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DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
Оплачиваемый отпуск! 
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA


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


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

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

••  SprzedawcySprzedawcy
••  KasjeraKasjera
••  Pracownika do pracy  Pracownika do pracy  

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

Zostan czlonkiem naszego zespoluZostan czlonkiem naszego zespolu
Tel: 718-412-3400 EXT.1529

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

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”:

LET'S MOVE
PRZEPROWADZKI:  

DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA
DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH AMERYKI.
POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.

USUWAMY DOWOLNY GRUZ.
Edik:   215-824-7197       
           267-991-0244       
           267-836-2445


INTERNET BUSINESS  

w Northeast Philadelphia
PILNIE POSZUKUJE 
* pracownikow przy  
   pakowaniu towarow
* oraz do pracy w biurze

Dobre warunki pracy
Caly etat od poniedzialku do piatku

$14-15 na godzine
TELEFON: Alex 267-253-6666


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

POMAGAMY W ZDOBYCIU:
OFICJALNEJ LICENCJI NA USLUGI 

FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE  

ORAZ MANICURE-
PEDICURE  

W STANIE WASZEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

To jest wyjatkowa okazja!!!
Pomagamy takze w otrzymaniu SNN

Tel: 973-946-8108


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


ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

na caly etat lub pol etatu
Prosze dzwonic: 610-789-2319


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


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


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
 

Potrzebni młodzi, energiczni  
pracownicy do pracy na budowie 

(SIDING,OKNA, DRZWI)
DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Po więcej informacji proszę dzwonić:

267-648-7988
 

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


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszu-
kuje pracowników na stanowisko: ku-
charza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646
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MORAWIECKI O CZWARTEJ FALI 
PANDEMII: BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER 

WYDŁUŻONY, ALE NIE TAK GWAŁTOWNY. 
JEST NADZIEJA

– Czwarta fala pandemii już jest z nami i ona prawdopo-
dobnie, jak wczoraj dyskutowaliśmy na Radzie Medycznej, 
będzie miała charakter wydłużony – powiedział na briefin-
gu prasowym w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki. 
Dodał jednak, że sytuacja na Podlasiu i Lubelszczyźnie 
jest coraz lepsza i dlatego „jest nadzieja, że fala w innych 
województwach też będzie opadać”.

Minionej doby - jak zwykle w poniedziałki - odnotowano 
mniej nowych przypadków COVID-19. Z najnowszego 
raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że wykryto 12 334 
zakażenia. To jednak nie zmienia faktu, że w ostatnich 
dniach liczby nowych przypadków były rekordowe. Zda-
rzały się dni, kiedy odnotowywano więcej zakażeń niż w 
analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak poinformował 
na briefingu prasowym w Gdańsku premier, czwarta 
fala będzie miała „charakter wydłużony”. – Za to nie tak 
gwałtowny i nie o takim dużym przyroście tego, co jest 
największą tragedią epidemii, czyli zgonów – powiedział.

- Pewną dobrą, małą, ale istotną informacją, którą mogę 
się dzisiaj z państwem podzielić, jest to, że w województwie 
podlaskim i lubelskim, tam, gdzie epidemia najmocniej 
uderzyła naszych rodaków, współczynnik tzw. R jest już 
poniżej jedności. Czyli jest mniej zakażeń, znacznie mniej 
zakażeń niż wcześniej – zauważał Morawiecki. – Jeśli 
ta sekwencja zostanie powtórzona także w innych woje-
wództwach, to jest nadzieja, że za dwa tygodnie również 
w innych województwach fala zacznie opadać - dodał.

Premier chce rozmawiać z opozycją o projekcie szcze-
pionkowym

Poza tym premier ostrzegał, że „wydolność systemu 
zdrowia ma swoje granice”, a osoby niezaszczepione 
„chorują znacznie ciężej i znacznie częściej umierają na 
COVID-19”. – Szczepienia są dobrodziejstwem nauki, 
zmieniły historię ludzkości. Jeżeli chcemy zadbać, a 
powinniśmy, o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich, 
to miejmy na uwadze to, że może nas spotkać tragedia, 
jeżeli będziemy niezaszczepieni – ostrzegał Morawiecki.

Odniósł się też do projektu posłów PiS, który ostatnio 
wywołał burzę. Nowe przepisy miałyby umożliwić praco-
dawcom kontrolę, czy ich pracownicy są zaszczepieni. 
Morawiecki przekazał, że chce „przedyskutować z opozy-
cją model dla osób niezaszczepionych”. – Chcemy mieć 
jasność, czy projekt będzie miał większość – powiedział.

PRZEPUSTKI DLA DZIENNIKARZY NA 
GRANICY. PODANO SZCZEGÓŁY

Komendanci placówek Straży Granicznej będą wyda-
wać przepustki dla dziennikarzy, jednak ich liczba będzie 
ograniczona - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka tej 
formacji Anna Michalska. - Nie wyobrażam sobie, żeby 170 
redakcji wjechało nam na granicę - dodała.

- Zgody będą wydawane przez komendantów placówek 
(Straży Granicznej), będziemy jeszcze rozmawiali, jak 
to będzie wyglądało, ale na pewno wiemy, że nie będą 
to mogły być duże grupy dziennikarzy - powiedziała w 
poniedziałek w Radiu Plus rzeczniczka Straży Granicznej 
Anna Michalska, gdy została zapytana o to, jak władze 

zamierzają rozwiązać kwestię dopuszczenia dziennikarzy 
do granicy polsko-białoruskiej.

Obecnie reporterzy nie mają dostępu do pasa przygra-
nicznego z powodu wprowadzenia na tym terenie stanu 
wyjątkowego. 

Ilu dziennikarzy zostanie wpuszczonych na granicę?
Według Michalskiej na Podlasiu są obecnie przedsta-

wiciele 170 redakcji. - Nie wyobrażam sobie, żeby 170 
redakcji wjechało nam na granicę - zauważyła. Dopytywana, 
Michalska oceniła, że być może naraz wydawanych będzie 
20-30 tymczasowych przepustek.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przy-
granicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach 
woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. 
Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia 
prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady 
Ministrów. 

Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 
kolejne 60 dni.

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy 
granicy z Białorusią wydano 1809 zezwoleń na wjazd do 
strefy objętej ograniczeniami - przekazała w poniedziałek 
Michalska.

Wydano 1628 pozwoleń na wjazd na teren objęty dzia-
łaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Z kolei 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej wydał ich 181.

Większość składanych wniosków motywowana jest ko-
niecznością odwiedzin krewnych.

Loty dla migrantów
Michalska pytana była także o kwestię organizacji lo-

tów, którymi migranci przebywający obecnie w ośrodkach 
na terenie Polski transportowani są do krajów swojego 
pochodzenia.

- Te powroty są konsekwentnie realizowane, w najbliż-
szym czasie planowany jest powrót kolejnych 30 osób, które 
już dostały decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju 
swojego pochodzenia. Na razie te powroty są realizowane 
lotami rejsowymi, wiec liczba tych osób nie jest zbyt duża, 
ale w tym roku już ponad 300 osób wróciło do kraju swojego 
pochodzenia - informowała Michalska.

Jak dodała, planowane jest zorganizowanie dużego 
lotu czarterowego. - Tutaj oczywiście są pewne procedu-
ry - musi być zgoda strony irackiej na przyjęcie tych osób, 
trzeba dopełnić wszystkich formalności, przede wszystkim 
potwierdzić tożsamość tych osób i zweryfikowanie, czy te 
osoby są obywatelami Iraku - zaznaczyła Michalska. 

Oceniła, że wyczarterowanym samolotem polecieć może 
kilkudziesięciu migrantów.

DONALD TUSK STRACIŁ PRAWO JAZDY. 
AUTO NALEŻY DO PARTII

Donald Tusk w sobotę stracił prawo jazdy na trzy mie-
siące. Jak dowiedziała się Interia, przewodniczący PO 
w momencie zatrzymania przez drogówkę poruszał się 
partyjnym autem. Tymczasem w internecie pojawiło się 
krótkie nagranie.

W sobotę Donald Tusk został zatrzymany przez mławską 
drogówkę. Lider Platformy stracił prawo jazdy ze względu 
na znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudo-
wanym. Polityk otrzymał również mandat w wysokości 
500 złotych i 10 punktów karnych.

Lider PO bez prawa jazdy. "Donald lubi jeździć i ma 
ciężką nogę"

Jak ustaliła w poniedziałek Interia, były przewodniczący 
Rady Europejskiej nie poruszał się prywatnym autem. 
Pojazd należy do Platformy Obywatelskiej. Tusk zdecy-
dował się sam usiąść za kółkiem, gdyż był przeziębiony.

- To samochód służbowy, a przewodniczący jest jego 
dysponentem. Korzysta z niego przede wszystkim kie-
rownictwo. Kiedy jest potrzeba, szef jedzie z kierowcą. 
Gdy decyduje, żeby jechać sam, też ma do tego pełne 
prawo - tłumaczył w rozmowie z Interią jeden z polityków.

Katastrofa wizerunkowa Tuska? Eksperci nie mają 
wątpliwości

Portal miał również usłyszeć, że "Donald lubi jeździć i 
ma ciężką nogę". Sprawa wykroczenia i związanych z nią 
konsekwencji wizerunkowych ma pojawić się na agendzie 
wtorkowego posiedzenia zarządu partii. - Zarząd został 
zwołany, zanim Tusk stracił prawo jazdy, ale na pewno 
nie będzie to dla niego łatwe spotkanie - przekazał Interii 
jeden z polityków partii.

W sieci pojawiło się również nagranie z Wiśniewa. Jeden z 
przejeżdżających kierowców nagrał moment, gdy policjanci z 
drogówki zatrzymali do kontroli czarną skodę superb o war-
szawskich numerach rejestracyjnych. Zdaniem autora nagra-
nia za kierownicą siedział wówczas były premier Donald Tusk.

PANDEMIA W POLSCE. ILU 
ZASZCZEPIONYCH ZMARŁO NA COVID-19?

Na przestrzeni od 27 stycznia, od momentu rozpoczęcia 
podawania drugiej dawki szczepionki, około 3 proc. zgonów 
na COVID-19 to osoby w pełni zaszczepione - przekazał 
Interii rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 
Podczas briefingu dodał, że stabilizuje się sytuacja w 
Lubelskiem i Podlaskiem.

- Dane z poniedziałku zazwyczaj nie są miarodajne, 
miarodajne jest porównanie tydzień do tygodnia - mówił. - 
W tej chwili notujemy wzrosty na poziomie mniej więcej 30 
procent. Widzimy dość duży spadek dynamiki zakażeń w 
ostatnich tygodniach. Jeszcze trzy tygodnie temu mieliśmy 
wzrosty w granicach 90-100 procent - zaznaczał. 

Poinformował, że sytuacja stabilizuje się w wojewódz-
twach lubelskim i podlaskim. - W tych dwóch wojewódz-
twach widzimy pewną stabilizację pod kątem łóżek covi-
dowych. Nie ma tam potrzeby dostawiania nowych łóżek. 
Utworzona tam infrastruktura wystarczy - dodał.

- Obecnie 70 proc. osób zakażających się to osoby przed 
50. rokiem życia - zaznaczył. 

Koronawirus i szczepienia. 97 proc. zgonów to nie-
zaszczepieni

- Na przestrzeni od 27 stycznia, od momentu rozpoczę-
cia podawania drugiej dawki szczepionki, w granicach 3 
proc. osób nie poradziło sobie po pełnym zaszczepieniu 
z covidem, zwracam uwagę, że wiele z nich dotkniętych 
było wielochorobowością - zaznaczył. 

Interia skontaktowała się z rzecznikiem MZ, który dopre-
cyzował tę informację - około 3 proc. zgonów z powodu 
covidu stanowiły osoby w pełni zaszczepione, a około 97 
proc. - niezaszczepione.

Te dane skomentował dla Interii dr Bartosz Fiałek, lekarz, 
popularyzator wiedzy medycznej.

- Zaszczepieni też mogą zachorować, a nawet umrzeć, 
choć zdarza się to znacznie rzadziej. Musimy zrozumieć, 
że zgon z powodu COVID-19 u osoby w pełni zaszczepio-
nej występuje najczęściej u starszych pacjentów, z wieloma 
chorobami towarzyszącymi, immunoniekompetentnych 
oraz tych, którzy dawno zakończyli podstawowy cykl 
szczepienia, co sprawiło, że odpowiedź odpornościowa 
u nich osłabła - wyjaśnia Interii Fiałek.

Darmowe szczepienia na grypę
- Osoby pełnoletnie od wtorku mogą bezpłatnie zaszcze-

pić się przeciw grypie - poinformował na briefingu prasowym 
Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik zaznaczył, że nie ma dużego zainteresowa-
nia grup, które mają refundowane szczepienia przeciw 
grypie, "stąd też szybka decyzja ministra zdrowia Adama 
Niedzielskiego i uruchomienie od jutra szczepień dla osób 
w wieku 18 plus".

- Każdy, kto ukończył 18. rok życia, może pójść do 
przychodni, która jest punktem szczepień i poprosić o 
zaszczepienie. Nie ma powodów, by POZ odmawiał, bo 
jest ponad milion szczepionek dostępnych w tej chwili w 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i te szczepionki 
na bieżąco można przekazywać - zapewnił.
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KRZYSZTOF PENDERECKI - ŻYCIORYS, DZIEŁA, ŻYCIE PRYWATNE

Krzysztof Penderecki był jednym z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów w historii, natomiast jego dzieła, 
życiorys i życie prywatne są tematem zainteresowania wie-
lu osób nawet po jego śmierci. Jego biografia obfitowała 
w wiele interesujących wydarzeń, a niektóre kompozycje 
stały się słynne na całym świecie.

Krzysztof Penderecki był jednym z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów w historii, natomiast jego dzieła, 
życiorys i życie prywatne są tematem zainteresowania 
wielu osób nawet po jego śmierci. Jego biografia ob-
fitowała w wiele interesujących wydarzeń, a niektóre 
kompozycje stały się słynne na całym świecie.

Krzysztof Penderecki przyszedł na świat w 1933 r., 
sześć lat przed wybuchem II wojny światowej. Urodził 
się w Dębicy, która obecnie znajduje się na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. Jego ojciec i dziadek również 
byli umuzykalnieni, jednak zawodowo poświęcili się in-
nym dziedzinom życia (odpowiednio: adwokaturze oraz 
bankowości). Jako dziecko uczył się grać na fortepianie, 
ale szybko przerwał tę naukę.

Na dobre Krzysztof Penderecki wrócił do muzyki do-
piero po wojnie. Nie szlifował wówczas jednak gry na 
fortepianie, lecz na skrzypcach. Szybko zaczął też sa-
modzielnie komponować. Przejawiał duży talent i chciał 
iść w tym kierunku.

W 1955 r., jako 22-latek, rozpoczął studia w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Ukończył 
je trzy lata później. Był już wówczas żonaty, bo w wieku 
21 lat ożenił się z Barbarą Gracą, którą poznał w szkole 
średniej. Jego małżonka była pianistką. Mieli razem 
córkę.

Krzysztof Penderecki - kompozycje i początek 
kariery

Pierwsze utwory kameralne Krzysztof Penderecki na-
pisał jeszcze na studiach, np. "Sonatę na skrzypce i 
fortepian". Jednak poważniejsze dzieła zaczął tworzyć po 
studiach. Jeszcze przed 30. rokiem życia stworzył m.in. 
"Fluorescencje" na orkiestrę, "Ofiarom Hiroszimy – tren" 
na 52 instrumenty smyczkowe, a także "Strofy" na so-
pran, recytatora i 10 instrumentów do tekstów Menandra 
i Sofoklesa.

Krzysztof Penderecki zaczął szybko być doceniany. W 
1961 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, zaś 
w 1964 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z 
okazji 20-lecia Polski Ludowej.

Miał już wówczas za sobą pierwsze zagraniczne wyjaz-
dy i spory udział w twórczości słynnej grupy kabaretowej 
Piwnica Pod Baranami.

Światowa sława dopiero jednak nadchodziła. Nie tylko 
za sprawą wybitnych dzieł muzycznych, ale też jako 
pioniera nurtu, który otrzymał później nazwę sonoryzm.

Sonoryzm polega na wydobywaniu dźwięków z in-
strumentów w nieszablonowy sposób, np. szarpiąc za 
struny lub pukając w skrzypce. Przyjmuje się, że ten styl 
zapoczątkował Krzysztof Penderecki w 1960 r. w utworach 
"Tren – Ofiarom Hiroszimy" oraz "I Kwartet smyczkowy". 
Później trend zaczął być utożsamiany z polską szkołą 
muzyczną. Podobną drogą poszli m.in. Henryk Mikołaj 
Górecki oraz Wojciech Kilar.

Krzysztof Penderecki - "Pasja według św. Łuka-
sza"

Krzysztof Penderecki komponował utwory, które zyski-
wały sławę na całym świecie. Jednym z najbardziej zna-
nym stała się "Pasja według św. Łukasza", napisana w 
latach 1963-66. Zamówiła go niemiecka stacja o nazwie 
Westdeutscher Rundfunk. Krzysztof Penderecki podzielił 
ją na 24 odcinki i przeplótł w niej m.in. psalmy, hymny 
oraz fragmenty łacińskiego tekstu "Ewangelii Łukasza".

W 1969 r. Krzysztof Penderecki ukończył swój pierwszy 
utwór operowy "Diabły z Loudun" z librettem w języku 
niemieckim. "Diabły" nawiązywały do procesu księdza 
Urbana Grandiera, który w XVII wieku został oskarżony 
we Francji o opętanie zakonnic.

Krzysztof Penderecki - muzyka filmowa
Krzysztof Penderecki zasłynął również jako twórca 

muzyki filmowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie był 
twórcą, który tworzył w tej dziedzinie "na potęgę", a w 
części produkcji wykorzystano już gotowe jego dzie-
ła. Nazwisko Krzysztof Penderecki figuruje tylko przy 
ośmiu produkcjach filmowych, lecz połowa z nich to 
hity światowego kina, a pozostałe cztery to również 
uznane produkcje.

Krzysztof Penderecki użyczył swojego talentu do mu-
zyki filmowej "Rękopisów znalezionych w Saragossie" w 
1964 r., później zaś jego muzykę wykorzystano w dwóch 
hollywoodzkich horrorach: "Egzorcysta" z 1973 r. oraz 
"Lśnienie" z 1980 r.

Muzyka Krzysztofa Pendereckiego pojawiła się też w 
"Katyniu" Andrzeja Wajdy (2007 r.) oraz "Wyspie tajemnic" 
Martina Scorsese z 2010 r.

Krzysztof Penderecki - światowa sława
W 1965 r. Krzysztof Penderecki, po rozwodzie z pierw-

szą żoną, poślubił Elżbietą Solecką, z którą miał dwójkę 
dzieci.

Jego kariera kwitła. Stał się niekwestionowaną gwiazdą 
światowej muzyki poważnej. Wciąż odbierał sporo nagród, 
w Polsce i na Zachodzie, i cały czas dużo tworzył, m.in. 
napisał łącznie pięć oper i 15 utworów na orkiestrę, z któ-
rych ostatni, "Polonez dla niepodległej", powstał z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Do tego doszło kilkaset innych dzieł, których autorem był 
Krzysztof Penderecki.

Przez sporą część życia oddawał się też nauczaniu 
przyszłych muzyków i kompozytorów, a przez 15 lat 
pełnił funkcję rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.

Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 w Krakowie. 
Miał 86 lat

Ciekawostki o Krzysztofie Pendereckim 
• Muzykę przez niego skomponowaną możemy usły-
szeć w wielu filmach, np. „Lśnieniu” Kubricka czy 
„Masce” braci Quay. 

• Krzysztof Penderecki to były rektor, a do dnia dzi-
siejszego profesor krakowskiej Akademii Muzycznej. 

• Krzysztof Penderecki jest doctorem honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Yale, krakowskiej Akademii 
Muzycznej, Uniwersytetu Indiany, czy też Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina. 
• Krzysztof Penderecki jest honorowym obywatelem 
miasta Bydgoszczy. 

• Wybitny artysta jest prezesem honorowym Związku 
Kompozytorów Polskich. 

• Jest Kawalerem Orderu Orła Białego. 
Cytaty Krzysztofa Pendereckiego 
„Jestem samotnikiem. Niby uczestniczyłem w zakłada-

niu Piwnicy pod Baranami, ale kiedy zaczęła funkcjono-
wać – odszedłem. Siedzenie nocami przy tanim winku, 
te często głupawe dyskusje zaczęły mnie nudzić.” 

„Żyję intensywnie, jestem rygorystyczny w stosunku 
do siebie, zmuszam się, żeby napisać choć parę taktów 
dziennie.” 

„Słucham jedynie utworów pisanych przez profesjo-
nalnych kompozytorów. Muzyka kogoś bez żadnego 
wykształcenia muzycznego nie może być dobra.” 

„W łacinie jest też cały ciężar historii i tradycji Kościoła. 
Ponieważ sam byłem wychowywany na łacinie, to nie 
umiem nawet dziś chodzić do kościoła, gdzie są msze 
po polsku. Wolę słuchać mszy w innym języku. Po polsku 
teksty liturgiczne wydają mi się banalne. Na pewno można 
by je lepiej przetłumaczyć.” 

„Moja mama była bardzo wierząca, dewocyjna w do-
brym tego słowa znaczeniu. To był świat religijnych na-
kazów i zakazów. Wokół żydowskie miasteczko, ludność 
żydowska stanowiła jakieś 60 procent mieszkańców. W 
większości byli to chasydzi, a przez to może my byliśmy 
bardziej ortodoksyjni jako katolicy. Myślę, że gdybym 
urodził się w innym kraju, w innych warunkach geopoli-
tycznych, pewnie bym sakralnej muzyki nie pisał. Gdybym 
się urodził w Nowej Zelandii, to pewnie pisałbym musicale, 
ale na szczęście urodziłem się tutaj.”



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338Listopad 26, 2021 WIADOMOŚCI Z KRAJU6
 GOSPODARKA,  EKONOMIA GOSPODARKA,  EKONOMIA

RYANAIR O ZMIANACH NA LOTNISKACH 
W POLSCE

Rząd, zamierzając usprawnić proces inwestycyjny Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego i uporządkować zarządza-
nie lotniskami, chce, by krajowy potentat - Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) – został wchłonięty przez 
CPK.  Michał Kaczmarzyk, prezes linii lotniczych Buzz oraz 
szef Ryanaira w Polsce, ocenia potencjalne skutki tego 
posunięcia dla polskiego rynku lotniczego.

PPL jest wyłącznym właścicielem lotnisk w Warszawie, 
Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku innych 10 lot-
nisk regionalnych posiada znaczne udziały w spółkach 
zarządzających tymi portami.

Ten zakres władzy połączony z budową siatki połączeń 
z i do CPK może, zdaniem Kaczmarzyka, zdestabilizować 
dobrze rozwijające się lotnictwo cywilne w Polsce.

- Połączone spółki będą mogły aktywnie wpływać na 
regionalne lotniska poprzez pewnego rodzaju destrukcję. 
To jest to, co obserwujemy w Modlinie. Ta aktywność PPL 
sprowadzała się do tej pory do blokad ważnych inwestycji 
- stwierdza Kaczmarzyk.

- Dla rynku na pewno nie będzie to dobre. Chociaż nie 
ukrywam, że tego należało się spodziewać. Biorąc pod 
uwagę utrzymywanie dwóch podmiotów obok siebie, PPL 
i CPK, w sytuacji, kiedy CPK w ostatnich latach mocno 
spuchł i nabrał administracyjnej masy, to połączenie wy-
daje się pod tym kątem racjonalne. Nie zmienia to faktu, 
że jakiekolwiek centralizacje odbijają się negatywnie na 
rynku - mówi dla WNP.PL Michał Kaczmarzyk, prezes linii 
lotniczych Buzz oraz szef Ryanaira w Polsce.

Konsolidacja bez konsultacji
Projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego 

Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada przekształ-
cenie Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze 
(PPL) w spółkę akcyjną, w której jedynym akcjonariuszem 
jest Skarb Państwa.

Integracja PPL z CPK ma, według Ministerstwa Infra-
struktury, spowodować skupienie w jednym podmiocie 
kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania i 
zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową oraz zwięk-
szyć koordynację działań inwestycyjnych w tym zakresie. 

Taka duża grupa kapitałowa – co podkreślone zostało 
w uzasadnieniu projektu ustawy – będzie mogła „efek-
tywniej przeciwstawić się wymaganiom rynkowym i być 
generatorem rozwoju gospodarczego, a jednocześnie w 
sytuacjach nadzwyczajnych (np. kryzys wywołany pande-
mią) być stabilnym oparciem dla całego sektora”.

- Szkoda, że ta strategia nie jest konsultowana z branżą. 
Uważam, że branża w Polsce to nie jest tylko i wyłącznie 
PPL i LOT. Pamiętajmy, że w ostatniej dekadzie doszło do 
sporych zmian w naszej branży. W tej chwili 70 proc. ruchu 
w Polsce obsługują prywatni przewoźnicy. Od lat to Ryanair 
jest największym przewoźnikiem, który ma ponad 30 proc. 
udziału w rynku - ripostuje szef polskich struktur Ryanaira.

Współpraca z PPL - doświadczenie z Modlina?
Kaczmarzyk w rozmowie z WNP.PL daje wyraz oba-

wom, że o procesie układania rynku lotniczego w Polsce 
od nowa będą decydowały dwie spółki (PPL i CPK), a 
konsultacje z resztą branży z prywatnego sektora będą 
odbywały się tylko na papierze, by „odhaczyć formalnie 
listę i stwierdzić: tak, konsultacje się odbyły”.

Prezes Buzza i szef struktur irlandzkiego przewoźnika w 
Polsce podziela obawy Tomasza Kloskowskiego, prezesa 

Portu Lotniczego Gdańsk. Zdaniem obu menedżerów 
istnieje realne ryzyko, iż rząd będzie chciał przez wchło-
nięcie PPL przez CPK wywierać wpływ na strategiczne 
decyzje zarządzających pozostałymi lotniskami w Polsce.

Dostrzega tu możliwą analogię do wieloletnich działań 
PPL na lotnisku w Modlinie, które jest główną bazą Ry-
anaira w Polsce. Państwowa spółka posiada tam mniej-
szościowy pakiet własnościowy.

- Te ostatnie lata to były blokady, blokady i jeszcze raz 
blokady wszelkiego rodzaju inwestycji. I takie zachowanie 
bardzo łatwo skopiować do innych lotnisk regionalnych, w 
których dzisiaj PPL, a docelowo CPK, będzie posiadał pa-
kiety udziałów. Takie ryzyko istnieje - ostrzega Kaczmarzyk.

Zobacz całą rozmowę z Michałem Kaczmarzykiem, pre-
zesem linii lotniczych Buzz oraz szefem Ryanaira w Polsce, 
który mówi o zmianach w Modlinie po wymianie zarządu tego 
portu oraz o możliwości latania z nowego lotniska w Radomiu. 
Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo.

Państwo wspiera swojego przewoźnika, Ryanair się 
skarży 

W lipcu br. największa europejska tania linia lotnicza za-
skarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję Komisji 
Europejskiej aprobującą przyznanie przez polski rząd LOT-
-owi pomocy publicznej związanej z pandemią COVID-19.

Przypomnijmy: polski narodowy przewoźnik w grudniu 
2020 roku otrzymał 2,9 mld złotych państwowej pomocy 
– część w formie pożyczki, część w formie podniesienia 
kapitału.

Od wielu tygodni władze polskich linii mówią o ewentu-
alnej potrzebie zwrócenia się o kolejną transzę pomocy 
publicznej.

- Przeanalizujemy ją, tak jak wszystkie poprzednie 
uzyskane przez LOT. W zależności od tego, co tam zo-
baczymy, będziemy to skarżyć lub nie. Obecnie niewiele 
wiadomo o tej kolejnej transzy. Myślę, że uzyskanie jej w 
praktyce nie będzie takie proste jak tej pierwszej, która 
poszła w szczycie pandemii de facto z automatu. Teraz sy-
tuacja jednak jest inna - wyjaśnia Kaczmarzyk z Ryanaira.

RZĄD TRACI TANI SPOSÓB NA 
POZYSKIWANIE PIENIĘDZY

Polskie obligacje cieszą się coraz mniejszym powo-
dzeniem wśród inwestorów – świadczą o tym szybko 
rosnące rentowności. To z jednej strony efekt wyższych 
stóp procentowych, z drugiej - inwestorzy żądają coraz 
większej premii za ryzyko. Odpływ kapitału widać również 
na rynku walutowym i na warszawskim parkiecie.

Rentowności polskich obligacji mocno wzrosły w ostatnich 
tygodniach - większość kształtuje się w okolicach 3 proc. 

Większa zmienność notowań na polskim rynku w relacji 
do rynków bazowych wynika głównie z faktu silniejszego 
wzrostu inflacji w Polsce.

Trend zwiększania rentowności polskich papierów skar-
bowych zaowocuje wyższymi kosztami obsługi długu.

Rentowności polskich obligacji szybko rosną – o ile 
jeszcze na początku roku w przypadku papierów o krótkiej 
i średniej zapadalności rentowność była grubo poniżej 1 
proc., o tyle obecnie sięga 3 proc. Rentowność dziesię-
ciolatek wzrosła z 1,2 proc. w styczniu do niemal 3,2 proc. 
obecnie. Od kilku tygodni trwa również systematyczna 
wyprzedaż polskich papierów skarbowych.

Skąd ten spadek zaufania do polskich papierów skar-
bowych? To splot kilku czynników. Przede wszystkim 
mniejszy jest sentyment inwestorów do rynków wscho-
dzących. W czasie, gdy znacznie wzrastają oczekiwania 
na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych przez 
Fed, inwestorzy zwracają się ku o wiele pewniejszym 
i dającym większy zarobek papierom amerykańskim, 
kosztem takich rynków jak Polska.

Drugim powodem jest nieufność wobec polskiej po-
lityki pieniężnej. – Rynek nie ufa poczynaniom Banku 
Centralnego i obstawia dalszy wzrost inflacji – mówi w 
rozmowie z WNP.PL główny ekonomista Polskiej Rady 
Biznesu Janusz Jankowiak.

Dalszy wzrost inflacji będzie najprawdopodobniej ozna-

czał dalszy wzrost stóp procentowych, a to z kolei podniesie 
oprocentowanie obligacji skarbowych na rynku pierwotnym.

Czekanie na wyższą inflację
– Przyczyny wyprzedaży polskich obligacji skarbowych 

są kombinacją czynników globalnych i lokalnych. Większa 
zmienność notowań na polskim rynku w relacji do rynków 
bazowych wynika głównie z faktu silniejszego wzrostu 
inflacji w Polsce. Zważywszy na długotrwałe łagodne 
nastawienie w polityce pieniężnej, inwestorzy zaczęli 
obawiać się, że NBP w celu walki z inflacją będzie zmu-
szony bardziej podnosić stopy procentowe w przyszłości 
– tłumaczą w niedawnym raporcie analitycy PKO BP.

Oczekiwanie na podwyżki stóp widać przede wszystkim 
w przypadku papierów o krótszej zapadalności. Rentow-
ność dwulatek wzrosła od początku roku z 0,12 proc. do 
2,9 proc. W przypadku pięciolatek rentowność wzrosła 
w tym okresie od 0,44 do 3,2 proc. W okolice 3,2 proc. 
podchodzi również rentowność obligacji 10-letnich, co 
wynika – jak tłumaczy Janusz Jankowiak – z przewidywań 
obniżenia się tempa wzrostu gospodarczego.

Także główny ekonomista Forum Odpowiedzialnego 
Rozwoju dr Sławomir Dudek przyczyn tego, co się dzieje 
na rynku długu, upatruje w obawach o wzrost inflacji w 
Polsce. Świadczy o tym rosnący dysparytet między wyceną 
obligacji niemieckich i polskich.

– Obligacje niemieckie zawsze miały niższą rentowność, 
ale wcześniej różnica wynosiła 1,5-1,7 p.p., obecnie zaś 
sięga 3,5-3,8 proc. – mówi ekonomista. Rentowność 
obecnych papierów skarbowych pozostaje wciąż ujem-
na, mimo również znacznego wzrostu inflacji u naszego 
zachodniego sąsiada.

Odpływ kapitału
Zdaniem Dudka aktualny wzrost wynika również z 

czynników globalnych, czyli przepływu kapitału z rynków 
wschodzących przede wszystkim na rynek amerykański w 
oczekiwaniu na podwyżkę stóp Fed. Warto bowiem dodać, 
że trend odpływu kapitału nie dotyczy jedynie rynku długu 
– w ostatnich tygodniach mocno traci na wartości również 
złoty (zwłaszcza w stosunku do dolara, ale i cena franka 
szwajcarskiego jest na rekordowo wysokich poziomach). Od 
początku miesiąca także indeksy giełdowe na warszawskim 
parkiecie powoli, ale systematycznie, zmierzają w dół.

Odpowiednia polityka pieniężna mogłaby, jak sugeruje 
Dudek, złagodzić skutki tych globalnych trendów.

– Normalizacja polityki pieniężnej powinna wyprzedzać 
nie tylko to, co się dzieje na rynku, ale również powinna 
brać pod uwagę i wyprzedzać to, co się dzieje na bardziej 
wiarygodnych rynkach – twierdzi ekonomista.

Wyższe koszty obsługi długu
Obecna sytuacja na rynkach długu i walut nie pozosta-

nie bez wpływu na finanse publiczne. Wprawdzie udział 
zadłużenia w walutach obcych w długu Skarbu Państwa 
systematycznie spada – na koniec sierpnia było to nieco 
ponad 24 proc. (wobec 36 proc. w 2014 roku) – to jednak 
spadek wartości złotego niewątpliwie podbije poziom 
zadłużenia, a także koszty jego obsługi.

Podobnie zadziałają podwyżki stóp procentowych i wzrost 
rentowności obligacji – wprawdzie nominalne oprocentowa-
nie zależy właśnie od stóp NBP, jednak inwestorzy mogą 
żądać na przetargach coraz większych premii za ryzyko.

– Ministerstwo Finansów szacuje, że wzrost oprocentowa-
nia obligacji o 1 p.p. to o prawie 2 mld wyższe koszty obsługi 
długu. Jeżeli w wyniku podwyżek stóp, stopy wzrosną o 
3 p.p. to koszty obsługi długu rosną o 6 mld zł – zauważa 
ekonomista, dodając, że trzeba pamiętać, iż znaczna część 
długu jest „schowana” poza budżetem. Potężne emisje 
obligacji prowadziły w ostatnich miesiącach PFR i BGK.

Wyższe koszty obsługi długu mogą być wprawdzie zbilan-
sowane przez tzw. podatek inflacyjny – do pewnego stopnia.

– Inflacja ma przełożenie na wpływy podatkowe bez-
pośrednio – jak w przypadku VAT – oraz pośrednio – po-
przez większe wpływy z PIT, wynikające z większej presji 
płacowej. Ale to ulga tylko w krótkim terminie. W dłuższej 
perspektywie wydatki będą musiały być skorygowane o 
inflację – twierdzi ekonomista.
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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

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

Qualified
Vehicle
Modifier

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ  
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОПЛАТА от $25- $32 в час

АВТОМЕХАНИК

215-869-7767

Требуется

ОПЛАТА от $15- $25 в час

А также 
(ШПАКЛЕВКА И ПОКРАСКА) ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

BODY MAN 

БЕНЕФИТЫ И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ



 C 6 по 31 декабря C 6 по 31 декабря
Грандиозная Новогодняя распродажаГрандиозная Новогодняя распродажа


