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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 CD

267-971-5807267-971-5807

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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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
DO FIRMY PRODUKCYJNEJ

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Wymagany inżynier lądowy lub inżynier mechanik.
Wymaga umiejętności pracy w programie AutoCad

i zrozumienie przepisów budowlanych.
Wymagana znajomość języka angielskiego.

Status prawny
Dobre warunki i płatność. Ubezpieczenie medyczne

Lokalizacja - Bensalem.
KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


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”: 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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TŁUMY NA STOKU W SZCZYRKU.  
SANEPID SKONTROLOWAŁ OŚRODEK

Inspektorzy sanepidu z Bielska-Białej w asyście policjantów 
skontrolowali we wtorek ośrodek narciarski Szczyrk Mountain  
Resort. Wcześniej media obiegły zdjęcia ogromnych tłumów pod 
jednym z wyciągów. Jak przekazał bielski państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny dr Jarosław Rutkiewicz, wśród osób oczku- 
jących na wyjazd kolejką nie był zachowywany dystans społeczny, 
ale nie była to wina ośrodka.

Na zdjęciach, które zamieściły lokalne portale internetowe, widać 
oczekujących na wjazd kolejką kilkudziesięciu narciarzy, którzy  
stoją blisko siebie. Zgrupowali się przed wejściem między  
specjalnymi barierkami przygotowanymi przez ośrodek. Zostały 
one ustawione, by ułatwić zachowanie dystansu.

Sanepid: Nie nałożono żadnych kar
- Na ośrodek nie nałożono żadnych kar, ponieważ ta sytuacja 

nie jest zależna od niego. Nawał ludzi, którzy chcą skorzystać  
z dobrodziejstwa szusowania po stokach, jest duży. To powoduje 
sytuację, w której dystans nie jest zachowywany - powiedział bielski 
państwowy powiatowy inspektor sanitarny dr Jarosław Rutkiewicz.

Zaznaczył zarazem, że jeśli w dalszym ciągu będzie tak dużo 
chętnych do korzystania ze stoków, to wątpliwym jest, by starania  
właścicieli ośrodków miały zasadniczy wpływ na zachowanie  
bezpieczeństwa.

Szef bielskiego sanepidu powiedział, że inspektorzy rozmawiali 
z odpowiedzialnymi za organizację ruchu w ośrodku, wskazując 
możliwe - według nich - postępowanie, które zmniejszy ryzyko 
skracania dystansu.

- To m.in. wydłużenie wytyczonych płotkami miejsc, między 
którymi stoją oczekujący na wyjazd. (...) Mamy nadzieję, że to, 
co zasugerowaliśmy prowadzącym wyciągi, wpłynie na poprawę 
sytuacji. Jestem jednak realistą: jeśli nadal będzie tak dużo ludzi, 
to dystans społeczny nie będzie zachowany. Sytuacja w mniejszym 
stopniu jest bowiem zależna od tego, jak się zachowuje ośrodek, 
a bardziej od ilości osób - powiedział dr Rutkiewicz.

Dyrektor dodał, że szczyrkowski ośrodek "zapewne nie będzie 
zdziwiony, jak w środę zobaczy przedstawicieli sanepidu". We 
wtorek policja w ośrodku ukarała niektórych narciarzy za brak 
maseczek.

Skąd kolejki? Rzecznik tłumaczy
Dyrektor marketingu i sprzedaży oraz rzecznik prasowy SMR 

Michał Słowioczek po kontroli sanepidu powiedział, że "ośro-
dek przeszedł ją pozytywnie". - Kontrola nie wskazała żadnych  
nieprawidłowości w funkcjonowaniu reżimu sanitarnego.

Przed południem Słowioczek wskazywał, że przed wejściem 
do kolejki gondolowej na Halę Skrzyczeńską ustawione zostały  
specjalne bramki, których zadaniem jest "zwężać" i wydłużać  
kolejkę. Wymusza to większy dystans miedzy oczekującymi.

- Narciarze, oczekując na wejście do wagonika, są oddzieleni 
specjalnymi siatkami zabezpieczającymi, dzięki czemu utrzymują 
dystans. Gondola jest sercem ośrodka i tu się zawsze gromadzi 
najwięcej narciarzy. 10-osobowym wagonikiem możemy przewozić  
maksymalnie siedmiu narciarzy. To też powoduje, że kolejka jest 
nieco dłuższa. Nasz "skipatrol" na bieżąco zwraca uwagę na  
zachowanie dystansu i zakładanie maseczek - mówił.

Około godz. 16 narciarze powoli zaczęli opuszczać Szczyrk.  
Zaczęła się lekko korkować droga wyjazdowa od dolnej stacji  
kolejki do sygnalizacji świetlnej w centrum miejscowości.

WROCŁAW SZYKUJE SIĘ NA FALĘ  
KULMINACYJNĄ. OSTRZEŻENIA TRZECIEGO 
STOPNIA PRZED WYSOKIM STANEM ODRY
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 

hydrologiczne trzeciego stopnia dla dolnej Odry w województwie  
zachodniopomorskim. W najbliższych dniach synoptycy dla  
większości kraju prognozują ocieplenie i odwilż. Mogą się podnieść 
stany wód w rzekach. Niewykluczone są podtopienia. Według  
hydrologa prof. Czesława Szczegielniaka, fala kulminacyjna  
przejdzie wkrótce również przez Wrocław.

W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" prof. Czesław Szczegielniak 
ostrzegł, że w okolicach Wrocławia fali kulminacyjnej na Odrze 
należy spodziewać się w najbliższych dniach - być może początku 
przyszłego tygodnia. W weekend w stolicy woj. dolnośląskiego 
termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza.

Wrocław. Po roztopach fala kulminacyjna na Odrze może przejść 
przez miasto w najbliższych dniach

- Sytuacja jest ciekawa, ponieważ po serii mroźnych dni  
nastąpi ocieplenie. Będą dość raptowne spływy topniejącego  
śniegu. Wody, jeżeli napotkają jakieś zatory będą wylewać  
i lokalnie podtapiać - powiedział hydrolog i były wykładowca  
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dodał jednak, że dzięki ostatnim pracom modernizacyjnym stan 
wałów, a wraz z tym ochrony przeciwpowodziowej, poprawił się. 
- Jeśli udrożnimy koryta na czas, to nie przewiduję zagrożenia 
powodzią - podkreślił Szczegielniak.

IMGW: Już teraz ostrzegamy przed wezbraniem dolnej Odry  
w zachodniopomorskim

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 
ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia dla 
dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim (wezbranie  
z przekroczeniem stanów alarmowych). Ma to związek z progno-
zowanymi dodatnimi temperaturami i odwilżą.

Już teraz ostrzegamy przed wezbraniem dolnej Odry,  
powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik IMGW  
Grzegorz Walijewski. - W rejonie Gozdowic i Bielinka powstał  
zator lodowy i właśnie na tych stacjach będą prognozowane  
przekroczenia stanów alarmowych. Dodatkowo meteorolodzy 
ostrzegają przed roztopami. Te roztopy w tym momencie będą 
obserwowane w całej Polsce południowo-zachodniej i właśnie tam 
są wydane ostrzeżenia - dodaje Walijewski.

- W najbliższych dniach prognozowane jest ocieplenie.  
Dodatnie temperatury utrzymujące się przez całą dobę doprowadzą 
do szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej. Cały czas obserwujemy 
też zjawiska lodowe na rzekach - mówi Grzegorz Walijewski.

- Zjawiska lodowe występują w zasadzie w całym kraju  
w postaci śryżu, lodu brzegowego, czy całkowitej pokrywy lodowej 
i może to doprowadzić do spiętrzeń, zatorów, a co za tym idzie -  
do wezbrań. Takie wezbrania mogą być dosyć gwałtowne. W ciągu 
jednej godziny może przybyć nawet metr wody w korycie rzeki,  
a jeśli będzie przybywać więcej, to woda może się wylać z koryta 
rzeki - dodaje synoptyk IMGW.

We wtorek rano w rejonie Szczecina do akcji wkroczyły  
lodołamacze. Lód łamany jest na Odrze Zachodniej, Odrze  
granicznej, Regalicy oraz na Jeziorze Dąbie. 

Minusowe temperatury cały czas będą się utrzymywać na  
północnym-wschodzie kraju. Tu w nocy ze środy na czwartek  
prognozowany jest osiemnastostopniowy mróz.

OTWARCIE KIN I TEATRÓW. WARSZAWA:  
ROZESZŁY SIĘ PRAWIE WSZYSTKIE BILETY

Apetyt rósł z miesiąca na miesiąc. I teraz w pierwszy dzień,  
gdy nastąpiło otwarcie, musieliśmy tu być - mówi miłośniczka  
teatru. Także kinomani w pośpiechu wykupywali bilety na seanse. 
- Czytanie książek w domu już mi nie wystarczało - podkreślają 
spragnieni kontaktu z kulturą.

Od piątku kina, teatry, filharmonie i opery, a także domy i ośrodki 
kultury prowadzące działalność kinowo-teatralną i wystawienniczą 
otwierają się dla publiczności w rygorze sanitarnym. Działalność 
tych instytucji zostaje przywrócona warunkowo do 28 lutego.

Dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert 
powiedział, że najbardziej dla niego interesujące będzie to, "jak na 
otwarcie teatrów zareaguje publiczność".

- Mamy komplety. Wszystkie bilety na ten weekend do czwartku 
zostały wyprzedane - stwierdziła Edyta z kasy Teatru Narodowego. 
Przypomniała, że sprzedaż biletów rozpoczęto w środę. - Odzew 
jest bardzo duży, bardzo się cieszymy - zapewniła.

W foyer sceny przy Wierzbowej panie bileterki starannie pilnują, 
by wszyscy goście zdezynfekowali ręce. Widzowie noszą maseczki, 
przychodzą na spektakl najczęściej parami.

Widzowie są stęsknieni
- Bardzo się stęskniłam za kulturą na żywo przez ten czas 

braku dostępu. Ten apetyt rósł z miesiąca na miesiąc. I teraz  
w pierwszy dzień, gdy nastąpiło otwarcie, musieliśmy tu być  
- powiedziała Malwina z Warszawy, aplikantka radcowska  
z kancelarii prawnej.

- Już nie mogłem się doczekać wizyty w teatrze - powiedział 
bibliotekarz Natan z Warszawy. Wyjaśnił, że zamierza maksymalnie 
wykorzystać okres ograniczenia obostrzeń związanych z pandemią.  
- Będę na pewno kilka razy w teatrze. Mam już nawet kilka  
biletów wykupionych - do Teatru Dramatycznego na "Hamleta"  
i do Och-Teatru - dodał.

W piątek swoje drzwi otworzyło dla widzów również stołeczne  
Kino Muranów. W repertuarze znajdują się, m.in. "Szarlatan"  
w reż. Agnieszki Holland, "Obraz pożądania" w reż. Giuseppe  
Capotondiego, dokument Gero von Boehma "Helmut Newton. 
Piękno i bestia". Odbywają się też pokazy przedpremierowe  
filmów "Palm Spring" w reż. Maksa Barbakowa i "Zabij to i wyjedź  
z tego miasta" w reż. Mariusza Wilczyńskiego.

- Frekwencja bardzo dobra, zwłaszcza na seanse wieczorem - 
przekazał Adam Trzopek z Kina Muranów. Dodał, że "ma to także 
związek z pewnym amerykańskim świętem...".

"Czytanie książek w domu już mi nie wystarczało"
- Już miałam dosyć i chciałam wreszcie pójść do kina -  

powiedziała Alina, cukiernik z Warszawy. - Bardzo lubię animacje, 
zwłaszcza takie dla dorosłych - wyjaśniła.

Warszawskie STUDIO teatrgaleria od piątek do niedzieli  
zaprasza widzów na spektakl "Koniec z Eddym", który powstał  
z inspiracji debiutancką powieścią "En finir avec Eddy Bellegueule" 
młodego francuskiego pisarza Edouarda Louisa. Przedstawienie 
wyreżyserowała Anna Smolar.

- Jechałem tu, by złapać taki egzystencjalny oddech, ponieważ 
przez jakiś czas byliśmy wszyscy zamknięci w domu. I bardzo się 
cieszę, że tu jestem - zapewnił.

- Z wielką ochotą wybrałam się dziś tutaj, bo czytanie książek 
w domu już mi nie wystarczało - powiedziała przed wejściem do 
Teatru Powszechnego polonistka Agata z Warszawy.



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 Luty 19, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 5

ANNA  GERMAN
                                                         KULTURA           KULTURA

Anna German przyszła na świat w Urgenczu 14 lutego 1936 roku. 

Zmarła w Warszawie 25 sierpnia 1982 roku. Była polską piosen-

karką o bardzo rzadkim głosie, którym był jej sopran liryco-spinto.

Bujne korzeni stany

Ojciec Anny German, Eugeniusz German, był księgowym,  

urodzonym w Łodzi, posiadającym ośmioro rodzeństwa. Korzenie  

rodziny są niemieckie, natomiast miejscem gdzie rodzina  

znalazła się pod koniec XVIII wieku była Ukraina, gdzie pradziadek  

Anny German założył wieś Nadzieżda (współcześnie Olgino –  

u wybrzeży Morza Azowskiego), tam też właśnie przyszedł na 

świat Friedrich Hormann, później pastor baptystów, który odebrał  

wykształcenie w Łodzi, w Seminarium Ewangelickim. To tam  

poślubił Anne Balach, ze związku przyszedł na świat syn Eugen. 

Rodzina po jego studiach zdecydowała sie powrócić na Ukrainę. 

Padł tam w roku 1929 ofiarą represji – skazany na 5 lat zesłania 

w rejon archangielski, gdzie zmarł w ciągu dwóch lat. Tymczasem  

Eugen podjął decyzję o ucieczce ze Związku Radzieckiego –  

wędrówka odbywała się między innymi przez Iran – tam poznał 

matkę Anny German. Ta z kolei wywodziła się z mennonitów  

holenderskich (z domu Martens), mianowicie z grupy społecznej  

sprowadzonej na terytoria rosyjskie przez carycę Katarzyne  

(w rodzinie byli też adwentyści dnia siódmego). Zamieszkiwali  

w Kubaniu. Rodzina Anny mówiła w języku fryzyjskim, ale i po  

niemiecku i rosyjsku – na przykład Irma German wykładała po wojnie 

język niemiecki we wrocławskiej Akademii Rolniczej, posługując  

się też językiem staroholenderskim.

Rodzinne migracje

Z kolei babka Anny German zamieszkała w Ferganie na  

terytorium Uzbekistanu – tam Irma, czyli jej córka, poznała swego 

małżonka. Następnie próbując uniknąć represji ze strony NKWD 

zamieszkali w Urgenczu – tam właśnie przyszła na świat Anna. 

Rodzina postawiła tam dom i zadomowiła się.  Później miejscem 

rodzinnym został Taszkent, gdzie bardzo młoda Anna cierpiała  

na chorobę zwaną durem rzekomym. Irma tymczasem zaszła  

w ciąże po raz drugi, nieszczęście spotkało wtedy jej męża aresz-

towanego i rozstrzelanego za rzekome szpiegostwo. Rodzinę  

wówczas wysiedlono z Fergany i zesłano do Kirgistanu. Urodził 

się wtedy Fryderyk, czyli brat Anny, jednak zmarł po dwóch latach. 

Dalsze losy były nie mniej burzliwe, ponieważ Irma w 1942 roku  

pobrała się z Hermanem Gernerem, który po wojnie używał  

nazwiska Henryk Krzeczkowski. Miała miejsce wtedy sytuacja,  

w której Irma zmieniła pierwszą literę nazwiska, z Gerner na  

Berner, utrzymując, że nigdy go nie spotkała.

Przyjazd do Polski

Czasem życiorysy Anny German podają błędnie, że jej  

ojczymem był oficer LWP (Ludowego Wojska Polskiego), który  

w czasie wojny zginął w walkach pod Lenino. Natomiast faktem 

jest, iż w 1946 roku, Irma, jako żona Polaka, złożyła dokumenty  

repatriacyjne. Wtedy to razem z córką i matką przyjechały do 

Polski. Początkowo zamieszkały w miejscowości Nowa Ruda.  

W 1949 przeniosły się do Wrocławia.

Geologia i podstwa piosenki

Anna German ukończyła podstawówkę, następnie wrocławskie  

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego.  

Następnie studiowała geologię na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Debiutowała piosenkarsko w 1960 roku. Zdobyła później II nagrodę 

w dniu polskim za utwór „Tak mi z tym źle” w 1963 roku – miał wtedy 

miejsce III Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie.

Piosenkę „Tańczące Eurydyki” German zaśpiewała na Festiwalu 

Piosenki w Opolu w  roku 1964 zdobywając drugą nagrodę. Wkrótce 

potem wykonała piosenkę „Zakwitnę różą”, co dało jej I nagrodę 

Podczas III Festiwalu Piosenki w Opolu w 1965 roku.

Zwiastuny wielkiej kariery przerywa wypadek

Rok 1966 był przełomowy dla Anny German. Podpisała wówczas 

ważny dla niej trzyletni kontrakt z włoską uznaną firmą fonograficzną 

CDI. W 1967 r. mogła dzięki temu zaśpiewać na XVII Festiwalu 

San Remo, a także następnie wystąpić na XV Festiwalu Piosenki 

Neapolitańskiej.

27.08.1967 roku doszło do strasznego wypadku, wypadku  

bardzio słynnego, który określił dalszy bieg życia Anny German. 

Włoch prowadzący samochód, w którym Anna German jechała,  

zasnął za kierownicą sportowego auta jadącego dość szybko.  

W efekcie samochód uderzył w kamienny mur, w miejscu które 

oddzielało autostradę od przydrożnego wzniesienia. Anna German 

wyleciała z samochodu przemierzając w powietrzu kilkanaście  

metrów. Na szczęście jakimś cudem piosenkarka przeżyła,  

natomiast dojście do zdrowia zajęło jej całe 3 lata, by mogła  

ponownie  zagościć na scenach w roku 1970.

Małżeństwo ze Zbigniewem Tucholskim

W tym trudnym czasie piosenkarka przeżyła niezwykle bolesne 

dochodzenie do zdrowia. Opiekował się Anną Zbigniew Tuchol-

ski.  Podtrzymywał Annę na duchu, a to z uwagi na poważny pro-

blem z kręgosłupem, który nie rokował najlepiej, a raczej oznaczał  

bardzo duże problemy z poruszaniem się. Anna German  

i Zbigniew Tucholski pobrali się. Ceremonia miała miejsce  

23 marca 1972 r. w Zakopanem. Ze związku Anny I Zbigniewa  

27 listopada 1975 r. urodził się syn Zbigniew junior. Ze względu  

na wymogi macierzyństwa Anna German na rok musiała zawiesić 

swoją działalność artystyczną.

Śmiertelny rak

Była połowa lat siedemdziesiątych. Doszło wtedy w życiu  

artystki do kolejnego dramatu, bowiem do wykrycia u German  

choroby nowotworowej. Będąc w zaawansowanym stadium  

choroby artystka oddawała cześć wierze i Bogu, komponując  

dające jej wiarę w sens psalmy i pieśni.

Po dwóch latach niestety przegrała. Walkę z nowotworem  

zwanym mięsakiem kości nie sposób było wygrać w tym czasie. 

Umarła w nocy 25 sierpnia/26 sierpnia 1982 roku.

Ciekawostki o Annie German

W celach artystycznych Anna German wykonywała utwory  

posługując się  aż siedmioma językami.

Piosenka Anny German „Nadzieja” została hymnem rosyjskich 

kosmonautów. O jej sławie w ZSRR świadczy fakt, iż imieniem  

Anny German nazwano nawet jeden z asteroidów.

Zaśpiewała na festiwalu włoskim w San Remo jako jedyna  

Polska w historii.

Na pół roku przed śmiercią Anna German zdecydowała się  

przyjąć chrzest w obrządku Adwentystów Dnia Siódmego.

Cytaty Anny German

„Być może gdzie indziej są ziemie piekniejsze i

noce gwiazdzistrze i ranki jasniejsze.

Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń i ptaki

w gałeziach spiewają weselej.

Być może gdzie indziej… lecz sercu jest

droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza.”

„Przy pianinie stoi czerwony jak mak wózek dziecinny… Czuję  

się dobrze i myślę, że ostatni akt odbędzie się szczęśliwie…”

„W kawiarence na rogu

każdej nocy jest koncert.

Zatrzymajcie się w progu,

Eurydyki tańczące.

Zanim świt pierwszy promień

rzuci smugą na ściany,

niech was tulą w ramionach

Orfeusze pijani.”
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SZEF IAB: POLSKIM FIRMOM GROZI 
ZDUBLOWANIE OBCIĄŻEŃ

Nowy "podatek" uderzy we wszystkich przedsiębiorców z całego 

łańcucha reklamowego. Pozornie może się wydawać, że nowa 

danina nie będzie dotyczyła wszystkich podmiotów działających 

na polskim rynku medialnym. Pogłębienie nierównego traktowania  

wszystkich przedsiębiorców jest jednak tylko kwestią czasu -  

pisze Włodzimierz Schmidt, prezes Związku Pracodawców Branży 

Internetowej IAB Polska i IAB Europe.

Pomysł nowej składki od przychodów reklamowych wzbudza 

obecnie wiele kontrowersji. Można by rzecz też, że jest więcej 

pytań niż odpowiedzi.

Wątpliwości całej branży medialnej budzi nagły tryb procedowania 

ustawy oraz termin wprowadzenia nowej daniny, w momencie 

gdy na forum Unii Europejskiej czy OECD trwają obecnie prace 

nad tak zwanym podatkiem cyfrowym. Pozornie propozycja nowej 

daniny wpisuje się w globalny trend przykręcania śruby globalnym 

gigantom, takim jak Facebook, Google czy Apple. W rzeczywistości 

ta bezprecedensowa sytuacja oznacza dublowanie rozwiązań, 

ponieważ polskie firmy mogą zostać obciążone rozwiązaniami 

przyjętymi na szczeblu międzynarodowym oraz krajowym. Warto 

zwrócić uwagę, że nowe obciążenie nie jest de facto podatkiem 

(sensu stricto), a "składką solidarnościową" na nadzwyczajny 

cel funduszowy. Jest to wytrych pozwalający wprowadzić nową  

daninę po rozpoczęciu nowego roku podatkowego. Prowadzi to 

do wniosku, że przyjęcie podatku cyfrowego na szczeblu unijnym 

nie spowoduje automatycznej konieczności zniwelowania "składki 

solidarnościowej".

Pozornie propozycja nowej daniny wpisuje się w globalny trend 

przykręcania śruby globalnym gigantom, takim jak Facebook,  

Google czy Apple. W rzeczywistości ta bezprecedensowa sytuacja  

oznacza dublowanie rozwiązań, ponieważ polskie firmy mogą  

zostać obciążone rozwiązaniami przyjętymi na szczeblu między-

narodowym oraz krajowym.

Nie mam złudzeń, że dodatkowe obciążenie nie zostanie  

zniesione wraz z końcem pandemii COVID-19. Używanie epidemii  

jako pretekstu do wprowadzenia kolejnej, wyjątkowo dotkliwej  

i trwałej daniny solidarnościowej to kolejny zabójczy cios nie tylko 

dla mediów, które ponoszą dotkliwe straty spowodowane kryzysem  

pandemicznym oraz wynikającym z tego odpływem reklamo- 

dawców. Nowy "podatek" uderzy we wszystkich przedsiębiorców  

z całego łańcucha reklamowego. Pozornie może się wydawać, 

że nowa danina nie będzie dotyczyła wszystkich podmiotów  

działających na polskim rynku medialnym. Pogłębienie nierównego 

traktowania wszystkich przedsiębiorców jest jednak tylko kwestią  

czasu. 

Koronawirus dusi wszystkie gałęzie gospodarki od blisko roku, 

a nowy "podatek" jeszcze mocniej zaciska pętle na szyi przedsię-

biorców. Jedno bankructwo będzie powodowało kilka kolejnych,  

na zasadzie reakcji łańcuchowej.

Przychody z reklam pozwalają na finansowanie nie tylko  

jakościowego i rzetelnego dziennikarstwa, ale szeregu inwestycji  

w innowacje i cyfryzację. Państwo pośrednio zakręci kurek  

z pieniędzmi dla kampusów technologicznych, startupów, firm  

pracujących nad innowacjami technologicznymi.

O powyższym już wiele napisano, są jednak jeszcze dwa aspekty, 

których dotąd nikt nie zauważył. Premier Morawiecki podkreślał 

wielokrotnie, że cyfryzacja i budowanie innowacyjnej gospodarki, 

również poprzez wspieranie ekosystemy start-upów, jest priory-

tetem działań obecnego rządu. Tymczasem deklaracje nie mają 

pokrycia w rzeczywistości. Rząd rzuca kłody pod nogi małym  

i średnim przedsiębiorcom, którzy są aktywni i odnoszą ogromne 

sukcesy na arenie międzynarodowej. Dobrym przykładem są 

polskie firmy z obszaru reklamy programmatic, czyli zautomaty-

zowanego systemu zakupu i sprzedaży powierzchni reklamowej w 

internecie. Można by wymienić tutaj kilka firm, które nie są po-

wszechnie znane, jednak w swojej domenie odnoszą międzyna-

rodowe sukcesy na miarę "Wiedźmina". 

Jest to niedoceniony sukces eksportowy Polski, który zostanie 

zniszczony w momencie wprowadzenia kolejnego finansowego 

obciążenia, ponieważ na tych firmach odbije się nowa składka 

i znacząco pogorszy ich sytuację konkurencyjną w stosunku do 

firm zagranicznych. Polskie firmy nie mając szans w konkurencji  

z zagranicznymi podmiotami w najlepszym wypadku zamrożą  

dalszą ekspansję. W najbardziej realnym scenariuszu będą musiały 

zwinąć żagle i wiele świetnie prosperujących obecnie biznesów  

po prostu będzie musiała zamknąć działalność, lub przenieść swoje 

siedziby poza Polskę.

Przychody z reklam pozwalają na finansowanie nie tylko  

jakościowego i rzetelnego dziennikarstwa, ale szeregu inwestycji  

w innowacje i cyfryzację. Państwo pośrednio zakręci kurek  

z pieniędzmi dla kampusów technologicznych, startupów, firm  

pracujących nad innowacjami technologicznymi.  Polska cyfrowa 

jest już i tak od lat w ogonie Europy, a zaproponowana danina 

sprawi, że dalszy jej rozwój nie tylko stanie w miejscu, ale zrobimy 

kilka kroków w tył.

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym  

i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 r. działa jako Związek  

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród około  

230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale inter-

netowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne  

i reklamodawcy. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości 

IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków.

INFLACJA ZNÓW WYŻSZA. ODCZUWAMY  
SKUTKI OPŁATY CUKROWEJ I "MAŁPKOWEJ"?
W styczniu inflacja w Polsce wyniosła 2,7 proc. Ceny znów 

zaczęły szybciej rosnąć po tym jak wskaźnik inflacji między  

listopadem a grudniem spadł z 3 proc. do 2,4 proc. Jak podaje 

GUS, w zeszłym miesiącu żywność kosztowała 1,3 proc. więcej 

niż rok wcześniej, a utrzymanie mieszkania podrożało o 6,4 proc. 

Potaniał transport o 3,7 proc.

W styczniu ceny były o 1,2 proc. wyższe niż w grudniu. Tak 

duży wzrost inflacji w skali miesiąca po raz ostatni zanotowaliśmy  

10 lat temu. Liczby podane dziś przez GUS zaskoczyły ekono- 

mistów, którzy spodziewali się inflacji rocznej na poziomie 2,4 proc., 

a miesięcznej - niespełna 1-procentowej.

Żywność znów droższa. Przez poprzednich osiem miesięcy 

tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych systema- 

tycznie malało. W grudniu 2020 roku artykuły spożywcze były  

tylko o 0,8 proc. droższe niż rok wcześniej. Jednak w styczniu  

ten wskaźnik wzrósł do 1,3 proc. Co więcej, ceny żywności w samym 

 tylko zeszłym miesiącu były wyższe niż w grudniu o 1,6 proc.

W pierwszych dniach stycznia niektóre artykuły spożywcze 

podrożały z powodu wprowadzanych opłat cukrowej i "małpkowej". 

Cena butelki słodzonego napoju gazowanego z kofeiną wrosła  

w niektórych sklepach nawet o kilka złotych. Jeszcze przed  

wejściem w życie przepisów o podatku cukrowym branża  

przewidywała, że niektóre produkty mogą podrożeć o 40 proc.  

Te zapowiedzi sprawdziły się.

Złe prognozy. Potwierdza się opinia wielu ekonomistów,  

że grudniowy spadek inflacji był "łapaniem oddechu" przed  

tegoroczną falą podwyżek cen. Powodów ciągle wysokiej inflacji w 

Polsce należy upatrywać w dużej skali świadczeń socjalnych  

wprowadzonych jeszcze przed wybuchem pandemii oraz  

w znaczących wydatkach państwa ponoszonych w ramach działań 

antykryzysowych.

W skali całej gospodarki inflację podsycać będą także: podatek  

handlowy i 7-procentowa podwyżka płacy minimalnej. Wielu  

ekonomistów obawia się również, że na drożyznę w Polsce  

w 2021 roku może wpływać osłabienie złotego, które przełoży  

się na wzrost kosztów importu.

Jest też przesądzone, że w tym roku na inflację łagodząco  

nie będą wpływać ceny paliw. Jesteśmy świadkami skoku cen 

ropy naftowej na rynkach światowych. Wraz z powrotem globalnej 

gospodarki na ścieżkę wzrostu rosnąć będzie popyt na paliwa, 

przy wciąż ograniczonej podaży surowca ze względu na politykę 

OPEC. Dodatkowo, od stycznia podnoszone są w Polsce ceny 

energii elektrycznej. Wyższe będą też ceny gazu.

Słabo wypadamy na tle UE. Inflacja w Polsce jest zbliżona do 

wskaźników notowanych w kilku innych krajach Europy Środkowo- 

Wschodniej. W Rumunii wzrost cen jest 3-procentowy, na  

Węgrzech wynosi 2,7 proc., a w Czechach - 2,2 proc.

W Europie Zachodniej inflacja od dawna jest dużo mniejsza  

niż u nas. W Niemczech w styczniu ceny poszły w górę o 1 proc.,  

a w Hiszpanii tylko o 0,5 proc. W wielu krajach notowana jest  

deflacja - w Szwajcarii ceny spadły o 0,5 proc. Według prognoz 

Komisji Europejskiej, inflacja w całej UE w tym roku wyniesie  

średnio 1,5 proc, zaś w strefie euro 1,4 proc.
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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

Vita Care Home Health AgencyVita 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:  215-953-9225215-953-9225
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