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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
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
MANAGEMENT COMPANY 

POSZUKUJE PRACOWNIKA  
NA ETAT STALY LUB POL DO PRACY 

PRZY REMONTACH DOMOW.
W RAZIE POTRZEBY ZAPEWNIAMY 

ZAMIESZKANIE, SAMOCHOD 
I NARZEDZIA.

TELEFON: 267-228-4050 BORYS


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: 5267-666-7936


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: 267300-2522

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: 267-288-5111; 267-684-6474
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

Poszukiwani pracownicy przy: siding and gutters.
Doswiadczenie mile widziane.

Stala praca, tygodniowe  wynagrodzenie 
za przepracowane  godziny.

Telefon: 267-699-8739, 609-540-3247


SOUTHAMPTON SPA 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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WARSZAWA: ORSZAK TRZECH KRÓLI  
W TYM ROKU SYMBOLICZNY

Z powodu pandemii Orszak Trzech Króli w stolicy ma w tym roku 

formę symboliczną. Po modlitwie Anioł Pański na placu Zamkowym,  

której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, Trzej Królowie udali się 

na plac Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej 

szopce. Uczestników orszaku spisała policja.

- Pandemia, która dotknęła cały świat i Polskę, wpłynęła  

również na kształt tegorocznego orszaku. Idziemy mimo wszystko 

radośni, nie tylko po to, aby zachować tę tradycję i nie przerwać  

jej, ale idziemy z modlitwą za tych wszystkich, którzy pomagają 

nam ten czas przeżywać: władze państwowe i samorządowe, 

lekarzy, pielęgniarki - całą służbę zdrowia, a także za chorych - 

powiedział kard. Nycz.

- Skromność naszego dzisiejszego orszaku jest porównywalna 

do skromności tego żłóbka, który był w Betlejem. Proste, zimne, 

pewnie i brudne miejsce i tam stała się największa rzecz w historii 

świata - Bóg stał się człowiekiem - dodał.

Hasłem tegorocznego Orszaku Trzech Króli są słowa z jednej  

z Pieśni Jana Kochanowskiego: "Panu dzięki oddawajmy".  

Z powodu pandemii w całym kraju nie ma dużych wydarzeń, ale 

więcej mniejszych.

W Warszawie główny orszak ma charakter symboliczny.  

Nie chcąc tworzyć zgromadzenia nie zostały zbudowane sce-

ny, rozdane korony i śpiewniki. Po modlitwie Anioł Pański, którą  

poprowadził na Placu Zamkowym kard. Kazimierz Nycz, Trzej 

Królowie wsiedli do królewskiego pojazdu i wyruszyli w stronę Placu 

Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce. 

Cały scenariusz opiera się na tekstach polskich kolęd.

W tym roku pojazd Trzech Króli ma kształt łodzi z wysokimi 

masztami, na których powiewają flagi w trzech orszakowych  

kolorach. Są tam także umieszczone trzy trony królewskie, a 

przed każdym z nich jeden z darów: mirra, kadzidło i złoto. Łódź  

jest ciągnięta samochodem osobowym z pl. Zamkowego i za  

Gwiazdorem dotrze na pl. Piłsudskiego, gdzie odbędzie się  

jedynie symboliczny pokłon.

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009.  

W 2020 roku w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 mln uczestników 

w 872 miejscowościach w kraju. Podobne orszaki organizowane są 

obecnie także za granicą. Najważniejszym punktem świętowania 

jest msza święta, która rozpoczyna lub kończy orszak.

Policja spisała za brak maseczek ochronnych uczestników  

orszaku Trzech Króli w Warszawie.

W. BRYTANIA DZIĘKUJE POLSCE  
ZA OPERACJĘ ZUMBACH

Brytyjski minister transportu Grant Shapps podziękował polskim 

władzom w liście przesłanym na ręce ambasadora RP w Londynie, 

Arkadego Rzegockiego za pomoc udzieloną w rozładowywaniu  

zatoru ciężarówek w Dover pod koniec grudnia. Treść listu  

ambasada udostępniła we wtorek w mediach społecznościowych.

"Piszę, by wyrazić mogą głęboką wdzięczność i uznanie za 

pomoc zaoferowaną przez polski rząd w złagodzeniu znaczących 

zakłóceń w hrabstwie Kent w ostatnich tygodniach. Wsparcie  

polskich Wojsk Obrony Terytorialnej w testowaniu było nieocenione  

i umożliwiło wielu tysiącom kierowców bezpieczne przekroczenie 

granicy oraz powrót do ich rodzin tak szybko, jak to było możliwe" 

- napisał Shapps.

Wskazał, że restrykcje na granicy w ostatnich tygodniach  

pokrzyżowały plany i były bardzo uciążliwe dla dotkniętych nimi 

kierowców, wśród których było wielu obywateli Polski. Podkreślił,  

że przez cały czas brytyjski rząd pracował nad osiągnieciem  

porozumienia z władzami Francji w sprawie otwarcia granicy  

i stworzenia systemu testowania, a także nad zapewnieniem  

kierowcom jedzenia, wody i odpowiednich warunków sanitarnych.

"W czasie tego czasu kryzysu byłem bardzo zbudowany  

współpracą między krajami - tak polską operacją Zumbach, jak  

i wsparciem francuskich strażaków - by pomóc przewoźnikom  

w dotarciu do domu. Ten duch współpracy i wspólnych celów  

Wielka Brytania będzie kontynuować teraz, kiedy nasz okres  

przejściowy z Unią Europejską dobiegł końca" - zapewnił Shapps.

"Chciałbym oficjalnie przekazać moje najgłębsze podziękowania 

wszystkim w polskiej ambasadzie w Zjednoczonym Królestwie,  

rządzie centralnym i wojsku, którzy zrezygnowali ze świąt  

Bożego Narodzenia, by pomóc w naszych wysiłkach, a także  

złożyć najgorętsze życzenia na nowy rok" - zakończył.

W wyniku wstrzymania przez Francję na 48 godzin - od północy 

z 20 na 21 grudnia - możliwości wjazdu z Wielkiej Brytanii, także  

dla ruchu towarowego, w hrabstwie Kent powstał gigantyczny  

korek złożony z kilku tysięcy ciężarówek, który dopiero po  

tygodniu udało się rozładować.

W przeprowadzeniu testów na obecność koronawirusa, od  

wyniku których zależała zgoda na wjazd do Francji, pomagała  

brytyjska armia, a także grupy francuskich strażaków oraz  

polskich medyków i wojskowych. Ze strony polskiej najpierw było 

to 36 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych 

z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Lotniczego Pogotowia  

Ratunkowego, WOPR oraz innych służb, a później grupa 30  

żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i z Dowództwa Generalnego  

Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak poinformowała ambasada RP  

w Londynie, łącznie przeprowadzili oni 1975 testów na obecność 

koronawirusa.

SZCZEPIENIA POZA KOLEJNOŚCIĄ. 
RADA WUM ODROCZYŁA POSIEDZENIE

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

zapoznała się we wtorek z konkluzjami raportu komisji rektorskiej  

w sprawie szczepień osób spoza grupy zero i odroczyła posiedzenie  

- podała uczelnia. W komunikacie WUM przekazano, że Rada 

Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spotkała się 

we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu w celu zapoznania się 

z konkluzjami raportu komisji rektorskiej, która przeanalizowała 

sytuację dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19, prowadzonych 

w Centrum Medycznym WUM Sp. z o.o.

"Po przedstawieniu podsumowania raportu komisji przez  

Jego Magnificencję Rektora WUM, a także sesji pytań i odpowiedzi 

Rada podjęła decyzję o odroczeniu posiedzenia do dnia dogłęb-

nego zapoznania się z treścią ww. raportu i jego załącznikami,  

jak również z konkluzjami innych pozostających w toku postępowań  

związanych z wyjaśnianiem sytuacji dotyczącej szczepień  

przeciwko COVID-19 oraz do czasu zapoznania się przez Radę 

ze stanowiskiem działających na WUM statutowych organizacji  

zrzeszających studentów i doktorantów współtworzących  

wspólnotę Uczelni" - głosi komunikat.

Liczne nieprawidłowości. Komisja powołana przez rektora  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazała liczne  

nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum  

Medyczne WUM Sp. z o.o. Komisja stwierdziła m.in. brak  

należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano 

szczepienia. Dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez 

Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze 

stanowiska Prezesa Zarządu.

Wcześniej kontrolę realizacji szczepień zlecił NFZ minister  

zdrowia Adam Niedzielski. We wtorek szef resortu zdrowia  

poinformował, że z całą pewnością można stwierdzić, że doszło 

do celowego złamania zasad Narodowego Programu Szczepień. 

Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, zostały  

zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu. 

Narodowy Fundusz Zdrowia informował 31 grudnia, że do  

6 stycznia jest możliwe szczepienie przeciw COVID-19 osób spoza  

grupy zero, ale tylko w sytuacji dysponowania przez szpital wolnymi 

dawkami szczepionki, którymi nie uda się zaszczepić personelu 

szpitali np. z powodu nieobecności w pracy w czasie świąteczno- 

noworocznym.

Szef resortu zdrowia przekazał ponadto we wtorek również,  

że stwierdzone tylko w pierwszym dniu kontroli nieprawidłowości 

są podstawą do nałożenia kary w wysokości powyżej 250 tys. zł. 

To minimalna kara, z jaką musi liczyć się Uniwersyteckie Centrum  

Kliniczne WUM. Minister stwierdził, że kontrola NFZ w Warszawskim  

Uniwersytecie Medycznym w sprawie szczepień osób spoza grupy 

zero powinna się zakończyć do końca tygodnia.

Kto się zaszczepił? O zaszczepieniu informował w ostatnich 

dniach m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD, Leszek Miller. 

We wtorek polityk podał, że także jego żona została zaszczepiona.

Szczepionkę otrzymali też m.in. aktorzy: Krystyna Janda,  

Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor i Radosław Pazura, 

satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward 

Miszczak.
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EWA  DEMARCZYK
                                                         KULTURA           KULTURA

Ewa Demarczyk urodziła się w Krakowie 16 stycznia 1941 roku.  

Odebrała wykształcenie podstawowe i średnie, by następnie  

studiować w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. 

Gdy rozpoczęła studia, równocześnie zadebiutowała w “Cyruliku”, 

czyli w krakowskim studenckim kabarecie Akademii Medycznej.  

Po roku związała się natomiast z „Piwnicą pod Baranami”. Współ-

pracowała z takimi kompozytorami jak choćby Zygmunt Koniecz-

ny. Był to równocześnie czas jej nagrań, bowiem powstały takie  

przeboje jak na przykład „Tomaszów”, “Taki pejzaż”, „Groszki i róże”, 

“Jaki śmieszny” czy też „Pocałunki”. Na opolskim pierwszym  

Krajowym Festiwalu Piosenki w roku 1963, Ewa Demarczyk  

zaśpiewała utwory: „Karuzela z madonnami”, “Taki pejzaż” i „Czarne  

anioły”. Rok później wystąpiła na sopockim Międzynarodowym  

Festiwalu Piosenki. Wykonaniu przez nią utworu „Grande Valse  

Brilliante” zawdzięczała drugą nagrodę. Tymczasem w roku 1966 

droga Ewy Demarczyk i kompozytora Zbigniewa Koniecznego  

przestała stanowić jeden wspólny kierunek. Piosenkarka rozpoczęła 

wówczas współpracę z Andrzejem Zaryckim. 10 lat później rozstała się 

z „Piwnicą pod Baranami”. Wreszcie w roku 1979 Ewa Demarczyk 

wydała swój album zatytułowany „Ewa Demarczyk – Live”. Rok 1986 

oznacza w jej biografii założenie przez nią Państwowego Teatru 

Muzyki i Poezji Ewy Demarczyk. Ostatni koncert dała w 1999 roku.  

Po 2000 wycofała się całkowicie z życia publicznego. Zmarła  

14 sierpnia 2020 roku w swoim mieszkaniu w Krakowie. Była  

uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych i charyzma- 

tycznych postaci w historii polskiej sceny muzycznej. Ceniono ją 

za swą ekspresję, jaka bez wątpienia charakteryzowała śpiewane  

przez nią teksty. Posiadała przy tym niebywałą osobowość  

estradową oraz zdolność do wybitnych interpretacji. Wielokrotnie  

nagradzana była za swoje wykonania. Występowała z powodzeniem  

na całym świecie, m.in. w krajach takich jak Austria, Niemcy, Francja,  

Szwecja, Wielka Brytania, USA, Kuba czy Brazylia.

Ciekawostki o Ewie Demarczyk 

W 2010 r. Ewa Demarczyk otrzymała Złotego Fryderyka za  

całokształt osiągnięć artystycznych. Została uhonorowana  

w 2005 roku  Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Porównywano ją do Juliette Greco, Edith Piaf, jej interpretacje  

stawiano obok kunsztu takich gigantów jak Jacques Brel. Jej  

“Karuzela z Madonnami”, czyli poniekąd pierwszy przebój  

Demarczyk, jest tak doskonałą interpretacją tekstu Mirona  

Białoszewskiego, że uważana jest za prawdziwe ponadczasowe  

arcydzieło.

Ewa Demarczyk wciąż żyje. Od wielu lat nie koncertuje  

i nie udziela wywiadów. Książka przypomina legendę pierwszej 

damy poezji śpiewanej.

Dziś media potrafią co kwartał obwołać kogoś nową gwiazdą,  

wynieść na szczyt, wręcz wmówić odbiorcom, że obcują  

z doskonałością. Nielicznym, którzy Demarczyk widzieli na żywo, 

taką doskonałością pieśniarka się wydawała. Podobnie wspominają  

ją muzycy i organizatorzy koncertów. Jako osobę obdarzoną  

absolutnym słuchem i absolutną perfekcjonistkę. Do legendy  

przeszły jej żądania estradowe - dwa czarne fortepiany, czarna  

scena, odpowiednio duża sala. Artystka na wszelki wypadek  

zabierała ze sobą belę czarnego, matowego materiału, by układać  

na scenicznych deskach, jeśli podłoga mogła odbijać światło  

reflektora.

Ewę Demarczyk w "Czarnym aniele" poznajemy wyłącznie  

ze wspomnień innych. Wspomnień, które kluczą, gubią tropy,  

uwypuklają jej zdecydowanie, zacierają wady. Poznajemy jej  

dzieciństwo, młodość, studia w krakowskiej PWST. A jednocześnie 

konstatujemy, że utwór "Czarne anioły" święcił triumfy na pierwszym 

festiwalu opolskim, czyli ponad pół wieku temu. Mimo tak odległego 

czasu, mur jaki wzniosła wokół siebie artystka nadal nie skruszał. 

Właściwie dziś wiadomo niewiele więcej, niż wiedzieli czytelnicy  

prasy gomułkowskiej. Nie ma żadnych nagrań oprócz legendarnej  

płyty z piosenkami Zygmunta Koniecznego i wydanego 15 lat  

później albumu "Live". Są tylko okruchy wspomnień z tras koncer-

towych po ZSRR, z występów w paryskiej Olympii, gdzie w tym 

samym czasie występowali i The Beatles i z nielicznych polskich 

recitali - zwykle wyprzedanych do ostatniego miejsca.

Po tylu latach nadal boleśnie brzmią słowa o antysemickich 

atakach na wokalistkę, która nie wstydziła się żegnać przyjaciół 

wygnanych przez komunę do Izraela, ale nie poniżała się, by  

dementować rozpuszczane przez esbeków plotki o jej pochodzeniu. 

Podobnie jedni opowiadają, że miała problemy z alkoholem, a inni, 

że to ona odprowadzała do domu pijanych kolegów po nocnych 

libacjach w czasach Piwnicy pod Baranami. Zdecydowanie lata 

jej świetności, czyli końcówka lat 60. to zarazem czas najbardziej 

barwny i kreatywny w życiu artystki. Dekadę później i ona i zespół 

zarabiają krocie koncertując po Sowietach i znając dziś w dobrze 

opowieść o Annie German, łatwo przyznać tamtejszej publiczności 

rację, szczególnie że w repertuarze miała zakazany przez Moskwę  

wiersz Mandelsztama. Trzeba te pamiętać, że nie było wówczas 

ani kolorowej prasy ani tym bardziej internetu. Legenda trwała  

w najlepsze, ale też i artystka zdaniem recenzentów - nigdy nie 

zawodziła ani krytyków ani publiczności.

Bardzo niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym. Z okruchów 

wspomnień wyłania się osoba blisko związana z matką, która  

nota bene szyła jej estradowe stroje, a ona towarzyszyła jej 

do śmierci. Dosłownie kilka zdań poświęcono jej pierwszemu  

mężowi, który podobno był skrzypkiem w Mazowszu, ale mieszkał 

w Belgii. Po raz drugi wyszła za mąż za absolwenta Akademii Sztuk 

Pięknych, który w ciągu roku od zawarcia małżeństwa okazał się 

być drobnym złodziejem i oszustem i szybko trafił za kratki.

Wszyscy wspominają trudny charakter Demarczyk, katowanie 

muzyków na próbach, w reszcie pozostawienie zespołu. Wcześniej 

rozstała się z Piotrem Skrzyneckim, legendarnym konferansjerem  

Piwnicy Pod Baranami, który nie wolny był od choroby alko- 

holowej. Niewiele osób wie, że koncerty zarejestrowane na płycie 

"Live" prowadził tak pijany, że przed wydaniem wydawca musiał 

montować jego teksty z różnych występów, by w ogóle mogły być 

częścią tego wydawnictwa.

Ostatnie ćwierć wieku to nieustanny upadek wizerunku wielkiej 

Demarczyk. Zdaje się, że na własne życzenie. Dostała szansę na 

prowadzenie własnego teatru, pomoc finansową od rodzinnego  

Krakowa, ale w jakiś sposób nie potrafiła się pozbierać i poro- 

zumieć. Wielu krytyków uważa, iż zdawała sobie sprawę, że utraciła 

głos i wolała odejść w zapomnienie, pozostając legendą. Od lat nie 

pojawia się publicznie, nie udziela wywiadów. Dziś mieszka podobno 

w Wieliczce. Podobno czasem śpiewa z podkładami z taśmy, ale 

to równie dobrze może być miejska legenda.

"Czarny anioł. Opowieść o Ewie Demarczyk" osobom pamięta-

jącym choćby odrobinę lata 60. i 70. z pewnością dostarczy nieco 

wzruszeń. W tamtych czasach można było nie słuchać Demarczyk, 

ale raczej trudno było jej nie słyszeć. Dbały o to i radio i telewizja  

i kronika filmowa. T niepozorna książka to chyba ostatni moment,  

by jeszcze na chwilę odżyła w pamięci słuchaczy i stałą się  

inspiracją dla wokalistek, które chciałyby nie tylko śpiewać, ale 

interpretować poezję i sprawiać, by widzowie na koncertach 

coś przeżyli. I to może ważniejsze przesłanie książki niż bardzo  

wyrywkowa próba portretu legendy, o której każdy słyszał, ale  

niewielu widziało. Niemal jak yeti.
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NOWY ROK, NOWE NADZIEJE  
ANALIZA RYNKU ZŁOTA

Zgodnie z oczekiwaniami, ostatni tydzień przebiegał w wyjątkowo 

sennej atmosferze, przede wszystkim ze względu na niski wolumen 

transakcji. Rynek w dalszym ciągu znajdował się pod silną presją 

bardzo dobrego odczytu PKB Stanów Zjednoczonych, co w efekcie 

skutecznie zatrzymało cenę złota poniżej $1200 za uncję.

Poniedziałkowa sesja była najlepszym przykładem ubiegło- 

tygodniowej stagnacji. Brak odczytów danych makro - będących 

kluczowymi dla rynku metali szlachetnych - poparty względnie 

stabilnymi w ostatnim czasie notowaniami amerykańskiej waluty, 

poskutkował niemal niewzruszoną ceną ok. $1195 (ok. 4269 PLN) 

za uncję złota. Jednak w późnych godzinach wieczornych optymizm 

związany z amerykańską gospodarką wziął górę, a dzięki bardzo  

płytkiemu w tym czasie rynkowi - cena została obniżona do ok. 

$1182 (ok. 4223 PLN) za uncję.

Kolejny dzień był dla wielu krajów ostatnią sesją ubiegłego 

roku. Ujemne zamknięcia największych parkietów giełdowych od  

Antypodów, aż po Nowy Jork bardzo silnie wzmogły tego dnia popyt 

na aktywa solidnie zabezpieczające portfel i dywersyfikujące ryzyko.  

Nawet rosnący wskaźnik nastrojów konsumenckich w Stanach 

Zjednoczonych nie był w stanie przerwać gwałtownego wzrostu  

ceny złota. Po osiągnięciu maksimum na poziomie $1206  

(ok. 4308 PLN), inwestorzy skutecznie ustabilizowali cenę na  

granicy $1200 (ok. 4287 PLN) za uncję.

Najważniejszym dniem ubiegłotygodniowych notowań była środa. 

Waga sylwestrowej sesji opierała się nie tylko na psychologicznym 

,,zamknięciu roku’’, ale przede wszystkim na odczycie ważnych  

w ostatnim czasie danych z amerykańskiego rynku pracy. Dodatkowo,  

ze względu na dzień wolny, z rynku wyłączeni byli inwestorzy m.in.  

z Niemiec, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii.

W ostatnim okresie w USA złożono 298 tys. nowych wniosków 

o zasiłek dla bezrobotnych, co jest wynikiem o 10 tys. gorszym od 

prognozowanego. Mimo to, inwestorzy większą uwagę przywiązali 

do liczby osób pozostających na zasiłku, która w dalszym ciągu  

systematycznie maleje, w tempie szybszym od oczekiwanego. 

Nowości z rynku pracy wsparte zostały przez bardzo dobre dane 

z rynku nieruchomości, gdzie liczba domów i mieszkań objętych  

wstępnymi umowami sprzedaży była o 0,2 proc. wyższa od  

prognozy i o prawie 2 proc. wyższa od ostatniego odczytu.  

Powyższe czynniki, przy niskiej płynności rynku,  złamały notowania  

bulionowego kruszcu, obniżając jego wycenę do ok. $1184  

(ok. 4230 PLN)za uncję.

Do notowań powróciliśmy 2 stycznia, kiedy to pozytywny  

odczyt PMI amerykańskiego sektora przemysłowego doprowadził 

do kontynuacji sylwestrowych spadków. Przecena zatrzymała się 

dopiero na poziomie $1171 (ok. 4183 PLN) za uncję. Tarapaty nie 

trwały jednak długo, ponieważ na pierwszy plan wróciła sprawa 

przedwczesnych wyborów w Grecji. Balansowanie na granicy  

niewypłacalności oraz groźba dojścia do władzy skrajnych  

politycznie ugrupowań, na nowo rozbudziło pilną potrzebę  

bezpiecznych inwestycji. Na tej fali, notowania królewskiego kruszcu 

odbiły się od dołka, a pierwszą w tym roku sesję zakończyliśmy 

wynikiem $1188,50 (ok. 4246 PLN) za uncję.

W nadchodzącym tygodniu jednym z czynników mogących  

silnie stymulować popyt na bezpieczne aktywa pozostanie  

w dalszym ciągu Grecja. Niestabilność polityczna tego kraju  

skutecznie wzmaga wątpliwości co do dalszej oceny kredytowej  

i może okazać się decydującym czynnikiem ograniczającym  

finansowe wsparcie reszty państw Wspólnoty. Szczególną  

uwagę będzie należało zwrócić na bardzo ważny w ostatnim czasie  

odczyt danych makro, dotyczący zatrudnienia w sektorach  

pozarolnicznych w USA i następujący po nim grudniowy wskaź-

nik bezrobocia ogółem. Dalszy intensywny rozwój rynku pracy nie  

tylko pobudzi popyt na amerykańską walutę, ale przede wszystkim 

przywróci niepewność rynku związaną z możliwym podniesieniem 

stóp procentowych i może wpłynąć na obniżenie wyceny bulio- 

nowego kruszcu.

GOTÓWKA W DOBIE CYFROWEJ REWOLUCJI  
I NOWEJ RZECZYWISTOŚCI EKONOMICZNEJ

Czy rok 2020 i niecodzienne okoliczności, z jakimi przyszło  

nam się mierzyć, zmieniły nawyki konsumenckie Polaków? Jak 

pandemia wpłynęła na nasze podejście do pieniądza: oszczę- 

dzamy czy podejmujemy odważne decyzje zakupowe? Stawiamy na  

transakcje bezgotówkowe czy nie wyobrażamy sobie nie posiadania 

środków płatniczych we własnych portfelach?

Eksperci polskiego rynku finansowego rozmawiali o przyszłości 

pieniądza na polskim rynku podczas debaty „Gotówka w dobie 

cyfrowej rewolucji i nowej rzeczywistości ekonomicznej”, zorga-

nizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną. Partnerem spotkania  

był Narodowy Bank Polski.

System bankowy zdał egzamin

Wszyscy rozmówcy Łukasza Wilkowicza, redaktora Dziennika 

Gazety Prawnej, są zgodni co do tego, że zawirowania roku 2020 

nie pozostają bez wpływu na dynamikę procesów płatniczych ‒ 

zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej.

Minione miesiące to znaczący wzrost wartości pieniądza gotów-

kowego w obiegu. Skąd taki popyt na gotówkę w pandemii?

Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A.,  

wskazuje na aspekt kulturowy jako niebagatelny czynnik mający 

wpływ na to, że mieszkańcy niektórych krajów szczególnie cenią 

sobie poczucie niezależności i swobody obywatelskiej, jakie niesie 

posługiwanie się „namacalnym” środkiem płatniczym w miejsce 

zdigitalizowanych procesów i operacji bezgotówkowych.

Analizy Narodowego Banku Polskiego potwierdzają tę opinię  

w odniesieniu do sytuacji, jaka miała miejsce w naszym kraju  

w trakcie dwóch fal pandemii.

Jak podkreślał Krzysztof Kowalczyk, zastępca dyrektora  

Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, wiosną, kiedy pojawił  

się COVID-19, na przestrzeni dwóch miesięcy miał miejsce  

bardzo wysoki przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu ‒ o 52 

mld złotych, czyli około 21%.  Jesienna fala pandemii, nieco krótsza,  

to wzrost w obiegu gotówkowym o ok. 4%, czyli 12 mld złotych.

‒ Skala wypłat była bezprecedensowa, w niektórych dniach  

nawet cztero-, pięciokrotnie wyższa niż ma to miejsce w zwyczajnych  

okolicznościach. Cały sektor bankowy poradził sobie z tą sytuacją 

bardzo dobrze. Występowały jedynie krótkoterminowe opóźnienia  

w zasileniach w gotówkę poszczególnych bankomatów czy oddziałów  

bankowych ‒ przypomniał Krzysztof Kowalczyk.

Na straży bezpieczeństwa

Narodowy Bank Polski na przestrzeni ostatnich miesięcy podjął 

szereg działań mających na celu zapewnienie stabilności złotego, 

które przyczyniły się do ograniczenia spadku PKB Polski w okresie  

wyzwań podyktowanych pandemią, jak i mających wspierać  

ożywienie aktywności gospodarczej w roku 2021.

NBP rozpoczął pracę nad narodową strategią bezpieczeń-

stwa gotówki

Jako kluczowa instytucja finansowa w naszym kraju, NBP  

zajął się także kwestią roli gotówki w czasie, kiedy megatrend 

cyfryzacji i digitalizacji procesów został dodatkowo wzmocniony 

okolicznościami związanymi z pandemią.

NBP rozpoczął pracę nad narodową strategią bezpieczeństwa 

gotówki. Czym będzie ten dokument i jakie są jego założenia?

- W NBP jesteśmy dumni z tego, jak funkcjonuje system  

płatniczy w Polsce.   Wyzwania związane z pandemią odsłoniły 

jednak pewne ryzykowne zjawiska. Zaliczamy do nich  kurczenie  

się sieci bankomatów czy też zamykanie oddziałów banków oferu-

jących obsługę gotówkową klientów.

Uznaliśmy, że potrzebne są dodatkowe, bardziej skoordynowane 

działania, dzięki którym Polacy będą mieli zapewnione bezpie- 

czeństwo posługiwania się gotówką ‒ to, że płatności gotówkowe 

będą powszechnie akceptowane w każdym miejscu, a dostęp do 

wypłat gotówkowych nie będzie w żaden sposób ograniczony ‒ 

podsumował Krzysztof Kowalczyk.    

Prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówkowego 

rozpoczęły się i będą jedną z kluczowych aktywności NBP w roku 

2021. Podjęcie prac nad strategią jest pozytywnie postrzegane  

nawet przez orędowników płatności bezgotówkowych i postępu- 

jącego megatrendu digitalizacji procesów.

Polacy będą mieli zapewnione bezpieczeństwo posługiwania  

się gotówką ‒ to, że płatności gotówkowe będą powszechnie  

akceptowane w każdym miejscu, a dostęp do wypłat gotówkowych  

nie będzie w żaden sposób ograniczony

‒ Taka strategia, jako zespół działań operacyjnych, jest potrzebna.  

Konieczna jest wolność wyboru form gromadzenia oszczęd- 

ności i gospodarowania nimi ‒ skomentował Mieczysław Groszek,  

prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.
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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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