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267-971-5807267-971-5807

NAPRAWA KOMPUTEROW:NAPRAWA KOMPUTEROW:
Desktop, Laptop and SerwerDesktop, Laptop and Serwer

Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja 
Office and home networkOffice and home network

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

Nie wymagany legalny status prawny
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:  
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 

Unit 300, Suite 3 prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

Płatność: ________Czek _______Money Order_____ Karta Kredytowa 
Card #____________________________ data ważności_____________

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

 ZADZWOŃ: 267-971-5765
Podaj tekst reklamy i użyj karty debetowej / kredytowej.

 Wytnij FORMULARZ KLASYFIKACJI
Załącz do niego czek lub Pieniądze w gazetach firmowych i rynkowych i prze-

słać do redakcji:
PO Box 579, Warrington, PA 18976

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”: 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 jeżyka  
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 JEŻYKA 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 JEŻYKA 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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KORONAWIRUS W POLSCE. LICZBA ZAKAŻEŃ  
I ZGONÓW. RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5709 nowych zakaże-
niach SARS-CoV-2 w Polsce - to o ponad 3,5 tys. mniej przypadków 
niż tydzień temu. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 
zmarło kolejnych 460 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków 
w naszym kraju wzrosła do 2 768 034, a zgonów do 65 897. Do 
tej pory wykonano 10 487 131 szczepień.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 3451 zakażeniach  
i 22 zgonach. Natomiast dokładnie tydzień temu, 20 kwietnia, w kraju  
odnotowano 9246 przypadków koronawirusa oraz 601 zgonów. 

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (817), 
mazowieckiego (700), łódzkiego (592), dolnośląskiego (547),  
wielkopolskiego (500), małopolskiego (403), kujawsko-pomor-
skiego (372), lubelskiego (337), zachodniopomorskiego (315), 
świętokrzyskiego (191), pomorskiego (183), podkarpackiego (157), 
warmińsko-mazurskiego (153), opolskiego (152), lubuskiego (114) 
i podlaskiego (103). 

73 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną 
uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu 
współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób. 
To 460 kolejnych ofiar śmiertelnych wirusa SARS-CoV-2 w kraju. 

Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 2 768 034. 
Dotychczas zmarło 65 897 osób. 

Sytuacja w szpitalach
Pacjenci zakażeni koronawirusem zajmują obecnie w szpitalach  

26 925 łóżek. 3041 chorych na COVID-19 jest podłączonych  
do respiratorów. Pomocy specjalistów wymaga o 212 osób mniej 
w porównaniu do danych z raportu opublikowanego wczoraj.  
Biorąc pod uwagę poniedziałkowe dane, w użyciu jest też 60  
sztuk respiratorów mniej. 

20 kwietnia resort zdrowia informował, że w szpitalach przebywa 
31 938 zakażonych osób, w tym 3287 pod respiratorami. Obecnie 
w szpitalach przebywa więc ponad pięć tysięcy pacjentów mniej 
niż tydzień wcześniej. 193 781 osób objętych jest kwarantanną. 
Do tej pory wyzdrowiało 2 467 036 zakażonych.  

Ile testów? Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby 
w Polsce wykonano 64 810 testów na obecność koronawirusa.  
34 093 wykonane testy były testami antygenowymi. 

Dane dotyczące szczepień
10 487 131 to łączna liczba szczepień przeciw COVID-19  

wykonanych w Polsce. 7 878 344 to te wykonane pierwszą dawką, 
2 608 787 to z kolei liczba osób w pełni zaszczepionych. 

Ostatniej doby wykonano 134 080 szczepień.
Dane ze świata
Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa  

zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad  
147,2 mln ludzi na świecie, a ponad 3,1 mln zakażonych zmarło.

Dramatyczna sytuacja panuje w Indiach. W szpitalach w Delhi  
(stolicy Indii) i w innych miastach brakuje miejsc dla chorych,  
kończą się też zapasy tlenu. 

W ostatnim czasie naukowcy w Indiach wykryli nowy, bardzo 
zakaźny wariant wirusa. Wiadomo już, że pojawił się on także  
w kilku innych krajach, m.in. w Grecji.

ARCYBISKUP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ POZBAWIONY 
HONOROWEGO OBYWATELSTWA BIAŁEGOSTOKU
Rada Miasta Białystok odebrała tytuł honorowego obywatela 

miasta arcybiskupowi Słowojowi Leszkowi Głódziowi - przekazał 
prezydent tego miasta Tadeusz Truskolaski.

Jak poinformował Tadeusz Truskolaski, za uchwałą w tej sprawie 
głosowało 21 radnych, siedmioro radnych Prawa i Sprawiedliwości 
wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Była to inicjatywa 
radnych Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został  
wcześniej ukarany przez Watykan m.in. za zaniedbania dotyczące 
pedofilii wśród duchownych. Głódź otrzymał nakaz zamieszkania 
poza archidiecezją gdańską i zakaz uczestniczenia w celebra-
cjach religijnych na jej terenie. Został także zobligowany do wpłaty  
odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa.

Głódź to drugi hierarcha Kościoła katolickiego, który stracił  
honorowe obywatelstwo Białegostoku. W listopadzie podobna  
decyzja tamtejszych radnych zapadła wobec zmarłego kard.  
Henryka Gulbinowicza. W obu przypadkach radni powołali się 
na decyzje Stolicy Apostolskiej, związane z tuszowaniem przez 
hierarchów nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych 
duchownych wobec osób małoletnich.

Sławoj Leszek Głódź był czwartym w kolejności honorowym 
obywatelem Białegostoku, wyróżniony został w ten sposób  
w październiku 1995 roku jako ówczesny katolicki biskup polowy 
wojska polskiego. Tytuły przed nim otrzymali Józef Piłsudski, Lech 
Wałęsa i - pochodzący z Białegostoku - ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY. KONFERENCJA 
PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO  

PO SPOTKANIU Z LEWICĄ

- Możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego 
- mówił podczas konferencji prasowej, po spotkaniu z politykami 
Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, premier Mateusz 
Morawiecki. - Ponad podziałami liczy się Polska, wsparcie branż, 
które są poszkodowane z powodu pandemii - zaznaczał szef  
rządu. Jak przekazał, na Radzie Ministrów przyjęto projekt ustawy 
o ratyfikacji zasobów własnych UE.

We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki spotkał się  
w Sejmie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) z politykami  
Lewicy. Lewica jako pierwsza poinformowała o wyniku rozmów. - 
Rząd zgodził się na wszystkie warunki - przekazał Robert Biedroń. 
Po południu głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. 
- Możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego - 
mówił. 

- Ponad podziałami partyjnymi liczy się Polska. Rząd PiS bardzo 
skutecznie wynegocjował bardzo dużą pulę środków, nigdy takich 
środków nie było dostępnych. Nie można stosować strategii na 
złość Polsce, żeby nie przyjąć środków z Funduszu Odbudowy. 
Polską racją stanu jest jak najszybsze przyjęcie ustawy o zasobach 
własnych UE - zaznaczał premier podczas konferencji prasowej. - 
Tempo wyjścia z kryzysu COVID-19 będzie zależało od dystrybucji 
środków z UE - wskazał. - To są środki na modernizację szkół, na 
drogi krajowe i wojewódzkie, na koleje - wymieniał szef rządu.

"Akt prawny o skali historycznej"
Premier poinformował, że na Radzie Ministrów przyjęto projekt 

ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE. - Przekazujemy ten akt 
do parlamentu - przekazał Mateusz Morawiecki.  

Jak zaznaczał, "dziś na szali leżą nie tylko środki z Krajowego 
Programu Obudowy". - Ta ustawa, ustawa o zasobach własnych, 
to także wszystkie środki unijne, a więc 770 mld zł, jak policzyli 
eksperci, i to większa proporcjonalnie część tej kwoty mogłaby 
zostać przeznaczona na różnego rodzaju inwestycje w pierwszych 
3-4 latach, licząc już ten rok po wychodzeniu z pandemii COVID-19 
- mówił Morawiecki. 

- To akt prawny o skali historycznej, mogę porównać go do planu 
Marshalla - wskazywał premier. 

"Przypieczętowaliśmy uzgodnienie"
- Lewica to był jedyny klub parlamentarny, który przekazał  

kompleksowe propozycje. Dzisiaj przypieczętowaliśmy uzgodnienie  
w kilku obszarach. Po pierwsze -  przeznaczenie środków na szpitale  
powiatowe. W ramach puli 2,2 mld euro, 750 mln euro na szpitale  
powiatowe - poinformował premier. - Dyskutowaliśmy też  
o włączeniu do programu kwestii mieszkań. Zobowiązaliśmy się, 
żeby rozbudować KPO o program budowy 75 tys. dodatkowych 
mieszkań "komunalno-TBS-owych" - wskazał.  

Do samorządów ma trafić 30 proc. środków. Rząd zgodził się 
też na włączenie do Komitetu Monitorującego wydatkowanie  
środków - oprócz przedstawicieli NGO-ów i przedsiębiorców - także 
przedstawicieli związków zawodowych.

Jak zapewnił premier, uzgodnienia z Lewicą będą wkomponowane  
w cały Krajowy Program Odbudowy, "dlatego przeprowadzimy  
w ramach Rady Ministrów odpowiednie procedury tak, żeby można 
było zdążyć z wysłaniem programu do końca kwietnia do Komisji 
Europejskiej". 

- Dziś przede wszystkim liczy się Polska, a nie interesy partyjne  
- podkreślał szef rządu. - Środki z KPO będą służyły każdemu 
Polakowi - mówił, dodając, że "tam również są środki dla rolników". 
- Dlatego nie wyobrażam sobie, że ktoś może głosować przeciw 
interesowi Polski, przeciw interesowi polskich rolników, polskich 
pracowników, polskich rodzin - zwracał uwagę premier.

- Odłóżmy dzisiaj na bok spory polityczne, odłóżmy na bok  
prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Zostawmy to,  
wybaczmy im, że niektórzy rzeczywiście tego typu kalkulacji  
próbują dokonywać - apelował. - Posługujmy się tą nadrzędną  
kategorią - polską racją stanu po to, żeby ponad podziałami  
politycznymi przede wszystkim liczyła się Polska - dodał. 

Stanowisko Solidarnej Polski
Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów  

własnych UE, koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy,  
nie ma w Zjednoczonej Prawicy - ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna  
Polska. 

Premier był pytany na konferencji prasowej, czy na posiedzeniu 
rządu ministrowie Solidarnej Polski - szef resortu sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro oraz minister w KPRM Michał Wójcik - wyrazili swój 
sprzeciw w tej sprawie oraz jakich argumentów używali.

- Tak, obaj wymienieni ministrowie zgłosili swoje zastrzeżenia.  
Dziś dyskusja była akurat stosunkowo krótka, ponieważ tę  
pogłębioną dyskusję na Radzie Ministrów przeprowadziliśmy  
tydzień temu w tym zakresie - odpowiedział szef rządu.

- Na współpracę z Solidarną Polską liczę bardzo mocno właśnie 
w kontekście wdrożenia Nowego Polskiego Ładu, (...) a to coś 
więcej, znacznie niż Krajowy Program Odbudowy, który jest ściśle 
skonstruowany w taki sposób, aby zaangażować te dodatkowe  
wynegocjowane ekstra środki z UE, gdzie Polska jest beneficjentem  
netto i to w bardzo znaczącej skali - podkreślił premier.

"Nie wyobrażam sobie tego"
Morawiecki zaznaczał, że tylko ze strony klubu Lewicy wpłynęły  

oficjalnie propozycje, wnioski i cele, zaproponowane przez  
polityków tej formacji, stąd odbyło się spotkanie. Podkreślił, że 
choć w przestrzeni publicznej padały różne propozycje, to jednak 
formalnie nie zostały one zgłoszone.

- My szybkimi krokami zbliżamy się do momentu, w którym  
ta ustawa - o wszystkich środkach unijnych, niech to wybrzmi 
raz jeszcze: zarówno z perspektywy budżetowej 2021-2027, jak  
i środkach z KPO, będzie głosowana. Nie wyobrażam sobie, żeby 
również posłowie PO mogli głosować przeciw tej ustawie, gdyż 
byłoby to głosowanie przeciw Polsce - podkreślił Morawiecki.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?
Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane 

z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej 
Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały 
w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc 
Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy 
powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest 
podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej 
puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. 
Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda 
euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:  
odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona 
energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transfor-
macja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia 
- 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności - 27,4 mld zł.
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GUSTAW HOLOUBEK PÓŹNO STWORZYŁ SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ

Wybitny aktor, człowiek, który do końca życia z humorem przyglądał  

się światu. Jego los naznaczyły poważne choroby i poszukiwania 

tej jedynej miłości…

Reżyser to taki człowiek, któremu nie powiodło się w aktorstwie, 

a aktor to taki człowiek, któremu nie powiodło się w życiu - mówił  

jeden z najwspanialszych polskich aktorów Gustaw Holoubek  

(†84 l.), który przyszedł na świat w 1923 r. w Krakowie.

Jego ojciec był zawodowym oficerem, z pochodzenia Czechem, 

który osiadł w Polsce po zakończeniu pierwszej wojny światowej. 

Mama Gustawa pochodziła z małopolskiej wsi. Ona była wdową, 

a on wdowcem, kiedy się pobrali. To ich jedyne wspólne dziecko, 

razem mieli oprócz niego jeszcze pięcioro dzieci z poprzednich 

związków.

- Jaki był nasz dom? Pełen życia, wojskowego hurraoptymizmu, 

kultu sprawności fizycznej i sportu. Ojciec, jak to wojskowy, lubił  

dyscyplinę i porządek. Wydawał komendy i rozkazy. Matka natomiast  

miała poczucie humoru i upodobanie do pewnego romantycznego  

bałaganu wokół siebie. Świetnie gotowała i na karmieniu nas  

wyczerpywała się jej rola. Reszta miała się jak gdyby układać  

w sposób naturalny, bez ingerencji dorosłych - wspominał Gustaw.

Przyszły aktor miał dziesięć lat, kiedy przeżył pierwszą, bolesną  

stratę - śmierć ukochanego ojca. Gdy skończył szesnaście,  

wybuchła druga wojna światowa i bezpowrotnie skończyło się  

jego dzieciństwo. W kampanii wrześniowej 1939 r. wziął udział 

jako ochotnik i szybko trafił do niemieckiej niewoli. Straszliwe,  

nieludzkie warunki obozowe - głód i zimno - osłabiły jego organizm 

i wywołały ciężką chorobę - gruźlicę. Dla jego pokolenia oznaczało 

to wyrok. Ale Gustaw nie poddał się tak łatwo - próbował normalnie 

żyć i zapomnieć o diagnozie. - Przeszedłem choroby nieuleczalne  

i śmiertelne. Na początku to była gruźlica, zapadłem na nią, kiedy 

miałem 16 lat - wyznał artysta.

Już po wojnie Holoubek postanowił zostać aktorem. W szkole 

teatralnej zakochał się w koleżance z roku - Danucie Kwiatkowskiej. 

Wkrótce zostali parą, szybko się pobrali, a już na początku lat 50. 

zostali rodzicami córki Ewy. Gustaw początkowo grał w rodzinnym  

Krakowie, później dostał propozycję objęcia dyrekcji teatru  

w Katowicach. Pojechali razem z żoną i córeczką. Wir pracy  

i intensywne życie rodzinne zostały przerwane w połowie lat 50. 

gwałtownym nawrotem gruźlicy. I wtedy stał się cud - jak uważał 

później aktor - właśnie została wynaleziona streptomycyna, która 

uratowała mu życie. 

Po dwóch latach pobytu w sanatorium w Zakopanem, spędzonych  

w odosobnieniu, artysta powrócił do życia i do pracy. Ale już nie do 

ówczesnej żony - w tym czasie jego małżeństwo z Kwiatkowską 

się rozpadło.

W końcu lat 50. na planie "Pożegnań", filmu Wojciecha Jerzego  

Hasa, Holoubek zachwycił się młodziutką, dwudziestoletnią  

aktorką, odtwórczynią głównej roli kobiecej, Mają Wachowiak. 

Wkrótce została jego drugą żoną. Dzięki protekcji męża Wachowiak 

dostawała angaże do teatrów, w których występował jej ukochany  

- Narodowego i Dramatycznego, ale jej praca niknęła w cieniu  

dokonań i sukcesów ukochanego. Ich drogi powoli zaczęły się  

rozchodzić. W 1967 r. urodziła się ich córka - Magdalena. Jej  

narodziny miały na nowo scementować związek.

Wiosną 1969 r. w Teatrze Dramatycznym rozpoczęły się próby 

do sztuki "Życie snem". Główną rolę męską grał Gustaw, w roli jego  

młodziutkiej partnerki została obsadzona Magdalena Zawadzka  

- aktorka początkująca, ale już popularna dzięki postaci  

Baśki Wołodyjowskiej w filmowej Trylogii. Oboje już zetknęli się 

zawodowo wcześniej - raz na planie filmowym, później w telewizji. 

Ale dopiero teraz on zwrócił na nią uwagę...

- Zaczęło się niedobrze, bo nie podobałem się jej w ogóle. Wręcz 

byłem przez nią ignorowany. Ale stało się ze mną coś strasznego. 

A mianowicie pojawił się we mnie upór trwający całymi tygodniami,  

miesiącami, który nie pozwolił mi nie zwracać na nią uwagi.  

I w końcu, pewnie z powodu straszliwego zmęczenia, przyjęła  

moje zaloty. I bez słowa zaakceptowała wszystkie moje zamiary, 

łącznie z matrymonialnymi - opowiadał Gustaw.

- I rozsądek, i poczucie rzeczywistości, i dotychczasowe moje 

życie nie pozwalało mi tak poważnie i jednoznacznie traktować  

jej osoby. Jednak coś się stało takiego, że nie mogłem się od  

tego uczucia uwolnić. I chociaż najpierw tylko ja byłem zakochany, 

to z biegiem lat role się wyrównały - dodawał aktor.

Jednak, żeby być ze sobą, para musiała pokonać wiele prze-

szkód... Oboje żyli wtedy w formalnych związkach. Holoubek miał 

żonę i malutką córeczkę, a Zawadzka męża, operatora filmowego 

Wiesława Rutowicza. Dodatkowo o jej względy w tym samym czasie 

usilnie zabiegał odtwórca roli Wołodyjowskiego - Tadeusz Łomnicki.

- Obaj panowie - Holoubek i Łomnicki - bili się o Magdę jak  

koguty - wspomina przyjaciółka aktorki. - Zaś ona sama "starła się"  

w pewnym momencie z Mają Wachowiak podczas wspólnej sceny  

w przedstawieniu, w którym obie występowały. Było bardzo  

nieprzyjemnie. Maja nie mogła znieść tej sytuacji i wkrótce odeszła 

nie tylko z życia Holoubka, ale i z Teatru Dramatycznego - dodaje 

informator "Na żywo".

Zawadzka zatriumfowała nad rywalką. Po rozwodzie jej  

ukochanego wreszcie mogli się pobrać. Ślub wzięli 3 września 1973 r.  

w Zakopanem. Środowisko patrzyło na nich bardzo nieprzychylnie,  

a przyjaciele Gustawa odradzali mu nowy związek. Nawet po  

ślubie posuwali się do bardzo dwuznacznych, brutalnych żartów:  

"Gucio znowu się ożenił, już nie chcemy powiedzieć, z kim".  

Chociaż więc Magda nie cieszyła się najlepszą opinią,  

to przyszłość pokazała, jak bardzo były to krzywdzące głosy.  

Pięć lat po ślubie para doczekała się potomka - urodził się długo 

oczekiwany, upragniony syn Jan.

Gustaw zawsze podkreślał, że jego trzecia żona stworzyła  

wspaniały dom, do którego zawsze lubił wracać. Oboje szanowali 

siebie i dawali sobie wiele wolności w związku. Łączyło ich poczucie  

humoru i optymizm, który pomagał im przetrwać w trudnych  

momentach. Takie nadeszły, kiedy w końcu lat 90. aktor zaczął 

chorować i musiał wycofać się z aktywności zawodowych. Diagnoza  

była poważna - nowotwór. Potem niewydolność jedynej nerki,  

druga została aktorowi wycięta jeszcze w latach 40., i konieczność 

poddawania się dializom. W końcu niewydolność płuc.

Mimo to aktor długo się nie poddawał, codziennie mobilizowany 

przez żonę do walki o zdrowie i życie. Równocześnie porządkował  

swoje sprawy, napisał piękne "Wspomnienia z niepamięci", które 

zadedykował swoim dzieciom: Ewie, Magdzie i Jasiowi. - Ta ksią-

żeczka jest bardzo dla mnie typowa - pominąłem wszystko, co 

jest moim zawodem i przeżyciami z nim związanymi, powracam  

tu do kształtowania się mojego życia. Bez przeszłości nie ma mowy 

o budowaniu teraźniejszości, a tym bardziej przyszłości. Do retro-

spektywy zawodowej, do teatraliów w moim życiu - najkrócej mówiąc 

- wracam chętnie, ale tylko z punktu widzenia anegdoty - wyznał.

Choć niechętnie o tym mówił, Holoubek miał wyrzuty sumienia, 

że zaniedbywał w przeszłości swoje córki. Ewa skończyła arche-

ologię śródziemnomorską, ale pracuje od lat jako aktorka-lalkarka 

w Teatrze Guliwer. Magda mieszka w Monachium. Jest socjologiem 

i pracuje w ośrodku dla trudnej młodzieży. Jan jest operatorem 

filmowym. Pod koniec życia dumą Gustawa byli też wnukowie:  

syn Ewy - dorosły Piotr, egiptolog i malutki Jakub Gustaw (drugie 

imię dostał na cześć dziadka), syn Magdaleny.

Uważany był za mentora, a jego i innych intelektualistów rozmowy 

w kawiarni Czytelnika stały się legendą. Z Tadeuszem Konwickim 

i Andrzejem Łapickim był też stałym bywalcem kawiarni Bliklego. 

Potrafił wspaniale opowiadać o życiu.

- Zadano mi nawet kiedyś pytanie, czy można nauczyć się  

umiejętności życia. Można. Mimo że wciąż czuję obawę, jakiś lęk, 

że gdzieś poza mną szykuje się zagrożenie, które unicestwi sukces, 

porzucam te myśli i pędzę do następnej przyjemności. Budzę się 

na przykład i myślę: poniedziałek, niech to krew zaleje, najgorszy 

dzień w tygodniu. Teatr nie gra. Wtorek. Tego dnia pojadę do teatru, 

wieczorem będę grał w brydża, więc przez cały dzień przygarnąłbym 

wszystkich do siebie, ucałował, uściskał. Nie złoszczę się nawet na 

myśl o tym, że muszę wziąć piętnaście pastylek rano i piętnaście 

wieczorem. Środa - wiem, że będę oglądał mecze, a w sobotę  

i niedzielę żona mnie na wieś zabierze, przyjadą znajomi i będzie  

o czym gadać - mówił w jednym z ostatnich wywiadów.

Słynne poczucie humoru nie opuszczało aktora do samego  

końca. Żartował nawet ze spraw ostatecznych. - Co chciałbym  

mieć na swoim nagrobku? Gdzieś w okolicach Złoczowa widziałem 

na wiejskim cmentarzyku napis: "A nie mówiłem, że jestem chory?". 

Mógłbym mieć podobny - uważał Gustaw.

KULTURAKULTURA
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ŚWIĘTO PRACY 1 MAJA DZIEŃ LUDZI PRACY W POLSCE  
I NA ŚWIECIE – HISTORIA ORAZ CIEKAWOSTKI

Święto Pracy, przypadające na 1 maja, znane jest również pod 
nazwą Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

Majowe święto kojarzone jest u nas z przymusowymi pochodami 
i marszami, organizowanymi przez komunistów podczas dawno  
i szczęśliwie minionego ustroju. Jednak nie jest to polskie święto, 
a już na pewno nie komunistyczne. Historia Święta Pracy jest 
skomplikowana i tragiczne.

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzony 
jest obecnie w wielu krajach na całym świecie. 1 Maja upamiętnia  
wydarzenia, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych  
dziewiętnastego wieku w Stanach Zjednoczonych.

W roku 1886 w Chicago, w stanie Illinois na fali niepokojów 
społecznych, spowodowanych drapieżnym kapitalizmem, doszło 
do buntu robotników. Od lat byli oni źle opłacani za pracę ponad 
siły. Do tego doszły zmiany technologiczne, które w niedalekiej 
przyszłości miały pozbawić tysiące ludzi pracy.

Co rusz wybuchały protesty i strajki. Zaczęto mówić nawet  
o ogromnym buncie robotniczym, który miał wymusić na właści- 
cielach fabryk, godnych płac i ośmiogodzinnego dnia pracy.

Zmiany te wydawały się nie do przyjęcia dla ówczesnych biznes-
menów, którzy dotychczas płacili robotnikom grosze, a ci spędzali 
przy taśmach produkcyjnych po dwanaście godzin dziennie, a nie 
rzadko i więcej. Jednocześnie z roku na rok pogarszały się warunki 
pracy. Liczne wypadki spowodowane zaniedbaniami, brak opieki 
medycznej czy wsparcia dla rodzin pracowników w końcu przelał 
czarę goryczy.

Właściciele fabryk zareagowali agresywnie na rodzący się robot-
niczy bunt. Opłacani przez nich politycy i policja starały się stłumić 
niepokoje. Rozpoczęły się aresztowania i groźby.

Pewnego dnia właściciel ogromnego zakładu w Chicago zwolnił 
całą załogę i na jej miejsce zatrudnił zupełnie nową. Jak możemy 
się domyśleć nie przeszło to bez echa. Kilka dni później wybuchy 
protesty i doszło do starć z policją.

Podczas trwających kilka dni niepokojów zginęło kilkunastu  
robotników oraz jeden z policjantów. Największe zamieszki miały  
miejsce 4 maja na placu Haymarket. Wydarzenie to nazwano  
później Haymarket affair lub bardziej krwawo i obrazowo Haymarket  
massacre.

W trakcie trwania protestów w tłumie zdetonowana została  
bomba, co dało policji powód do brutalnego spacyfikowania demon-
strantów. O zamach bombowy oskarżono organizatorów protestów, 
a następnie, pomimo braku dowodów, skazano ich na śmierć.  
Dziś mówi się, że to opłacana przez właścicieli fabryk policja  
przygotowała i detonowała bombę.

Jak widać geneza Święta Pracy jest brutalna i krwawa. Podczas 
tamtych wydarzeń na ulicach Chicago, ustalone zostały prawa 
i oczekiwania robotników co do godnej pracy, wynagrodzenia  
i samostanowienia. Jak każda zmiana, tak i ta rodziła się w bólach. 
Dzięki poświęceniu dzielnych ludzi, dzisiaj zaczynamy pracę o 8:00 
i wracamy do domu o 16:00, a nie o 20:00 czy 24:00, by kolejnego 
dnia znów zrywać się bladym świtem. Warto o tym pamiętać gdy 
ktoś powie, że 1 Maja to święto lewaków.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono święto 1 Maja w roku 
1890. Odbyło się ono na terenie zaboru rosyjskiego, pod nosem 
niezadowolonych z tego powodu wojsk carskich i przeróżnych 
nacjonalistycznych bojówek. W kolejnych latach dochodziło często 
do starć z carskim wojskiem.

Po odzyskaniu niepodległości, do polskiego sejmu trafił wniosek 
o ustanowienie dnia 1 Maja dniem wolnym od pracy i uczynnienie 
go świętem państwowym, był to rok 1919. Udało się to zrealizować 
jednak dopiero w roku 1950. Wówczas Święto Pracy stało się 
świętem państwowym i trafiło do kalendarza.

Niemal od samego początku polscy komuniści zagarnęli Święto 
Pracy dla siebie i rozpoczęły się słynne, przymusowe pierwszo- 
majowe pochody. Nie wiem jak Wy ale ja jak przez mgłę pamiętam 
marsz z flagami, organizowany przez szkoły i zakłady pracy. Ludzie 
z zażenowaniem szli w pochodach opowiadając sobie antykomu-
nistyczne dowcipy.

Byli oczywiście i tacy, którzy traktowali te marsze poważnie. 
Byli to działacze i aparatczyki, dla których system socjalistyczny 
był bardzo szczodry. Wbrew pozorom była to dość liczna grupa. 

Podczas pierwszych wolnych wyborów 27 października 1991 roku 
ponad 30 procent ludzi w Polsce zagłosowało za dalszymi rządami 
ówczesnej władzy.

Z czasem 1 Maja stał się najważniejszym socjalistycznym  
świętem nie tylko w Polsce Ludowej, ale w całym komunis- 
tycznym bloku.

Dziś nie ma już hucznych obchodów pierwszomajowych i całego 
tego sztucznego gwaru. Jednak Święto Pracy pozostało dniem 
wolnym, co w połączeniu ze Świętem Konstytucji 3 Maja, tworzy 
bardzo miły długi majowy weekend.

Znając tendencję Kościoła do zawłaszczania lub podpinania 
się pod wszelkie, zupełnie nie związane z nim święta, nie dzi-
wi fakt, że również to majowe wydarzenie zostało przez Kościół  
zagospodarowane.

W Kościele Katolickim 1 maja jest dniem patrona ludzi pracy św. 
Józefa. Jest to jedno z najnowszych świąt w KK, zostało ustano-
wione w roku 1955 przez papieża Piusa XII.

W jaki sposób świat obchodzi święto 1 Maja? Cóż bardzo 
różnie.

Anglicy, a także cała Wielka Brytania Święto Pracy obchodzą  
w pierwszy poniedziałek maja. Jest to bank holiday, czyli dzień 
wolny od pracy. W tym dniu nie tylko celebruje się ludzi pracy, ale 
także wita nadchodzące lato.

Anglicy wraz z Walijczykami i Irlandczykami nazywają ten dzień 
May Day i organizują marsze i kolorowe pochody, pełne tańca  
i radości.

Szkoci majowe święto nazywają Early May i również dobrze  
się bawią. Jedną z popularniejszych tradycji jest taniec dziewcząt 
z wstążkami wokół wysokiego słupa (nie mylić z tańcem na rurze).

Wielka Brytania oficjalnie Święto Pracy obchodzi od roku 1978.
Niemcy Międzynarodowe Święto Pracy traktują bardzo poważnie.  
W dniu 1 maja organizowane są marsze i protesty przeciwko  
wyzyskowi.

Największe z pochodów organizuje się w Berlinie. Kończą  
się one po Bramą Brandenburską, gdzie przemawiają liderzy  
niemieckich partii i związków zawodowych.

W Niemczech 1 Maja jest również dniem wspólnoty i integracji 
ludzi ze wszystkich zakątków świata.

Podczas majowego święto w Niemczech często dochodzi do 
starć z policją i wybuchów przemocy. W latach osiemdziesiątych 
poprzedniego wieku, demolowanie witryn sklepowych i palenie 
samochodów stało się normą.

Dziś jest już znacznie spokojniej, lecz wciąż jest to dzień,  
w którym wykrzyczeć można wszystko to, co ludziom leży na sercu.

Francuzi z pierwszomajowego święto uczynili święto kwiatów, 
przede wszystkim konwalii. 

Kwiaty de daje się bliskim i wszystkim tym, których się lubi  
i szanuje. Konwalia we Francji jest symbolem szczęścia i przyjaźni, 
a także godnej pracy.

Tradycja ofiarowywania konwalii pochodzi jeszcze z epoki  
renesansu, kiedy to zwyczaj ofiarowywania kwiatów spodobał  
się królowi Charlesowi IX. Zapoczątkował on ten zwyczaj na  
swoim dowarz, a następnie w całym kraju.

Francuzi 1 Maja obchodzą nie tylko Święto Pracy, ale jest to 
także dzień kwiatów.

1 Maja stał się oficjalnym Świętem Pracy we Francji oraz dniem 
wolnym już w roku 1941.

W Chinach Święto pracy trwa kilka dni. Organizowane są  
kolorowe pochody i marsze, podczas których ubrani na kolorowo 
ludzie tańczą i bawią się.

Jednocześnie majowe święto stało się dla Chińczyków praw-
dziwym festiwalem zakupów. Przypomina to nieco popularny  
w Europie Black Friday. Wszystkie sklepy kuszą klientów obniżkami 
i promocjami. Dodatkowo ceny biletów do muzeów, kin i teatrów 
spadają o połowę.

Władze organizują również całą masę festiwali i festynów  
tematycznych dla dorosłych i dzieci. Wszystko po to, by zachęcić 
ludzi do wyjścia z domu.

Chińczycy wracają do rodzinnych miejscowości nawet  
z najdalszych części kraju, by wspólnie z rodziną i przyjaciółmi 
cieszyć się i bawić.

Po upadku Związku Radzieckiego upadła idea organizacji  
pokazowych marszów, w których „spontanicznie” brało udział  
nawet setki tysięcy ludzi. Rosjanie powoli wracają do dawnych 
komunistycznych i partyjnych zwyczajów.

Dawne czerwone pochody zmieniły się w wesołe święto ludzi  
pracy i ich rodzin. Pojawiły się festyny, spotkanie i koncerty muzyczne 
 Fety organizowali zarówno tęskniący za Stalinem komuniści jak 
i partie opozycyjne.

Niestety obecnie zauważyć można powrót do dawnych  
zwyczajów. Na pochody zwozi się ludzi z całej Rosji, a Putin  
niczym dawny pierwszy sekretarz przypina ordery zasłużonym 
Bohaterom Pracy.

Jednocześnie też z ulic znikają opozycyjne marsze i ich hasła.  
Cóż niektóre narody nie potrafią żyć bez sterującej nimi partii  
i władzy absolutnej.

ŚWIĘTO PRACY 1 MAJ – CIEKAWOSTKI
Międzynarodowe Święto Klasy Robotniczej obchodzone jest 

regularnie od 1890 roku.
W Polsce 1 Maja jest świętem narodowym od roku 1950.
W Polsce jak i w wielu państwach świata wciąż organizowane 

są marsze pierwszomajowe.
Dzień 1 maja jest również świętem kościelnym. Ustanowił je 

papież Pius XII w roku 1955.
Dzięki temu, że w Polsce 3 maja jest również świętem  

narodowym, po połączeniu wolnych dni powstaje najdłuższy  
w roku weekend.

W czasach komunizmu 1 Maja było najważniejszym pań- 
stwowym świętem.

W całej Polsce imieniem 1 Maja nazywano ulice, place, budynki 
czy parki.

W USA Święto Pracy obchodzone jest we wrześniu, a nie  
w maju. Przełożono obchody święta zapewne dlatego, by nie  
kojarzyło się ono z krwawymi zamieszkami pod koniec XIX wieku.

2021 ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA
Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości.  

Przez dziesięciolecia prawo do kultywowania pamięci o jej  
uchwaleniu świadczyło o kondycji polskiej państwowości. Rocznicę  
uchwalenia „Ustawy Rządowej” po raz pierwszy uroczyście  
obchodzono w 1792 r., w przededniu wojny z Rosją, w wyniku której 
doszło do drugiego rozbioru i zniesienia zmian ustrojowych. Święto 
państwowe w dniu 3 maja przywrócono w 1919 r. tuż po odzyskaniu  
niepodległości, a oficjalnie ponownie zniesiono w apogeum  
stalinizmu w 1951 r., ostatecznie powrócono do jego obchodzenia  
w 1990 r. Wspominanie Konstytucji było zakazane w okresie  
zaborów i marginalizowane w czasach PRL, ale w związku z nim 
tłumnie wychodzono na ulice, jak choćby w Krakowie w 1946 r.  
i w całym kraju pod szyldem Solidarności w latach 80.

Dlaczego tak ważne okazało się uchwalenie Konstytucji, która 
jako akt normatywny przetrwała nieco ponad rok? Wydaje się, 
że chyba najważniejsza była nadzieja, jaką dało to wydarzenie 
pokoleniom Polaków. Nadzieja, że jesteśmy zdolni do wielkich 
dokonań, nie tylko na polach bitew, ale też tworząc prawo, które  
wyrastając z naszej tradycji inspiruje się myślą wspólną dla narodów  
dążących do wolności. Trzeba przecież pamiętać, że ojcowie  
„Ustawy Rządowej” Hugo Kołłątaj, Stanisław August Poniatowski, 
Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki czy Scypion Piattoli czerpali  
z idei głoszonych przez myślicieli europejskiego oświecania.  
Konstytucję w chwili jej uchwalenia postrzegano, jako źródło  
modernizacji państwa w duchu epoki światła, o czym dobitnie świadczy 
fakt, że została przetłumaczona na wiele języków, przedrukowywały  
go w całości brytyjskie gazety, komentowała prasa holenderska, 
chwalił Thomas Jefferson. Trzeba pamiętać, że wśród polskich 
rozwiązań ustrojowych pojawił się monteskiuszowski trójpodział 
władzy, inspirowano się koncepcjami włoskiego myśliciela Gaetano  
Filangierego, procentowało wykształcenie i odwaga Kołłątaja. 
Mniejszą wagę przywiązywano i nadal się przywiązuje do okolicz-
ności uchwalenia Konstytucji, które przypominały zamach stanu.

Po kilku tygodniach potajemnych przygotowań uznano, że dobrą  
okazją do przeforsowania Ustawy Rządowej będzie przerwa w 
obradach sejmu związana za Świętami Wielkiej Nocy i wyjazd 
z Warszawy wielu posłów przeciwnych reformom. Rano 3 maja 
Zamek Królewski i Stare Miasto otoczyła Gwardia Piesza Koronna  
pod komendą Józefa Poniatowskiego. Na galerie sejmowa  
zwołano przychylnie do konstytucji usposobioną publiczność,  
w której przeważali młodzi mieszczanie. Obrady rozpoczęły się  
od przedstawienia raportów na temat sytuacji międzynarodowej,  
następnie przemówił król przekonując o konieczności przyspieszenia  
prac zmierzających do naprawy państwa. Odczytano konstytucję  
i rozpoczęła się dyskusja. Opór budził nie tylko sam projekt, ale 
równie tryb jego procedowania. Do historii przeszło zachowanie  
posła Jana Sucharzewskiego grożącego zabiciem syna jeśli  
dojdzie do głosowania, popierał go przywódca przeciwników reform  
Ksawery Branicki, późniejszy targowiczanin. Mimo, że opozycja 
była nieliczna impas w wielogodzinnej dyskusji przełamano dopiero 
popołudniu. Wtedy uniesioną dłoń zmęczonego króla, który chciał 
po raz czwarty zabrać głos, uznano z początek aktu przysięgi  
na Konstytucję, co spowodowało wezwanie zebranych do przyłą-
czenia się do monarchy. Następnie w euforii posłowie i senatorowie 
wraz z publicznością opuścili salę obrad i z tłumem zebranym 
przed Zamkiem skierowali się do katedry św. Jana, na uroczyste 
nabożeństwo, co przedstawił na słynnym obrazie wiele lat później 
Jan Matejko.

Akt uchwalenia Konstytucji 3 maja dokonał się na przekór  
tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się Rzeczypospolita  
u schyłku XVIII w. Wierzono, że zbiorowy wysiłek może doprowadzić  
do odrodzenia państwa. Ten trochę naiwny, oświeceniowy w swym 
optymizmie miraż okazał się impulsem dla kolejnych pokoleń Polaków  
i uczynił z „Ustawy Rządowej” jeden z najważniejszych mitów  
narodowych, który legł u fundamentów kilkakrotnie odradzającej 
się w XX w. Rzeczypospolitej.
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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
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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

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


