 
14 społecznych szkół polonij-
nych, jedna szkoła Europejska 
oraz cztery Szkolne Punkty 
Konsultacyjne (SPK).
Społeczne szkoły polonijne 
powstają z inicjatywy zorgani-
zowanych środowisk polonij-
nych takich jak stowarzyszenia i 

parafie. Zajęcia odbywają się w 
sobotę przeważnie w godzinach 
popołudniowych, z częstotliwo-
ścią co dwa tygodnie. Wyjątek 
stanowią: szkoła w Lago Patria-
Neapol oraz Katolicka Szkoła 
Podstawowa w  Rzymie, w któ-
rych lekcje są przeprowadzane 
co tydzień. 

W sobotnich szkołach polo-
nijnych program naucza-
nia jest opracowywany przez 
nauczycieli danej szkoły i 
dostosowywany do kompeten-
cji uczniów. Oprócz kształcenia 
sprawności językowej w progra-
mie zawarte są elementy nawią-

zujące do kultury i tradycji pol-
skiej. Nauczane przedmioty to 
język polski na zróżnicowanych 
poziomach zaawansowania oraz 
historia, geografia i Wiedza o 
Polsce. Warto podkreślić, że 
programy te powstają w opar-
ciu o Podstawę Programową 
Ministerstwa Edukacji 
Narodowej dla uczniów uczą-
cych się za granicą.

W polskich i polonijnych szko-
łach we Włoszech panuje rodzin-
na atmosfera. Nauczyciele 
wykorzystują aktywizujące 
metody nauczania,  aby dodat-
kowo motywować uczniów do 
doskonalenia języka polskiego 
i poszerzania swojej wiedzy o 
Polsce. Pamiętajmy, że uczęsz-
czanie w sobotę do polskiej 
szkoły to dodatkowe zajęcie dla 
dziecka, które już ma za sobą 
tydzień nauki w szkole włoskiej. 

S z k o l n e  P u n k t y 
Konsultacyjne to szkoły 
przy polskich placówkach 
dyplomatycznych. Szkoły 
należą do struktury Ośrodka 
Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą (ORPEG). Potocznie są 
określane jako „szkoły państwo-
we”. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu i jest realizowany 
uzupełniający program naucza-
nia z przedmiotami ojczystymi 
takimi jak język polski oraz wie-
dza o Polsce. Więcej informacji 
na temat nauki w Szkolnych 
Punktach Konsultacyjnych 
znajduje się na stronie interne-
towej www.orpeg.pl. 

Szkoła Europejska to ofi-
cjalna instytucja edukacyjna 
kontrolowana wspólnie przez 
rządy pańśtw członkowskich 
UE, zapewniająca wielojęzycz-
ną i wielokulturową eduka-
cję  dzieciom, których rodzice 
są zatrudnieni w instytutcjach 
i agencjach europejskich. We 
Włoszech istnieje jedna z 14 
szkół w całej UE i znajduje się 
ona w Varese. 

Ponadto istnieją również 
wydziały polonistyki na wło-
skich uniwersytetach. 

Różnice pomiędzy tymi placów-

kami kreowane są przez system, 
nad czym bardzo ubolewam, 
ponieważ każda ze szkół i każdy 
nauczyciel realizuje ten sam cel, 
jakim jest krzewienie polsko-
ści wśród polonijnych dzieci. 
Niestety nie jest to jednoznacz-
ne i zauważalne dla polskich 
instytucji.

Szkoły polonijne utrzymują się 
ze składek rodzicielskich oraz 
krótkoterminowych dofinan-
sowań ze strony konsulatów. 
Pomieszczenia lekcyjne, wyna-
grodzenie dla nauczycieli, zakup 
pomocy dydaktycznych leżą  w 
gestii rodziców i zarządu szko-
ły. Natomiast w SPK-ach koszty 
są pokrywane przez instytucje 
państwowe, więc   nauka  jest 
bezpłatna. 
Oznacza to, że uczeń uczniowi 
nie jest równy i nie wszystkie 
dzieci polonijne mają prawo do 
bezpłatnej nauki. 

Kadrę pedagogiczną szkół 
społecznych tworzą zarów-
no nauczyciele jak i tak zwani 
„animatorzy oświaty”. W więk-
szości przypadków nauczyciele 
szkół polonijnych pracują bez 
wynagrodzenia. Nauczyciele 
pracujący w  Szkolnych 
Punktach Konsultacyjnych pod-
legają pod Ośrodek Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą 
w Warszawie i są opłacani z 
budżetu państwa.

Istnieją też różnice w progra-
mach nauczania. Program 
nauczania szkół polonijnych ma 
przeważnie charakter autorski, 
czyli jest dostosowywany do 
kompetencji uczniów.

Pragnę podkreślić, że wszyst-
kie szkoły łączy wspólny cel, 
jakim jest krzewienie polskości 
i  we Włoszech szkoły społeczne 
współpracują z SPK.

Niektórzy rodzice nie zapi-
sują dziecka do polskiej 
szkoły z obawy,  że sobie 
ono w niej nie poradzi. Czy 
dziecko musi znać perfek-
cyjnie język polski, aby 
uczęszczać do szkoły pol-
skiej we Włoszech?
Absolutnie nie. Owszem, są 

szkoły, które wymagają znajo-
mości języka polskiego, tak jak 
Katolicka Szkoła Podstawowa 
w Rzymie czy SPK-i, jednak jest 
to uzależnione od programu 
nauczania i założeń szkoły. 
Pozostałe szkoły polonijne 
umożliwiają zarówno naukę 
języka polskiego od podstaw jak 
i doskonalenie go, w przypadku 
uczniów, którzy znają dobrze 
język polski.

Dzieci chętnie uczęszczają do 
polskich szkół sobotnich ze 
względu na panująca w nich 
atmosferę, radość z przebywa-
nia wśród rówieśników, którzy 
również mają polskie korzenie. 
Warto podkreślić, że nauczy-
ciele w tego typu szkołach są 
doskonale przeszkoleni pod 
kątem pracy z dziećmi, dla któ-
rych język polski jest językiem 
dziedziczonym.

Rada Oświaty Polonijnej 
we Włoszech powstała pra-
wie 3 lata temu. Z jakich 
dotychczasowych osiągnięć 
jesteście najbardziej zado-
woleni? Które projekty cie-
szą się największym zainte-
resowaniem? 
Największą satysfakcję czerpie-
my z faktu, że powstaje coraz 
więcej szkół polonijnych, przy-
najmniej 5 ośrodków edukacyj-
nych, od rozpoczęcia naszych 
działań mających na celu akty-
wizacje środowisk polonijnych.  
Z coraz większą częstotliwo-
ścią zgłaszają się do nas nowo-
powstające szkoły z prośbą o 
udzielenia informacji. Nasi 
przedstawiciele niejednokrot-
nie odwiedzili osobiście śro-
dowiska polonijne proszące o 
pomoc, udzielając wskazówek 
merytoryczno-dydaktycznych. 
Każdy z członków Zarządu ROP, 
na swoim terytorium, aktyw-
nie promuje krzewienie polsko-
ści i dwujęzycznośc nie tylko 
poprzez zakładanie nowych 
szkoł, ale również poprzez orga-
nizację wielu polonijnych ini-
cjatyw. Dla każdego z nich nale-
żą się słowa uznania i podzię-
kowania. 

Kolejnym ważnym osiągnię-
ciem jest przeprowadzenie 

We Włoszech istnieje kilkanaście szkół, w których dzieci i młodzież mogą uczyć się języka polskiego oraz poszerzać swoją wiedzę o 
Polsce. Niektóre adresowane są do uczniów, którzy już dobrze znają język polski, inne pozwalają uczyć się go o podstaw – wyjaśnia 
Anna Smolińska – prezes i założycielka Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech. Jak często odbywają się zajęcia w polskich szkołach? 
Czym warto się kierować wybierając szkołę dla naszego dziecka? Czy trudno jest założyć nową szkołę sobotnią? Co zmieniło się 
już najlepsze, a co pozostaje odwiecznym problemem  uczniów i nauczycieli tych szkół? O oświacie polonijnej we Włoszech z Anną 
Smolińską rozmawia Danuta Wojtaszczyk.

"W sobotnich szkołach polonijnych program 
nauczania jest opracowywany 
przez nauczycieli danej szkoły 
i dostosowywany do kompetencji uczniów.  
Oprócz kształcenia sprawności językowej 
w programie zawarte są elementy 
nawiązujące do kultury i tradycji polskiej. 
Nauczane przedmioty to język polski na 
zróżnicowanych poziomach zaawansowania 
oraz historia, geografia i wiedza o Polsce". 

Każde dziecko może uczyć się języka 
polskiego we Włoszech?

POLSKIE I POLONIJNE SZKOŁY WE WŁOSZECH
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ogólnokrajowej kampanii infor-
macyjnej na temat zalet dwu-
języcznego wychowania dzieci. 
Jako pierwsi stworzyliśmy dwu-
języczny klip telewizyjny pro-
mujący właśnie dwujęzyczność. 
W klipie wzięli udział ucznio-
wie szkoły polonijnej oraz m.in. 
włoscy i polscy profesorowie 
uniwersytetów oraz rodzice. 
Reklama o charakterze społecz-
nym była emitowana przez TV 
Polonia oraz podczas wielu kon-
ferencji metodycznych w całej 
Europie jako przykład skutecz-
nego działania na rzecz dwuję-
zyczności.

Od samego początku nasze-
go istnienia współpracuje-
my ściśle ze Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska” i jego 
Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli jako partner mery-
toryczny programu „Wsparcie 

metodyczne dla nauczycieli 
polonijnych”. Zorganizowane 
zostały liczne konferencje 
metodyczne na terytorium 
Włoch, w których wzięło udział 
ponad 70 nauczycieli polonij-
nych i animatorów oświaty. 
W zeszłym roku działał rów-
nież jeden z czterech na całym 
świecie Lokalnych  Ośrodków 
Metodycznych, który miał na 
celu m.in. przeprowadzać lokal-
ne szkolenia dla nauczycieli. 
Bardzo cenna i pożyteczna ini-
cjatywa ODNSWP.

Jakie są największe pro-
blemy polskich szkół we 
Włoszech? 
Finansowe. Brak długoter-
minowego dofinansowania 
działalności szkoły w dużym 
stopniu limituje rozwój istnie-
jących placówek oraz hamuje 
powstawanie nowych. Jak już 
wspomniałam, szkoły społeczne 
nie posiadają własnych loka-

li, niejednokrotnie wynajmu-
ją pomieszczenia. To niesie za 
sobą nie tylko dodatkowe kosz-
ty, ale również utrudnienie dla 
nauczycieli, którzy przychodzą 
na lekcje z walizkami wypełnio-
nymi pomocami dydaktyczny-
mi. Nauczyciele, którzy (powtó-
rzę ponownie) niejednokrotnie 
pracują bez wynagrodzenia. 
Bardzo odczuwalny jest brak 
podstawowych pomocy dydak-
tyczno – edukacyjnych. 
Kolejnym problemem jest  zja-
wisko niemożności utworzenia 
klasy z powodu niewystarczają-
cej liczby uczniów. Powoduje to 
poważne kłopoty organizacyjne.  
Wynika to z wciąż niskiej świa-
domości rodziców z pożytków 
płynących z dwujęzyczności i 
dwukulturowości. 

Jak to wygląda w liczbach? 
Ile dzieci uczy się obecnie w 

polskich szkołach? 
Niespełna 1500 dzieci.  Około 
1000 z nich to uczniowie 
czterech Szkolnych Punktów 
Konsultacyjnych. Pozostałe 500  
uczęszcza do szkół sobotnich.  
Przy 100-tysięcznej Polonii, 
zakładając, że 1/5 to dzieci 
oznacza, że we Włoszech miesz-
ka około 20 tysięcy polonijnych 
dzieci i ... uwaga (!) z nauki 
języka polskiego korzysta tylko 
1500... Są to dane wywołujące 
niepokój.

Czy trudno jest założyć we 
Włoszech sobotnią szkołę 
polonijną? W jakim zakre-
sie Rada może pomóc w 
powstaniu nowej placówki?
Szkoła polonijna powstaje z 
inicjatywy lokalnych środowisk 
polonijnych i jeśli jest grupa 
zaangażowanych osób to nie 
jest to trudny proces. Ważne, 
by trzymać się pewnych okre-
ślonych zasad organizacyjno-

-prawnych. W tym przypadku 
Rada Oświaty Polonijnej jest 
bardzo pomocna.  Posiadamy 
opracowany poradnik dla 
nowopowstających szkół  oraz 
nasze własne doświadczenie. 
Nie zapominajmy, że ROP 
tworzą założyciele pierwszych 
szkół polonijnych we Włoszech.  
Każdy z członków Zarządu 
wspomagał i wspomaga zwra-
cające się osoby zarówno pod 
kątem organizacyjnym jak i 
merytorycznym. 
Ponadto przeprowadzamy 
lokalne szkolenia nauczycieli. 
Wymieniamy się scenariuszami 
zajęć, podpowiadamy jak i skąd 
uzyskać pomoce dydaktyczne 
itd.
Wraz ze Stowarzyszeniem 
Nauczycieli Polskich w Chcicago 
udzieliliśmy wsparcia Polskiej 
Ludotece w Ascoli Piceno, która 
w zeszłym roku przeżyła drama-
tyczne trzęsienie ziemi, podaro-
wując podręczniki do nauki dla 
wszystkich uczniów. Aktualnie 
śledzimy i udzielamy wskazó-
wek dla nowopowstającej szkoły 
w Pistoi. 

Jaki rodzaj wsparcia dla 
oświaty polonijnej oferuje 
obecnie Warszawa? 
Ostatnio nastąpiły pozytyw-
ne zmiany. Jedną z nich jest 
nowa ustawa, która umożliwia 
uczniom szkół polonijnych, a 
także nauczycieli tych szkół, do 
otrzymania legitymacji upraw-
niającej do skorzystania z ulgo-
wych przejazdów transportem 
publicznym podczas pobytu w 
Polsce oraz wstępu do muzeów 
i parków narodowych na takich 
zasadach jak uczniowie szkół w 
Polsce.

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej rozpisuje nowe kon-
kursy edukacyjne (z dofinaso-
waniem) dla szkół polonijnych.
Nauczyciele polonijni mogą 
korzystają z darmowych szkoleń 
ORPEG-u oraz ODNSWP. 
Szkoły mają możliwość starać 
się o dofinansowanie swojej 
działalności ze środków senac-
kich. 
Zmiany są i z pewnością dopro-
wadzą do szybszego rozwoju 
oświaty polonijnej.

Jak układa się współpraca 
ze stroną włoską?
Jeśli chodzi o lokalne instytucje 
to przeważnie są one przychyl-
nie nastawione do naszych dzia-
łań, jednak nie zawsze rozwią-
zuje to kwestię np. pomieszczeń 

czy też dofinansowań. 
Borykamy się natomiast z pro-
blemem niektórych włoskich 
pedagogów, którzy negują 
pożyteczność nauki języka  pol-
skiego, twierdząc, że zakłóca 
to proces rozwojowy dziecka i 
powoduje utrudnienia w nauce. 
Jest to oczywiście nieprawda, 
mimo to wielu polskich rodzi-
ców ulega tym mitom. 

Jakie są najważniej-
sze plany Rady Oświaty 
Polonijnej we Włoszech na 
nowy rok szkolny?
Przede wszystkim kontynuacja 
rozpoczętej kampanii na rzecz 
powstawania nowych szkół i 

wspierania istniejących. 
W tym roku ogłosimy tez nasz 
pierwszy ogólnokrajowy kon-
kurs dla uczniów szkół polonij-
nych z licznymi nagrodami.
Już wkrótce, na naszych stro-
nach, ukaże się nowa zakładka 
zawierające scenariusze zajęć 
oraz forum wymiany dobrych 
praktyk.
Mamy kilka projektów na skalę 
ogólnokrajową, o których poin-
formujemy wkrótce. 

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

rozmawiała
Danuta Wojtaszczyk

‹‹
„Decyzja o wychowaniu dzieci 

na dwujęzyczne jest decyzją 
ważną. 

Jej wpływ na dzieci i rodziców 
będzie odczuwalny przez całe 

życie. Fakt bycia dwujęzycznym 
lub jednojęzycznym może 

warunkować dziecka tożsamość, 
warunki socjalne, nauczanie, 
zajęcia, małżeństwo, miejsce 

zamieszkania, podróże i sposób 
myślenia.”

Colin Baker

ZAPRASZAMY NA STRONĘ 

WWW.NASZSWIAT.IT
CODZIENNIE NOWE I CIEKAWE WIADOMOŚCI 

DLA KAŻDEGO POLAKA WE WŁOSZECH

Reklama

"W polskich i polonijnych szkołach 
we Włoszech panuje rodzinna atmosfera. 
Nauczyciele wykorzystują aktywizujące 
metody nauczania, aby zachęcić uczniów 
do doskonalenia języka polskiego i poszerzania 
wiedzy o Polsce. Tak motywacja jest 
potrzebna, gdyż pamiętajmy, że  uczęszczanie 
w sobotę do polskiej szkoły, to dodatkowy 
obowiązek dla dziecka, które już ma za sobą 
tydzień nauki w szkole włoskiej". 

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech zrealizowała kampanię społeczną, wspierającą dwujęzyczne wychowanie dzieci. 
W kilkuminutowym klipie wzięli udział uczniowie Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii oraz ich rodzi-
ce. Wideo można obejrzeć w serwisie YouTube (słowa kluczowe: Rada Oświaty, dwujęzyczność). 
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25 sierpnia w godzinach wie-
czornych karabinierzy z Bozzolo 
zatrzymali do kontroli samochód 
dostawczy marki Renault Master. 
Pojazd prowadzony przez Polaka 
przykuł uwagę funkcjonariuszy, 
ponieważ poruszał się po drodze 
slalomem, wjeżdżał na lewy pas, 
na pobocze.

Po zatrzymaniu karabinierzy 
sprawdzili trzeźwość 53-latka. 
Urządzenie wykazało 3,14 g/l. 
Kontakt z mężczyzną był bardzo 

utrudniony, praktycznie nie trzy-
mał się na nogach.

Należy przypomnieć, że w świe-
tle włoskiego prawa samochód 
można prowadzić, mając w krwi 
maksymalnie 0,5 promila alko-
holu. To oznacza, że przeciętny 
człowiek może wypić przed jazdą 
jedno duże piwo (0,5 litra) lub 
kieliszek wina. Warto pamiętać, 
że podczas kontroli alkomatem, 
urządzenie wskazuje zawartość 
alkoholu w 1 dm3 wydychanego 

powietrza, co oznacza, że 0,5 pro-
mila alkoholu we krwi to 0,25 mg/
dm3.

Polak został przewieziony na 
dalsze badania do szpitala. Grozi 
mu zatrzymanie prawa jazdy do 2 
lat oraz grzywna w wysokości od 
1500 do 6000 euro.

Pojazd, którym poruszał się po 
Włoszech został zarekwirowany.

źródło: Ggazzettadimantova.
gelocal.it

tłum. Anna Malczewska

W Bozzolo złapano pijanego polskiego kierowcę

26-letnia Polka i jej partner 
zostali napadnięci na plaży w 
Rimini przez czterech męż-
czyzn pochodzących najpraw-
dopodobniej z północnej Afryki. 
Napastnicy zbiorowo zgwałcili 
kobietę, a mężczyznę kilka razy 
uderzyli w głowę, wskutek czego 
stracił przytomność. Oboje zostali 
też ograbieni. Do ataku doszło w 

nocy z 25 na 26 sierpnia. Napad  
na Polaków uznano za "bestial-
ski" i "nieludzki".

W związku z brutalną napa-
ścią na Polaków polskie służby 
konsularne podjęły natychmia-
stowe działania w celu pomocy 
poszkodowanym oraz ich rodzi-
nie. Konsul udał do Rimini, 
gdzie odwiedził pokrzywdzonych 

w szpitalu,  spotkał się z poli-
cją i członkiem zarządu miasta 
Rimini, odpowiedzialnym za pro-
blematykę bezpieczeństwa. 

Śledztwo prowadzą włoska 
i polska prokuratora.  Polskie 
śledztwo zostało wszczęte na 
polecenie ministra sprawiedli-
wości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobro.

Delegacja polskiej prokuratury 
udała się do Rimini kilka dni po 
zdarzeniu. 

Polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych zaapelowała  do 
przedstawicieli mediów o uszano-
wanie woli i prywatności poszko-
dowanych. 

Tymczasem w mediach już 
dzień po zdarzeniu zaroiło się od 
nieprawdziwych informacji doty-
czących przebiegu zdarzenia i 
prowadzonego śledztwa. Pojawiły 
się też zmyślone wywiady ofiara-
mi ataku. Jeden z faków  m.in. 
opublikował włoski dziennik „La 
Repubblica”. Redakcja przyznała, 

później, że nie są to słowa z roz-
mowy z Polką, a „cytaty uzyskane 
za pośrednictwem osoby, która 
odwiedziła ją w szpitalu”.

W momencie, kiedy oddajemy 
do druku niniejszy numer wło-
skie media opublikowały zdjęcia 
z kamer monitoringu, przedsta-
wiające wizerunki poszukiwa-
nych sprawców gwałtu i pobicia. 
Rozpoznał ich obywatel Peru, 
również przez nich zaatakowany.

Prowadzący śledztwo są pewni, 
że ta sama czteroosobowa grupa 
zaatakowała zarówno młodych 
Polaków na plaży w dzielni-
cy Miramare, jak i zaraz potem 
Peruwiańczyka. Są to prawdo-
podobnie imigranci z północnej 
Afryki, żyjący z napaści i rozbo-
jów oraz handlu narkotykami. 
Na fotografiach nie widać twarzy 
napastników i to - jak się pod-
kreśla - stanowi główną trudność 
w śledztwie i próbie identyfikacji 
przestępców.

na podst. PAP, IAR. 

Bestialski atak na polskich turystów w Rimini

Polka aresztowana za poturbowanie policjantki 
i stawianie oporu podczas zatrzymania

Do zdarzenia doszło 16 sierp-
nia wieczorem na piazza Duomo.

Kobieta zaczęła się zachowy-
wać agresywnie po tym, jak wła-
ściciel skutera, w pobliżu któ-
rego pijana Polka oddała mocz, 

wyraził oburzenie jej skanda-
licznym zachowaniem. Najpierw 
zaczęła kopać mężczyznę, a 
później przewróciła także jego 
motor. Kopniaki i szarpanina 
wywiązała się także pomiędzy 

Polką a rowerzystą, przypadko-
wym świadkiem zdarzenia, który 
próbował ją uspokoić – podały 
włoskie serwisy informacyjne.

Przechodnie wezwali policję. 
Kiedy na piazza Duomo przybył 
samochód policyjny Polka rzuci-
ła się na funkcjonariuszkę, która 
miała za zadanie sprawdzić co 
się wydarzyło. Podczas zatrzy-
mania pijana stawiając opór 
poturbowała policjantkę.

Kobieta została przewie-

ziona najpierw na miejscową 
Kwesturę, gdzie spędziła noc 
w tzw. celi bezpieczeństwa. 
Następnego dnia po usłyszeniu 
zarzutów została przewieziona 
do aresztu śledczego, gdzie spę-
dzi najbliższe tygodnie w oczeki-
waniu na proces sądowy.

Poturbowana policjantka 
otrzymała tygodniowa zwol-
nienie lekarskie ze względu na 
poniesione rany.

D.W.

57-letnia Polka została aresztowana w mieście 
Rawenna  (wł. Ravenna) w północnych Włoszech m.in. 
za wandalizm, poturbowanie policjantki oraz stawianie 
oporu podczas zatrzymania, za stawianie oporu podczas 
zatrzymania – podały lokalne media.

Włoska policja drogowa z 
Rovigo zatrzymała kilka dni temu 
do rutynowej kontroli ciężarówkę 
na polskich numerach rejestra-
cyjnych. Z powodu popełnienia 
wielu wykroczeń Polak został 
ukarany mandatem w wysokości 
10.590 euro. Oto, za co został 
ukarany.

Polski kierowca podróżował 
pojazdem bez posiadania odpo-
wiednich kwalifikacji, prowadził 
tira posiadając jedynie prawo 
jazdy kategorii B. Nie posiadał 
także zezwolenia wymaganego w 
międzynarodowym transporcie, a 
stan ogumienia pojazdu uznano 
za bardzo zły. Oprócz tego nie 

posiadał urządzenia rejestrujące-
go samoczynnie – prędkość jazdy, 
czas jazdy i czas postoju, obowiąz-
kowe przerwy i czas odpoczynku 
oraz kartę kierowcy, dokumentów 
potwierdzających jego kwalifika-
cje zawodowe oraz tablicy reje-
stracyjnej na naczepie.

Źródło: www.polesine24.it

Polski kierowca otrzymał mandat na ponad 10 tys.€
Polski kierowca tira został ukarany przez włoską drogówkę mandatem na 10.590 euro. 
Oto, za jakie wykroczenia został ukarany.

KTOKOLWIEK 
WIDZIAŁ

Szymon Wścisło
1 maja 2009 r. w Rzymie 
zaginął Szymon Wcisło.

Ma 180 cm wzrostu i zielo-
ne oczy. 

W dniu zaginięcia miał 
29 lat

Mateusz Dawid
Kiszka

1 października 2012 r. w 
Rzymie(Włochy) zaginął 
Mateusz Dawid Kiszka. 

Zaginiony ma 24 lata, 170 
cm wzrostu i szare oczy. 
Znaki szczególne: tatuaż 
na prawej nodze powyżej 
kostki, blizny na rękach.

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

Zdjęcia innych 
zaginionych: 
www.zaginieni.pl

Grażyna 
Kołodziejczyk

W kwietniu 2012 r. w 
Bergamo zaginęła Grażyna 

Kołodziejczyk. 
Ma 47 lat, 160 cm wzrostu 

i brązowe oczy.

Krzysztof Gieroniś
Dnia 28 września 2009 
roku w Neapolu zaginął 

Krzysztof Gieronis. 
W dniu zaginięcia miał 61 
lat, 158 cm wzrostu i nie-

bieskie oczy.
Do dnia zaginięcia regu-
larnie kontaktował się z 

rodziną.



Nr 15 / 08-21 września 2017 naszświat5 WIADOMOŚCI

Włochy: Sąd orzekł, że Polka, która 
otrzymała włoskie obywatelstwo 
może nosić nazwisko po mężu
Postanowienie trybunału zakończyło biurokratyczną gehennę Polki we Włoszech, 
która przez lata widniała w urzędowych rejestrach pod dwoma różnymi nazwiskami.

W łączeniu świadczeń z Włoch 
specjalizuje się I Oddział ZUS w 
Łodzi.

Oddział ten udziela więcej 
informacji osobom, które:

– posiadają wyłącznie polskie 

okresy ubezpieczenia i zamiesz-
kują we Włoszech.

– zamieszkują w Polsce lub 
we Włoszech, posiadają łączo-
ne okresy ubezpieczenia polskie 
i zagranicznym, w tym ostatnie 
przebyte we Włoszech

Kontakt z oddziałem:

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź
telefon: 0048 22 560 16 00 z 

telefonów stacjonarnych, komór-
kowych oraz z zagranicy.

Na stronie interneto-
wej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych – www.zus.pl 
dostępne artykuły poświęcone 
następującym zagadnieniom:

- Kogo dotyczy unijna koor-
dynacja świadczeń emerytalno-
-rentowych

- Podstawowe zasady unijnej 
koordynacji świadczeń emerytal-
no-rentowych

- Jak złożyć wniosek o emery-
turę / rentę dla osoby pracującej 
w państwach UE/EFTA

D.W.

Oto gdzie uzyskać więcej informacji 
z ZUS na temat emerytur i rent dla osób, 
które pracowały we Włoszech
Wybrane oddziały ZUS zostały wyznaczone do obsługi wniosków osób 
zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia 
polskie i zagraniczne.

Polska: 
Obowiązek meldunkowy 
jednak zostaje
 29 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ewidencji ludności, który przewiduje 
uchylenie przepisów znoszących obowiązek meldunkowy, 
co oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten będzie 
w Polsce nadal istniał.

Pozostawiając obowiązek 
meldunkowy zapropono-
wano istotne uproszcze-

nia przy jego realizacji – od 1 
stycznia 2018 r. przewidziano 
możliwość elektronicznego mel-
dunku, czyli bez konieczności 
osobistej wizyty w urzędzie. W 
tym celu ma powstać specjal-
na e-usługa, za pomocą której 
każda osoba posiadająca pro-
fil zaufany ePUAP albo kwali-
fikowany podpis elektroniczny 
będzie mogła się zameldować.

Jednocześnie przy użyciu jed-
nego formularza meldunkowego 
możliwe będzie zameldowanie 
na pobyt czasowy z jednocze-
snym wymeldowaniem z pobytu 
stałego, a także zameldowanie 
na pobyt stały i jednoczesne 
wymeldowanie z pobytu czaso-
wego. Obecnie trzeba wypełniać 
dwa formularze: zameldowania 
i wymeldowania. Rozwiązanie to 
ma ułatwić czynności meldun-
kowe np. studentom i pracow-
nikom, którzy wyjeżdżają poza 
stałe miejsce zamieszkania.

Projekt zakłąda też, że numer 
PESEL nadawany będzie wszyst-
kim cudzoziemcom dokonu-
jącym zameldowania w Polsce 
na pobyt stały lub czasowy. 
Oznacza to gromadzenie infor-
macji o wszystkich cudzoziem-
cach przebywających w naszym 
kraju w centralnym rejestrze 
PESEL. Obywatelom państw 
członkowskich UE i członkom 
ich rodzin numer PESEL będzie 
nadawany przy zameldowaniu 
powyżej 3 miesięcy. 

Zmniejszone zostaną także 
formalności związane z zamel-
dowaniem tych osób. Numer 
PESEL nie zostanie nadany przy 
zameldowaniu cudzoziemców, 
których pobyt w Polsce będzie 
krótkotrwały lub tranzytowy 
(nie przekraczający 30 dni).

Nowa ustawa ma także upro-
ścić zasady nadawania nume-
ru PESEL obywatelom pol-
skim. Osobom mieszkającym w 
Polsce, które będą ubiegać się 

o wydanie dowodu osobistego 
numer PESEL zostanie nadany z 
urzędu. Obecnie numer PESEL 
nadawany jest przy ubieganiu 
się o dowód osobisty lub pasz-
port obywatelom, którzy miesz-
kają poza Polską. W rezultacie, 
osoby mieszkające w Polsce, 
które nie posiadają numeru 
PESEL, a chcą otrzymać dowód 
osobisty – muszą w pierwszej 
kolejności ubiegać się o numer 
PESEL. Obywatel taki musi 
złożyć odpowiedni wniosek do 
organu gminy o nadanie PESEL, 
a dopiero potem może ubiegać 
się o wydanie dowodu osobiste-
go (numer PESEL jest podstawą 
wydania dowodu osobistego).

Zdaniem autorów projektu 
taki sposób działania wpro-
wadza dodatkowe formalności 
i wydłuża czas oczekiwania na 
dowód osobisty przez obywa-
teli polskich zamieszkałych w 
naszym kraju. Dzięki nowym 
rozwiązaniom wszystkie czynno-
ści związane z nadaniem nume-
ru PESEL wykona urzędnik.

Obecnie obowiązek rejestra-
cji miejsca zamieszkania funk-
cjonuje w kilkunastu krajach 
Unii Europejskiej, w tym m.in. 
w Finlandii, Litwie, Austrii, 
Chorwacji, Wielkiej Brytanii, 
Łotwie, Danii, Bułgarii, 
Belgii, Luksemburgu, Szwecji, 
Hiszpanii, Włoszech, Estonii, 
Holandii, czy Niemczech. W 
wielu krajach obowiązek mel-
dunkowy ma bardziej rygory-
styczną formę niż w Polsce, a za 
jego niedopełnienie wymierzane 
są wysokie kary finansowe.

 Źródło: Kurier PAP – www.
kurier.pap.pl

Włoski sąd zadecydo-
wał, że Polka zamęż-
na z Włochem i od 

lat mieszkająca w Italii będzie 
mogła posługiwać się swoim 
nazwiskiem po mężu, to jest 
tym, które widnieje we wszyst-
kich jej polskich dokumentach 
tożsamości.
Para pobrała się w Polsce i 
zgodnie z polskim zwyczajem w 
momencie ślubu panna młoda 
zdecydowała się przejąć nazwi-
sko swojego męża. Poślubiając 
Włocha kobieta nabyła prawo 
do otrzymania po upływie okre-
ślonego czasu obywatelstwa 
włoskiego. Kiedy zostało jej ono 
nadane okazało się jednak, że 
w oczach władz włoskich nadal 
powinna nosić nazwisko panień-
skie i na to też nazwisko wydano 
dekret o nadaniu jej włoskiego 
obywatelstwa.
Różnice we włoskich i polskich 
przepisach spowodowały, że 
kobieta przez lata funkcjonowała 
pod dwoma różnymi nazwiska-
mi, co jak łatwo sobie wyobrazić 
prowokowało masę kłopotów. 
Problem polega na tym, że zgod-
nie z włoską ustawą o obywa-
telstwie cudzoziemcowi zostaje 
ono nadane na jego nazwisko 
rodowe, tj. to, które widnieje na 
jego akcie urodzenia.
Polka postanowiła położyć kres 
swojej biurokratycznej gehennie, 
składają odpowiedni wniosek do 
prefektury w miejscu swojego 
zamieszkania we Włoszech. W 

styczniu 2017 roku został on 
odrzucony.
Kobieta postanowiła jednak 
nie dawać za wygraną i złożyła 
wniosek do sądu za pośrednic-
twem prawniczki, która prze-
analizowała dokładnie polską 
kwestię zmiany nazwiska po 
ślubie. Włoska adwokatka zwró-
ciła uwagę sędziego na fakt, że 
zgodnie z artykułem 25 polskie-
go kodeksu rodzinnego z dn. 25 
lutego 1994 r. małżonkowie w 
momencie ślubu decydują jakie 
nazwisko będą nosić w przyszło-
ści i staje się ono jednocześnie 
ich jedynym właściwym nazwi-
skiem. Zgodnie z włoską jurys-
dykcją przepis ten będący prze-
pisem innego państwa musi być 
traktowany jako „lex specialis”, 
a więc nadrzędny w stosunku do 
przepisów włoskich. Oznacza to, 
że włoski sąd powinien przyznać 

Polce prawo do noszenia nazwi-
ska po mężu, jako, że de facto 
jest to jej nazwisko właściwe, i 
to nie tylko jako obywatelki pol-
skiej , ale też włoskiej.
Tym razem sąd uznał, że rosz-
czenie Polki jest zasadne i 
nakazał przepisanie dekretu o 
nadaniu obywatelstwa włoskie-
go na nazwisko, pod którym 
kobieta funkcjonuje w Polsce od 
momentu ślubu.
To pierwszy raz, kiedy Prefektura 
w Udine (mieście, w którym 
Polska ostatnio była zameldo-
wana) pozytywnie rozpatrzy-
ła wniosek o zmianę nazwiska 
panieńskiego na nazwisko po 
mężu, uznając za nadrzędne 
wobec włoskich przepisów, prze-
pisy państwa, w którym kobie-
ta zawarła związek małżeński. 
(red.)

Źródło: Serwis Tp24.it

Reklama



Nr 15 / 08-21 września 2017 6naszświatWIADOMOŚCI

Oto najważniejsze zmiany 
w przepisach:
Na rządowej liście zna-

lazło się 10 obowiązkowych 
szczepionek (vaccini obligatori): 
antipoliomielitica (przeciwko 
polio), antidifterica (błonnicy), 
antitetanica (przeciwko tężco-
wi), antiepatite B (wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu b), anti-
pertosse (przeciwko krztuścowi), 
antiHaemophilus influenzae tipo 
b; ( przeciw H. influenzae typ 
b); oraz szczepionki wymgające 
podania drugiej dawki po upły-
wie 3 lat od podadania pierw-
szej:  antimorbillo (przeciwko 
odrze), antirosolia (przeciwko 
różyczce), antiparotite (przeciw-
ko śwince), antivaricella (prze-
ciwko ospie).
Na liście szczepień zalecanych 
(vaccini raccomandati) znalazły 
się 4 szczepionki:
przeciwko pneumokokom (anti-
pneumococcica), rotawirusom 
(antirotavirus) oraz meningoko-
kowemu zapaleniu opon mózgo-
wych typu B i C (antimeningo-
coccica B e C).
Obowiązkowe szczepienia zgod-
nie z ustalonym przez mini-
sterstwo zdrowia kalendarzem 
szczepień muszą przejść wszyst-
kie dzieci w wieku 0-6 lat zapi-
sane do żłobków (asili nido) i 
przedszkoli (scuole materne). 
Projekt nowej ustawy przewidu-
je także obowiązek posiadania 
szczepień przez dzieci uczęsz-
czające do szkół podstawowych 
(scuole elemenatri), gimnazjów 

(scuole medie) i dwóch pierw-
szych klas szkół średnich (scuole 
superiori), tzn. do ukończeni a 
przez dziecko 16 roku życia.

Słone kary za brak szczepie-
nia u dziecka
Po licznych dyskusjach ustalono, 
że za szczepień u dziecka rodzice 
bedą karani grzywną w wyso-
kości od 100 do 500 euro. W 
pierwszej wersji projektu ustawy 
mowa była o znacznie surow-
szych karach – od 500 do 7 500 
euro.

Szczepienia skojarzone i 
pojedyncze
Senat zatwierdził zapis w usta-
wie dotyczący pojedynczych 
szczepień (vaccini monocompo-
nenti). Ponieważ nowe prawo 
ustanawia wszystkie szczepienia 
obowiązkowymi, przewidzia-
no możliwość skorzystania z 
tzw. pojedynczych szczepień w 
sytuacji, kiedy dziecko jest już 
odporne na jakąś chorobę.
Zapisy do szkół i wymagane 
dokumenty dotyczące szczepień
Wymogi przy zapisach na rok 
szkolny 2017/2018
Do dnia 31 października 2017 
r. przy zapisach do szkoły w 
ramach obowiązku szkolnego i 
do 10 września 2017 r. przy zapi-
sach do żłobków i przedszkoli,
1) dokument poświadczający 
szczepienia, które dziecko prze-
szło lub samozaświadczenie 
(autocertificazione);
2) w przypadku braku jakiegoś 

szczepienia, konieczności odro-
czenie szczepienia lub w sytuacji, 
kiedy dziecko nabyło już odpor-
ność należy przedłożyć odpo-
wiednie zaświadczenie,
3) osoby oczekujące na szczepie-
nie muszą przedłożyć dokument 
z placówki zdrowia ASL z plano-
waną datą szczepienia.
Do 10 marca 2018, osoby które 
składały tzw. samozaświadcze-
nie będą musiały przedłożyć 
dokument wystawiony przez 
placówkę zdrowia potwierdzają-
cy wykonane szczepienia.

Wymogi przy zapisach 
do szkół na rok szkolny 
2018/2019
Przewiduje się liczne uproszcze-
nia przy zapisach – zakłada się, 
że szkoły poprzez bezpośredni 
kontakt z placówkami zdrowia 
będą mogły sprawdzić “status 
szczepień” (stato vaccinale) każ-
dego ucznia.

Danuta Wojtaszczyk

Obowiązkowe szczepienia dzieci 
we Włoszech. Włoski parlament 
zatwierdził nowe przepisy
Włoski parlament uchwalił nowe przepisy wprowadzające obowiązkowe szczepienia 
dla dzieci do lat 16.  Wprowadza on wymóg przedstawienia świadectwa szczepień jako 
warunek zapisu dziecka do żłobka, przedszkola i szkoły. Rodzice, którzy nie zaszczepią 
swoich dzieci zostaną ukarani grzywną w wysokości od 100 do 500 euro kary.  

Włochy: kłopoty podczas 
procesu, bo podsądni 
Włosi nie znają włoskiego
Po raz pierwszy we Włoszech doszło to sytuacji, kiedy 
podczas procesu karnego sędzia zmuszony był powołać 
tłumacza dla obywateli Włoch, którzy nie znają 
włoskiego – podały włoskie media.

Ceremonia wręczenia 
odznaczenia odbyła się 
w środę podczas audien-

cji generalnej w Watykanie. 
Order Uśmiechu do papieskiej 
sutanny przypiął 9-letni Miłosz. 
Potem 14-letnia Julia przeka-
zała Franciszkowi listy od pol-
skich dzieci. “Bardzo lubię listy 
od dzieci” – odpowiedział jej 
papież. Członkowie Kapituły 
też przekazali papieżowi kilka 
egzemplarzy książki “Nigdy 
tego nie zapomnę Renaty 
Piątkowskiej. “Poproszę zanieść 
je na moje biurko” – powiedział 
Franciszek. Pobłogosławił także 
akcję Caritas Polska “Tornister 
pełen uśmiechów.
Kapitułę podczas ceremonii 
reprezentowali Rzecznik Praw 
Dziecka i ks. Piotr Sadkiewicz. 
Jak powiedział PAP Michalak, 
Franciszek był wyraźnie wzru-
szony i zadowolony; mocno 
uściskał dzieci. “Franciszek nie-
zwykle imponuje mi (…) wraż-
liwością na dzieci, na krzywdy, 
jakich doznają od świata doro-

słych. Papież konsekwentnie 
przypomina o godności dziecka 
i upomina, gdy jest ona dep-
tana, poniewierana. Jestem 
mu bardzo wdzięczny za to, że 
ten przekaz jest jednoznaczny 
i odważny. Papież wyraźnie 
nam przypomina, że nie wolno 
dzieci krzywdzić w jakikolwiek 
sposób, ani bić, ani poniżać” – 
powiedział PAP Michalak.
Jak dodał, ceremonia wręczenia 
przez dzieci Orderu Uśmiechu 
Franciszkowi oficjalnie roz-
poczęła obchody 50-lecia tego 
“najsłoneczniejszego z odzna-
czeń”, które potrwają do wiosny 
2019 roku.
Wnioski o order dla Franciszka 
złożyły polskie dzieci – zbioro-
wo: uczniowie jednej ze szkół 
podstawowych z oddziałami 
integracyjnymi w Głogowie 
oraz 11 dzieci indywidual-
nie. Uzasadniały, że papież 
jest otwarty na dzieci i zawsze 
można na niego liczyć.
Papież Franciszek otrzymał 
wraz z orderem legitymację 

z numerem 1000. Jest dru-
gim papieżem odznaczonym 
przez dzieci – przed nim Order 
Uśmiechu otrzymał Jan Paweł 
II.
Kapituła Orderu Uśmiechu – 
jedynego odznaczenia przy-
znawanego na wniosek dzieci 
– zbiera się dwa razy do roku, 
wiosną i jesienią. Na każdym 
posiedzeniu przyznaje kilka lub 
kilkanaście odznaczeń. Rocznie 
otrzymuje kilkaset do tysiąca 
wniosków.
Order Uśmiechu przyznawany 
jest od 1968 r.

Źródło: Kurier PAP –
www.kurier.pap.pl 

Papież Franciszek otrzymał Order Uśmiechu
Papież Franciszek został uhonorowany Orderem Uśmiechu – odznaczeniem 
przyznawanym przez dzieci.

Do zdarzenia doszło w 
mieście Macerata w 
rejonie Marche w środ-

kowych Włoszech.
Przed sądem stanęło sześciu 
pochodzących z Neapolu męż-
czyzn, oskarżonych o handel 
narkotykami. Na sali sądowej 
okazało się, że sędzia zupełnie 
nie jest w stanie się z nimi poro-
zumieć, gdyż znają oni wyłącz-
nie dialekt neapolitański.
Ponieważ procesowi groził 
impas, sędzia zdecydował się 
powołać tłumacza. Został nim 
adwokat  z miasta Civitanova 
Andrea Di Buono, mający 
rodzinne korzenie w Neapolu. 
„Można powiedzieć, że jest to 
sytuacja, w której uznano dia-
lekt neapolitański za język obcy. 
Kiedy tylko informacja trafiła do 

mediów otrzymałem list z uni-
wersytetu w Barcelonie, gdzie 
od 15 lat można studiować na 
kierunku język neapolitański i 
powiedzieli, że doskonale zdają 
sobie sprawę jak trudne zadanie 
przed mną stoi” – wyznał dzien-
nikarzom Di Buono.
Jak podały włoskie media adwo-
kat zrzekł się honorarium za 
tłumaczenie.

D.W.

Odkurzacze straciły moc. Nowe 
przepisy unijne weszły w życie

Myślisz o zakupie nowego odkurzacza. Oto, jakie kryteria 
muszą spełniać po 1 września 2017 r.

Od 1 września, zgodnie 
z unijnymi przepisa-
mi, nowe odkurzacze 

nie mogą mieć większej mocy 
niż 900 watów. Niesprzedane 
dotąd urządzenia są wycofywa-
ane ze sprzedaży. Nie można ich 
produkować ani importować. 
W ten sposób UE chce walczyć 
z ogromnym zużyciem energii 
przez mieszkańców Wpólnoty.
Jak zapewniają producen-
ci odkurzaczy, to nie moc, ale 
innowacyjność w powiązaniu z 
jakością decyduje o ich skutecz-
ności.
Nowe urządzenia od 1 wrze-
śnia muszą spełnić 8 wymogów 
technicznych. Przede wszystkim 
zaostrzono skuteczność zbiera-
nia kurzu na dywanach i pod-
łogach. Kolejne dotyczą mak-
symalnego poziomu następują-
cych parametrów: mocy nomi-

nalnej (ograniczenie do 899 
Watt), zużycia energii (wszyst-
kie odkurzacze muszą posiadać 
nową etykietę energetyczną ze 
skalą od D do A+++), filtracji 
kurzu, hałasu oraz żywotności.
Warto nadmienić, że pierwszy 
etap nowych przepisów dotyczą-
cych mocy odkurzaczy wszedł w 
życie 1 września 2014 r., kiedy to 
zakazano modelu z mocą silni-
ka przekraczającą 1600 watów. 
(red)

Dzięki  aplikacji 
WiFi°Italia°It, użytkow-
nicy będą mogli połączyć 

się natychmiast z ogólnokrajową 
siecią bezprzewodowych punk-
tów dostępowych – na dworcach 
kolejowych, hotelach i instytu-
cjach publicznych. Po rejestra-
cji, każde kolejne wejście będzie 
dostępne bez konieczności wpro-
wadzania ponownie wszystkich 
danych osobowych oraz hasła.
Celem projektu, rozpoczęte-
go przez włoskie ministerstwa 
rozwoju gospodarczego i dla 
kultury, jest uproszczenie życia 

zarówno mieszkańcom Włoch, 
jak turystom odwiedzającym Bel 
Paese.
Obecnie z bezpłatnego interne-
tu można skorzystać w dwóch 
regionach: Toskanii i Emilia 
Romagna oraz w miastach: 
Rzymie, Bari, Mediolanie i 
Trydencie. Prawdopodobnie już 
niedługo z bezprzewodowego 
WiFi będą mkogli także skorzy-
stać mieszkańcy i turyści odwie-
dzający Sycylię.
Bezpłatna apl ikacja 
WiFi°Italia°It dostępna jest we 
wszystkich App Store.

Bezpłatny internet 
we Włoszech
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Od jak dawna miesz-
kasz we Włoszech i 
jaki był powód prze-

prowadzki?
We Włoszech mieszkam od 
czerwca 2008r. Głównym i wła-
ściwie jedynym powodem mojej 
przeprowadzki była miłość moje-
go życia. 

Czy tomik wierszy, który 
niedawno się ukazał to 
Twoja pierwsza publikacja? 
Tak, „Pejzaż nadziei” jest moim 
pierwszym opublikowanym dzie-
łem literackim.

Wiersz „Ojczyzna” mówi o 
tęsknocie za krajem dzie-
ciństwa. Jak wspominasz 
początki swojego pobytu 
we Włoszech? Tęskniłaś za 
Polską? 
Początki pobytu we Włoszech 
były trudne. Nieznajomość języ-
ka i otoczenia oraz brak pracy 
mocno dawały się we znaki. To 
też pogłębiało moją tęsknotę za 
krajem ojczystym. Teraz rozu-
miem znaczenie słowa „nostal-
gia”.

Czego najbardziej Ci braku-
je?
Najbardziej tęsknię za swoją 
mamą. Również za moją miej-
scowością rodzinną Siedliska – 
Bogusz. Za nocami, które roz-
świetlają gwiazdy, nie latarnie, za 
porannym spacerem po mokrej 

i błyszczącej trawie, za śpiewem 
ptaków na dzień dobry i dobra-
noc, za zapachem lasu i polskiej 
ziemi...

W jakim czasie powstały 
wiersze opublikowane w 
tym zbiorze?  Napisałaś je 
już po przeprowadzce do 
Włoch czy również wcze-
śniej? 

Większość wierszy opublikowa-
nych w tym zbiorze powstała 
na początku 2017r, zaraz przed 
publikacją. Czyli długo po prze-
prowadzce do Włoch. Znalazły 
się w nim także poezje wyjęte z 
pudełka wspomnień, które pisa-
łam będąc jeszcze w Polsce.

W jakim wieku zaczęłaś 

pisać wiersze?
Tak naprawdę nie wiem, piszę od 
najmłodszych lat. Odkąd pamię-
tam odkładam do szuflady swoje 
zapiski.

Czym jest dla Ciebie poezja? 
Poezja jest moją namiętnością, 
odzwierciedleniem duszy, odbi-
ciem serca. Jest moim spełnie-
niem.

Masz swoich ulubionych 
poetów? Jakich?
Uwielbiam wielu poetów. 
Najczęściej sięgam do twór-
czości Karola Wojtyły, 
Adama Mickiewicza, ks. Jana 
Twardowskiego, Adama Asnyka, 
Czesława Miłosza

Kim jest Monika Smoła 
zawodowo i prywatnie?
Zawodowo jestem bezrobotnym 
technikiem agrobiznesu, prywat-
nie szczęśliwą żoną i matką.

Jak najbardziej lubisz spę-
dzać wolny czas?
W wolnych chwilach czytam, 
piszę i rysuję, zajmuję się też 
ręcznym wyrobem niekonwen-
cjonalnej biżuterii, którą można 
obejrzeć na stronie Per l'amor di 
artigianato (https://www.face-
book.com/monikasmola.art/).
Twoje poezje są  przepeł-
nione afirmacją życia, opty-
mizmem, poszukiwaniu 
piękna w rzeczach najprost-

szych. Co jest Twoją dewizą 
życiową? 
Myślę, że najlepszą odpowiedzią 
na to pytanie, będzie przytocze-
nie mojego ulubionego cytatu, w 
którym zawiera się moja dewiza 
życiowa: ”POEZJA, TO LEK NA 
KAŻDĄ DOLEGLIWOŚĆ CIAŁA 
I DUSZY. PROSTOTA, TO 
TOWARZYSZ IDĄCY WOLNO, 
ALE ZAWSZE DO CELU.” 

Dziękuję Ci za rozmowę. 

rozmawiała 
Danuta Wojtaszczyk

Wybrane wiersze 
Moniki Smoły

 z tomu
 "Pejzaż nadziei"

OJCZYZNA
ROZŁOŻĘ RAMIONA WŚRÓD 
GAŁĘZI 
ROZKOSZĄ PACHNĄCYCH, 
SPLOTĘ DŁONIE NAD ZIEMIĄ 
POŚRÓD ŻUKÓW SKRZĄCYCH, 
STANĘ NAPRZECIW 
RADOSNYCH 
WIERZB PŁACZĄCYCH. 
WRÓCĘ…

BOŻE NARODZENIE
WYSTARCZY GARSTKA 
SIANKA, 
BIAŁY OPŁATEK, 
WZRUSZENIE, 
BLISKI JEDEN I DZIECI, 
NA NOWY ROK NADZIEJE. 
WYSTARCZY MIARA MAŁA, 
SKROMNOŚĆ CICHA, 
PROSTOTA, 
WIARA I RADOŚĆ POWRÓCĄ, 
CHOCIAŻ ZAWSZE 
TĘSKNOTA…

KOLORY ŻYCIA
NAMALUJĘ SWÓJ PORTRET 
KOLORAMI DWOMA: 
BIAŁYM JAK NIEWINNOŚĆ 
I CZARNYM JAK SMOŁA. 
BIAŁYM POKRYJĘ 
SWOJE SZARE MYŚLI, 
CZARNYM ZAMAŻĘ 
WSPOMNIENIA PRZESZŁOŚCI 
I BĘDĘ SIĘ CHWALIĆ 
OBRAZEM PEŁNYM 
PRAWDZIWOŚCI.

TĘSKNIĘ... 
NIE SMAKUJE MI JUŻ 
CZARNA KAWA, 
POWIEKI WALCZĄ, BY 
POWSTRZYMAĆ ŁZY, 
CIAŁO ZEMDLONE DRŻY Z 
NIEPOKOJU, 
SERCE LEDWO BIJĄCE 
MINUTY LICZY. 
TĘSKNIĘ…

PODARTY SWETER
STAWIAM STOPY NA ZIMNEJ 
POSADZCE, 
ZARZUCAM PODARTY 
SWETER PO MAMIE, 
SIĘGAM PO SWOJĄ 

NAMIĘTNOŚĆ, 
USTA MOCZĘ W CZARNEJ 
KAWIE. 
SIADAM, TRWAM CHWILĘ W 
BEZRUCHU. 
ZNÓW TA SAMA RUTYNA. 
WYJŚĆ TRZEBA, GONIĆ 
ŻYCIE, 
CZAS SIĘ DLA MNIE NIE 
ZATRZYMA. 
BIORĘ ZA RĘCE SWE DZIECI, 
IDĘ JAK ZWYKLE GÓRA, DÓŁ. 
CHOĆ ZACZYNAM I KOŃCZĘ 
TAK SAMO, 
GRAM JEDNĄ Z GŁÓWNYCH 
RÓL.

Pejzaż nadziei. Rozmowa z Moniką Smołą 
o jej książce i życiu we Włoszech
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Aktualne informacje na temat przepisów prawnych obowiązujących
we Włoszech. Wiadomości z życia Polonii. Zapowiedzi imprez. Adresy 
ważnych instytucji i organizacji... i wiele, wiele więcej…

Monika Smoła od kilku lat mieszka w Porto San Giorgio w regionie Marche we 
Włoszech. Niedawno ukazał się, liczący 126 stron, zbiór jej poezji. Prawie wszystkie 
powstały tu w Italii.  Nam autorka opowiada o tym, jak to się stało, że zamieszkała 
we Włoszech, jak wspomina początki swojego pobytu, czym jest dla niej poezja i co  
jeszcze tworzy oprócz poetyckich zapisków. 

Monika 
Smoła

Pejzaż nadzei

"Poezja poświęcona 
przejściu ze stanu 
beznadziejnego do 
pięknej krainy. Myślę, 
że czytelnicy odnajdą 
w niej prawdę, a być 
może i cząstkę sie-
bie. Obudzą uśpioną 
nadzieję, która spo-
czywa na dnie duszy 
każdego z nas".

Stron: 126
Format: 145x205.
ISBN: 978-83-7856-
599-4

Do nabycia m.in. w 
EMPIKu oraz w wielu 
polskich księgarniach 
internetowych. 



Nr 15 / 08-21 września 2017 8

Przeszła kilka operacji i chemiotera-
pię. Wierzyła, że pokona chorobę.  
W rozmowie z Anną Malczewską 

dla „Naszego Świata” mówiła, że pozytyw-
ne myślenie ma wielką moc. Bez peruki 
pozowała do sesji zdjęciowej zorganizo-
wanej przez Sylwię Dombrowską, do cyklu 
portretów kobiet, zmagających się z tą 
ciężką chorobą. 

„Od dziecka byłam bardzo aktyw-
na, silna, pełna energii. Jedną z moich 
pasji był od zawsze sport. Myślę, że wła-
śnie wszelkiego rodzaju zawody sporto-
we nauczyły mnie od najmłodszych lat 
walki do ostatnich sił i niepoddawania 
się. Dzisiaj przyszło mi zmierzyć się z 
przeogromnym przeciwnikiem. Ta wielka 
wojna składa się z wielu potyczek, które 
raz wygrywam, a raz przegrywam. Jednak 
na wynik końcowy jeszcze trzeba będzie 
sporo poczekać i wtedy się okaże kto był 
silniejszy” –wyznała w wywiadzie dla NŚ, 
którego udzieliła rok przed śmiercią.  

Nowotwór okazał się wyjątkowo zło-
śliwy. Zgasła w swoim domu, otoczona 
miłością najbliższych: ukochanego męża, 
16-leteniego syna i mamy. 

„Moim największym źródłem energii są 
oczywiście rodzina i przyjaciele, ci praw-
dziwi, z którymi można przysłowiowe 
konie kraść. Dzięki chorobie odkryłam , 
kto jest naprawdę warty mojej przyjaź-
ni. Na szczęście niewiele osób w czasie 

mojej choroby nagle gdzieś zniknęło. Były 
to osoby niewarte przyjaźni. Chciałabym 
natomiast podziękować moim „aniołom 
stróżom”, zaczynając od mojej najuko-
chańszej mamy i najbliższej rodziny, 
poprzez Rosę, Emilię, Agnieszkę, Bożenkę, 
Lucynę, Mirellę, Violettę, Teresę, Dorotę i 
Michała, które idą razem ze mną przez 
tą ciężką drogę. Moich „aniołów” jest o 
wiele więcej, niestety nie sposób ich teraz 
wszystkich wymienić. Wiem, że zawsze 
mogę na nich liczyć, nawet w tych naj-
ciemniejszych momentach mojego życia. 
Wierzę również, że wspólnie doczeka-
my się pięknego wschodu słońca, które 
wychodzi po każdej burzy i później będzie 
już tylko dobrze!” – mówiła w rozmowie z 
A. Malczewską. 

Tuż po tym, kiedy jej serce zatrzymało 
się na zawsze, na jej facebookowym pro-
filu pojawił się wpis o  następującej treści: 
“Edyta ringrazia tutti per l’affetto che 
avete dimostrato. Grazie…” (Edyta dzię-
kuję wszystkim  za serce, które okazaliście. 
Dziękuję”.

Jak wyjaśniła Bożena Wróblewska, 
bliska przyjaciółka i wieloletnia współ-
pracownica Edyty,  wpis ten pojawił się 
nieprzypadkowo: „Edytka bardzo prosi-
ła, aby podziękować wszystkim, którzy ją 
wspierali w walce z chorobą”.

Polonia włoska i przyjaciele pożegnali 

Edytę Felsztyńską w polskim kościele św. 
Stanisława w Rzymie. Msza świętą żałob-
na odbyła się 27 lipca br. i odprawił ją ks. 
prał. Jan Główczyk. 

„Edyta miała dwie pasje: rodzinę oraz 
działanie na rzecz swoich rodaków, miesz-
kających we Włoszech. Wszystko co robi-
ła, robiła albo dla nas, albo dla Polonii” – 
powiedział podczas pożegnania w kościele 
jej mąż.

O jej oddaniu na rzecz działalności polo-
nijnej mówiła także obecna podczas poże-
gnania w kościele Ewa Mamaj, Kierownik 
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w 
Rzymie. 

Uśmiechnięty Anioł
Na pogrzebie Edyty nie było kwiatów. 

Obok trumny była za to puszka. Jej ostat-
nią wolą była prośba, aby zamiast kwiatów 
złożyć ofertę  na leczenie dla małego Jasia. 

Podczas żałobnego nabożeństwa w 
Wiecznym Mieście  Bożena Wróblewska 
żegnała ją pięknymi, wzruszającymi  sło-
wami. Publikujemy fragmenty jej prze-
mówienia:

„Zebraliśmy się tutaj, aby poże-
gnać wyjątkową dla nas osobę Edytę 
Felsztyńską, naszą przyjaciółkę, 
Koleżankę, Rodaczkę, zasłużoną dzia-

łaczkę polonijną, wiceprzewodniczą-
cą Stowarzyszenia „INSIEME”, kobietę 
o wielki sercu. (…) Z pewnością nikt z 
nas nie przypuszczał, że w taki sposób 
i  w tym miejscu spotkamy się z Naszą 
Przyjaciółką Edyta, którą jeszcze nie-
dawno spotykaliśmy podczas organizo-
wanych przez nią spotkań polonijnych w 
Palachavicchi. Dzisiaj jesteśmy tu prawie 
wszyscy, by towarzyszyć Ci Edytko w tej 
ostatniej drodze, na którą wkroczyłaś 
zbyt wcześnie, zbyt szybko, tak nagle i 
niespodziewanie.

Nikomu z nas nie trzeba przedstawiać 
Edyty Felsztyńskiej wszyscy ją znali-
śmy. Była osobą o niezwykłej prostocie 
i skromności. Czuła i troskliwa matka, 
kochająca żona wspaniała córka. Edytka 
miała wielki dar – kochała ludzi, umiała 
sprawić, że w jej towarzystwie każdy czuł 
się wyjątkowy, na organizowanych przez 
nią imprezach, każdy nawet ten nowo-
przybyły i nikomu nieznany był najbar-
dziej oczekiwanym gościem.

Edytka zawsze i wszędzie, na każdej 
imprezie, w niemal każdym udzielonym 
wywiadzie powtarzała, że „wszyscy 
Polacy to jedna rodzina”. Było to głów-
ne hasło jej działalności, była to myśl 
przewodnia naszego pierwszego Zjazdu, 
tymi słowami Edytka zwróciła się do 
Polaków rozsianych po różnych zakąt-
kach Europy, to tymi słowami zapro-

Edyta Felsztyńska nie żyje. 
Pozostanie w sercach Polaków we Włoszech

25 lipca br. zmarła w swoim domu w Ciampino k. Rzymu 
Edyta Felsztyńska. Wspaniała kobieta, kochająca żona i matka, 
ceniona działaczka polonijna. Miała 45 lat. Od ponad dwóch 
chorowała na raka. 

„A przecież nie cały umieram, to co 
we mnie niezniszczalne trwa”.

Jan Paweł II

Stylizaja i zdjęcie Sylwia Dombrowska. Oświetlenie Marco Bianchi.
Zapytana o tę sesję fotograficzną Edyta Felsztyńska odpowiedziała:

Sylwia jest przede wszystkim fantastyczną osobą, ale również i fotografem, 
stylistką, wizażystką, poetką i sama nie wiem, kim jeszcze. Jest wszechstronnie 
utalentowana, tzw. „donna delle mille risorse”. Kiedy zaproponowała mi sesje, 
nie do końca byłam przekonana, jednak później okazało się, że świetnie razem 
się bawiłyśmy. Po opublikowaniu tych zdjęć na portalu społecznościowym, 
napłynęło do mnie SETKI pozytywnych wiadomości, gratulacji. Zrozumiałam 
wtedy, że moje zdjęcia się spodobały. Chciałabym zadedykować je wszystkim 
kobietom, które w tej chwili borykają się z podobnym problemem. A niestety 
jest nas spora grupa tu, w Rzymie. Utrata włosów w całej tej jakże poważnej 
chorobie, to właściwie najmniejszy problem. To okres przejściowy. Najważniejsze 
jest wyzdrowieć. A czy będziemy mieć włosy, czy nie, czy będziemy mieć 
czerwoną sukienkę czy białą – to nie ma żadnego znaczenia. Człowiek, w tym 
przypadku kobieta, jest piękna za to co ma w sobie, czym potrafi podzielić się z 
innymi, co może zaoferować innym, nie za to jak wygląda. Kto tego nie potrafi 
zrozumieć, to już jego problem. Jesteśmy żonami, matkami, mamy wszystkie 
kogoś bliskiego i to dla tych osób musimy być piękne, silne i jak najszybciej 
powrócić do zdrowia. Takie sesje, które zrobiła mi Sylwia Dombrowska dodają 
jeszcze bardziej pewności siebie i pokazują, że w chorobie, nawet bez włosów tez 
można ładnie wyglądać.

Edyta Felsztyńska i Bożena Wróblewska. Wspólnie kierowały Stowarzyszeniem "INSIEME". 

Polonijne spotkanie opłatkowe zorganizowane dla Polonii przez Stowarzyszenie "Insieme". 
Rzym, 18 grudnia 2016 r. 
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siła ich do Rzymu. Dla niej nie były to 
puste słowa. Ona w nie wierzyła! Dla niej 
wszyscy byliśmy „jedną Rodziną” i jak w 
każdej rodzinie istnieją problemy, zda-
rzają się nieporozumienia, które wspól-
nie można rozwiązać, ponieważ każdą 
rodziną łączy szczególna więź, szczególne 
uczucie, a nas wszystkich łączy wspólna 
więź narodowa i miłość do Ojczyzny. 
Dlatego ważne jest, by zapomnieć o tym, 
co nas dzieli, a skupić się na tym co nas 
łączy, aby razem pracować dla dobra 
Polonii, ponieważ ciągle istniej potrzeba 
jej jednoczenia, abyśmy nie zaprzepaścili 
tego, co udało się wypracować Edytce 
przez wszystkie lata swojej działalności.

Były to jedne z jej ostatnich słów, 
jakie wypowiedziała kilka dni, wcześniej 
zanim odeszła. Pragnęła, by to co pozo-
stanie z jej działalności Rzymie to „jedna 
wielka rodzina.

Kochana Przyjaciółko, trudno mi 
mówić, bo żadne słowa nie są w stanie  
wyrazić, tego, co czuję. Nie wiem jak 
wyrazić ten ogromny żal i ból, i wielką 
pustkę. (…) Edytko byłaś mi zawsze brat-
nią duszą. Łączyła nas ta sama pasja, 
wielkie zamiłowanie do pracy społecznej, 
przez tyle lat każdą imprezę organizo-
wałyśmy ramie w ramię. Dziś zostawiłaś 
mnie samą… Dziś ja muszę zorganizować 
ci ostatnią imprezę… i nie wiem czy sama 
temu podołam".  

Edyta Felsztyńska wspólnie z Bożeną 
Wróblewską  za swoją działalność na rzecz 
integracji Polonii, a zwłaszcza , za zorga-
nizowanie Zjazdów Polonii Europejskiej 
otrzymała nagrodę Złotej Sowy, przy-

znawaną corocznie przez redakcję pisma 
polonijnego „Jupiter” – organu Klubu 
Inteligencji Polskiej w Austrii i Federacji 
Kongres Polonii w Austrii.

Jak o swojej działalności na rzecz 
Polonii mówiła sama Edyta, przypomi-
namy, publikując fragmenty rozmowy z 
Anną Malczewską dla „Naszego Świata”, 
przeprowadzonej w czerwcu 2016 roku:

„Kilka lat temu wraz z Bożeną 
Wróblewską założyłyście stowa-
rzyszenie INSIEME, w którym dzia-
łacie aktywnie na rzecz Polonii. 

Dzięki organizowanym przez was 
imprezom, w tym Zjeździe Polonii 
Europejskiej stałyście się znane nie 
tylko Polakom w Rzymie, ale także 
naszym rodakom w Europie. Skąd 
bierzecie zapał na tą niełatwą czę-
sto działalność?

Działalność na rzecz Polonii to od kilku 
lat moje drugie życie. Zajmuje mi nieraz 
więcej czasu niż sama praca zawodowa. 

Pamiętam moje pierwsze miesiące we 
Włoszech, wszelkie trudności z jakimi się 
boryka każdy cudzoziemiec na początku 
emigracji. Nie było telefonów komórko-
wych, nie było Facebooka i innych por-
tali, dzięki którym tak szybko i łatwo jest 
się wymienić każdym rodzajem informa-
cji. Dzięki dobremu wykorzystaniu tych 
narzędzi i stowarzyszeniom takie, jak 
nasze mamy dzisiaj możliwość poznawa-
nia nowych ludzi, wymieniania się wszel-
kimi informacjami, radami. Niesamowitą 
siłę i energię do dalszego działania dają 
nam ludzie, którzy przychodzą na imprezy 
organizowane przez nasze stowarzyszenie. 
Z biegiem lat udało nam się stworzyć wspa-
niałą grupę ludzi, stałych uczestników 
naszych spotkań, która nawzajem sobie 
pomaga, w niełatwym życiu na emigracji. 
Od lat podkreślam, że jeśli nie pomożemy 
sobie sami nawzajem, to kto nam tu może 
podać pomocną dłoń… Często na naszych 
spotkaniach integracyjnych organizujemy 
akcje charytatywne dla naszych rodaków 
i przy każdej takiej okazji nasza Polonia 
wykazuje się ogromnym sercem i chęcią 
niesienia pomocy. Nie przez przypadek 
nasze wieczory zaczynamy zawsze wspól-
nie śpiewając “Bo wszyscy Polacy to jedna 
rodzina”. Tego właśnie zazdroszczą nam 
rodacy przyjeżdzający na Zjazdy Polonii 
Europejskiej w Rzymie z innych krajów 
Europy. Są mile zaskoczeni, że jesteśmy 
tak zgraną i zorganizowaną Polonia tutaj, 
w Rzymie. Podkreślę tutaj, że organizacja 
tych Zjazdów to ciężka praca i przeogrom-
ne zaangażowanie nie tylko naszego sto-
warzyszenia, ale wielu osób, które wnoszą 
swój wkład do tego ewentu. Dlatego jest 
to nasz, wspólny sukces, a gdyby nie nasze 
spotkania nie znalibyśmy się i nie byłoby 
możliwe zorganizowania czegokolwiek.

Opowiedz mi proszę o Twojej 
przyjaźni z Bożeną Wróblewską? 
Jak to się zaczęło i jaki jest sposób 
na przetrwanie takiej przyjaźni.

Z Bożenką znamy się od przeszło 20 lat! 
Zapoznała nas wspólna koleżanka, która 
teraz już wróciła do Polski. Pewnie nie 
zdawała sobie wtedy sprawy, jaka wspa-
niała przyjaźń narodzi się między nami. 
Jaki jest sposób na przetrwanie takiej 
przyjaźni? Taki sam, jak na przetrwa-
nie wszystkich związków, czyli lojalność, 
szczerość, szacunek i wyrozumiałość dla 
drugiej osoby. Nikt z nas nie jest perfek-
cyjny. Nie sztuką jest dążenie do zmiany 
charakteru drugiego człowieka, ale umie-
jętność pokochania go takim, jakim jest”.

Edyta po wielu latach na emigracji 
powróciła do ukochanej Polski. Spoczęła 

na cmentarzu w swoim rodzinnym mie-
ście Bielawie, k. Wrocławia. Pozostanie w 
naszych sercach i sercu wielu Polaków we 
Włoszech.  

Łączymy się w bólu z bliskimi Edyty 
Felsztyńskiej, składając najszczersze 
wyrazy współczucia.

Danuta Wojtaszczyk 
i Anna Malczewska

redakcja “Naszego Świata”

Wspomnienie

Kiedy zadzwoniłam do Edyty w 
zeszłym roku i powiedziałam jej, 
że chciałabym zrobić z nią wywiad, 
odpowiedziała krótko „no co ty, czy 
ja jestem osobą, o której warto pisać 
i czy potem ktoś to będzie czytał?”. 
Podczas naszej rozmowy płakały-
śmy i śmiałyśmy się. Byłyśmy zwią-
zane cierpieniem, ponieważ w czasie 
kiedy Edyta dowiedziała się, że ma 
raka, ja również ciężko zachorowa-
łam, chociaż moja choroba nie była 
„wyrokiem śmierci”. Rozumiałyśmy 
się doskonale, obie patrzyłyśmy na 
życie z innej płaszczyzny i odbierały-
śmy otaczający nas świat w zupełnie 
inny sposób. Dodawałyśmy sobie 
otuchy, choć tak naprawdę to Edyta 
mówiła, że damy radę. Wywiad z tą 
wspaniałą dziewczyną ukazał się w 
czerwcu 2016 roku i do dnia dzi-
siejszego został przeczytany przez 
ponad 150 tys. osób.
Ja wyzdrowiałam, Edyta odeszła 
25 lipca 2017 roku po długotrwałej 
walce. Do końca wierzyła, że z tego 
wyjdzie, nie poddawała się. Kochała 
życie, nie umiała ustać w miejscu, 
ciągle coś robiła, organizowała, 
podróżowała. Cieszyła się każdą 
chwilą... Miała zaledwie 45 lat...

Wspomnienie Anny Malczewskiej

Edyta Felsztyńska. Zdjęcia i stylizacja Sylwia Dombrowska. Oświetlenie Marco Bianchi

Zdjęcia i stylizacja Sylwia Dombrowska. 
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„Armia Andersa – szlak nadziei”. 
Uroczysta inauguracja wystawy 
w Warszawie 

14 sierpnia, w 76 rocz-
nicę wyjścia Armii 
Andersa z teryto-

rium ZSRR, odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy pt. „Armia 
Andersa – szlak nadziei” w 
Galerii Plenerowej Łazienek 
Królewskich w Warszawie.
Patronat nad ekspozycją, 
zawierającą obszerny materiał 
fotograficzny i faktograficzny 
ilustrujący losy żołnierzy oraz 
cywilów (w tym również tysięcy 
polskich sierot), objęła premier 
Beata Szydło, a Poczta Polska 
wydała z tej okazji kolekcjoner-
ski znaczek z podobizną dowód-
cy polskiego wojska.

Wspomnienia tego heroiczne-
go okresu, sięgające czasu two-
rzenia się 2 Korpusu Polskiego, 
znane Jej osobiście z relacji 
Ojca, przytoczyła w okoliczno-

ściowym przemówieniu córka 
generała Władysława Andersa, 
minister Anna Maria Anders. 

Wystawę można zwiedzać do 
14 września.

Barbara Głuska- Trezzani 
Zdjęcia: Milena Trezzani

Polsko – Włoskie- Koło 
Kulturalne w Lombardii

Dyżury konsularne 
w Palermo, Florencji 
i Neapolu we wrześniu 2017

PALERMO - 21.09.2017 r. od 
godz. 10.30 do godz. 17.00 
oraz 22.09.2017 r. od godz. 
9.30 do godz. 14.
Konsul będzie przyjmował intere-
santów w siedzibie konsula hono-
rowego przy Via de Amicis 15.
Zapisy na dyżur przyjmowane są 
od dnia 7.09.2017 od godz. 10.00 
poprzez system e-konsulat. W celu 
umówienia spotkania na stronie 
www.e-konsulat.gov.pl należy 
wybrać: kraj-Włochy, placówka-
-Rzym, następnie w menu po lewej 
stronie w polu "wizyta w konsu-
lacie" wybieramy rodzaj sprawy, 
którą chcemy załatwić (sprawy 
prawne lub sprawy paszportowe), 
następnie w menu rozwijalnym w 
prawym górnym rogu wybieramy 
lokalizację - Palermo, a na dole 
liczbę osób, dla których chcemy 
umówić wizytę, datę wizyty - 21 
lub 22.09.2017 i godzinę spotka-
nia spośród dostępnych.  
 
FLORENCJA  - 25.09.2017 r. 
od godz. 11 do godz. 17.00
Konsul będzie przyjmował inte-
resantów w budynku biurowym 
Marconi World Office przy via 
Marconi 30.
Zapisy na dyżur przyjmowane 
są od dnia 11.09.2017 od godz. 
10.00 poprzez system e-konsulat. 
W celu umówienia spotkania na 
stronie www.e-konsulat.gov.pl 
należy wybrać: kraj-Włochy, pla-
cówka-Rzym, następnie w menu 
po lewej stronie w polu "wizyta 
w konsulacie" wybieramy rodzaj 
sprawy, którą chcemy załatwić 
(sprawy prawne lub sprawy pasz-
portowe), następnie w menu roz-
wijalnym w prawym górnym rogu 
wybieramy lokalizację - Florencja, 
a na dole liczbę osób, dla których 
chcemy umówić wizytę, datę wizy-
ty - 25.09.2017 i godzinę spotkania 
spośród dostępnych.
 
NEAPOL - 28.09.2017 r. od 
godz. 10.00 do godz. 16.00
Konsul będzie przyjmował inte-
resantów w siedzibie konsula 
honorowego przy Viale Antonio 
Gramsci n. 12.
Zapisy na dyżur przyjmowane 
są od dnia 14.09.2017 od godz. 
10.00 poprzez system e-konsulat. 
W celu umówienia spotkania na 
stronie www.e-konsulat.gov.pl 
należy wybrać: kraj-Włochy, pla-
cówka-Rzym, następnie w menu 
po lewej stronie w polu "wizyta 
w konsulacie" wybieramy rodzaj 
sprawy, którą chcemy załatwić 
(sprawy prawne lub sprawy pasz-
portowe), następnie w menu roz-
wijalnym w prawym górnym rogu 
wybieramy lokalizację - Neapol, 
a na dole liczbę osób, dla których 
chcemy umówić wizytę, datę wizy-
ty - 28.09.2017 i godzinę spotka-
nia spośród dostępnych.  
 
ANKONA - 12.10.2017 r. od godz. 
12 do godz. 18 oraz 13.10.2017 r. 
od godz. 10 do godz. 13.
Konsul będzie przyjmował intere-
santów w siedzibie konsula hono-
rowego przy Via Montebello 58/a.
Zapisy na dyżur przyjmowane 
są od dnia 28.09.2017 od godz. 
10.00 poprzez system e-konsulat. 

W celu umówienia spotkania na 
stronie www.e-konsulat.gov.pl 
należy wybrać: kraj-Włochy, pla-
cówka-Rzym, następnie w menu 
po lewej stronie w polu "wizyta 
w konsulacie" wybieramy rodzaj 
sprawy, którą chcemy załatwić 
(sprawy prawne lub sprawy pasz-
portowe), następnie w menu roz-
wijalnym w prawym górnym rogu 
wybieramy lokalizację - Ankona, 
a na dole liczbę osób, dla któ-
rych chcemy umówić wizytę, datę 
wizyty - 12.10.2017 lub 13.10.2017 
i godzinę spotkania spośród 
dostępnych.  
 
BARI - 19.10.2017 r. od godz. 
10.30 do godz. 16.00
Konsul będzie przyjmował inte-
resantów w siedzibie Comando 
della Polizia Municipale przy via 
Aquilino 1. 
Zapisy na dyżur przyjmowane 
są od dnia 5.10.2017 od godz. 
10.00 poprzez system e-konsulat. 
W celu umówienia spotkania na 
stronie www.e-konsulat.gov.pl 
należy wybrać: kraj-Włochy, pla-
cówka-Rzym, następnie w menu 
po lewej stronie w polu "wizyta 
w konsulacie" wybieramy rodzaj 
sprawy, którą chcemy załatwić 
(sprawy prawne lub sprawy pasz-
portowe), następnie w menu roz-
wijalnym w prawym górnym rogu 
wybieramy lokalizację - Bari, a na 
dole liczbę osób, dla których chce-
my umówić wizytę, datę wizyty 
- 19.10.2017 i godzinę spotkania 
spośród dostępnych.
Dyżur organizowany jest dzięki 
uprzejmości Gminy Bari, która 
udostępniła swoje pomieszczenia 
na jego potrzeby.
 
CAGLIARI  - 26.10.2017 r. od 
godz. 10.15 do godz. 16.45
Konsul będzie przyjmował intere-
santów w budynku biurowym Si.fe 
srl przy Viale Bonaria 66.
Zapisy na dyżur przyjmowane 
są od dnia 12.10.2017 od godz. 
10.00 poprzez system e-konsulat. 
W celu umówienia spotkania na 
stronie www.e-konsulat.gov.pl 
należy wybrać: kraj-Włochy, pla-
cówka-Rzym, następnie w menu 
po lewej stronie w polu "wizyta 
w konsulacie" wybieramy rodzaj 
sprawy, którą chcemy załatwić 
(sprawy prawne lub sprawy pasz-
portowe), następnie w menu roz-
wijalnym w prawym górnym rogu 
wybieramy lokalizację - Cagliari, 
a na dole liczbę osób, dla których 
chcemy umówić wizytę, datę wizy-
ty - 26.10.2017 i godzinę spotkania 
spośród dostępnych.

Informacja pochodzi ze strony 
Ambasady RP w Rzymie

Grafik dyżurów konsularnych Wydziału Konsularnego 
Ambasady RP w Rzymie. 

Senator Anna Maria Anders i Barbara Głuska-Trezzani.

Dyżury konsularne w Turynie

Dyżury konsularne w Turynie odbywać się 
będą w siedzibie Konsulatu Honorowego 
RP w Turynie przy via Madama Cristina 142 

w następujących terminach:
W 2017 roku 
27 września, 8 listopada, 13 grudnia.

W 2018 roku
24 stycznia, 7 marca, 18 kwietnia
13 czerwca.
Osoby zainteresowane proszone są o zapisanie się 
na spotkanie w systemie e-Konsulat.

Konsulat Honorowy RP w Turynie

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie 
poszukuje nauczyciela

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie poszukuje nauczyciela 
wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej.

Wymagane wykształcenie kierunkowe. Poszukiwany jest 
także instruktor tańca do Polonijnego Zespołu Folklorystycznego 
“Lajkonik Padewski”.

Zgłoszenia można kierować do Koordynatora Szkoły Języka i 
Kultury Polskiej w Padwie, mgr. Joanny Wesołowskiej.

e-mail: aipp.szkolapolska@gmail.com

Nowy portal internetowy Polonika.gov.pl

Powstał poratl Polonika.gov.pl. Na portalu Polonika znaleźć można nie 
tylko zabytki sztuki i architektury, które są dziełami  polskich artystów, 
ale również prace ufundowane przez Polaków lub odnoszące się do pol-
skiej tematyki. Takie obiekty, należące do światowego dziedzictwa kultu-
rowego, można zobaczyć niemal na całym świecie. Baza obejmuje obiek-
ty na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej.
Portal Polonika prowadzony  jest przez Departament Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN.
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Wegański sorbet 
Pauliny Salamończyk 
podbił podniebienia 

jurorów w Anzola dell’Emilia k. 
Bolonii, którzy wyróżnili Polkę 
podczas zakończonego 25 lipca 
br. w tym mieście europejskie-
go finału Gelato World Tour. 
Polskie media relacjonujące w 
tym roku ten etap  Festiwalu 
Lodów reprezentowała redak-
cja dwutygodnika i portalu dla 
Polaków we Włoszech „Nasz 
Świat”.

Gelato World Tour premiuje 
najlepszych wytwórców lodów z 
całego świata. W ciągu ostatnich 
dwóch lat do konkursu zakwa-
lifikowało się 2000 lodziarzy. 
Erik Kuiper z Holandii, Renáta 
Somogyi z Węgier oraz Dimitris 
Charalampous z Grecji  to laure-
aci tegorocznego europejskiego 

etapu konkursu. Powalczą oni 
tytuł “World’s Best Gelato” w 
Rimini w dniach od 8 do 10 
września br.

Wydarzenie miało miejsce w 
sugestywnej scenerii Muzeum 
Lodów – Gelato Museum 
Carpigiani.  Jak podkreślili 
jurorzy, “poziom uczestników 
konkursu był bardzo wysoki i 
reprezentujący najwyższy kunszt 
rzemieślniczego wytwórstwa 
lodów”.

Etap konkursu, który 25 lipca 
br. zakończył się w Anzola del-
l’Emilia zarezerwowany był dla 
najlepszych wytwórców lodów 
rzemieślniczych z Europy. Wśród 
finalistów znalazło się troje 
Polaków:  Paulina Salamończyk 
z Gliwic ze swoim sorbetem z 
pestek dyni, Adam Pokojski z 
Torunia  z lodami “figa z makiem 
z pasternakiem” oraz Andy 
Staniek z Zielonek Góry z lodami  

na bazie kokosa, maliny i białej 
czekolady.

Jurorzy mieli trudne zada-
nie wyłonienia zaledwie trzech 
laureatów. Zdecydowali się 
jednak przyznać wyróżnienia, 
tym wytwórcom, których  “lody 
można traktować jako najlepsze 
wśród najlepszych” – wyjaśnili.

Wyróżnienia otrzymali:
Paulina Salamończyk z Gelato 

Studio w Gliwicach – za wegań-
ski sorbet z pestek dyni

Arjan Nijenhuis (Holandia)
Jiří Hochmann (Czechy)
Ardit Ejupi (Słowenia)
Karl Zsolt (Węgry)
Gulija Krešo (Chorwacja)
Kim Smet (Belgia)

Redakcję “Naszego Świata” 
reprezentowali jej wieloletni 
współpracownicy: fotoreporter 
Fausto Branchi i Stasia Branchi, 
założyciele polsko-włoskiego sto-
warzyszenia “Natura i Sztuka – 
Natura e Arte”.

Stasia Branchi miała zaszczyt 
brać udział w ceremonii wręcze-
nia nagród zwycięzcom i wyróż-
nionym europejskiego finału 
Gelato World Tour.

Danuta Wojtaszczyk

Gelato World Tour: Paulina 
Salamończyk wyróżniona 
we Włoszech za rewelacyjny sorbet
Gelato World Tour to międzynarodowy konkurs, który premiuje najlepszych wytwórców 
lodów z całego świata. Paulina Salamończyk z Gliwic, która znalazła się w europejskim 
finale konkursu  wywalczyła we Włoszech wyróżnienie za wyśmienity sorbet, oparty o 
oryginalną recepturę. 

Odnalezienie cennego zabytku polskiej wojskowości 
w małym miasteczku we włoskim Abruzzo

Publikujemy treść zawiadomienia, skierowanego do Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie przez Krzysztofa Piotrowskiego, który wraz swoim siedmioletnim synem 
odnalazł we Włoszech wyjątkowy cenny zabytek polskiej wojskowości.

Szanowni Państwo,
pragnę podzielić się wiadomo-

ścią o odnalezieniu, wraz z moim 
siedmioletnim synem Jasiem, 
wyjątkowo cennego zabytku 
polskiej wojskowości, tj. lufy i 
komory zamkowej przedwojennej 
polskiej haubicy zamontowanej 
w okresie powojennym na pod-
stawie włoskiego działa. Z ostat-
niej tabliczki znamionowej wyni-

ka, iż działo to pozostawało na 
stanie włoskiej armii jeszcze w 
1964 r. Odnaleziona lufa i komo-
ra zamkowa haubicy wz. 14/19 
mają ( widoczne na załączonych 
fotografiach) sygnatury produk-
cyjne zakładów w Starachowicach 
z 1932 r. Niestety z komory zam-
kowej sunięte zostało polskie 

godło w nieustalonym okresie. 
Zachował się natomiast numer 
seryjny haubicy – 859.

Odnalezienie opisywanego 
obiektu miało miejsce 14 sierpnia 
bieżącego miesiąca w miasteczku 
Caramanico Terme (na placyku 
w sąsiedztwie Urzędu Miasta) 
na terenie Parco Nazionale della 
Majella w regionie Abruzji.

Z wyrazami szacunku i powa-
żania,

Krzysztof Piotrowski
Działacz polonijny. Kustosz 

Tradycji, Chwały i Sławy Oręża 
Polskiego.

Paulina Salamończyk – Gelato Studio, Gliwice. Fot. Gelato World Tour

Finaliści z Polski: od prawej: Paulina Salamończyk, Adam Pokojski i 
Andy Staniek. Fot. Fausto Branchi/Nasz Świat

Adam Pokojski, Andy Staniek, Paulina Salamończyk ze Stasią Branchi, 
reprezentującą redakcję Naszego Świata.

Caramanico Terme, Włochy. Fot. Krzysztof Piotrowski 14.08.2017 r.
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Odwiedziliśmy laborato-
rium ceramiczne Verde 
Ramina Art Atu, gdzie 

dzieci własnoręcznie wykonały 
przepiękne kubki z morskimi 
motywami. 
Było też zwiedzanie Ascoli 
Piceno i przejażdżka pociągiem 
turystycznym.

Rodzice i dzieci byli zachwyceni 
letnim pomysłem i już nama-
wiają “Wojtka” na kolejny cykl 
wakacyjnych spotkań.

Marta Rzeczkowska

Polska Lodoteka Wojtek 
w Ascoli Piceno

Więcej informacji o działalności 
Ludoteki na FB: Polska Ludoteka 
Wojtek w Ascoli Piceno 

Pomimo urlopów, wyjazdów na wczasy i kolonie dzieci z Polskiej Ludoteki Wojtek w 
Ascoli Piceno zatęskniły za spotkaniami z językiem i kultura polską i tak zrodził się 
pomysł letnich zajęć w polonijnej świetlicy.

Wakacje z Wojtkiem

Trwają zapisy do Katolickiej Szkoły 
Podstawowej w Rzymie

Katolicka Szkoła Podstawowa jest sobotnią 
szkołą polonijną, do której przyjmowane są 
dzieci z rodzin polskich i polsko-włoskich 

bez względu na posiadanie obywatelstwa polskiego. 
W ciepłej, rodzinnej atmosferze uczniowie dosko-
nalą znajomość języka polskiego oraz zdobywają 
wiedzę o Polsce.
Realizowane programy nauczania ułatwiają dzie-
ciom wyjeżdżającym do Polski podjęcie nauki w 
polskiej szkole.
Po ustaleniu szczegółów z Duszpasterzem Szkoły, 
trzyletni cykl katechezy w klasach I-III może być 
zaliczony jako przygotowanie do I Komunii św.
Zajęcia w Szkole odbywają się w soboty (według 
ustalonego planu lekcji) w godz. 9.00 – 14.30.
Więcej informacji o szkole można uzyskać pod 

numerem telefonu 327 17 90 149 lub poprzez adres 
e-mail: parafiaroma@gmail.com
tel. 340 1495096

Katolicka Szkoła Podstawowa
 w Rzymie

Zapisy do Polskiej Ludoteki “Wojtek” 
w Ascoli Piceno

Jeżeli myślisz o zapisaniu Twojego dziecka do 
szkoły polonijnej i mieszkasz w okolicy Ascoli 
Piceno, polecamy Polską Ludotekę „Wojtek”, w 

której organizowane są zajęcia dydaktyczne w dwóch 
grupach wiekowych (przedszkolnej i szkolnej).
Podczas zajęć realizowany jest zalecany program dla 
szkół polonijnych zatwierdzony przez MEN, a dzieci 
oprócz nauki języka polskiego, mają okazję poznać 
historię i geografię Polski poprzez zabawę oraz znane 
legendy polskie podczas ciekawych zajęć plastycz-
nych.
Wszyscy uczniowie na koniec roku szkolnego otrzy-
mują certyfikaty uczestnictwa w zajęciach i polskie 
legitymacje szkolne, które pozwolą na korzystanie z 
wielu zniżek podczas pobytu w Polsce.
Ludorteka należy do Rady Oświaty Polonijnej we 
Włoszech oraz ORPEG.
Spotkanie organizacyjne z rodzicami odbędzie się w 
niedzielę 24 września o godz. 17.00 w siedzibie szkoły. 
w Ascoli Piceno przy via Assisi 2
Info: Tel.: 3332700309, 
e-mail:polskaludotekaascoli@libero.it.

Polska Lodoteka Wojtek 
w Ascoli Piceno

Podjęcie decyzji o miejscu kształcenia własnego dziecka jest dla każdego rodzica sprawą 
trudną i wymagającą namysłu. Ważne, aby wybór szkoły był świadomy, oparty na 
dobrej znajomości środowiska, w którym dziecko będzie w przyszłości nie tylko zdobywać 
wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim wszechstronnie się rozwijać, formować swój 
charakter, zawierać przyjaźnie, przygotowywać się do wejścia w dorosłe życie.
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Obywatelstwo włoskie: 
Żyję z Włochem i mam z 
nim dzieci, ale nie mamy 
ślubu. Czy mogę otrzymać 
włoskie obywatelstwo?

Żyję w nieformalnym związku 
z obywatelem Włoch, z którym 
mam dwoje dzieci. Chciałabym 
złożyć wniosek o przyznanie 
obywatelstwa włoskiego, ale 
mój dochód jest niewystarcza-
jący. Czy do rozpatrzenia wnio-
sku może zostać wzięty pod 
uwagę dochód mój i partnera?

Cudzoziemiec, który żyje w kon-
kubinacie z obywatelem Włoch, 
nawet jeśli para ma dzieci może 
złożyć wniosek o przyznanie wło-
skiego obywatelstwa, ale jedynie 
ze względu na stały pobyt we 
Włoszech.
Jednym z warunków potrzeb-
nych do złożenia wniosku o 
naturalizację jest wykazanie 
posiadania określonych prawem 

dochodów. Prawo nie przewi-
duje możliwości zsumowania 
dochodów własnych i partnera.
Oznacza to, że osoba która 
żyje w nieformalnym związku 
z Włochem, nawet jeśli ma z 
nim dzieci i pozostaje na jego 
utrzymaniu, nie spełnia warun-
ków do otrzymania włoskiego 
obywatelstwa.

Źródło: Stranieriinitalia.it

Włochy: Oto jakie sankcje grożą za niezłożenie 
rocznej deklaracji podatkowej

Zgodnie z prawem obowią-
zującym w Italii każdy, 
kto osiąga tutaj dochody 

(zarówno pracownik zależny, jak 
i autonomiczny), musi każdego 
roku złożyć deklarację podat-
kową. Obowiązek ten dotyczy 
także osób zatrudnionych w cha-
rakterze opiekunek lub pomocy 
domowych (badanti i colf). W 
zależności od rocznych dochodów 
osoba zatrudniona musi zapłacić 
podatki, które naliczane są w spo-
sób proporcjonalny do zarobków. 
Zgodnie z prawem podatkowym, 
osoby których dochód nie prze-
kracza minimalnego progu (ok. 8 
tys. euro) nie muszą rozliczać się 
z fiskusem.
Deklarację podatkową, w zależ-

ności od rodzaju modelu (730, 
Unico) i wykonywanej pracy, 
należy złożyć w okresie od kwiet-
nia do września. Osoby, które roz-
liczą się z fiskusem po tej dacie 
(najpóźniej do grudnia) będą 
musiały zapłacić karę za zwłokę. 
Osobom, które nie złożą rocz-
nej deklaracji podatkowej grozi 
grzywna administracyjna, której 
wysokość zależy od dni opóźnie-
nia.
Przykład:
Jeżeli deklaracja zostanie złożo-
na ponad 90 dni od ostatecz-
nej daty (grudniu danego roku), 
kara administracyjna wynosi 
pomiędzy 120% a 240% całko-
witej kwoty należnego podatku, 
nie może jednak być niższa od 

258 euro. W przypadku opóźnie-
nia krótszego niż 90 dni, podat-
nik zobowiązany jest do zapłaty 
kary w wysokości 25 euro (d.lgs. 
471/1997).
W niektórych przypadkach, kiedy 
uzyskany dochód jest dość wyso-
ki, niezłożenie rocznej deklara-
cji podatkowej równoznaczne 
jest z przestępstwem, za które 
grozi karą pozbawienia wolno-
ści w wysokości od 1 roku i 6 
miesięcy do 5 lat, w zależności 
od powagi wykroczenia. Karalne 
jest niezłożenie deklaracji podat-
kowej przy otrzymanym rocz-
nym dochodzie brutto powyżej 
77.468,53 euro lub niewpłacenie 
należnego podatku IVA powyżej 
50.000,00 euro. Za przestępstwo 
uznaje się również zniszczenie lub 
ukrycie dokumentów księgowych 
oraz deklaracja nieprawdziwych 
przychodów poprzez wystawie-
nie fałszywych faktur lub innych 
dokumentów nieistniejących 
transakcji (d.lgs. 74/2000).

Źródło: Stranieriinitalia.it

Komu przysługuje 
bonus bebè?
Dodatek na dziecko 

przysługuje rodzicom, których 
roczny dochód nie przekra-
cza określonej kwoty i których 
dzieci przyszły na świat lub 
zostały adoptowane w 2017 
roku.

Rodzinom, których roczny 
dochód według wskaźnika Isee 
nie przekracza 25 000 euro 
przysługuje bonus bebè w 
wysokości 80 euro, wypłacany 
co miesiąc przez pierwsze 3 
lata życia dziecka.

Bonus bebè w wysokości 160 
euro na miesiąc przez 3 lata 
przysługuje natomiast tym 
rodzicom, których roczny 
dochód według Isee nie prze-
kracza 7 000 euro.

Czy imigranci też mają 
prawo do otrzymania tego 
świadczenia?
Bonus bebè przysługuje nie 
tylko obywatelom włoskim, 
ale również obywatelom Unii 
Europejskiej, którzy mają ure-
gulowaną kwestię pobytową w 
Italii.

Obywatele krajów spoza 
Wspólnoty Europejskiej mogą 
otrzymać bonus bebè, o ile 
posiadają długoterminowe 
zezwolenie na pobyt (carta di 
soggiorno) lub są azylantami 
politycznymi.

W jaki sposób można złożyć 
wniosek o bonus bebè?
– poprzez patronato, w którym 
jednocześnie można uzyskać 
Isee,

– poprzez Contact Center Inps 
(dzwoniąc na numer telefonu: 
803164 z telefonu stacjonarne-
go lub na numer 06164164 w 
przypadku połączenia z telefo-
nu komórkowego),

– poprzez stronę interneto-
wą www.inps.it. W przypad-
ku składania wniosku przez 
Internet niezbędnym jest 
otrzymanie hasła dostępu do 
portalu.

Kiedy należy złożyć wnio-
sek?
Zgodnie z ustawą wniosek o 
bonus bebè należy złożyć w 
ciągu 90 dni od daty urodzin 
dziecka lub jego adopcji.

Jaki okres czasu obejmuje 

świadczenie?
Rodzice, którzy złożą wniosek 
w terminie przewidzianym w 
rządowym rozporządzeniu 
otrzymają becikowe przez 
pierwsze 3 lata dziecka.

Przykad: 
Jeśli nasz maluch przyszedł 
na świat w maju, a podanie 
od świadczenie złoŻymy w 
lipcu otrzymamy świadczenie 
za wszystkie miesiące, licząc 
od daty narodzin dziecka.
Osoby, którzy zgłoszą się po 
wypłatę świadczenia z opóź-
nieniem nie otrzymają zasił-
ku w całości, a tylko za mie-
siące następujące po dacie 
złoŻenia wniosku.

Szczegółowe informacje na 
temat sposobu składania 
wniosku o becikowe i wypła-
ty świadczenia znajdują się na 
stronie INPS.

Danuta Wojtaszczyk

Bonus bebè 2017. Komu przysługuje 
dodatek na dziecko i jak go otrzymać

Jakie sankcje grożą za niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej we Włoszech przez osobę, która mieszka i pracuje w tym kraju?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Italii 
każdy, kto osiąga tutaj dochody (zarówno 
pracownik zależny, jak i autonomiczny), musi 
każdego roku złożyć deklarację podatkową. 

Codziennie 
nowe 
informacje
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W związku z tym, że dla dzieci powracających z rodzicami 
z emigracji ten powrót jest często faktyczną emigracją, 
mogą one wymagać przede wszystkim wsparcia w 
nauce języka polskiego, ale również wyrównania różnic 
dotyczących innych przedmiotów szkolnych.

Wiele jest firm kurierskich, które 
oferują przesyłki do Polski. Często 
jednak usługi międzynarodowych 
kolosów nie satysfakcjonują pol-
skich emigrantów. 
- Od lat wysyłam regularnie 
paczki mojej rodzinie w kraju. 
Korzystałam z usług wielu prze-
woźników, jednak tylko firma 
MAR-JA w pełni mnie satysfak-
cjonuje. Moim zdaniem to jedna 
z niewielu firm kurierskich, która 
potrafiła dopasować swoją dzia-
łalność do potrzeb emigrantów.  
Od ponad roku wysyłam za jej 
pośrednictwem paczki, sprzęt 
AGD i meble. Nie zawiodłam się 
ani razu na ich usługach. MAR-JA 
Włoska-Paczka jest solidna i przy 
tym niedroga!  – mówi Teresa z 
Rzymu.
Z jakich miast we Włoszech 
są zabierane paczki?
Od sierpnia można dokonać prze-
prowadzki lub wysłać paczkę za 
pośrednictwem firmy MAR-JA 
Włoska-Paczka z następujących 
miejsc we Włoszech:
MODENA i okolice
VENEZIA i okolice
BOLONIA i okolice
MANTOVA i okolice
RAVENNA i okolice
CESENA i okolice
PERUGIA i okolice
RZYM i okolice

Do jakich miast w Polsce 

można wysłać paczkę?
O ile we Włoszech trasa przejazdu 
kurierów ogranicza się do poda-
nych powyżej miast i znajdują-
cych się w ich pobliżu miasteczek, 
o tyle w Polsce firma doręcza 
przesyłki DO SAMEGO DOMU, 
do WSZYSTKICH miast i miaste-
czek w Polsce. 

Ile dni idzie przesyłka?
Paczki we Włoszech zbierane są 
w piątki (czasami także w sobo-
ty).  Termin dostarczenia to 2, 3 
dni w zależności od miejsca, do 
którego mają zostać doręczone w 
Polsce. Zwykle większość przesy-
łek dociera do adresatów w kraju 
we wtorek.

Czy adresat w Polsce musi 
jechać po odbiór przesyłki w 
jakieś wskazane miejsce?
Nie, firma prowadzi działalność 
porta-a-porta.  Paczki docierają 
do siedziby firmy w Sandomierzu 
w niedzielę. Tego dnia są one 
sortowane i przejmowane przez 
kurierów, którzy rozwiozą je 
Polsce. W czasie, kiedy kurie-
rzy ruszają w drogę pracownicy 
działu obsługi klientów MAR-JA 
telefonują do adresatów, w celu 
ustalenia najdogodniejszego dla 
nich terminu doręczenia przesył-
ki. Dzięki temu osoba, do której 
ma dotrzeć paczka wie, dokładnie 
jakiego dnia i o której godzinie 

kurier przyjedzie pod jej dom. 

Czy za pośrednictwem firmy 
MAR-JA można wysłać rze-
czy z Polski do Włoch?
Tak, oczywiście, pod warunkiem 
jednak, że miejscowość, do której 
ma trafić przesyłka znajduje się 
na TRASIE przejazdu Włoskiej-
Paczki we Włoszech.  

Oprócz standardowych 
paczek, jakie inne rzeczy 
można przesłać za pośred-
nictwem Włoskiej-Paczki?
- listy i dokumenty,
- sprzęt AGD i RTV (np. pralki, 
lodówki, telewizory)
- rowery
- motocykle
- okna
- meble

Czy firma akceptuje przewóz 
rzeczy w opakowaniach inne 
niż kartonowe (np. torby 
podróżne, walizki)?
Tak, można wysyłać także walizki 
i torby podróżne, pod warunkiem, 
że są one przygotowane do prze-
wozu zgodnie z Regulaminem.
Przykładowy cennik usług:
Paczka do 30 kg: 25€
Motocykl: od 120€
Okna: 20€ za m2

Zalety korzystania z usług 
Włoska-Paczka:

Możliwość wysłania paczki o 
wymiarach niestandardowych w 
cenie standardowej.
Możliwość wysłania przedmiotów 
o dużym rozmiarze w przystęp-
nej cenie (np. motocykle, okna, 
meble, pralki, lodówki).
Łatwy kontakt z firmą i kurie-
rami w Polsce i we Włoszech: 
mejlowo, poprzez Facebooka i 
telefony komórkowe (polskie i 
włoskie numery czynne przez cały 
tydzień!).
Wyjątkowo wygodny odbiór pacz-
ki – możliwość ustalenia z kurie-
rem najdogodniejszej dla siebie 
godziny odbioru przesyłki.

Szybki czas przesyłki.
Życzliwość pracowników firmy: 
doradzą jak zapakować rzeczy, 
aby skorzystać z najkorzystniej-
szej taryfy przewozowej.

Dane kontaktowe:
Tel. Polska: +48 534 535 100; 
+48 509 304 216
Tel. Włochy: +39 392 341 2151 
weekend
+39 334 389 3929 non stop
+39 327 3049145 (weekend, dla 
przysyłek z i do miast na północy 
Włoch)
Pełna oferta i cennik: 
www.wloskapaczka.pl

Szybko i niedrogo
Paczki i przeprowadzki z Włoch 
do każdego miasta w Polsce
Szukasz solidnej i taniej firmy kurierskiej, która doręcza paczki pod sam dom? 
Chciałbyś wysłać kraju motocykl lub meble nie wydając na przesyłkę fortuny?  
Skorzystaj z usług firmy przewozowej MAR-JA Włoska Paczka.

Z czego może skorzystać dziecko 
powracające do polskiej szkoły?

Bezpłatna nauka 
języka polskiego

Wszystkie dzieci, które nie 
znają języka polskiego lub znają 
go na poziomie niewystarczają-
cym do korzystania z nauki, są 
uprawnione do dodatkowych, 
bezpłatnych zajęć z języka pol-
skiego. Zajęcia te powinny być 
zrealizowane w szkole, w której 
dziecko realizuje naukę.
Zajęcia z języka polskiego mogą 
być prowadzone indywidualnie 
lub w grupach. Liczba godzin 

powinna pozwolić dziecku na 
opanowanie języka polskiego w 
stopniu, który umożliwi udział 

w obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych. Wymiar godzin 

dodatkowych zajęć z języka 
polskiego nie może być niższy 
niż dwie godziny lekcyjne tygo-
dniowo.

Zajęcia wyrównawcze
W sytuacji, gdy nauczyciel 
prowadzący zajęcia z danego 
przedmiotu stwierdzi, że dziec-
ko potrzebuje uzupełnić różnice 
programowe z tego przedmio-
tu – możliwa jest organizacja 
dodatkowych zajęć wyrównaw-

czych.
Dla każdego ucznia, który 

potrzebuje pomocy w postaci 
dodatkowych zajęć z języka pol-
skiego oraz z innych przedmio-
tów, szkoła może zorganizować 
nie więcej niż pięć dodatkowych 
godzin lekcyjnych tygodniowo.

Szkoły dwujęzyczne
Dzieci, które znają obcy język 
nowożytny, chodzi tu głównie 
o język angielski, francuski i 
niemiecki, mogą kontynuować 
jego naukę na poziomie rozsze-
rzonym, wybierając gimnazjum 
lub liceum dwujęzyczne.
Szkoły te stanowią łatwiejszą 
formę włączenia się uczniów 
przybyłych z zagranicy w polski 
system edukacji. Nauczanie w 
tych szkołach jest prowadzone 
w dwóch językach – polskim 
oraz obcym, będącym drugim 
językiem nauczania.

Agnieszka Juźwiuk, 
Powroty.gov.pl

Wszystkie dzieci, które nie znają języka 
polskiego lub znają go na poziomie 
niewystarczającym do korzystania z nauki, 
są uprawnione do dodatkowych, bezpłatnych 
zajęć z języka polskiego. 

Powroty.gov.pl

Serwis Powroty.gov.pl 
to integralny element 
Centrum Informacyjno-
Konsultacyjnego Służb 
Zatrudnienia „Zielona 
Linia”. To rzetelne i uży-
teczne narzędzie informa-
cji skierowanej do osób 
planujących powrót do 
Polski z emigracji zarob-
kowej.
a) Powrotnik – baza wie-
dzy o formalnościach 
przed i po powrocie do 
kraju.
b) Regiony – informacje o 
lokalnych i regionalnych 
inicjatywach skierowa-
nych do osób powracają-
cych z emigracji, nowych 
inwestycjach oraz możli-
wościach rozwoju kariery 
zawodowej;
c) Pomoc ekspertów – 
osoby, które nie znalazły 
w serwisie odpowiedzi na 
swoje pytania mogą skon-
taktować się z redakcją 
serwisu Powroty.

Niezaprzeczalną warto-
ścią serwisu Powroty jest 
regularnie aktualizowana 
zawartość merytoryczna.

POWROTY
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W jakim wieku zaczęłaś 
łysieć?
Pierwsza łysa plamka na głowie 
pojawiła się, gdy miałam trzy, 
cztery lata. Dermatolog zdiagno-
zowała łysienie plackowate. Udało 
się ją szybko zaleczyć. Plamka 
zarosła i miałam spokój przez 
wiele lat.
Znów łysieć zaczęłam, gdy mia-
łam 21 lat. Byłam na drugim roku 
studiów. Wtedy straciłam ok. 60 
proc. włosów.

Czy włosy wypadały garścia-
mi?
Różnie. Znam dziewczynę, która 
obudziła się i warkocz leżał obok 
niej na poduszce. U mnie jest 
tak, że najpierw włosy się kołtu-
nią, a później wypadają. Robią się 
łyse placki. Wokół ognisk łysie-
nia pojawiają się także tzw. włosy 
wykrzyknikowe. Są to krótko uła-
mane włosy, których oderwane 
końcówki są grubsze i ciemniejsze 
niż nasada.
Gdy zaczynałam łysieć, bałam się 
myć głowę. Płakałam, bo włosy 
wychodziły mi garściami, a ja nie 
mogłam nic z tym zrobić.

Co to jest łysienie plackowa-
te?
Łysienie plackowate (łac. alope-
ciaareata) to przewlekła choro-
ba zapalna, w przebiegu której 
dochodzi do uszkodzenia miesz-
ków włosowych i wypadania wło-
sów w taki sposób, że na skórze 
głowy pozostają rozległe plamy, 
podobne kształtem do placków.
Łysienie plackowate zalicza się do 
schorzeń psychodermatologicz-
nych. Uważa się, że nagła utrata 
włosów może mieć tło nerwowe i 
być wynikiem stresu. Czy u Ciebie 
się to potwierdza?
Stres na pewno ma wpływ na 
nawrót choroby i jej przebieg. Gdy 
na studiach rozstałam się ze swoją 
pierwszą miłością, równocześnie 
studiowałam i pracowałam, mia-
łam dużo stresu i smutnych chwil, 
wtedy włosy zaczęły wypadać.
Kilka miesięcy temu miałam 
kolejny mocny nawrót. Zwykle 
jest tak, że mam duży, długi 
stres, a dwa, trzy miesiące później 

zaczynają mi wypadać włosy.
Tym razem wypadły ci nie 
tylko włosy na głowie, ale też 
rzęsy i brwi.
Doszło do zaostrzenia choroby. 
Łysienie plackowate przeszło w 
całkowite.

To dlatego ogoliłaś się na 
łyso?
Zostało mi kilka włosów, więc 
nie było sensu trzymać ich na 
głowie. Wolałam je zgolić niż na 
nie patrzeć. Teraz wiem co czują 
dziewczyny, kobiety, które tracą 
włosy w wyniku chemioterapii. 
Najpierw się poryczałam, gdy 
moja fryzjerka goliła mi głowę, 
ale potem poczułam ulgę.

Jak spojrzałam na łysą głowę w 
lustrze zobaczyłam, że nie jest aż 
tak źle, że mam kształtną głowę. 
Bliskie mi osoby bardzo mnie przy 
tym wspierały, niektórzy żartowa-
li, że wyglądam lepiej i piękniej 
niż z włosami. To ogolenie głowy 
było dla mnie oczyszczające. Choć 
na nowo musiałam zaakceptować 
swój wygląd, bo utrata włosów to 
jednak trauma dla kobiety.
Żartuję często, że zostały mi 
jeszcze włosy na kolanach. Mam 
nadzieję, że to znak, że włosy 
zaczną mi jednak odrastać. Taka 
jest jedna z teorii na temat łysie-
nia plackowatego. Choć znam 
przypadki, że włosy nie wróciły.

Co było najtrudniejsze w tej 
chorobie?
Gdy ludzie widząc mnie w chustce 
na głowie, zaczęli ustępować mi 
miejsca w tramwaju. To kłopotli-
we, gdy musiałam tłumaczyć się 
obcym, że nie mam raka. Czasem 
widzę jak ludzie mi się przyglą-
dają. Wolę jak wprost pytają, co 
mi jest niż patrzą współczującym 
wzrokiem albo rzucają ukradko-
we spojrzenia. Nie mam proble-
mu z tym, aby wyjaśnić komuś co 
mi jest, co to za choroba.

Część chorych decyduje się 
na perukę.
Na razie jej nie chcę. Peruki refun-
dowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia wyglądają jak snopek 

siana, z naturalnym włosem kosz-
tują 8-10 tys. zł. Nie chodzi o 
cenę, ale o to, że nie chcę nosić 
cudzych włosów. Wolę kolorowe 
chustki, turbany. W pracy, czy 
gdy jestem ze znajomym chodzę 
z odkrytą głową, bo wszyscy wie-
dzą o mojej chorobie. A ja sama 
nie mam zamiaru się jej wstydzić. 
Jest częścią mnie.

Szacuje się, że od 0,15 do 
2 proc. populacji może być 
dotkniętych tą chorobą do 
50 r ż. Szczyt zachorowań 
przypada na dzieciństwo. 60 
proc. wszystkich przypad-
ków ujawnia się do 20 r. ż. To 
spora grupa ludzi. Nie widać 
ich wśród nas.
Bo siedzą w domach albo ukrywa-
ją je właśnie pod perukami. Gdy 
pojawiają się łyse plamy, chcesz 
jak najszybciej odciąć się od świa-
ta. W takich krajach jak Anglia, 
czy Francja na człowieka z łysą 
głową nikt by raczej nie zwrócił 
uwagi. Tam szybciej bym usłysza-
ła, że fajnie wyglądam, ale u nas 
wzbudza to niezdrowe zaintere-
sowanie. Nasze społeczeństwo nie 
jest przyzwyczajone do odmien-
ności. Mam wrażenie, że wzbudza 
strach, lęk.
Nie chcę się ukrywać, dlate-
go odważyłam się opublikować 
swoje zdjęcie z łysą głową na 
Facebooku. Miałam dużo pozy-
tywnych komentarzy. Dużo mi też 
dała terapia tańcem. Dla mnie 

opieka psychoterapeutyczna jest 
elementem leczenia.
Dzięki terapii tańcem udało mi się 
na nowo zaakceptować swój nowy 
wygląd, odnaleźć się w swoim 
ciele, zaakceptować obecną sytu-
ację. Wiem, że się nie wyleczę, bo 
to przypadłość, którą można zale-
czyć. Że łysienie będzie wracać 
w czasie większego stresu. Włosy 
wypadają, odrastają i znów wypa-
dają. Akceptacja choroby zwłasz-
cza takiej, którą widać jest bardzo 
trudną drogą, ale im szybciej się 
to uda, tym lepiej.
Łysienie plackowate to choro-
ba autoimmunologiczna. Układ 
odpornościowy atakuje mieszki 
włosowe, gdyż uznaje je za „obce”. 
Zaczyna niszczyć mieszki włoso-
we. Nikt nie wie, dlaczego tak się 
dzieje. Na pewno na rozwój cho-
roby wpływ ma stres. Mechanizm 
nie jest do końca znany. Ważny 
jest także czynnik genetyczny. W 
mojej rodzinie ta choroba pojawia 
się, co drugie pokolenie. Moja sio-
stra cioteczna też choruje. Babci 
w czasie wojny włosy wypadły, ale 
wtedy nikt tego nie diagnozował.
Jedna z najnowszych teorii mówi, 
że wpływ na jej rozwój może 
mieć bakteria Helicobacter pylo-
ri. Zrobiłam badania i ja jej nie 
mam. Zawsze jest nadzieja, że 
ktoś wynajdzie remedium na tę 
przypadłość.
Rozmawiała Agnieszka Pochrzęst-

Motyczyńska 
Źródło: Serwis Zdrowie – pap.pl

Silny stres, a potem wypadają włosy
Permanentny stres może powodować łysienie w młodym wieku. Rozmowa z Martą Kawczyńską, dziennikarką chorującą 
na łysienie plackowate.

Fakty i mity
Drogie papierosy 
odstraszają od palenia?

TO FAKT! Rzucenie nałogu 
przez palacza staje się bar-
dziej prawdopodobne, gdy 
cena papierosów rośnie 
– potwierdzają badania, 
których wyniki publikuje 
„Epidemiology”.
Jak wykazali amerykań-
scy naukowcy z Drexel 
University, gdy cena paczki 
papierosów rośnie o dolara, 
szanse na rzucenie palenia 
zwiększają się o 20 proc.
Badania, przeprowadzone 
na starszej grupie wiekowej 
palaczy (od 44 do 84 lat) 
sugerują, że w ich przypad-
ku zakaz wprowadzony w 
barach i restauracjach nie 
miał wpływu na rzucanie 
palenia.
Naukowcy powiązali sko-
rygowane o inflację ceny 
wyrobów tytoniowych 
z 632 palaczami w sze-
ściu miastach USA. Dane 
pochodziły z przeprowa-
dzonego w latach 2001-
2012 badania dotyczącego 
miażdżycy (Multi-Ethnic 
Study of Atherosclerosis.)
Ponieważ badania wskazu-
ją, że młodzi ludzie mogą 
być bardziej wrażliwi na 
ceny niż starsi, naukowcy 
przewidują, że tendencja ta 
będzie "podobna lub praw-
dopodobnie silniejsza w 
młodszej populacji".

www. zdrowie.pap.pl

Obecność 
na Facebooku 
sprawia nam 
przyjemność?

TO FAKT! Nauczyliśmy się 
kojarzyć wszystko, co jest 
związane z tym serwisem 
społecznościowym jako coś 
przyjemnego. Do takich 
wniosków prowadzą 
badania zespołu dr Guido 
M. van Koningsbruggena 
z Vrije Universiteit 
Amsterdam.
Uczestnicy badań najpierw 
oglądali obrazek związany z 
Facebookiem lub inny neu-
tralny obraz, a następnie 
chiński symbol. Na koniec 
mieli powiedzieć, czy sym-
bol był przyjemny czy nie. 
Osoby, które były regu-
larnymi użytkownikami 
Facebooka, po obejrzeniu 
obrazka związanego z tym 
serwisem oceniały symbol 
jak bardziej przyjemny.
Według badaczy, przyjem-
ność, której doświadczamy 
w związku z obecnością na 
Facebooku jest odpowie-
dzią wyuczoną, związaną 
z przyjemnymi doświad-
czeniami wynikającymi z 
użytkowania tego serwi-
su. Odczuwana przez nas 
przyjemność jest również 
zgubna, bowiem bardzo 
trudno nam zrezygnować 
z obecności w serwisie. A 
kiedy nawet zrezygnujemy 
i potem ulegniemy pokusie 
pojawia się poczucie winy, 
które ponownie każe się 
nam opierać. 

www.zdrowie.pap.pl

Marta Kawczyńska, dziennikarka, Fot. K.Kamiński/PAP

Czy miażdżyca występuje tylko u dorosłych?
To mit! Miażdżycę aorty stwierdza się w badaniach autopsyjnych już u małych dzieci, a 
zgrubienie błony wewnętrznej tętnic wieńcowych aż u 15 proc. osób w wieku 10-20 lat.

Miażdżyca - groźna i podstępna 
choroba - rozwija się już u dzie-
ci, jeśli są niewłaściwie żywione 
lub cierpią na zaburzenia meta-
boliczne.
Uwaga rodzice i dziadkowie! 
Zbyt częste rozpieszczanie dzieci 
oraz wnuków słodyczami oraz 
potrawami zawierającymi dużo 

tłuszczów nasyconych i tłusz-
czów trans może im bardzo 
zaszkodzić. Grozi to nie tylko 
rozwojem nadwagi i otyłości u 
dzieci, ale także wielu innych 
chorób, wśród których jest też 
miażdżyca (przewlekła choroba 
zapalna tętnic).
Choć jest ona utożsamiana z 
ludźmi dorosłymi, jako że jej 
manifestacją są np. zawały serca 
czy udary mózgu, to jednak 
jest to choroba, która rozwija 
się niezwykle długo – można 
powiedzieć, że pracujemy na nią 
przez całe życie, począwszy już 

od okresu dziecięcego.
Lekarze ostrzegają, że najwcze-
śniejsze zmiany występujące u 
dzieci to bezobjawowe naciecze-
nia tłuszczowe, które mogą się 
cofać lub nasilać i prowadzić do 
powstawania blaszek miażdży-
cowych.
Tymczasem, kliniczne objawy 
miażdżycy pojawiają się zwy-
kle dopiero w wieku 50-60 lat. 
Wtedy, kiedy jest już za późno, 
aby uniknąć przykrych konse-
kwencji. Wcześniej rozwija się 
więc ona w utajeniu, usypiając 
naszą czujność.

Do rozwoju miażdżycy przyczy-
niają się zarówno czynniki śro-
dowiskowe (m.in. niewłaściwy 
sposób żywienia, niska aktyw-
ność fizyczna, stres, palenie), jak 
i wewnętrzne (m.in. predyspo-
zycje genetyczne, dyslipidemie, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca).
Optymistyczne jest jednak to, że 
dzięki prozdrowotnym zmianom 
w stylu życia, w przypadku więk-
szości ludzi, możliwe jest znacz-
ne ograniczenie ryzyka rozwoju 
tej choroby i jej groźnych powi-
kłań.
Źródło: Serwis Zdrowie – pap.pl
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BLIŻEJ 
TWOICH 

TRADYCJI

500 MINUT NA ROZMOWY KRAJOWE 

8 GIGA FULL SPEEDCO 4 TYGODNIE

150 MINUT NA ZAGRANICĘ 

NIELIMITOWANY INTERNET ORAZ

W SKLEPACH WIND
OFERTA WAŻNA DO 24/09/2017 ZAREZERWOWANA TYLKO DLA KLIENTÓW Z OBCYM OBYWATELSTWEM, KTÓRZY W MOMENCIE AKTYWACJI DADZĄ TEGO DOWÓD ZA POŚREDNICTWEM CODICE FISCALE. DLA NOWYCH KLIENTÓW AKTYWACJA W PROMOCJI ZA 5€ ZAMIAST ZA 15€, JEŻELI ZOSTANIE 
AKTYWOWANA NA 24 MIESIĄCE. W PRZECIWNYM WYPADKU ZOSTANIE POBRANE POZOSTAŁE 10€. DLA OSÓB BEDĄCYCH JUŻ KLIENTAMI, KOSZT AKTYWACJI 10€ ZAMIAST 15€, O ILE KARTA SIM POZOSTANIE AKTYWNA PRZEZ 24 MIESIĄCE. W PRZECIWNYM WYPADKU ZOSTANIE POBRANE POZOSTAŁE 
5€. RZECZYWISTA PRĘDKOŚĆ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM ZALEŻY OD WIELU CZYNNIKÓW, NP.: TECHNOLOGII SIECI, ZASIĘGU, NATĘŻENIA RUCHU, RODZAJU UŻYWANEGO URZĄDZENIA. USŁUGA ODNAWIA SIĘ AUTOMATYCZNIE CO 28 DNI POCZĄWSZY OD DATY AKTYWACJI. MINUTY DO SIECI WIND SĄ 
NIELIMITOWANE  Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY UŻYCIE USŁUGI PRZEKRACZA KRYTERIA DOBREJ WIARY I UCZCIWOŚCI. PO PRZEKROCZENIU LIMITU MINUT: 29 CENT/MIN Z TARYFIKACJĄ SEKUNDOWĄ. 150 MINUT NA ZAGRANICĘ  OBEJMUJE  NASTĘPUJĄCE TERYTORIA: AUSTRALIA, AUSTRIA, BANGLADESZ, 
BRAZYLIA, BELGIA, BUŁGARIA, KANADA, CHINY, CYPR, KOLUMBIA, CHORWACJA, DANIA, FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, JAPONIA, WIELKA BRYTANIA, GRECJA, GUAM, HONG KONG, INDIE, INDONEZJA, ISLANDIA, IZRAEL, IRLANDIA, LITWA, LUKSEMBURG, MALEZJA, MALTA, MEKSYK, MONGOLIA, NORWEGIA, 
HOLANDIA, PAKISTAN, PERU, POLSKA, PORTUGALIA, PORTORYKO, CZECHY, RUMUNIA, SAN MARINO, SINGAPUR, SŁOWACJA, HISZPANIA, STANY ZJEDNOCZONE, SZWECJA, POŁUDNIOWA AFRYKA, KOREA POŁUDNIOWA, WĘGRY. PO WYCZERPANIU MINUT NA ZAGRANICĘ  ORAZ W  NA POŁĄCZENIA DO 
PAŃSTW NIE WYMIENIONYCH STOSUJE SIĘ  PROMOCYJNY CENNIK  PRZEWIDZIANY W USŁUDZE, Z OPŁATĄ ZA POŁĄCZENIE W CENIE 19 CENTÓW I TARYFIKACJĄ CO 60 SEKUND. EASY EUROPE MOŻESZ DALEJ KORZYSTAĆ Z OFERTY KRAJOWEJ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ, ABY TELEFENOWAĆ, 
WYSYŁAĆ WIADOMOŚCI I KORZYSTAĆ Z INTERNETU. KIEDY JESTEŚ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ  KOSZT POŁĄCZEŃ DO SIECI WIND  JEST LICZONY WEDŁUG TARYFIKACJI PRZEWIDZIANEJ NA POŁĄCZENIA DO INNYCH OPERATORÓW  KRAJOWYCH. POŁĄCZENIA Z WŁOCH NA ZAGRANICĘ BEZ 
ZMIAN.ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2016/2286, KORZYSTANIE NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Z OFERTY SWOJEGO KRAJOWEGO OPERATORA BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW JEST DOZWOLONE DLA PODRÓŻUJĄCYCH PRZEZ KRÓTKI OKRES I Z POSZANOWANIEM POLITYKI WŁAŚCIWEGO 
UŻYTKOWANIA, OKREŚLONEGO W REGULAMINIE UNII EUROPEJSKIEJ. DLA WSZYSTKICH OFERT CALL YOUR COUNTRY WARUNKI DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH OBOWIĄZUJĄ TYLKO WE WŁOSZECH.  ABY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ, KOSZTY I WARUNKI  OFERTY  ZAPOZNAJ SIĘ Z 
MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI LUB WEJDŹ NA STRONĘ WIND.IT.

CALL YOUR COUNTRY SUPER
NOWOŚĆ

PO PRZEKROCZENIU LIMITU GIGA Z MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚCIĄ (4G) SURFUJESZ Z PRĘDKOŚCIĄ OGRANICZONĄ DO MAKS. 128 KBPS

NIELIMITOWANE ROZMOWY DO SIECI WIND 


