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Wiadomości z kraju

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

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
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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



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 August 6, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 3

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRACY W TRANSPORCIE  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Wymagane posiadanie prawo jazdy
Kierowcy z doswiadczeniem przy  

zatrudnieniu otrzymuja  
DODATKOWY BONUS

Dowolne godziny pracy
TELEFON: JAY 267-615-7914


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

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. #________________________________________________________

 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

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”: FORD POSZUKUJE MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO  

z duzym poswiadczeniem
Wymagana znajomosc jezyka angileskie-

go oraz praca z komputerem
WYNAGRODZENIE: $ 75,000 na rok

DOGODNE WARUNKI PRACY
Telefon: 215-869-7767


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

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
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NIEDZIELSKI O NOWYCH 
OBOSTRZENIACH.  

WYZNACZYŁ JASNĄ GRANICĘ

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji 
prasowej w Białymstoku zdradził, jaka będzie strategia 
rządu dotycząca wprowadzania obostrzeń jeśli w Pol-
sce nadal przybywać będzie zakażeń. Mówił również 
o działaniach rządu wymierzonych w agresję ze strony 
antyszczepionkowców.

Minister zdrowia mówił m.in. o tym jak rząd będzie 
reagował na rosnącą liczbę przypadków koronawiru-
sa i jaka będzie strategia wprowadzania ewentualnych 
obostrzeń. – W pierwszej kolejności obostrzeniami będą 
objęte tereny o najniższym poziomie wyszczepienia. Do 
poziomu poniżej 1000 zakażeń na dobę nie będziemy 
wprowadzali obostrzeń – poinformował.

Niedzielski wskazał, że obecnie terenami, które są 
najsłabiej wszczepione są województwa podkarpackie, 
lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Podkreślił, że 
od odpowiedzialności mieszkańców tych regionów zależy 
powodzenie gospodarcze ich regionów.

Szef resortu zdrowia zaznaczył również, że sytuacja 
epidemiczna systematycznie się pogarsza. – Jesteśmy 
w takim punkcie czasu, gdzie liczba zakażeń już zdecy-
dowanie rośnie. Proszę zwrócić uwagę, że z tygodnia na 
tydzień mamy już te dynamiki wzrostowe rzędu powyżej 
20 procent i tej tendencji prawdopodobnie nic na razie 
nie odwróci. Musimy się liczyć z tym, że w kolejnych 
tygodniach, szczególnie pod koniec sierpnia, a potem 
oczywiście wchodząc we wrzesień, będziemy mieli do 
czynienia z przyspieszeniem – stwierdził.

Nowe obostrzenia. Niedzielski o atakach antyszcze-
pionkowców

– Do tej pory patrzyłem na to w taki sposób, że taki 
jest "urok" bycia ministrem zdrowia w dobie pandemii, 
że koncentruje się na sobie uwagę tych, którzy mają inny 
punkt widzenia. Teraz uważam, że przekroczyliśmy pewną 
fundamentalną granice, gdzie działalność tych środowisk 
nie jest już tylko zagrożeniem dla ministra zdrowia, ale 
jest zagrożeniem dla polskiej państwowości – mówił Adam 
Niedzielski podczas konferencji prasowej w Białymstoku.

Minister zwrócił się również bezpośrednio do interne-
towych hejterów, którzy obrażają i grożą w sieci osobom 
zaangażowanym w walkę z pandemią. – Będziemy prowa-
dzili monitoring tego, co się dzieje w internecie i zwracam 
tutaj osób tzw. „anonimowych”, że nie jesteście anonimowi, 
że skargi, które będą składane pozwalają identyfikować 
wasze adresy IP i  do was docierać – powiedział.

Nowe obostrzenia. Prof. Flisiak do antyszczepionkow-
ców: Zobaczymy się tutaj jesienią

Podczas konferencji głos zabrał również prof. Robert 
Flisiak z białostockiej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepato-
logii. On również zwrócił się bezpośrednio do osób, które 
nie chcą się szczepić.

– Zapraszam wszystkich niezaszczepionych do nas, bo 
dla nich jest ten budynek. Jesienią zapewne się spotkamy 
tutaj i niestety do tego czasu nie uda się panu ministrowi, 
pomimo najszczerszych chęci, poprawić warunków ho-
spitalizacji, w jakich będziecie, aczkolwiek personel zrobi 
wszystko żebyście wyzdrowieli i żebyście mogli wrócić do 
funkcjonowania w społeczeństwie – powiedział.

TOKIO 2020. KOLEJNE MEDALE POLAKÓW. 
JEST REAKCJA ANDRZEJA DUDY

Patryk Dobek zdobył brązowy medal w biegu na 800 
metrów podczas igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Sukcesy 
odnieśli również polscy młociarze. W sieci pojawiły się 
pierwsze gratulacje. Złożył je m.in. prezydent Andrzej 
Duda i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polska reprezentacja olimpijska zdobyła kolejny medal. 
Brąz wywalczył Patryk Dobek w biegu na 800 metrów.

"Po pierwszym okrążeniu Patryk Dobek zajmował czwar-
tą lokatę. Bieg nie toczył się tym razem w niesamowitym 
tempie, najlepsi uzyskali czasy powyżej minuty i 45 se-
kund" – relacjonował portal SportoweFakty.pl.

Andrzej Duda pogratulował Patrykowi Dobkowi
W sieci zawrzało. Gratulacje polskiemu lekkoatlecie 

składają kibice, a także politycy.
"Patryk Dobek z brązowym medalem w biegu na dystan-

sie na 800m! Kolejny piękny dzień dla Polski w Tokio. Brawo! 
Dziękujemy! Gratulacje!" – napisał prezydent Andrzej Duda.

Wpis zamieścił również Władysław Kosiniak-Kamysz: "Co 
za wyścig Patryka Dobka! Brąz dla Polaka w biegu na 800 m. 
Wielkie brawa. Kolejny dobry dzień polskich lekkoatletów".

Sukces w rzucie młotem
Tego samego dnia polscy sportowcy zdobyli kolejne 

dwa medale, udowadniając, że Polacy są mistrzami w 
rzucie młotem.

Wybornie rozpoczął konkurs Wojciech Nowicki. Rzucił na 
odległość 81 metrów i 18 centymetrów. W drugim podejściu 
było jeszcze lepiej – 81,72. Natomiast w trzeciej kolejce 
poprawił rekord życiowy na 82,52, zdobywając złoty medal.

Spisał się również Paweł Fajdek. Na półmetku, cztero-
krotnego mistrza świata wciąż nie było w czołowej trójce – 
zajmował piątą lokatę. W piątej kolejce Fajdek rzucił 81,53 
metra i awansował na drugie miejsce. Ostatecznie był trzeci.

Gratulacje polskim młociarzom w mediach społeczno-
ściowych złożył m.in. prezydent Andrzej Duda.

"Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek! Dwa kolejne medale 
dla Polski – złoto i brąz! Panowie, szacunek! Brawo! Brawo! 
Brawo! Gratulujemy i dziękujemy! Jesteście wspaniali!" – 
napisał Duda.

Od jakiegoś czasu internauci śledzą, jak szybko pojawiają się 
gratulacje prezydenta dla polskich sportowców. Słowa uznania 
ze strony Andrzeja Dudy pojawiły się ze znacznym opóźnieniem 
w przypadku Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar-Hill, które 
zdobyły srebrny medal olimpijski w żeglarskiej klasie 470. Tak 
samo było po srebrnym medalu wioślarek z Katarzyną Zillmann 
w składzie. Niektórzy wskazują na to, że Ogar-Hill i Zillmann 
są lesbijkami, które nie ukrywają swojej orientacji.

SZCZEPIENIA NA COVID-19. KURATOR 
OŚWIATY BARBARA NOWAK GRZMI: 

TO DOPROWADZI DO WOJNY POLSKO-
POLSKIEJ

– W interesie bezpieczeństwa w szkole nauczy-
ciele powinni się zaszczepić, ale jestem przeciwna 
przymusom – oznajmiła małopolska kurator oświaty 
Barbara Nowak. Odnosząc się do szczepień uczniów, 
podkreśliła, że powinna być to wyłącznie decyzja ro-
dziców. Skrytykowała też pomysł, by akcje szczepień 
uczniów prowadzić na terenie szkół. – Mam obawy, 
że wcielenie takiego pomysłu w życie doprowadzi do 
wojny polsko-polskiej, a nie chcę, by taka przetoczyła 
się przez szkołę – stwierdziła.

Zespół ekspertów Polskiej Akademii Nauk (PAN) za-
brał w tym tygodniu głos w sprawie szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2. Zdaniem naukowców trzeba pilnie rozważyć 
obowiązkowe szczepienia w wybranych grupach w celu sku-
tecznego ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. 
Według ekspertów PAN warto rozważyć taki obowiązek nie 
tylko wśród medyków, ale też m.in. wśród nauczycieli i grup 
bezpośrednio kontaktujących się z innymi, np. listonoszy 
czy fryzjerów. Zalecenie obowiązku szczepień dla tych grup 
zawodowych wydała także Rada Medyczna przy premierze.

– Jestem wolnościowcem, nauczycielem, który bardzo 
marzył o wolnej Polsce. Rozpoczęłam pracę w szkole w 
stanie wojennym, w 1982 r. Uważam, że w interesie bez-
pieczeństwa w szkole nauczyciele powinni się zaszczepić, 
ale jestem przeciwna przymusom – powiedziała PAP 
małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

Jej zdaniem "nie brakuje sytuacji, które powodują 
niepewność w zawodzie", a wprowadzenie obowiązku 
szczepień może spotęgować braki kadrowe w oświacie.

– Rekomendacje takiego obowiązku, a potem jego 
wprowadzanie, może powodować nerwy. Naciski mogą 
spowodować odejścia np. na wcześniejszą emeryturę. 
Wtedy będziemy mieli poważny problem – oceniła ma-
łopolska kurator, zwracając uwagę, że nauczyciele to 
starzejąca się grupa zawodowa i pojawiają się braki kadr 
w zależności od przedmiotu i regionu.

Podkreśliła, że nauczyciele wywalczyli sobie przywilej 
otrzymania szczepień już na początku Narodowego Progra-
mu Szczepień. Na szczepienia mogli się zgłaszać od lutego.

- Wielu się już zaszczepiło. W Krakowie większość 
jest zaszczepionych, ale są regiony, gdzie na całą szkołę 
zaszczepiło się tylko kilkoro nauczycieli - powiedziała 
małopolska kurator.

Przeczytaj również: Kurator Nowak o protestach Strajku 
Kobiet: dzieci były częstowane alkoholem i narkotykami

Barbara Nowak kategorycznie sprzeciwia się obowiązko-
wi szczepień uczniów. Uważa, że decyzja o tym powinna 
należeć wyłącznie do rodziców.

– Jeżeli są argumenty naukowe na to, że szczepionka 
dla dzieci jest bezpieczna, to zgadzam się, że można 
dzieci szczepić. Ale decyzję o tym powinny podjąć tylko 
i wyłącznie rodzice, a nie jakieś zewnętrzne gremium. 
Wierzę w mądrość rodziców. Rozumiem też, jeśli mają 
różnego rodzaju wątpliwości – powiedziała kurator.

Nowak skrytykowała także pomysł, by akcje szczepień 
uczniów prowadzić na terenie szkół. – Absolutnie się z tym 
nie zgadzam. Mam obawy, że wcielenie takiego pomysłu 
w życie doprowadzi do wojny polsko-polskiej, a nie chcę, 
by taka przetoczyła się przez szkołę – powiedziała kurator, 
zaznaczając, że "szkoła potrzebuje spokoju".

Szczepienia na COVID-19 wśród nauczycieli. Statystyki
Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że zaszczepiło 

się ok. 70 proc. nauczycieli. Dwie dawki preparatu przy-
jęło ponad 474 tys. pracowników systemu oświaty, a na 
uczelniach – ponad 67 tys. osób. W tych liczbach nie ma 
nauczycieli, którzy szczepili się indywidualnie w ramach 
szczepień populacyjnych.

Barbara Nowak zaapelowała, aby stwarzać warunki 
i atmosferę sprzyjające komfortowi nauczycieli i za-
znaczyła, że konieczne są nowe regulacje płacowe. 
Potrzebne są zwłaszcza – w ocenie kurator – zachęty 
dla młodych, nauczycieli, którzy zarabiają bardzo mało 
na początku ścieżki zawodowej. Docenienie finansowe 
należy się tej grupie zawodowej, zwłaszcza że – jak 
mówiła kurator – bardzo dobrze poradziła sobie w czasie 
pandemii, szybko przystosowując się do nowych metod 
i narzędzi nauczania.

Z danych resortu zdrowia wynika, że Polsce wykonano 
ponad 34,4 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli 
preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczo-
nych w UE szczepionek, jest ponad 17,4 mln osób. Pierwszą 
dawkę przyjęło ponad 18,3 mln osób.
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JAN BRZECHWA

Jan Brzechwa (właściwie Jan Lesman) urodził się 15 
sierpnia 1900 roku na Podolu. Jego ojciec był inżynierem 
pracującym na kolei, matka uczyła języka francuskiego. Już 
jako osiemnastolatek pod pseudonimem Szerszeń pisywał 
teksty satyryczne dla kabaretów warszawskich.

W książce O poetach i pisarzach inaczej Jolanta Borkow-
ska tak opisuje pierwsze próby poetyckie Jana: "Bohaterką 
pierwszego wiersza, jaki napisał, była siostra. Dostał wtedy 
od niej pierwsze honorarium autorskie - 50 kopiejek - żeby 
wiersza nikomu nie pokazywał. Kupił za to 10 ciastek i pióro 
do pisania nowych wierszy".

Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął specja-
lizację w prawie autorskim i po latach stał się jednym z 
najlepszych znawców tego prawa w Europie. Nie porzucił 
jednak pisania wierszy, choć surowo skrytykował je inny 
znany poeta Bolesław Leśmian, jego kuzyn. To właśnie on 
wymyślił pseudonim Brzechwa. Dopiero wiersze dla dzieci 
uznał Leśmian za całkiem dobre i oryginalne. Zachęcony tą 
opinią Brzechwa napisał Kaczkę Dziwaczkę. I tak się zaczęło.

Pierwszy zbiór wierszy dla dzieci Tańcowała igła z nitką 
wydał w 1937 roku. W okresie II wojny światowej mieszkał 
w Warszawie. Kontynuował twórczość dla dzieci. Powstałe 
wówczas utwory opublikował po zakończeniu wojny.

Po 1948 r. nie podejmował pracy zawodowej w zawodzie 
adwokata, poświęcając się wyłącznie twórczości literackiej. 
Pisał przede wszystkim utwory dla dzieci, a także satyry, 
prozę oraz wiersze liryczne.

Czekam dzisiaj na ciebie. Czy ty wiesz, co to znaczy
Na ciebie, miła, czekać, jak ja - nadaremnie?
Nie ma gorszego smutku i większej rozpaczy,
I męki, co jak płomień przepływa przeze mnie.
Minuty i sekundy oczy moje liczą.
Jest ich wiele. Godzina mija za godziną.
A ja czekam i serce zatruwam goryczą.
I łzy niepowstrzymanie po twarzy mi płyną.
                                                   Oczekiwanie

Antoni Marianowicz wspomina Brzechwę jako mężczy-
znę niezwykle eleganckiego, pogodnego i dowcipnego, 
który szybko wydawał zarobione pieniądze. Nie myślał 
jednak wyłącznie o sobie. Ubogim, początkującym poetom, 
proponował współpracę - dyktował im swoje wiersze, oni 
przepisywali je na maszynie, a honorarium dzielono na pół.

Na pytanie, dlaczego został pisarzem, Jan Brzechwa od-
powiadał: "Bo miałem ładny charakter pisma". Całe bruliony 
zapisywał swym pięknym, równym pismem. Wszystko pisał 
ręcznie, wiecznym piórem. Maszynę do pisania uważał za 
bezduszny przedmiot.

Panicznie bał się niemowląt i małych dzieci, ale doskonale 
radził sobie z dziećmi nieco starszymi. O poezji dziecięcej 
mówił: "Pisząc te wiersze sięgam pamięcią do mojego 
dzieciństwa i staram się przypomnieć sobie, jak wtedy wi-
działem świat. [...] Piszę te wiersze z pozycji dziecka. Tak 
jak dziecko pisałoby je dla dorosłych".

To właśnie wiersze dla dzieci przyniosły mu zasłużoną 
sławę. "Lepiej być pierwszym bajkopisarzem niż utonąć w 

tłumie poetów" - mawiał Brzechwa.
Jego wiersze pozbawione były dydaktyki, wprowadzały 

żartobliwy nastrój, opierały się na zaskakujących skojarze-
niach, dowcipie sytuacyjnym czy znanych porzekadłach.

Świnia porzucona przez bociana, który planuje odlot do 
ciepłych krajów, nie szczędzi mu wymówek:

Wtem wpadła świnia zirytowana.
To w błocie byłam dobra dla pana?
W błocie, w kałuży i nawet w bagnie
a teraz pan mnie porzucić pragnie?
Niech pan pomyśli co pan wyczynia?
Odrzecze bocian, wiem, jestem świnia!
Kto z kim przestaje, takim się staje.
Rzekł. I odleciał w dalekie kraje.
                             Kto z kim przestaje

Bohaterowie utworów Brzechwy to zwierzęta domowe 
(kaczki, kury), zwierzęta leśne (jeż, lis, sroka) i owady 
(biedronka, żuk, mucha).

W świecie zwierząt dopatrzyć się można ludzkich cech, 
tak więc pająk jest podstępny, sowa - mądra, sroka kłamie 
jak najęta, a lis jest chytry:

Znano różne w świecie lisy:
Był więc lis Ancymon Łysy,
Pospolity lisek rudy, pełen sprytu i obłudy.
Lis niebieski, wielki sknera.
Zezowaty lis - przechera...
  Szelmostwa Lisa Witalisa

W wierszach Brzechwy pojawiają się też baśniowe stwory, 
takie jak smoki, krasnoludki czy całkowicie nierealny... Ciaptak.

Siedzi Ciaptak na dachu
I wszystkim napędza strachu.
Ludzie patrzą, brednie plotą,
Bo żaden z nich nie wie, co to.
- Widzieliście Ciaptaka?
Czy to jest odmiana ptaka?
Czy może roślina taka?
Czy może garnek, czy bania?
Czy może głowa barania?
 
Nie brakuje też fantastycznych miejsc, istniejących tylko 

w wyobraźni autora:
Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach,
Widziano także osła,
Którego mrówka niosła,
Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka,
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,
Uczone są łososie
W pomidorowym sosie
I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry,
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko... wysp tych nie ma.

Jego trzytomowy cykl o przygodach Pana Kleksa należy 
do żelaznego repertuaru utworów dla dzieci.

Brzechwa tak mówił o panu Kleksie: "Napisałem tę po-
wieść, gdyż ogromnie lubię opowieści fantastyczne i pisząc 
je, sam bawię się znakomicie". Pan Kleks potrafił wiele - 
siadał na krześle, którego nie było, do kieszeni surduta 
chował zapaloną świecę, przyrządzał znakomite potrawy 
z kolorowych farb, umiał załatać dziury w serze.

Sam poeta tak opowiadał o sztuce pisania dla najmłod-
szych: "Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki malowniczy 

most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie 
przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej 
poezji, do literatury klasycznej".

Jego wiersze łatwo wpadają w ucho i nie zapomina się ich 
nawet po latach. Często tworzył tzw. łamacze języka typu.:

Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza, wtedy szynka 
będzie lepsza.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrze-
szyn z tego słynie. W wierszach, takich jak Samochwała, Leń, 
Skarżypyta, Dwie gaduły żartobliwie wytykał ludzkie słabości:

Samochwała w kącie stała
I wciąż tak opowiadała:
- Zdolna jestem niesłychanie,
Najpiękniejsze mam ubranie,
Moja buzia tryska zdrowiem,
Jak coś powiem, to już powiem. 

Ukazując ujemne cechy charakteru, autor chciał, żebyśmy 
pozbyli się złych skłonności i przyzwyczajeń. Takie pragnienie 
znajdziemy w wierszu Na straganie:

A kapusta rzecze smutnie:
"Moi drodzy, po co kłótnie,
Po co wasze swary głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!"
"A to feler" -
Westchnął seler. 

Brzechwa cenił sobie koleżeńskość i przyjaźń, a jego 
bohaterowie byli dobrymi kompanami na całe życie.

"Przyjaciela chciałem mieć,
Co to w doli i w niedoli,
Więc z nim zjadłem beczkę soli..."
                              Śledź i dorsz 

Nazywano go czasem "poetą kulinarnym", bo często pisał o 
jedzeniu. Oto Brzechwy świąteczny przepis na karpia w szarym 
sosie po polsku, podany w Obserwatorium gastronomicznym:

Gdy się karpia już opluska,
Gdy jest z niego zdjęta łuska,
Trzeba, jeśli czas pozwoli,
Trzymać go godzinę w soli.
Potem, jak to każdy przyzna,
Nieodzowna jest włoszczyzna,
Robi się z niej wrzący wywar,
By na rybę wpływ swój wywarł. 

Kiedy nie dostawał na czas obiadu, powiadał: "Trudno, 
poczytam sobie książkę kucharską" - wspominała Janina 
Brzechwa. Zamiłowanie poety do dobrego jedzenia nie 
pozostało bez wpływu na jego zdrowie. W latach sześćdzie-
siątych zaczął chorować na serce. Powoli przyzwyczajał się 
do tego, co nieuchronne. Napisał wtedy:

Czas już zacząć umierać z humorem,
Niepotrzebnie tak na mnie patrzycie.
Świat, moi mili, nie kończy się przecie
Na jednym człowieku.
Dla niego owszem, na pewno,
Lecz każde dzisiejsze życie
Urwać się musi jak moje przed
Końcem jednego wieku.
                             Ostatnia młodość 
 
Zmarł 2 lipca 1966 roku. Jeden z jego przyjaciół powiedział 

nad grobem: "Jest rzeczą wiadomą, że nigdy nie wyrządził 
nikomu bólu i nikt nigdy nie żywił do niego żalu. Dopiero 
teraz, opuszczając nas, sprawił żal i ból głęboki".

Teksty Jana Brzechwy są wiecznie żywe. Uczą, bawią i 
wzruszają kolejne pokolenia. Kiedy więc będzie nam smutno 
przenieśmy się w pełen humoru świat wyobraźni "profesora 
serdecznego uśmiechu"

KULTURAKULTURA
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PIWO ZA MOCNO ZALEWA POLAKÓW? 
PRODUCENCI BRONIĄ SIĘ I MÓWIĄ O 

ATAKU NA ICH INTERESY 
Raport Instytutu Jagiellońskiego pokazuje, że kochamy 

piwo. Naszą miłość do niego okazujemy w najwyższym 
w Europie spożyciu. Każdy pijący Polak w wieku powyżej 
15 lat wypija 136 litrów piwa rocznie. Daje to 272 puszki 
i ponad 5 kilogramów etanolu.

Instytut Jagielloński przeanalizował w swoim raporcie 
ewolucje modelu spożycia alkoholu w Polsce. Badacze 
zwrócili w nim uwagę, że w piwie też jest alkohol etylowy, 
który jest składnikiem wszystkich innych rodzajów napojów 
alkoholowych.

Autorzy raportu przypominają, że każdy alkohol spo-
żywany nadmiernie, bez względu na formę podania, 
jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, ale także generuje 
ogromne koszty społeczne i ekonomiczne.

Raport dowodzi, że "piwo odpowiedzialne jest za wzrost 
spożycia etanolu przez Polaków". Autorzy dokumentu idą 
nawet dalej pisząc o tym, że "Polacy piją piwo ryzykownie 
i szkodliwie; piją piwo niskiej jakości, tanie i mocne".

W ocenie badaczy piwo jest w Polsce napojem inicjacji 
alkoholowej. Kiedy młodzi rodacy zaczynają pić alkohol? 
Okazuje się, że już w wieku 12-13 lat. Kiedy mają mniej 
niż 18 mają za sobą "regularne epizody silnego upicia. 
Najczęściej sięgają po piwo".

Do takiego rozpijania Polaków ma się przyczyniać 
również przekonanie, że piwo nie jest alkoholem.

"Szczególnie przemysł piwny, wkłada wiele wysiłku, 
aby tworzyć wokół spożycia alkoholu aurę atrakcyjności i 
rozrywki, ukrywając, zresztą bardzo skutecznie, wszelkie 
negatywne aspekty picia - czytamy w raporcie.

Przeciwko tym twierdzeniom zaprotestowali przedstawi-
ciele trzech organizacji sektora piwowarskiego. W swoim 
stanowisku przekonują, że raport jest pełen manipulacji 
i przekłamań, a zleceniodawcą raportu Instytutu Jagiel-
lońskiego jest Związek Pracodawców Polski Przemysł 
Spirytusowy.

Producenci piwa w swoim stanowisku twierdzą, że ra-
port "jest kolejną odsłoną realizowanej od kilku lat przez 
przemysł spirytusowy kampanii wymierzonej przeciwko 
branży piwowarskiej, mającej na celu zmianę modelu 
konsumpcji alkoholu w Polsce i powrót do czasów, gdy 
w naszym kraju dominowało spożycie wódki."

Przekonują również, że nieprawdą jest twierdzenie, 
że Polacy piją głównie „tanie i mocne piwa”. Piwowa-
rzy przekonują, że jest wręcz odwrotnie sprzedaż piw 
mocnych od wielu lat spada i obecnie to zaledwie kilka 
procent rynku.

Inflacja w lipcu po raz 
pierwszy od dekady wy-
niosła 5 proc. Najnowsze 
dane zaskoczyły, ale czy 
zrobiły wrażenie na RPP? 
Galopujące ceny mogą 
nieco przyspieszyć pod-
wyżkę stóp procentowych. 
Do tej pory bank centralny 
był niewzruszony. Ekono-
miści ostrzegają: galopada 
cen może narastać.

Najnowsze dane o in-
flacji w Polsce okazały się 
sporym zaskoczeniem. 
Ceny w lipcu były średnio 
o 5 proc. wyższe w porów-
naniu z lipcem ubiegłego roku - podał w piątek Główny 
Urząd Statystyczny.

Inflacja nie tylko przebiła oczekiwania ekonomistów, 
którzy spodziewali się odczytu w okolicach 4,7 proc., ale też 
okazała się najwyższa od maja 2011 roku, czyli od dekady.

Z kolei wzrost cen powyżej 5 proc. w skali roku ostatni 
raz widzieliśmy dwadzieścia lat temu, w 2001 roku. I wiele 
wskazuje na to, że możemy zobaczyć go ponownie w ko-
lejnych miesiącach. Zdaniem ekonomistów, poziom 5 proc. 
nie wyznacza bowiem maksymalnej inflacji w tym roku.

Do najnowszych danych o inflacji odniósł się na Twitte-
rze Donald Tusk, a temat "drożyzny" staje się dla rządu 
problemem politycznym. Sam premier Morawiecki także 
piątek przyznał, że podwyżka cen przyjmuje już "niepo-
kojący" rozmiar.

O to, aby ceny w Polsce nie rosły zbyt szybko, powinien 
dbać Narodowy Bank Polski. Prawie zerowe stopy procen-
towe, jakie mamy obecnie w Polsce, cieszą spłacających 
kredyty, gdyż obniżają wysokość raty. Ale jednocześnie 
mogą napędzać wzrost cen w kraju.

Banki centralne w Czechach i na Węgrzech, aby walczyć 
z inflacją, podnoszą stopy procentowe. Nasuwa się pytanie, 
dlaczego NBP zwleka z taką decyzją, mimo że inflacja w 
Polsce od kilku miesięcy jest znacznie powyżej poziomu 3,5 
proc., czyli górnej granicy odchylenia od celu inflacyjnego, 
jaki wyznaczył sam NBP?

Po pierwsze, jak powiedział w lipcu prezes banku central-
nego Adama Glapiński, NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej 
nie powinny się spieszyć się z podwyżką stóp. Stopy zo-
stały obniżone prawie do zera, aby walczyć z kryzysem i 
pobudzić gospodarkę. Zdaniem Gapińskiego, nie można 
zakłócać postpandemicznego ożywienia.

Co więcej, po majowym odczycie, który pokazał 4,7 
proc. w skali roku szef banku centralnego stwierdził, 
że szczyt inflacji mamy już za sobą. Taki pogląd mógł 
nawet wydawać się słuszny po czerwcowych danych, 
które pokazały 4,4 proc. w skali roku. Jednak w lipcu 
inflacja zaskoczyła.

"Zadowolenie RPP ze spadku czerwcowego przedwcze-
sne. Przed nami presja kosztowa i popytowa, w warunkach, 
kiedy PKB oparte na konsumpcji, a inwestycje słabe od lat, 
to recepta na długi okres podwyższonej inflacji” – napisali 
na Twitterze ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Aby pokazać, jak rosną ceny, na które bank centralny 
ma wpływ, NBP wylicza wskaźnik inflacji bazowej, z wy-
łączeniem cen żywności i energii. Jednak inflacja bazowa 
również jest podwyższona. W czerwcu wyniosła 3,5 proc. w 
skali roku, a w lipcu – jak prognozują ekonomiści – wyniesie 
3,6-3,7 proc. (dane za lipiec poznamy w połowie sierpnia).

Co zrobi RPP?
Czy zaskakująco wysoki odczyt inflacji w lipcu zrobi na 

Radzie Polityki Pieniężnej jakiekolwiek wrażenie? Może 

przyspieszyć podwyżkę 
stóp, chociaż zdania eko-
nomistów są podzielone.

"Po dzisiejszym od-
czycie rośnie jednak 
prawdopodobieństwo, że 
Rada nawet wcześniej 
(może już we wrześniu 
br.) zmieni retorykę, przy-
gotowując rynki finanso-
we na zmiany w polityce 
monetarnej” – ocenia 
Monika Kurtek.

"Podwyżki stóp pro-
centowych, o ile Rada 
nie zmieni dotychczaso-
wego zdania, nastąpią w 

2022 roku, ale dzisiejszy odczyt wskaźnika CPI zwiększa 
prawdopodobieństwo, że pierwszy ruch RPP nastąpi w tym 
zakresie w I kwartale 2022 roku, a nie dopiero w połowie 
2022 roku" - dodaje.

Natomiast według ekonomistów ING Banku Ślą-
skiego, wysoka inflacja wspiera scenariusz podwyżki 
w listopadzie. "Rada podała warunki do podwyżki, 
naszym zdaniem większość będzie spełniona w IV 
kwartale 2021, nie można wiecznie czekać na efekty 
pandemii" - oceniają.

Dlaczego inflacja w Polsce przyspieszyła?
Piątkowe dane GUS to wstępny odczyt. Dokładniejsze 

dane - co i o ile zdrożało poznamy za dwa tygodnie. Trzeba 
też pamiętać, że wynik 5 proc. odnosi się do średniego 
wzrostu cen, który dla poszczególnych kategorii towarów 
i usług mógł być znacznie większy lub mniejszy.

Jednak ekonomiści już teraz wskazują, że inflację w Pol-
sce napędzają droższe paliwa oraz żywność. Jak wstępnie 
szacuje GUS, żywność drożała w lipcu średnio o 3,1 proc. 
w skali roku, energia o 5,3 proc., a paliwa a o 30 proc.

Z kolei jeśli porównamy ceny z lipca z czerwcem to oka-
zuje się, że żywność staniała o 0,4 proc. energia zdrożała 
o 0,1 proc., a paliwa zdrożały o 4,4 proc. Natomiast średni 
poziom cen dla wszystkich kategorii dóbr i usług wzrósł o 
0,4 proc.

Wprawdzie w lipcu ceny żywności obniżyły się w porów-
naniu z czerwcem, ale zaledwie o 0,4 proc. i ten spadek 
był mniejszy, niż wynikałoby ze wzorca sezonowego. 
"Naszym zdaniem stały za tym wyższe ceny drobiu, 
importowanych owoców oraz włoszczyzny" - oceniają 
ekonomiści PKO BP.

Jednocześnie nadal rosły ceny nośników energii oraz 
paliw. Wśród wszystkich kategorii w lipcu najprawdopodob-
niej spadły jeszcze w porównaniu z czerwcem tylko ceny 
odzieży i obuwia (z powodu sezonowych wyprzedaży). „W 
pozostałych kategoriach natomiast musiały mieć miejsce 
wzrosty cen i wygląda na to, że były one spore” – ocenia 
Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Pod koniec roku nawet 5,5 proc.
Ekonomiści nie mają wątpliwości – inflacja w Polsce 

nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po dzisiejszych 
danych wielu analityków ocenia, że inflacja pozostanie na 
poziomie 5 proc. do końca 2020, a pod koniec roku może 
jeszcze przyspieszyć. Zdaniem Moniki Kurtek w grudniu 
może wynieść nawet do 5,5 proc.

"Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził podwyżkę 
cen gazu dla gospodarstw domowych – szacujemy, że 
decyzja podniesie CPI o około 0,15 pkt. Mocniej rosnąć 
będą też ceny żywności. Równocześnie dynamika cen 
paliw będzie spowalniać" - ocenia Marcin Klucznik, analityk 
z zespołu makroekonomii PIE.

BOOM! INFLACJA WYSTRZELIŁA.  
KŁOPOT Z EKONOMICZNEGO ROBI SIĘ JUŻ POLITYCZNY
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