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Wiadom
1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985 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 CD
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Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338

NAPRAWA KOMPUTEROW:
Desktop, Laptop and Serwer

Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja
Office and home network

 Bezplatna diagnostyka
 Parental control service
 Wykonywanie komputera na zamowienie
 Usuwanie wirusow
 Odtworzanie informacji

267-971-5807

WIADOMOŚCI Z KRAJU

WIADOMOŚCI Z KRAJU

Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338

OGŁOSZENIA
OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:
 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:

PO Box 579, Warrington, PA 18976

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:
PO Box 579, Warrington, PA 18976,
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. #________________________________________________________

FIRMA TRANSPORTOWA

POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH KIEROWCÓW DO PRZEWOŻENIA:
• PACJENTÓW DO GABINETÓW LEKARSKICH I SZPITALI
• UCZNIÓW DO SZKOL
ORAZ ZATRUDNI MECHANIKA SAMOCHODOWEGO NA PÓL ETATU. WYMAGANY
UREGULOWANY STAN PRAWNY I PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

Telefon: 215-491-2222


FIRMA SPRZĄTAJĄCA: A PLUS HOUSE SERVICES INC.
ZATRUDNI KOBIETY DO SPRZĄTANIA REZYDENCJI I BIUR.
PRACA NA PEŁNY ETAT LUB NIEPEŁNY WYMIAR GODZIN.
PO DODATKOWE INFORMACJE PROSZĘ DZWONIĆ:

609-468-4633


NOWOCZESNE KUCHENNE SZAFKI

Instalujemy kuchenne szafki w typowo europejskim stylu.
Dopasowujemy do rozmiarów waszej kuchni.
Posiadamy duzy wybór wysokiej jakości materiały.
www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974
Telefon: (267) 884-6636


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO PRACY PRZY
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.
WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Telefon: 215-500-1469


COMPANY AT TOWERS PRZYJMIE DO PRACY
TOWER CLIMBERS W SERWISIE TELEKOMUNIKACYJNYM.
DOŚWIADCZENIE NIE WYMAGANE. BEZPŁATNY TRENING.
DUZE WYNAGRODZENIE. PERSPEKTYWA ROZWOJU.
PRZYJACIELSKI KOLEKTYW PRACY.
Telefon: 267-309-0994

SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.
DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


Potrzebni młodzi, energiczni
pracownicy do pracy na budowie
(SIDING,OKNA, DRZWI)
DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Po więcej informacji proszę dzwonić:
267-648-7988


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszukuje pracowników na
stanowisko :kucharza, kelnera i osoby do sprzątania.
Telefon: 215-942-4646

FIRMA PRODUKUJĄCA
ALUMINIOWE OKNA
I SYSTEMY FASADOWE

Poszukuje pracowników do montażu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość otrzymania
ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031

DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC

Poszukuje pracowników przy produkcji
i pakowaniu towarów.
Praca na pełny etat. Wymagana minimalna
znajomość jeżyka angielskiego i uregulowany
status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659



POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA POZYCJE:

Front Desk(kobieta), Pracownika do
mycia samochodów, Body Man (detailer),
Automechanika (naprawa samochodów)
Dobre warunki pracy i płacy.
TELEFON: 215-687-8547

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
NA PERMIT/LICENCJE CDL
(KOMERCYJNE PRAWO JAZDY) w ciągu
3-6 dni W JEŻYKU ROSYJSKIM.
USTALANIE TERMINU EGZAMINU.
PŁATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE
100% miejsca PRACY CDL.
Tel: 267- 323- 9437, 203- 570- 4915,
347- 224- 3893

FOOD DISTRIBUTOR COMPANY
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO
ROZWOŻENIA PRODUKTÓW
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB
WYMAGANY NIENAGANNY
DRIVER RECORD,
MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267- 666- 7936

FABRYKA OKIEN POSZUKUJE
MŁODEGO, ENERGICZNEGO
PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomość
jeżyka angielskiego oraz. Valid Drive's
License. Po dodatkowe informacje
proszę dzwonić:

773-747-2384


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS
Z DOŚWIADCZENIEM LUB BEZ
Stala praca.
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.
Tel: 267-699-8739 lub

609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy
przy naprawie dużych ciężarówek
(Trucks)
Zatrudnienie na pełny/niepełny etat.
Dobre warunki płacy i pracy.
Zapewniamy zakwaterowanie.
Telefon:609-239-2694

Poszukiwany pracownik
w Heating(duck work)
z doświadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i płacy.
Telefon: 267-300-2522
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DOBRZE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA
Spożywcza z siedziba w Bensalem
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW
do sprzątania a także do konserwacji urządzeń.
Elastyczne godziny pracy.
Wymagana minimalna znajomość jezyka
angielskiego i uregulowany status prawny.
Dobre warunki płacy.
Możliwość awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659

ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
przy poszukiwaniu tenants
i wynajmie apartamentów.
Dokumentacja i zarządzanie
Po dodatkowe informacje proszę
dzwonić:
267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o rożnym stopniu
złożoności:
Prace wewnętrzne: malowanie,parkiet, laminat,
płytki ceramiczne, schody. Remont łazienek
i kuchni. Wykańczanie piwnic
Prace na zewnątrz: hardscaping, landscaping,
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace
w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


HANDYMAN REMODEL, INC.
Wykonuję wszelkiego rodzaju wysokiej
jakości prace wnętrz, remontowe
i budowlane.
PRZYSTĘPNE CENY

Telefon: 215-399-7248

POTRZEBNY SPECJALISTA
DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:
Szpachlowanie, malowanie wnętrz,
układanie kafelków, instalacje elektryczne,
sztuco, framing, EPDM roof, malowanie na
zewnątrz, układanie kostki kamiennej i td)
Możliwe wyjazdy na delegacje
z bezpłatnym zakwaterowaniem.
Wynagrodzenie w zależności
od posiadanych kwalifikacji.
Telefon: 404-202-8149

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE
SPECJALISTY W ZAKRESIE
DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ
CIĘŻARÓWEK.
WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.
DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić 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
PŁATNE 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
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MÜLLER: LOT ZAWIESI LOTY NAD BIAŁORUSIĄ.

RZĄD WYMYŚLIŁ LOTERIĘ SZCZEPIONKOWĄ.

KOPALNIA TURÓW. "DECYZJA SKANDALICZNIE

„CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI”

MOŻNA WYGRAĆ MILION

NIEWSPÓŁMIERNA"

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, jakiej decyzji

Aby zachęcić Polaków do szczepień rząd wspólnie

można spodziewać się w sprawie lotów Polskich Linii z Totalizatorem Sportowym szykuje loterię dla osób zaszczeLotniczych LOT nad Białorusią. Jak powiedział, prawdo- pionych, w której będzie można wygrać nawet milion złotych.
podobnie zostaną one wstrzymane. Wcześniej w nieoficjal-

– W loterii przewidzianej dla pojedynczych obywateli,

nych informacjach zaznaczono jednak, że skala problemy rozważamy kilka pułapów finansowych - losowania tygonie jest duża.

dniowe, miesięczne i finałowe – opowiada nam o kulisach

– Roboczo rozmawialiśmy w tej sprawie. Chodzi o bez- przygotowania loterii dla zaszczepionych Polaków osoba
pieczeństwo obywateli. Wczoraj mieliśmy do czynienia z rządu.
z siłowym zatrzymaniu samolotu przez rząd Białorusi.

I dodaje, że główna wygrana może wynosić milion złotych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws.

Dziś wiedzieliśmy, że wiele linii lotniczych omijało niebo Ale to nie wszystko. Według informacji „Wprost” na Komisji polskiej kopalni Turów, wywołał wiele komentarzy wśród
nad Białorusią. Również PLL LOT takie działania podejmą Wspólnej Rządu i Samorządu zapadły ustalenia dotyczące polityków partii rządzącej. Do decyzji TSUE odniósł się też
– powiedział Piotr Müller.

poważnego, finansowego wsparcia dla lokalnych gmin, w wicepremier Jarosław Gowin. Jego zdaniem wykonanie
których poziom zaszczepienia będzie wynosił 75 proc.
– Ze strony państwa będzie wsparcie na lokalne wyda-

postanowienia przyniosłoby falę negatywnych konsekwencji.
- Uważam tę decyzję pani sędzi za skandalicznie niew-

rzenia promocyjne. Gminy, w których poziom zaszczepienia spółmierną. To jest decyzja, której realizacja oznaczałaby
będzie wynosił 75 proc., dostaną kilkaset tysięcy złotych. utratę pracy przez dziesiątki tysięcy osób i poważne perturMoże chodzić tylko o dwa kursy organizowane przez Potem spośród nich wybierzemy te z rekordowym wynikiem bacje energetyczne w Polsce - powiedział wicepremier
Polskie Linie Lotnicze, które zahaczają o terytorium i one otrzymają milionowe wsparcie na dowolny cel – mówi podczas konferencji prasowej.
Białorusi, więc skala problemu nie jest bardzo znacząca. nasz rozmówca z rządu.

Gowin dodał, że jego zdaniem "ten środek zapobiegawczy,

Te dwie trasy to loty do Moskwy i Mińska. Te drugie muszą

a tak naprawdę niszczący kopalnię w Turowie, nie będzie

zostać odwołane, a rejsy do Moskwy odbywać się będą

utrzymany".

z ominięciem przestrzeni powietrznej Białorusi.

Polityk poinformował również, że w sprawie piątkowej

Jak twierdzi radio RMF FM, decyzja rządu została podjęta

decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, polski rząd prowadzi

z obawy o to, że służby prezydenta Łukaszenki mogą chcieć

"bardzo intensywne działania dyplomatyczne, jak i prawne".

porwać kolejny samolot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kopalnia Turów. Decyzja TSUE

ostrzegło już osoby publicznie krytykujące białoruski reżim,

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

aby unikały podróży do tego kraju.

przychylił się do wniosku Czech i wydał wyrok, zgodnie

Prokuratura wszczyna śledztwo
Prokuratura Krajowa potwierdziła też dziś dla „Wprost”,

z którym Polska natychmiast powinna wstrzymać wydobycie
Pomysł z loterią szczepionkową został zaczerpnięty w kopalni Turów. Prace mają być zawieszone do czasu

że „Prokurator Generalny polecił wszcząć śledztwo ze Stanów Zjednoczonych. Szczęśliwy zwycięzca loterii znalezienia "merytorycznego rozstrzygnięcia".
w sprawie zmuszenia do lądowania samolotu linii może się wzbogacić w Nowym Jorku o pięć mln dolarów

- Jesteśmy przekonani, że Polska naruszyła prawo

Ryanair w Mińsku. Postępowanie będzie prowadzone za przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jest Unii Europejskiej, zezwalając na przedłużenie wydobycia
w kierunku użycia podstępu i groźby w celu przejęcia to największa indywidualna finansowa zachęta, jaką dotąd w kopalni węgla brunatnego w bliskim sąsiedztwie naszej
kontroli nad statkiem powietrznym oraz pozbawienia ogłosił gubernator Andrew Cuomo w batalii z pandemią. republiki oraz terytorium Niemiec. Taka działalność ma
wolności jego pasażerów, tj. o czyny z art. 166 § 1 Kk Program pilotażowy zwany „Vax & Scratch”, pozwala osobom negatywny wpływ nie tylko na prawo mieszkańców czeskoi art. 189 § 1 Kk”
Porwanie samolotu Ryanair

zaszczepionym otrzymać los wartości 20 dolarów na loterię polskiego pogranicza do wody, ponieważ oddziałuje na
Mega Multiplier Lottery. Główną nagrodą to pięć 5 mln poziom wód gruntowych, ale także na jakość środowiska

Decyzje PLL LOT, MSZ i Prokuratury to następstwo dolarów. Pilotażowy program rozpocznie się w poniedziałek naturalnego i własność mieszkańców - powiedział.
niedzielnego porwania samolotu linii Ryanair, który leciał i potrwa do piątku, 28 maja.
do Wilna. Gdy znajdował się w białoruskiej przestrzeni

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezy-

Tydzień temu polski rząd ruszył z nową kampanią Narodo- denta RP Krzysztof Szczerski wskazał z kolei, że z jego

powietrznej, został wezwany do awaryjnego lądowania wego Programu Szczepień „Ostatnia prosta”. Bierze w niej perspektywy decyzja TSUE jest niewykonalna.
w Mińsku. Pretekstem był ładunek wybuchowy, który miał udział 50 ambasadorów - gwiazd świata sportu i aktorów.

- Myślę, że rząd będzie tę dyskusję kontynuował na

się znajdować na pokładzie maszyny. Po wylądowaniu Są wśród nich Robert Kubica, Otylia Jędrzejczak, piłkarze poziomie różnych ministrów, wejdzie ponownie w rozmowy
okazało się jednak, że chodziło o przechwycenie 26-letniego z kadry narodowej, siatkarze. Do kampanii przyłączyli się z Czechami, bo myślę, że strona czeska była podobnie
opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

też aktorzy Cezary Pazura i Maciej Musiał.

zszokowana tą decyzją, jak i my - stwierdził.
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KULTURA

WOJCIECH PSZONIAK
plan, kiedy w 1968 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę dalej. Zwoływała się delegacja pasażerów, udawała się do
Teatralną w Krakowie. Kariera aktorska pochłonęła go bez najbliższej wsi i wracała z alkoholem; dopiero wtedy pociąg
reszty. Scena była ważnym miejscem do zaprezentowania ruszał. Takie rzeczy pamiętam.
aktorskiego talentu Pszoniaka. Mogliśmy oglądać go na

Czyli raczej obrazy grozy niż sam Lwów?

deskach Teatru Starego w Krakowie, Teatru Narodowego

Nie, z samego Lwowa tylko obraz kamienicy. Ale musiałbym

i Powszechnego w Warszawie, występował w kabarecie braci zapytać o jej adres. - Czy to była ulica Akademicka, czy
Pod Egidą. Od końca lat 70. grał w teatrach francuskich Dwernickiego? - nie wiem, przy której ostatnio mieszkaliśmy.
i londyńskich.
W latach 80. wyjechał do Francji i osiadł w Paryżu. Kiedy

I zaczęło się życie w mitologii utraconego miasta?
Do fizycznego, realnego Lwowa nigdy nie pojechałem i nie

otrzymał pierwszą propozycję, stchórzył, ale później pojadę. On już nie ma nic wspólnego z moją rzeczywistością.
rzetelnie przygotował się do rozmowy, wymyślając możliwe Wszyscy, którzy zobaczyli Lwów, są zachwyceni. Ale Tadeusz
scenariusze pytań i odpowiedzi. Nauczył się ich na pamięć, Różewicz mi kiedyś powiedział: "Co ty mówisz o tym Lwowie?
bo nie znał francuskiego. Ponoć reżyser nie zorientował To są już tylko mury. Ludzie tworzą miasto". Mam albumy,
się, że Pszoniak nie mówił po francusku. Występował na mam piękną starą mapę Lwowa, którą dostałem niedawno.
Nanterre, Montparnasse, Chaillot. Zawsze jednak wracał Jest na niej widoczna fabryka Baczewskiego. Matka mi opoWojciech Pszoniak (1942-2020) był polskim aktorem myślami do Polski, bo jak mówił, tu ma „swój NIP i PIT oraz wiadała, że kiedy wybuchła I wojna, kule trafiały w cysterny,
filmowym i teatralnym. Znany z roli Moryca w „Ziemi obiecanej” starych znajomych”. Z czasów emigracji opowiadał też z których lał się spirytus. Ludzie podbiegali i nalewali go sobie
i Robespierre’a w „Dantonie” był człowiekiem wielu talentów: anegdotę, że często na początku filmu jego nazwisko było do wiader. Mam więc pod powiekami swój film o Lwowie,
skończył szkołę wojskową, grał na oboju i skrzypcach, latał pisane inaczej niż na końcu. Najpierw bardzo się przejmował, który podświadomie czasem sobie puszczam.
na szybowcach.
później mu przeszło. Francuscy krytycy mieli mu za złe obcy
Podobno kiedy zapytali hrabinę Branicką, jak znajduje
Urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie w rodzinie akcent, dlatego za ogromny komplement uznał recenzję: dzisiejszy Wilanów, czy ładniejszy niż ten, który jej kiedyś
o żydowskich korzeniach. Był najmłodszym z trojga „widzieliśmy go już gorszego”.
odebrano, ona odpowiedziała, że w ogóle się tam nie
rodzeństwa – brat Jerzy był o 12 lat starszy, a Antoni
W Polsce występował w klasycznych rolach u najważniej- wybiera. Ja to traktuję podobnie.
(również aktor) starszy o 11 lat. Pierwsze lata życia spędził szych reżyserów: Swinarskiego, Hűbnera, Różewicza, Gruzy
To jest świadomość utraconej własności, prawda?
we Lwowie, ale pod koniec wojny wyjechali do Gliwic. i innych. W 2001 r. wyreżyserował „Dożywocie” na podstawie
Ta świadomość skróciła życie mojemu ojcu. Umarł z nostalDom we Lwowie wspominał jako ciepły i dostatni. Matka sztuki Fredry. Grał również w Teatrze Polskiego Radia.
gii. A umarł młodo, miał raptem 64 lata. Miał wprawdzie i inne,
grała na skrzypcach, malowała i uczyła braci modlitw po
Na ekranie debiutował w 1965 roku w bułgarskim serialu bardziej praktyczne powody - stracił pracę, kiedy nie chciał
żydowsku, ale najbardziej zżyty był z ojcem, który miał swoje „Proizszestwia na Sljapata ulica”. Film polski upomniał się zapisać się do partii. Ale tak naprawdę, to nie mógł pogodzić
zasady i nigdy nie podnosił głosu. Kiedy jednak odmówił o aktora w 1970 roku za sprawą „Twarzy Anioła” w reż. się z utratą Lwowa. Mówił, że gdyby mógł, to wziąłby ręczny
wstąpienia do partii, nad rodziną zawisło widmo głodu. Gdy Zbigniewa Chmielewskiego. Grał u czołowych polskich wózeczek i poszedłby tam piechotą. Matka co innego - miała
Wojciech miał zaledwie 13 lat, ojciec popełnił samobójstwo. reżyserów: Żuławskiego („Diabeł”, 1972), Rybkowskiego stosunek bardziej pragmatyczny: są dzieci do wychowania,
To był cios.
(„Gniazdo” 1974), Żebrowskiego („Szpital przemienienia” trzeba pójść coś kupić, coś załatwić... Ojciec przed wojną
W Gliwicach zamieszkali w kamienicy przy ulicy Arkońskiej, 1978), Bajona („Aria dla atlety” 1979), Kawalerowicza marzył o tym, żeby mieć własny dom. Kupił teren na Wysotej samej gdzie mieszkał późniejszy poeta i redaktor („Austeria” 1982) itp. Największą popularność przyniosły kim Zamku z pięknym widokiem na Lwów. Robotnicy mieli
„Zeszytów Literackich” – Adam Zagajewski. Na życie młodego mu jednak filmy Andrzeja Wajdy, a zwłaszcza rola Moryca zacząć budowę 1 września 1939 roku. Architekt, przyjaciel
Pszoniaka wpływ wywarło jeszcze jedno nazwisko – w „Ziemi obiecanej” (1974), a prawie 10 lat później w ojca, zrobił mu projekt, którym ja potem, w Gliwicach, bawiłem
Tadeusza Różewicza. Bardzo się zaprzyjaźnili.
Wbrew artystycznym zainteresowaniom, edukacja szkolna

„Dantonie” u tego samego reżysera (1983).

się jako dziecko. Plany domu były trzymane na wierzchu, ja

Ostatnie lata to role w filmach: „Carte blanche” (2015), sobie na nich coś rysowałem, gryzmoliłem. Myślę czasem, że

nie przebiegała gładko. Z powodu złej oceny ze sprawowania gdzie zagrał okulistę, „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie gdyby się zachowały - to w imię pamięci ojca wybudowałbym
nie został przyjęty do gimnazjum i musiał powtarzać ostatnią ulicy” – Felicjana Zuppe (2015) i „Gdybyś mu zajrzał w serce” dziś taki dom.
klasę podstawówki. Była to ogromna plama na honorze (2017) – Polaka. Zmarł 19 października 2020 roku po ciężkiej
Co zdołali przywieźć z sobą do Gliwic? Pamiętam
młodego człowieka, dlatego postanowił odebrać sobie życie. chorobie nowotworowej. Miał 78 lat. Został pochowany na garnitury ojca i etolę matki. Szczątki dywanu, o których
Położył się na torach i czekał, ale pociąg przejechał obok. Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.
mówiłem. A także portrety olejne babci i dziadka, ale wszystko
Na szczęście dla widzów i genialnego aktora. Później
W 1977 roku poślubił psycholog Barbarę Pszoniak, w rodzinie było do tego stopnia rozregulowane, że one
próbował szczęścia w warszawskiej Szkole Kadetów, ale z którą zeswatała go piosenkarka Danuta Rinn. Przyszła stały w piwnicy, obok węgla i kartofli.
i ta okazała się nie dla niego. Poradzono mu wojsko i orkie- pani Pszoniak była jednak zamężna, a sprawy rozwodowe
A co zostało Panu po rodzicach?
strę w Gliwicach. To była prawdziwa szkoła życia. Zmężniał ciągnęły się długo. Para „minęła się” nawet w budynku szkoły
Ojciec zostawił mi swój smutek, a matka - miłość do teatru.
i przeszły mu myśli samobójcze.

muzycznej w Bytomiu, do której oboje chodzili. Aktor wspominał, Jako dziewczynka jeździła do Opery Lwowskiej powozem
Skończył średnią szkołę muzyczną w Bytomiu (grał na że wtedy nie mieli okazji się spotkać, bo zajęcia odbywały się z dziadkiem, mającym tam stałe miejsce. Zbierała libretta
oboju, skrzypcach i klarnecie). Jako nastolatek udzielał się w różnych godzinach. W małżeństwie spędzili 43 lata, ale nie i programy, mam w Warszawie jej kolekcję. Uratowały się
w teatrach amatorskich i studenckich oraz w kabaretach. doczekali się dzieci. Aktor i jego małżonka rozważali nawet skrzypce dziadka, na których uczyłem się grać. Na tych paNiektóre – jak Estradę Poetycką i kabaret „Czerwona Żyrafa”, adopcję, ale ostatecznie nie zdecydowali się na ten krok.
miątkach zbudowana jest moja lwowskość. Na pamiątkach
nawet sam zakładał.
Wojciech Pszoniak: Dziecko zapamiętuje obrazy. Pamiętam, i na stosunku rodziców do tych pamiątek. Na ich miłości do
W 1962 roku wystąpił w swojej pierwszej sztuce i to u nie jak podczas nalotów - naturalnie nie wiem już których - tego miasta.
byle kogo – zagrał w przedstawieniu „Świadkowie czyli Nasza zbiegaliśmy do piwnicy, i siedzieliśmy tam przy świeczkach.
Wojciech Pszoniak – ciekawostki
Mała Stabilizacja” na podstawie sztuki Różewicza. Świetne Pamiętam kamienicę, z której wyjeżdżaliśmy, cofniętą • Aktor ma swoje gwiazdy na Promenadzie w Międzyrecenzje sprawiły, że zdecydował się na aktorstwo, choć od ulicy. Pamiętam też oczywiście przyjazd do Gliwic,
zdrojach oraz na łódzkiej ulicy Piotrkowskiej.
do szkoły nie dostał się od razu. Interesowały go również w wagonach bydlęcych. Podróż trwała chyba miesiąc; co • Był honorowym obywatelem miasta Gliwic.
szybowce (działał w tamtejszym klubie), a nawet myślał, aby jakiś czas maszynista się zatrzymywał i mówił, że jak nie • W latach 2010 i 2015 został członkiem honorowego
zostać księdzem. Inne aktywności zeszły jednak na dalszy dostanie spirytusu, czyli praktycznie bimbru, to nie pojedzie
komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego.
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NORD STREAM 2 JUŻ BEZ SANKCJI USA?
MSZ ANALIZUJE ZMIANĘ FRONTU SOJUSZNIKA

WIADOMOŚCI Z KRAJU

GOSPODARKA, EKONOMIA

USA NIE NAŁOŻĄ SANKCJI NA FIRMĘ
BUDUJĄCĄ NORD STREAM 2. POWÓD?
"BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE"
Departament Stanu powiadomił w raporcie dla Kongresu,

na wodach duńskich w kwietniu. Objął nimi też pięć innych
rosyjskich podmiotów, w tym rosyjską służbę ratownictwa
morskiego.
W opinii analityków przy zachowaniu obecnego tempa

że nie nałoży sankcji na firmę nadzorującą budowę rurociągu budowy, Nord Stream 2 zostanie ukończony przed końcem
z Rosji do Niemiec Nord Stream 2. Motywował to względami tego roku, jeśli nie wcześniej.
bezpieczeństwa narodowego. Decyzja wzbudziła krytykę
amerykańskich ustawodawców.

Decyzję USA o odstąpieniu od niektórych sankcji wobec
Nord Stream 2 niemiecki minister spraw zagranicznych

USA nie nałożą sankcji na Nord Stream 2 AG i jej szefa. Heiko Maas określił jako „konstruktywną”. Zapewniał, że
Pogorszyłoby to relacje Stanów Zjednoczonych z Niemcami Niemcy będą kontynuować rozmowy z Waszyngtonem, aby
Administracja Bidena twierdzi, że byłby to strzał na złagodzić obawy związane z projektem.
Informacje o zamiarze odstąpienia USA od sankcji wobec oślep, bo gazociąg jest gotowy w ponad 90 proc.

Bloomberg podkreśla, że Niemcy naciskały by

spółek budujących musiały zaniepokoić polski rząd. - Dotarły W raporcie przedłożonym w środę Kongresowi Departament Amerykanie zrezygnowali ze sprzeciwu wobec projektu,
do nas te doniesienia, w tej chwili je weryfikujemy, ale jest Stanu potwierdził, że firma Nord Stream 2 AG i jej szef argumentując, że ogólne relacje są zbyt ważne, by
jeszcze za wcześnie, żeby się do nich odnosić - powiedział Matthias Warnig zaangażowani są w działalność podle- poświęcać je „komercyjnemu projektowi”.
wiceszef MSZ w środę podczas briefingu prasowego.

gającą, zgodnie z prawem USA, sankcjom. Odstąpienie

Decyzję administracji o odstąpieniu od sankcji nałożonych

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski od nich tłumaczył jednak „względami bezpieczeństwa na Nord Stream 2 AG i prezesa spółki Matthiasa Warniga
vel Sęk odniósł się w środę do informacji zachodnich narodowego”.
mediów, zgodnie z którymi Departament Stanu ma

Administracja Bidena stwierdziła, że powstrzymanie

krytykowali ustawodawcy na Kapitolu.
Biden "powinien zrobić wszystko, co możliwe, aby

odstąpić od nałożenia sankcji na Nord Stream AG i - spółkę Nord Stream 2 to strzał na oślep teraz, gdy gazociąg osiągnąć to, czego administracja Trumpa nie zdołała
budującą gazociąg - i jej szefa. Sankcje miałyby natomiast z Rosji do Niemiec jest ukończony w ponad 90 proc.
dotknąć rosyjskie statki uczestniczące w budowie.

- zauważyła agencja Bloomberg powołując się na Nord Stream 2 na dobre" - powiedział Demokrata

Jak poinformował we wtorek rzecznik Departamentu Stanu, anonimowego urzędnika Departamentu Stanu.
w telefonicznej rozmowie z szefem niemieckiej dyplomacji

zrobić przez cztery lata: zatrzymać ukończenie gazociągu
Bob Menendez, przewodniczący senackiej komisji

Powiedział on, że zatrzymanie projektu będzie trudne, stosunków zagranicznych.

Heiko Maasem sekretarz stanu USA Antony Blinken powtórzył, ale Waszyngton podejmie takie próby, choć szanse na

Demokratyczna senator Jeanne Shaheen nazwała

że Stany Zjednoczone przeciwne są budowie rurociągu zatrzymanie budowy gazociągu są coraz mniejsze. Jak ukończenie rurociągu „zagrożeniem dla interesów
Nord Stream 2.

zaznaczył urzędnik, prezydent Joe Biden chce uniknąć bezpieczeństwa USA i stabilności partnerów USA

Prace kontynuuje teraz Akademik Czerski. Statek na konfrontacji z Niemcami i innymi sojusznikami z Unii w regionie”.
początku marca opuścił port w Wismarze, gdzie został Europejskiej, którzy popierają ten projekt.
przebudowany. Następnie przeprowadził testy w pobliżu

"Administracja powinna podtrzymać swoje zobowią-

"Nasz sprzeciw wobec gazociągu Nord Stream 2 jest zania wobec Kongresu. Każda dostępna opcja, aby

Kaliningradu, a pod koniec marca wyruszył na wody duńskie. niezachwiany. Chociaż nie zawsze możemy się zga- zapobiec ukończeniu budowy rurociągu, powinna zostać
Przed miesiącem Mateusz Morawiecki wzywał Niemcy, dzać, nasze sojusze pozostają silne, a nasze stanowisko wykorzystana" - akcentowała. W podobnym tonie wypoby zrezygnowały z projektu. - Nord Stream 2 jest niemiecko- jest zgodne z naszym zobowiązaniem do wzmocnienia wiadał się James Risch, wpływowy Republikanin w senackiej
rosyjskim projektem, który destabilizuje Europę i zmniejsza powiązań transatlantyckich ważnych dla bezpieczeństwa komisji stosunków zagranicznych.
bezpieczeństwo Europy. Wzywamy Niemcy, aby zrezy- narodowego" – cytuje Bloomberg oświadczenie sekretarza
gnowały z tego projektu, żeby przestały dalej wpływać na stanu Antony’ego Blinkena.

"Decyzja administracji o odstąpieniu od sankcji
nałożonych na Nord Stream 2 AG i prezesa spółki
Matthiasa Warniga, powołująca się na interesy narodowe

faktyczną destabilizację w tej części Europy, bo może być

Sankcje pogorszyłyby relacje USA i Niemiec

to bardzo groźne dla Unii Europejskiej i dla wielu państw

Szef dyplomacji USA przekonywał o zaangażowaniu USA, jest po prostu zła" – ocenił.

tego regionu - powiedział szef polskiego rządu.

administracji w bezpieczeństwo energetyczne Europy,

Morawiecki mówił również, że temat Nord Stream 2 to zgodnie "z zobowiązaniem prezydenta do odbudowy
"rana" i "należy załatwić go tak, aby solidarność europejska relacji z sojusznikami i partnerami w Europie"
nie ucierpiała". - Pojawiają się głosy z Niemiec, że nie ma

Bloomberg przypomina, że budowa rurociągu roz-

różnicy między molekułą gazu płynącą przez Nord Stream poczęła się za kadencji administracji byłego prezydenta
1 czy Nord Stream 2 w przyszłości - oby nie - a molekułą Donalda Trumpa w 2018 roku. Stała się głównym źródłem
gazu płynącą przez Ukrainę, Białoruś, Polskę czy Turcję. tarć między USA a ich europejskimi sojusznikami, w szczeOtóż jest ogromna różnica. Może nie ma różnicy w składzie gólności Niemcami.
chemicznym, ale jest różnica polityczna, społeczna i dla
bezpieczeństwa Europy - podkreślał polski premier.

Raport stwierdza, że nałożenie sankcji "negatywnie
wpłynęłoby na relacje USA z Niemcami, UE i innymi

Gazociąg, który ma transportować 55 miliardów metrów europejskimi sojusznikami i partnerami". Uzasadnia
sześciennych gazu ziemnego rocznie z Rosji do Niemiec, jest potrzebę bliskiej współpracy w walce z pandemią Covid-19
już w dużej mierze ukończony. Jak informuje Nord Stream 2 oraz przeciwdziałania polityce Rosji, Chin i Iranu.
AG, 95 procent rurociągu zostało już ułożone. Do położenia

Według dokumentu Departament Stanu nałożył sankcje

pozostało jeszcze około 93 kilometrów rur na wodach na cztery rosyjskie statki, w tym na statek Akademik
duńskich i około 28 kilometrów na wodach niemieckich. Cherskiy, który rozpoczął układanie rur w ramach projektu
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Vita Care Home Health Agency

Агентство по уходу за пожилыми людьми
Мы ищем организованных,
дисциплинированных и заботливых
работников, которые смогли бы
ездить в район Conshohocken
и Northeast Philadelphia.

Phone:

215-953-9225

731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115

Ваш надежный друг и помощник

215-677-8770
Fax.: 215-677-8748
Tel.:

Бесплатная
доставка
на дом!

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

• 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

WEB: www. vspmedicalsupply.net
WEB:
E-MAIL:: vspsupply@verizon.net
E-MAIL
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