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(Niezwykła) historia

Operacja Casamassima 2011
Taki kryptonim przyjęto dla tegorocznej listopadowej wyprawy do Włoch członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej
1. Samodzielnej Kompanii Commando ze Swarzędza.
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Adresy
placówek
polskich
we Włoszech
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens 20,
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax: 06
321 78 95
www.rzym.polemb.net
Ambasada RP przy Stolicy
Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958,
066994168
Fax.: 066990978
Wydział Konsularny
Ambasady RP w Rzymie
Via San Valentino,12 00197
Roma
Tel.: 06 36204302
Fax.: 06/80660233;
06/80693217
www.rzym.polemb.net

Punktem kulminacyjnym i zwięczającym zamysł wyjątkowego wyjazdu był ślub
kościelny komendanta GRH Przemysława
Kapturskiego oraz Magdy Majchrzak w
Kościele Santa Croce w Casamassima, w którym przed ponad 60-laty podobnego sakramentu udzielono kilku parom żołnierskim
2.Korpusu Polskiego, polskim żołnierzom
z Włoszkami oraz udzielono kilku Chrztów
świętych dla narodzonych z tych związków
dzieciątek.
Tegoroczna uroczystość ślubu kościelnego
w Casamassima miała swą unikatową oprawę, gdyż zamysłem uczestników ceremonii
było wystąpienie w tej okoliczności w mundurach żołnierzy gen. Władysława Andersa.
Tych kilka fotografii, najlepiej oddających
doniosłość tego dnia proszę potraktować
jako anteprima artykułu, który ukarze się w
najbliższym numerze dwutygodnika „Nasz
Świat” i będzie jednocześnie zapisem okoliczności towarzyszących wyprawie naszych
dzielnych Rodaków z Polski.

Konsulat Generalny RP
w Mediolanie
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
www.milano.polemb.net
Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it

Krzysztof Piotrowski
Archiwum artykułów dotyczących Monte
Cassino – www.naszswiat.net

Dni poradnictwa w zakresie ubezpieczenia
społecznego dla Polaków we Włoszech
Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich obywateli w kwestii uzyskania szczegółowych informacji z zakresu
zabezpieczeń społecznych, Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie zorganizował w 2011 r. wspólnie z ZUS, cykl
konferencji o problematyce emerytalno-rentowej.
Konferencje odbyły się w dni
wolne od pracy, w sobotę i niedzielę: pierwotnie w Rzymie
(9-10 kwietnia) a następnie we
Florencji i Neapolu (22-23 października).
Przebieg spotkań konferencyjnych był następujący: w pierwszej
fazie - teoretycznej (trwającej kilkadziesiąt minut), o charakterze
wykładu przeprowadzonego przy
pomocy prezentacji powerpoint,
przedstawione zostało aktualne
ustawodawstwo polskie i unijne w dziedzinie zabezpieczeń
społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem koordynacji Unii
Europejskiej w zakresie emerytur, rent, zasiłków oraz innych,
objętych nią świadczeń.
Uczestnicy konferencji dowiedzieli się ponadto o polskiej

reformie systemu emerytalnego,
istotności opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, a także
jakie świadczenia przysługują z
tytułu posiadania ubezpieczenia

społecznego, gdzie i jak należy się
ubezpieczać, jak przyznawane są
emerytury i renty w ramach starych i nowych uregulowań oraz co
oznacza unijna koordynacja świad-

czeń. Druga część - kilkugodzinna
- zarezerwowana została dla indywidualnych pytań, na które odpowiedzi udzielali pracujący w warszawskim Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych eksperci.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także przygotowane
specjalnie na te konkretne spotkania broszurki i informatory na
temat zabezpieczeń społecznych
w realiach polsko-włoskich.
Biorąc pod uwagę olbrzymie powodzenie jakim cieszyły
się ww. konferencje, Wydział
Konsularny Ambasady RP planuje
organizację kolejnych spotkań o
tym samym charakterze.
Źródło: Oficjalna strona internetowa Ambasady RP w Rzymie
www.rzym.polemb.net

Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Zespół Szkół im.
G. Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
Ufficio Turistico
Polacco
via G.B.Martini 6, 00198
Roma
tel. 06 4827060
fax 06 4817569
www.polonia.travel/it

