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Wiadomości z kraju

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040
Nasze Uslugi i Serwisy:

- Paczki  morskie i lotnicze do Ukrainy i innych krajow. 
  11-ta paczka bezplatna
- bezplatny odbior z domu
- Transfery pieniezne do Europy Srodkowej  
  i Wschodniej od $4.50
- Przesylka samochodow osobowych i transportowych 
- Karty telefoniczne, elektroniczne slowniki i upominki
- Lotnicze przesylki do 7-miu dni
- Duzy wybor CD267-971-5807267-971-5807

NAPRAWA KOMPUTEROW:NAPRAWA KOMPUTEROW:
Desktop, Laptop and SerwerDesktop, Laptop and Serwer

Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja 
Office and home networkOffice and home network

 Bezplatna diagnostyka Bezplatna diagnostyka
 Parental control service Parental control service
  Wykonywanie  komputera na zamowienieWykonywanie  komputera na zamowienie
 Usuwanie wirusow Usuwanie wirusow
 Odtworzanie   informacji Odtworzanie   informacji
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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
FIRMA PRODUKUJACA 

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Poszukuje pracownikow do montazu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i placy. Mozliwosc otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracownikow przy produkcji  

i pakowaniu towarow.
Praca na pelny etat. Wymagana minimalna 

znajomosc jezyka angielskiego i ureagulowany 
status prawny.

Dobre warunki pracy i placy. Mozliwosc awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY 

PRACOWNIKOW NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika 
do mycia samochodow, Body Man 

(detailer), Automechanika (naprawa 
samochodow)

Dobre warunki pracy i placy.
TELEFON: 215-687-8547


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

NA PERMIT/LICENCJE CDL 
(KOMERCYJNE PRAWO JAZDY) w ciągu 

3-6 dni W JEZYKU ROSYJSKIM. 
USTALANIE TERMINU EGZAMINU. 

PLATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

100% miejsca PRACY CDL.  
Tel: 267-323-9437, 203-570-4915, 

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW DO 

ROZWOZENIA PRODUKTOW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE 
MLODEGO, ENERGICZNEGO 

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomosc 
jezyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

Licence. Po dodatkowe informacje 
prosze dzwonic: 773-747-2384


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO 
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Stala praca. Tygodniowe 
wynagrodzenie na godzine.

Tel: 267-699-8739 lub 609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy 
przy naprawie duzych ciezarowek 

(Trucks)
Zatrudnienie na pelny/niepelny etat.

Dobre warunki placy i pracy.
Nie wymagany legalny status prawny
Zapewniamy zakwaterowanie.

Telefon:609-239-2694


Poszukiwany pracownik  
w Heating(duck work)  

z doswiadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i placy.
Telefon: 267-300-2522

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 

Unit 300, Suite 3 prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

Płatność: ________Czek _______Money Order_____ Karta Kredytowa 
Card #____________________________ data ważności_____________

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

 ZADZWOŃ: 267-971-5765
podaj tekst reklamy i użyj karty debetowej / kredytowej.

 Wytnij FORMULARZ KLASYFIKACJI
Załącz do niego czek lub Pieniądze w gazetach firmowych i rynkowych i 

przesłać do redakcji:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006. Unit 300, Suite 3

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”: DOBRZE ROZWIJAJACA SIE FIRMA 
Spozywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKOW 

do sprzatania a takze do  konserwacji urzadzen.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomosc jezyka 
angielskiego i ureagulowany status prawny.

Dobre warunki placy.  
Mozliwosc awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


SWIADCZYMY USLUGI DLA 
WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI 

przy poszukiwaniu tenants 
i wynajmie apartamentow.

    Dokumentacja i zarzadzanie 
    Po dodatkowe informacje prosze 

dzwonic:  
267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o roznym stopniu 

zlozonosci:
Prace wewnetrzne: malowanie,parkiet, laminat, 

plytki ceramiczne, schody. Remont lazienek  
i kuchni. Wykanczanie piwnic

Prace na zewnatrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


HANDYMAN REMODEL, INC.

  wykonuję wszelkiego rodzaju 
wysokiej jakosci prace wnętrz, 

remontowe i budowlane.
PRZYSTĘPNE CENY

Telefon: 215-399-7248


POTRZEBNY SPECJALISTA  
DO WYKONYWANIA WEWNETRZNYCH I 

ZEWNETRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:
Szpachlowanie, malowanie wnetrz, 

ukladanie kafelkow, instalacje elaktryczne, 
stucco, framing,EPDM roof, malowanie na 
zewnatrz, ukladanie kostki kamiennej i td)

Mozliwe wyjazdy na delegacje 
z bezplatnym zakwaterowaniem.

Wynagrodzenie w zaleznosci 
od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIEZAROWEK.

WYMAGANE POSIADANIE 
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PLACY I PRACY
Po wiecej informacji prosic Igora

Telefon: 215-391-0524


POTRZEBNI KIEROWCY 
Z CDL KLASY A DO PRACY 

W ZESPOLE  SAMOCHODOWYM 
FEDEX. 

STALE REGULARNE TRASY
 5 DNI PRACY / 2 DNI W DOMU.

GWARANTOWANE ZAROBKI  
W WYSOKOŚCI $1800-$2000 USD 

TYGODNIOWO PLUS 
  PLATNE WAKACJE LUB OPŁATA 

ZA MILE WYNOSI  $ 2200 USD 
TYGODNIOWO.

 Wymagane doświadczenie 
zawodowe,  Oraz T-ENDORSEMENT 

(PODWÓJNY-TRIPLE). 
Studenci mile widziani! 

Telefon: 
917-340-5503, 718-404-7353

VK TRANSPORTATION INC. 
POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH PRACOWNIKOW NA STANOWISKO: 

WLASCILCIELA I KIEROWCY CDL KLASY A NA DRY VAN.
WYMAGANY DOBRY MVR REKORD I DOSWIADCZENIE ZAWODOWE.

WYNAGRODZENIE TYGODNIOWE 0,65 CENTA ZA MILE.
Telefon: 267-982-8680



NOWOCZESNE KUCHENNE SZAFKI
Instalujemy kuchenne szafki w typowo europejskim stylu.

Dopasowujemy do rozmiarow waszej kuchni. 
Posiadamy duzy wybor wysokiej jakosci materialy.

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974

Телефон: (267) 884-6636


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszukuje pracownikow na 
stanowisko :kucharza, kelnera i osoby do sprzatania.

Telefon: 215-942-4646


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEZY ROBOCZEJ.

 WYMAGANA  ZNAJOMOSC OBSLUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

Telefon: 215-500-1469


COMPANY AT TOWERS PRZYJMIE DO PRACY TOWER 
CLIMBERS W SERWISIE TELEKOMUNIKACYJNYM.

DOSWIADCZENIE NIE WYMAGANE. BEZPLATNY TRENING. 
DUZE WYNAGRODZENIE. PERSPEKTYWA ROZWOJU.

PRZYJACIELSKI KOLEKTYW PRACY.
Telefon: 267-309-0994


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIEGOWEGO ZE 

ZNAJOMOSCIA JEZYKA ANGIELSKIEGO.
DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

PO WIECEJ INFORMACJI PROSZE DZWONIC
Telefon: 267-241-0794


Potrzebni mlodzi, energiczni  

pracownicy do pracy na budowie 
(SIDING,OKNA, DRZWI)

DORBRE WARUNKI PRACY I PLACY.
Po wiecej informacji prosze dzwonic:

267-648-7988
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TRAGEDIA W DZIWNOWIE. HANIA I FILIPEK 
ZGINĘLI Z RODZICAMI W PORTOWYM KANALE

Dziwnów. Miasteczko wypoczynkowe nad Bałtykiem. To tutaj  

w niedzielę tuż po godzinie 12:30 rozegrała się potworna tragedia.  

Wracająca z wypadu nad morze rodzina już nigdy nie wróci  

do swojego domu...

Osobowy volkswagen tiguan z czterema osobami w środku  

z niewyjaśnionych przyczyn wpadł wprost do kanału portowe-

go. Świadkowie dramatycznego wypadku wezwali służby, które  

natychmiast pojawiły się na miejscu. Auto udało się zlokalizować 

około 10 metrów od nadbrzeża na głębokości około 7 metrów. 

Samochód za pomocą specjalnego dźwigu po trzech godzinach 

wyciągnięto na brzeg.

Na pomoc było już za późno. Auto kryło w sobie makabryczną 

zawartość. W środku znaleziono ciała Dariusza (†41 l.), jego żony 

Kamili (†38 l.), córeczki Hani (†7 l.) i synka Filipka (†3 l.). Były tam 

też zwłoki psa rodziny.

To oni zginęli w wypadku

Rodzina od kilku lat mieszkała w Szczecinie. Pochodzili  

z niewielkiej miejscowości pod Pyrzycami niedaleko Szczecina. 

38-latka, jak podał Onet, miała właśnie wrócić do pracy po urlopie 

wychowawczym. Jej mąż pracował jako lakiernik.

Sąsiedzi z ich rodzinnej miejscowości mieli o nich dobre  

zdanie. – Oni już wiele lat temu stąd się wyprowadzili, ale czasem 

zaglądali. Teraz też byli, dzień przed tym wypadkiem. Zawsze 

kulturalni, uprzejmi, "dzień dobry" on zawsze mówił z daleka.  

Dobra rodzina, porządna – wyznali sąsiedzi rodziny w rozmowie 

z Onetem. – Porządni ludzie, bez problemów alkoholowych, czy 

długów. Spokojni, ułożeni – dodawali.

Ze śmiercią całej rodziny trudno się pogodzić znajomym pary. 

"To nie jest prawda, to nieprawda" – przyznają, jakby chcieli zakląć 

tragiczną rzeczywistość. "Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co 

się stało" – podkreślają w rozmowie z Fakt.pl.

Tragedia w Dziwnowie. Auto niespodziewanie skręciło z drogi

Z ustaleń reportera Faktu wynika, że miejsce tragicznego  

wypadku to krótki odcinek drogi, który nie jest odgrodzony żadnymi 

barierkami. Z tego fragmentu ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego  

można zjechać autem bezpośrednio na nabrzeże. – Jednak  

co istotne, aby to zrobić, należy skręcić z ulicy pod kątem 90 stopni.  

Warto też dodać, że jest to odcinek drogi, na którym nie da  

się pędzić na złamanie karku – przyznał nasz dziennikarz, który 

był na miejscu zdarzenia.

Zatem kierowca musiał niespodziewanie skręcić autem pod  

kątem 90 stopni i po przejechaniu kilkunastu metrów wpaść 

do kanału. Na miejscu tragedii nie widać było żadnych śladów  

hamowania. Z nieoficjalnych medialnych informacji wynika, że za 

kierownicą volkswagena siedziała 38-latka. Na przednim fotelu 

siedział w foteliku Filipek, a z tyłu pan Dariusz i Hania.

Dziwnów. Prokuratorskie śledztwo

W sprawie tragicznego wypadku wszczęto śledztwo. Prowadzi je 

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu-Pomorskim. – Samochód został 

zabezpieczony do badań technicznych. Zabezpieczyliśmy również 

nagrania monitoringu oraz przesłuchujemy świadków – wyjaśniła 

prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowa Prokuratury 

Okręgowej w Szczecinie. Zlecono zostaną także sekcje zwłok. 

Jak dodała rzecznik, dochodzenie jest prowadzone w sprawie 

nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Śledczy zwrócili się z apelem o pomoc w wyjaśnieniu okolicz-

ności tragicznego zdarzenia. "Policja i Prokuratura w Kamieniu 

Pomorskim zwraca się z prośbą o kontakt, osoby posiadające 

rejestratory toru jazdy w pojazdach, które przemieszczały się w dniu 

28 lutego 2021 roku w godzinach 12:00-12:30 na trasie pomiędzy 

miejscowościami Dziwnów-Międzywodzie. Telefon kontaktowy 

47-78-34-511" – podała Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu 

Pomorskim.

Co doprowadziło do wypadku nad Dziwną?

Tragedia w Dziwnowie wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami  

miasteczka. Wszyscy przerażeni jej ogromem zadają sobie  

pytanie, dlaczego do niej doszło. Dlaczego auto z małżeństwem  

i dziećmi w środku znalazło się w portowym kanale?

Niewykluczone, że osoba siedząca za kierownicą auta zasłabła, 

nacisnęła na pedał gazu, a pozbawione kontroli auto wjechało do 

wody. Do wypadku mogła też się przyczynić usterka bądź awaria 

pojazdu.

Istnieją też przesłanki wskazujące na koszmarny scenariusz. 

Patrząc na miejsce i okoliczności wypadku nie można wykluczyć, 

że osoba kierująca autem świadomie wjechała do wody. Wybrała 

krótki fragment, gdzie nie ma barierek oddzielających nabrzeże  

od ulicy, a potem idealnie wjechała w lukę pomiędzy dwoma  

zacumowanymi w tym miejscu statkami.

PREZYDENT DUDA UCZCIŁ SETNĄ ROCZNI-
CĘ URODZIN TRENERA GÓRSKIEGO

Prezydent Andrzej Duda uczcił przypadającą 2 marca 100. 

rocznicę urodzin Kazimierza Górskiego. We wtorek złożył wieniec 

na grobie najwybitniejszego trenera w historii polskiej piłki nożnej.

"Polska potrzebowała sukcesów i On to sprawił. Zawodnicy 

pod Jego wodzą odnosili prawdziwe zwycięstwa" - napisano na 

Twitterze Kancelarii Prezydenta.

"Prezydent Andrzej Duda uczcił 100. rocznicę urodzin śp.  

Kazimierza Górskiego. Pamiętamy" - dodano, prezentując krótki 

film z uroczystości przy grobie wybitnego trenera.

W 1974 roku reprezentacja narodowa pod wodzą Górskiego 

zajęła trzecie miejsce mistrzostw świata. W jego dorobku są też 

złoty (1972) i srebrny (1976) medal olimpijski.

Wybitny szkoleniowiec zmarł 23 maja 2006 roku w wieku  

85 lat. Spoczywa w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym 

na Powązkach.

KURIA WYDAŁA OŚWIADCZENIE W SPRAWIE 
POLSKIEGO KSIĘDZA W TANZANII

"W związku z licznymi pytaniami i doniesieniami dotyczącymi  

działań księdza Michała Misiaka w Tanzanii, Kuria Metropolitalna  

Łódzka informuje, że jest to działalność podjęta wyłącznie  

z jego własnej inicjatywy. Ksiądz Michał Misiak nie otrzymał  

żadnej odrębnej misji ze strony Kościoła" - czytamy w oświadczeniu 

łódzkiej kurii. Przypomnijmy, że Kościół nakładał w przeszłości 

ekskomunikę na tego księdza, a następnie ją zdejmował.

Ksiądz Michał Misiak z archidiecezji łódzkiej stał się znany, kiedy 

kilka lat temu zaczął organizować tzw. chrystoteki dla młodzieży,  

czyli dyskoteki bez alkoholu z możliwością spowiedzi. Media  

pisały o innych, nietypowych przejawach jego działalności  

duszpasterskiej.

Ksiądz modlił się też przed lokalami sprzedającymi dopalacze. 

Z wizytą duszpasterską odwiedził również agencję towarzyską.

W maju 2019 roku ks. Misiak został ekskomunikowany. Była 

to kara za przyjęcie protestanckiego chrztu. W lipcu 2019 roku 

metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś zdjął z ks. Michała 

Misiaka ekskomunikę. Duchowny jest teraz we wschodniej Afryce.

Oświadczenie w sprawie działalności w Tanzanii

W środę Kuria Metropolitarna Łódzka wydała oświadczenie  

w sprawie łódzkiego księdza.

"W związku z licznymi pytaniami i doniesieniami dotyczącymi 

działań księdza Michała Misiaka w Tanzanii, Kuria Metropolitalna  

Łódzka informuje, że jest to działalność podjęta wyłącznie  

z jego własnej inicjatywy. Ksiądz Michał Misiak nie otrzymał żadnej 

odrębnej misji ze strony Kościoła" - napisano w oświadczeniu.

Ksiądz prowadzi działalność charytatywną

Ks. Misiak - według zapisów na jego profilu na Facebooku - 

prowadzi działalność charytatywną w Tanzanii. W jego ostatnim 

wtorkowym poście można znaleźć opis akcji, w której bierze 

udział. Wpis księdza ilustruje fotografia wiejskiej afrykańskiej drogi.  

"To nowa droga do szkoły w naszej wiosce Puna w Tanzanii.  

Wczoraj Rada Starszych regionu Kimbiji poprosiła naszą Misję 

Fundacja Jestem, by służyć o pomoc (pisownia oryginalna - red.)" 

- napisał ksiądz.

"Przed porą deszczową, (czyli mamy tylko kilka tygodni), Rada 

musi położyć pod drogą betonowe kręgi, taki kanał dla wody,  

by deszcze nie odcięły dzieciom drogi do szkoły. Koszt przekopu  

i budowy tego kanału to 800$. Prosimy o kontakt, jeśli ktoś  

z moich znajomych na fb będzie chciał sfinansować tę inwestycję. 

Wtedy razem pomożemy" - podał ks. Misiak na swoim Facebooku.
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ANDRZEJ WAJDA
                                                         KULTURA           KULTURA

Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach 6 marca 1926 roku.  

Odszedł w Warszawie 9 października 2016 roku. Andrzej Wajda, 

czyli polski reżyser filmowy i teatralny, senator w latach 1989 – 1991. 

Otrzymał Oscara i Order Orła Białego.

Krótki życiorys Andrzeja Wajdy Andrzej Wajda przyszedł na świat 

w Suwałkach 6 marca 1926 roku. Jako reżyser filmowy i teatralny, 

scenarzysta i scenograf, dojrzewał do wymienionych funkcji podczas  

II wojny światowej. Był wtedy w Radomiu, gdzie pobierał nauki  

w ramach tajnych kompletów, pracując jednocześnie jako maga-

zynier, tragarz, ślusarz, imał się też zajęć takich jak bednarstwo 

i kreślarstwo. Później podjął studia malarskie na Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie, następnie podjął się wreszcie studiów dla 

niego kierunkowych, bowiem studiów nad reżyserią jaką miała 

do zaproponowania Szkoła Filmowa w Łodzi. Debiutował filmem  

„Pokolenie”, nakręconym w 1954. Dwa lata później nakręcił „Kanał”, 

a w roku 1958 świetny „Popiół i diament”, który dostał m.in. Nagrode 

Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej. Andrzej Wajda to 

przedstawiciel polskiej szkoły filmowej. W latach 1972 – 1983 Wajda 

kierował założonym przez siebie Zespołem Filmowym „X”. W latach 

1978 – 1983 prezesował Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.  

Był dyrektorem artystycznym warszawskiego Teatru Powszechnego.  

W roku 2000 otrzymał nagrodę Oscara, kategorią był wtedy  

całokształt jego twórczości. Zajmował w latach 1989 – 1991 fotel 

senatora I kadencji. Do najsławniejszych filmów Wajdy należą:  

„Popiół i diament”, „Popioły”, „Kanał”, „Wesele”, „Człowiek z marmuru”,  

„Kronika wypadków miłosnych”, „Panna Nikt”, „Katyń”.

Twórca polskiej szkoły filmowej Urodził się w Suwałkach 

06.03.1926 roku, w rodzinie polskiego oficera. Lata II wojny świa-

towej Andrzej Wajda spędził w Radomiu. Uczestniczył w tajnym 

nauczaniu, również imając się szeregu prac fizycznych, czy to jako 

tragarz, czy magazynier lub pracownik budowlany. W roku 1942 

zasilił szeregi Armii Krajowej. Zaraz po wojnie dostał się i studiował 

na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1949 natomiast 

podjął studia na wydziale reżyserskim łódzkiej szkoły filmowej. 

Praktykował między innymi u boku Aleksandra Forda, kręcąc film 

„Piątka z ulicy Barskiej”.

Wajda był reżyserem utytułowanym niezwykle, jako najbardziej 

płodny i wszechstronny. Jego twórczość cechuje psychologizm  

i historyzm, ale i zaangażowanie polityczne, obok czego można  

z łatwością zaobserwować wielkie zdolności pozwalające adaptować 

dzieła literackie na potrzeby kina. Był zatem kamieniem milowym  

w rozwoju polskiej kinematografii, za co został odznaczony na  

przykład orderem Legii Honorowej, lecz również doktoratami honoris 

causa kilku uniwersytetów.

Zdobywca Oscara za całokształt działań twórczych Jako kierownik  

Zespołu Filmowego ”X” prezesował również Stowarzyszeniu  

Filmowców Polskich. Andrzej Wajda zasiadał w ławie senatorskiej 

w latach 1989 – 1991. Wajda był członkiem Europejskiej Akademii  

Filmowej i francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nie tylko film  

stanowił centrum jego aktywności reżyserskiej, bowiem zajmował 

się też reżyserią teatralną. Sztuki w jego reżyserii odbywały się  

w Teatrze Starym i warszawskim Teatrze Powszechnym. Jego gwiazdę  

odsłonięto w łódzkiej Alei Gwiazd w roku 1998. Jako zdobywca 

Oscara za całokształt twórczości w roku 2000, był jedynym polskim  

laureatem tej poważnej nagrody. Niemal równocześnie został  

doktorem honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

„Wszystko na sprzedaż” W latach 1954 – 1958 pojawiły się jego 

filmy: „Popiół i diament”, „Kanał” i „Pokolenie”. Kolejna dekada  

przyniosła „Popioły” i „Lotna”, ale i przedstawienia teatralne,  

w tym sztuki zaangażowane społecznie. Wajda, jak sam wyznał,  

był pod wpływem tragicznej śmierci Zbyszka Cybulskiego, w wyniku 

czego mógł pojawić się scenariusz, a następnie film zatytułowany 

„Wszystko na sprzedaż”.

Ukoronowanie Złotą Palmą Założył Zespół Filmowy ”X”, przy 

pomocy którego mogły powstać teatralne spektakle, oraz, i przede 

wszystkim, filmy. Czas między końcem lat ’60 a początkiem  

’80 oznaczał jego „Krajobraz po bitwie”, „Wesele” i „Ziemia obiecana”,  

czyli wybitne adaptacje motywów i dzieł literatury polskiej. Wajda 

rozważał egzystencjalnie, co odnalazło się na przykład w „Brzezinie” 

i w filmie „Panna z Wilka” – oznaczało to początek Kina Moralnego  

Niepokoju w obszarze polskiej kinematografii. Ukoronowano  

twórczość Wajdy wręczeniem mu Złotej Palmy na festiwalu  

w Cannes, a to ściślej było zasługą obrazu pt. „Człowiek z żelaza”. 

Był to ukłon w kierunku powstania ”Solidarności”.

Kawaler Orderu Orła Białego W wolnej Polsce został senatorem. 

Rok 1994 w biografii reżysera oznacza wręczenie mu Nagrody 

Kyoto. Był to przyczynek do uruchomienia Centrum Sztuki i Techniki 

Japońskiej “Manggha” w Krakowie. Wreszcie nadszedł rok 2000 

tożsamy z otrzymaniem przez niego Oscara. Został też kawalerem 

Orderu Orła Białego. Zmarł w Warszawie 9 października 2016 roku.

Ciekawostki o Andrzeju Wajdzie

Żenił się trzy razy. Stabilizację w życiu osobistym osiągnął dopiero 

po czterdziestce.

Miał zamiar nakręcić „Krzyżaków”, lecz uprzedził go w zamiarach 

Aleksander Ford.

Był współzałożycielem Agory, mianowicie wydawcy “Gazety 

Wyborczej”.

Miał na swym koncie sześć pozycji wydawniczych.

Zasiadał w jury 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego  

w Moskwie (ówczesne ZSRR).

W Warszawie działa obecnie Szkoła Wajdy, w której wykładana 

jest reżyseria filmowa.

W latach: 1981 – 1989 działał Wajda jako członek komitetu  

doradczego “Solidarności” przy Lechu Wałęsie.

W 2000 roku zasiadał w jury obradującego podczas 50.  

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (Niemcy).

Przeszło dziesięć doktoratów honoris causa zostało owocem 

jego wybitnej pracy. Zdobył ponadto przeszło dziesięć orderów 

zagranicznych.

Jeden ze związków Wajda miał z popularną polską aktorką – 

Beatą Tyszkiewicz.

Cytaty Andrzeja Wajdy

„(…) wiersz biegnie, ma rozpęd, dialogi wierszem są żywsze  

i bardziej ekscytujące – po chwili widownia się przyzwyczaja, że 

będą tak mówić i nie buntuje się przeciwko temu, a odwrotnie 

– śledzi bardziej te słowa – dlatego, że są one tak kunsztownie  

powiązane.”

„Wałęsa jest Kościuszką naszych czasów.”

„Trzeba w życiu bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby po śmierci  

ze dwie, trzy zostały.”

„Realizatora filmowego poza talentem i poczuciem rzeczywi- 

stości musi cechować marksistowska postawa wobec życia  

i sztuki.”

„Przez 54 lata w zawodzie marzyłem o różnych filmach. O tych, 

które nakręciłem, i takich, których nie udało mi się zrealizować. 

Tatarak dojrzewał we mnie jednak coraz bardziej z myślą o tym, 

że jest w nim rola dla Krystyny Jandy.”

„Pójdę na cmentarz i zapalę świeczkę, bo radzieccy żołnierze 

walczyli w słusznej, również naszej sprawie.”

„Polska szkoła filmowa to wojenny temat i neorealistyczna forma. 

Fascynowaliśmy się włoskim neorealizmem. To było coś nowego: 

zdjęcia plenerowe, przy naturalnym oświetleniu. Nie znosiliśmy 

filmów przedwojennych, kręconych w atelier, jak Pani minister  

tańczy czy Dodek na froncie. Nigdy wcześniej kino w obrębie kultury 

narodowej nie było tak ważne. Nosiło na sobie ciężar utrzymania 

tożsamości narodowej.”
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET  
I DZIEWCZĄT W NAUCE PRZESŁANIE  
SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

11 LUTEGO 2021

Postęp w zakresie równości płci w nauce i technologii ma  

zasadnicze znaczenie dla budowania lepszej przyszłości.

Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym podczas walki  

z pandemią COVID-19. Kobiety stanowią 70 procent wszystkich 

pracowników służby zdrowia oraz znajdują się wśród najbardziej 

dotkniętych pandemią i wśród tych, którzy przewodzą w walce 

z COVID-19.

W ciągu ostatniego roku dramatycznie zwiększyły się nierów-

ności ze względu na płeć. To kobiety ponoszą ciężar zamykania 

szkół i pracy z domu.

Praca wielu kobiet naukowców jest utrudniona z uwagi  

na zamknięte laboratoria i zwiększone obowiązki opiekuńcze.  

Taka sytuacja pozostawia im mniej czasu na badania krytyczne.

Wyzwania jakim muszą sprostać kobiety naukowcy pogorszyły 

i tak już trudną sytuację w jakiej się znalazły.

Ta rozbieżność oznacza niższy wskaźnik publikacji, mniejszą 

widoczność kobiet naukowców i mniejsze uznanie, a także, co 

najważniejsze, mniejsze fundusze.

W tym samym czasie sztuczna inteligencja i maszyny uczące 

się powielają istniejące uprzedzenia.

 Świat nauki jest miejscem dla kobiet i dziewcząt.

Jednak stereotypy zablokowały kobietom i dziewczętom ścieżkę 

dostępu do dziedzin związanych z nauką.

Nadszedł czas, aby przyznać, że większa różnorodność sprzyja 

większej innowacyjności.

Bez większej liczby kobiet w takich dziedzinach jak nauka,  

technologia, inżynieria i matematyka (STEM) świat będzie tworzony 

tylko przez mężczyzn i dla mężczyzn. Potencjał dziewcząt i kobiet 

nie zostanie wykorzystany.

Musimy zapewnić dziewczętom dostęp do edukacji, na którą 

zasługują. Musimy sprawić, by mogły one ujrzeć przyszłość dla 

siebie w dziedzinie inżynierii, programowania komputerowego, 

technologii chmurowej, robotyki i nauk o zdrowiu.

Ma to kluczowe znaczenie dla naszej pracy na rzecz osiągnięcia 

Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zwiększenie udziału kobiet w naukach STEM może zlikwidować 

różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć zarobki 

kobiet o 299 miliardów dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu  

lat. Rozwój umiejętności w zakresie nauk STEM ma również  

kluczowe znaczenie dla zlikwidowania globalnej luki w dostępie 

do Internetu.

Wspólnie połóżmy kres dyskryminacji ze względu na płeć  

i zadbajmy o to, by wszystkie kobiety i dziewczęta mogły  

wykorzystać swój potencjał.  Muszą one stanowić integralną  

część budowania lepszego świata dla wszystkich.

W Polsce Dzień Kobiet istnieje już od 1924 roku. Po II  

wojnie światowej uzyskał nawet status święta państwowego,  

a kilkadziesiąt lat później jego symbolem stały się rajstopy  

i goździki, które masowo wręczano paniom na prezent. Po  

przełomie politycznym z 1989 roku święto kobiet zaczęto  

utożsamiać z rodowodem komunistycznym, co sprawiło, że  

zostało ono wykreślone z listy świąt państwowych i dni wolnych  

od pracy. Teraz obowiązuje jako oficjalne, ale nie państwowe 

święto.

KOLEJNY ETAP STOPNIOWEGO  
ODMRAŻANIA POLSKIEJ GOSPODARKI –  

JUŻ OD 12 LUTEGO
Możliwość korzystania z hoteli, stoków narciarskich, a także kin 

i teatrów w ścisłym reżimie sanitarnym - to najważniejsze zasady, 

jakie będą obowiązywać już od 12 lutego na terenie całego kraju. 

Decyzję o warunkowym odmrożeniu - na dwa tygodnie - kolejnych  

sektorów polskiej gospodarki ogłosili premier Mateusz Morawiecki, 

wicepremierzy Jarosław Gowin i Piotr Gliński oraz minister zdrowia  

Adam Niedzielski.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego biznesu, ale 

mając też na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w dobie 

pandemii koronawirusa, rząd złagodził dotychczasowe zasady 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych z branży turystycznej, 

rozrywkowej i sportowo-rekreacyjnej. Podjęto decyzję o ich warun-

kowym otwarciu od 12 lutego, na kolejne dwa tygodnie.

Co uruchamiamy

• hotele i obiekty noclegowe w ścisłym reżimie sanitarnym –  

do 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych. Działalność restauracji  

hotelowych będzie ograniczona;  posiłki będą dostarczane do pokoi.

• kina, teatry, filharmonie i opery w ścisłym reżimie sanitarnym 

– do 50 proc. dostępnych miejsc.

• możliwość korzystania ze stoków i wyciągów narciarskich  

w reżimie sanitarnym.

• możliwość uprawiania innych dyscyplin sportowych na  

otwartej przestrzeni, w tym także korzystania z  boisk, lodowisk  

i kortów tenisowych, a także z basenów krytych.

Dotychczasowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

• Działają wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych 

z zachowaniem reżimu sanitarnego.

• Świadczenie usług gastronomicznych możliwe wyłącznie  

„na wynos” i „na dowóz”.

• W sklepach ograniczenie - maksymalnie 1 osoba na 10 mkw. 

w sklepach o powierzchni do 100 mkw. i 1 osoba na 15 mkw.  

w sklepach o powierzchni powyżej 100 mkw.

• Likwidacja tzw. godzin dla seniora, które obowiązywały w godz. 

10-12 od poniedziałku do piątku.

• Otwarte galerie sztuki i muzea przy zachowaniu limitu 1 osoby 

na 15 mkw. powierzchni.

• Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających 

do Polski transportem zorganizowanym. Zwolnione z niej będą 

osoby, które będą miały aktualny test na Covid-19 wykonany na 

48 godzin przed powrotem.

Ograniczenia w transporcie zbiorowym:

1. 50 proc. liczby miejsc siedzących, albo

2. 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy 

jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. 

miejsc siedzących niezajętych.

• W miejscach sprawowania kultu religijnego ograniczenie do 

maksymalnie 1 osoby na 15 mkw., przy zachowaniu odległości nie 

mniejszej niż 1,5 metra. W świątyniach i obiektach kultu religijnego 

obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawu-

jących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, 

należy zachować dystans 1,5 metra i zakryć usta i nos.

• W zgromadzeniu publicznym może uczestniczyć maksymalnie 

5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może 

być mniejsza niż 100 metrów.

• Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji.

• Możliwość organizacji targów i wydarzeń wyłącznie online.

• Zawieszenie funkcjonowania parków rozrywki.

• Zakaz prowadzenia siłowni, klubów fitness i aquaparków.

• Funkcjonowanie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w reżimie  

sanitarnym – zachowanie minimum 1,5 metra odległości między 

stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, 

z wyłączeniem obsługi.

• Zawieszenie działalności dyskotek i klubów nocnych.

• Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe dostępne tylko dla 

sportu zawodowego i bez udziału publiczności.
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники
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