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1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040
Nasze Uslugi i Serwisy:

- Paczki  morskie i lotnicze do Ukrainy i innych krajow. 
  11-ta paczka bezplatna
- bezplatny odbior z domu
- Transfery pieniezne do Europy Srodkowej  
  i Wschodniej od $4.50
- Przesylka samochodow osobowych i transportowych 
- Karty telefoniczne, elektroniczne slowniki i upominki
- Lotnicze przesylki do 7-miu dni
- Duzy wybor CD 267-971-5807267-971-5807

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

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

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

ResidentialResidential
& Commercial& Commercial

Ремонт і установка
 Водонагрівачів
 Кондиціонерів
 Опалювальних 

систем

•• Сантехніка
•• Обслуговування систем водопроводу
•• Очищення каналізації

Безкоштовна 

оцінка робіт

267-265-3435



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 Sierpień 20, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 3

OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRACY W TRANSPORCIE  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Wymagane posiadanie prawo jazdy
Kierowcy z doswiadczeniem przy  

zatrudnieniu otrzymuja  
DODATKOWY BONUS

Dowolne godziny pracy
TELEFON: JAY 267-615-7914


FIRMA PRODUKUJĄCA  

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Poszukuje pracowników do montażu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracowników przy produkcji  

i pakowaniu towarów.
Praca na pełny etat. Wymagana minimalna znajomość 

jeżyka angielskiego i uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 

NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika do 
mycia samochodów, Body Man (detailer),  
Automechanika (naprawa samochodów)

Dobre warunki pracy i płacy. 
TELEFON: 215-687-8547


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

NA PERMIT/LICENCJE CDL 
(KOMERCYJNE PRAWO JAZDY) w ciągu 

3-6 dni W JEŻYKU ROSYJSKIM. 
USTALANIE TERMINU EGZAMINU. 

PŁATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

100% miejsca PRACY CDL.  
Tel: 267-323-9437, 203-570-4915, 

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO 

ROZWOŻENIA PRODUKTÓW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomość 
jeżyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

License. Po dodatkowe informacje  
proszę dzwonić: 773-747-2384


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO 
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS  
Z DOŚWIADCZENIEM LUB BEZ

Stala praca. 
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.

Tel: 267-699-8739 lub  
609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy 

przy naprawie dużych ciężarówek 
(Trucks)

Zatrudnienie na pełny/niepełny etat.
Dobre warunki płacy i pracy.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Telefon:609-239-2694


Poszukiwany pracownik  
w Heating(duck work) 

z doświadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i płacy.
Telefon: 267-300-2522

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

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

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

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

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

i przesłać do redakcji:
PO Box 579, Warrington, PA 18976

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

z duzym poswiadczeniem
Wymagana znajomosc jezyka angileskie-

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

DOGODNE WARUNKI PRACY
Telefon: 215-869-7767


DOBRZE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA 

Spożywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW 

do sprzątania a także do  konserwacji urządzeń.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomość jezyka  
angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki płacy.  
Możliwość awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

przy poszukiwaniu tenants 
i wynajmie apartamentów.

  Dokumentacja i zarządzanie
  Po dodatkowe informacje proszę 

dzwonić: 267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o rożnym stopniu 
złożoności:

Prace wewnętrzne: malowanie,parkiet, laminat, 
płytki ceramiczne, schody. Remont łazienek 

i kuchni. Wykańczanie piwnic
Prace na zewnątrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


HANDYMAN REMODEL, INC.

  Wykonuję wszelkiego rodzaju wysokiej 
jakości prace wnętrz, remontowe 

i budowlane.
PRZYSTĘPNE CENY

Telefon: 215-399-7248


POTRZEBNY SPECJALISTA 
DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH 

I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:
Szpachlowanie, malowanie wnętrz, 

układanie kafelków, instalacje elektryczne, 
sztuco, framing, EPDM roof, malowanie na 
zewnątrz, układanie kostki kamiennej i td)

Możliwe wyjazdy na delegacje
z bezpłatnym zakwaterowaniem.

Wynagrodzenie w zależności
od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


POTRZEBNI KIEROWCY
Z CDL KLASY A DO PRACY 

W ZESPOLE SAMOCHODOWYM 
FEDEX.

STALE REGULARNE TRASY
5 DNI PRACY / 2 DNI W DOMU.
GWARANTOWANE ZAROBKI 

W WYSOKOŚCI $1800-$2000 USD 
TYGODNIOWO PLUS

PŁATNE WAKACJE LUB OPŁATA 
ZA MILE WYNOSI  $ 2200 USD  

TYGODNIOWO.
Wymagane doświadczenie zawodowe, 

Oraz T-ENDORSEMENT
(PODWÓJNY-TRIPLE).
Studenci mile widziani!

Telefon: 917-340-5503, 718-404-7353

FIRMA TRANSPORTOWA 
POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH KIEROWCÓW DO PRZEWOŻENIA: 

 • PACJENTÓW DO GABINETÓW LEKARSKICH I SZPITALI
 • UCZNIÓW DO SZKOL

ORAZ ZATRUDNI MECHANIKA SAMOCHODOWEGO NA PÓL ETATU.  WYMAGANY  
UREGULOWANY STAN PRAWNY I PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

Telefon: 215-491-2222


FIRMA SPRZĄTAJĄCA: A PLUS HOUSE SERVICES INC. 
ZATRUDNI KOBIETY DO SPRZĄTANIA REZYDENCJI I BIUR.

PRACA NA PEŁNY ETAT LUB NIEPEŁNY WYMIAR GODZIN.
PO DODATKOWE INFORMACJE PROSZĘ DZWONIĆ: 

609-468-4633


NOWOCZESNE KUCHENNE SZAFKI
Instalujemy kuchenne szafki w typowo europejskim stylu.

Dopasowujemy do rozmiarów waszej kuchni. 
Posiadamy duzy wybór wysokiej jakości materiały.

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974

Telefon: (267) 884-6636


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.

WYMAGANA  ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Telefon: 215-500-1469


COMPANY AT TOWERS PRZYJMIE DO PRACY  
TOWER CLIMBERS W SERWISIE TELEKOMUNIKACYJNYM.
DOŚWIADCZENIE NIE WYMAGANE. BEZPŁATNY TRENING. 

DUZE WYNAGRODZENIE. PERSPEKTYWA ROZWOJU.
PRZYJACIELSKI KOLEKTYW PRACY.

Telefon: 267-309-0994


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


Potrzebni młodzi, energiczni  
pracownicy do pracy na budowie 

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

267-648-7988


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszukuje pracowników na 
stanowisko :kucharza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646
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AMBASADOR RP W IZRAELU 
POZOSTAJE W POLSCE

"W reakcji na nieuzasadnione działania Izraela ambasa-
dor RP w Izraelu do odwołania pozostanie w kraju. Decyzja 
co do stałego poziomu polskiej reprezentacji dyploma-
tycznej w Izraelu w kolejnych dniach" - poinformowało w 
poniedziałek polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Chodzi o ustawę nowelizującą Kodeks postępowania 
administracyjnego, zgodnie z którą po upływie 30 lat 
od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie 
postępowanie w celu jej zakwestionowania

"Nowy ambasador Izraela w Polsce, który miał wyjechać 
do Warszawy, na razie pozostanie w Izraelu" - podało 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela

Podobną decyzję w poniedziałek podjęło polskie MSZ, 
w związku z tym ambasador Polski w Izraelu Marek Ma-
gierowski na razie pozostanie w Warszawie

Resort poinformował, że decyzja co do stałego pozio-
mu reprezentacji dyplomatycznej RP w Izraelu zostanie 
podjęta w kolejnych dniach.

"Ponadto, mając na uwadze zasadę symetrii obowią-
zującą w stosunkach dwustronnych, MSZ wstrzymuje 
planowany na ten tydzień wyjazd osoby już desygno-
wanej na stanowisko zastępcy ambasadora w Izraelu. 
Do kierowania Ambasadą RP w Tel Awiwie wyznaczony 
zostanie tymczasowo inny pracownik placówki" - dodał 
polski MSZ w komunikacie.

Próbowaliśmy się w tej sprawie skontaktować z am-
basadorem Markiem Magierowskim, ale jego telefon był 
wyłączony.

W ostatnich dniach polskiej ustawie sprzeciwiał się 
również Antony Blinken - sekretarz stanu USA

Przypomnijmy, że kilka dni temu izraelski minister spraw 
zagranicznych Yair Lapid podjął decyzję o wycofaniu 
izraelskiego charge d'affaires z Polski oraz "zarekomen-
dował", żeby ambasador Polski tymczasowo nie wracał 
do placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Była to reakcja 
na podpisanie przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy, 
która zmienia prawo reprywatyzacyjne i jednocześnie 
zamyka drogę do restytucji mienia ocalałym z Holokaustu.

Yair Lapid dodał, że Izrael i Stany Zjednoczone pro-
wadzą rozmowy na temat możliwych reakcji na ruch 
Polski. "Na tym to się nie skończy. Prowadzimy rozmowy 
z Amerykanami na temat dalszego postępowania. Tego 
wieczoru Polska zamieniła się w kraj antydemokratycz-
ny, nieliberalny, który nie szanuje największej tragedii 
w historii ludzkości. Nigdy nie możemy milczeć. Izrael i 
naród żydowski na pewno nie będą milczeć" - dodał szef 
izraelskiego MSZ.

Nowelizacja kodeksu, która wzbudziła kon-
trowersje

Chodzi o ustawę nowelizującą Kodeks postępowania 
administracyjnego, zgodnie z którą po upływie 30 lat 
od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie 
postępowanie w celu jej zakwestionowania. W praktyce 
oznacza ona rewolucję i rozprawienie się po wielu latach 
z tak zwaną dziką reprywatyzacją, w wyniku której w War-
szawie i innych miastach wiele osób zostało pozbawionych 
dorobku życia. Wciąż jednak – co deklarują polskie władze 
– możliwe będzie składanie pozwów cywilnych w celu 
uzyskania odszkodowania, niezależnie od posiadanego 

obywatelstwa lub pochodzenia.
Nowelizacja Kpa wynika z konieczności dostosowania 

prawa do wyroku TK sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. 
Trybunał orzekł, że przepis Kpa w obecnym brzmieniu 
- pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z 
rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po 
tej decyzji - jest niekonstytucyjny.

List 12 senatorów z USA do prezydenta Dudy. Grodzki 
reaguje

W nowelizacji przyjętej przez Sejm zapisano, że nie 
stwierdzałoby się nieważności takiej decyzji z przyczyny 
na przykład wydania jej z rażącym naruszeniem prawa, 
jeśli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 
lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki 
prawne. W takiej sytuacji można byłoby jednak orzec, iż 
decyzję wydano z naruszeniem prawa. Natomiast, jeśli 
od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 
lat, to w ogóle nie byłoby wszczynane postępowanie w 
sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Dyplomatyczny kryzys
Ustawę, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania 

decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie 
w celu jej zakwestionowania, krótko po jej uchwaleniu w 
Sejmie skomentowała Ambasada Izraela w Polsce. Opu-
blikowała na Twitterze oświadczenie, w którym napisała, 
że procedowana zmiana ustawy "w rezultacie uniemożliwi 
zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompen-
satę". "To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki 
między naszymi państwami" - oświadczono.

TALIBOWIE PRZEJĘLI KONTROLĘ W AFGA-
NISTANIE. PREMIER: ZDECYDOWALIŚMY O 

WYSŁANIU SAMOLOTÓW

- Podjęliśmy decyzję o posłaniu do Kabulu naszych 
samolotów, by w bezpieczny sposób ewakuować zarówno 
Polaków, jak i pracowników dyplomatycznych - powiedział 
na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. 
MSZ poinformowało, że jeden samolot wojskowy zostanie 
wysłany jeszcze dziś.

- Na skutek decyzji naszych sojuszników NATO zdecy-
dowano o wycofaniu obecności wojskowej w Afganistanie. 
Było to dość pospieszne i skutkowało ofensywą talibów. 
Prawie całe terytorium kraju zostało opanowane przez 
talibów, w tym także Kabul. To oznacza, że sytuacja 
polityczna zmieniła się zupełnie - powiedział premier 
Mateusz Morawiecki. 

- Podjęliśmy decyzję o posłaniu tam naszych samo-
lotów, by w bezpieczny sposób ewakuować zarówno 
Polaków, jak i pracowników dyplomatycznych - zapewnił. 
Premier nie sprecyzował, ile dokładnie samolotów Polska 
zamierza wysłać. Poinformował, że oczekuje na decyzję 
o możliwości lądowania samolotów z Polski w Kabulu. - 
Zrobimy wszystko, by każdego wymagającego pomocy 
potraktować najbardziej humanitarnie - zapewnił.

Dopytywany o liczbę osób, które mają być ewakuowane, 
powiedział, że to "około czterdziestu kilku osób". - Jest 
wysoce prawdopodobne, że spora część już znalazła się 

poza granicami Afganistanu. Z niektórymi osobami nasze 
służby dyplomatyczne, służby wojskowe mają kontakt, ale 
niektórzy nie utrzymują kontaktu. To były osoby pracują-
ce w prowincji, która wcześniej została zajęta przez siły 
islamskie, przez talibów - dodał premier.

Kryzys w Afganistanie. "Część operacji prze-
prowadzamy w ciszy"

- Z oczywistych względów - bezpieczeństwa - część 
tej operacji przeprowadzamy już od kilku dni w ciszy, we 
współpracy z amerykańskimi służbami - poinformował 
Morawiecki. 

Następnie podsekretarz stanu w MSZ Marcin Przydacz 
poinformował na konferencji prasowej, że wojskowy samo-
lot z Polski zostanie wysłany jeszcze w poniedziałek. - Jest 
w nim więcej miejsc niż chętnych do wyjazdu - powiedział. 

Pytany o to, ile osób zgłosiło chęć skorzystania z pomocy 
Polski, stwierdził, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. - Z 
każdym kolejnym dniem, a nawet godziną, te liczby się 
zmieniają - poinformował Przydacz. 

Premier zapewnił już wcześniej, że misja, przygotowy-
wana również przez MON, "będzie wystarczająco wypo-
sażona w sprzęt, aby sprowadzić do Polski wszystkich, 
którzy powinni być sprowadzeni".

Afganistan. Talibowie zajęli Kabul 
W niedzielę Afgańscy talibowie wkroczyli do Kabulu. 

Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił woj-
skowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad 
krajem. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjedno-
czone rząd, upadł. Prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł 
za granicę. 

Na zabezpieczanym przez amerykańskie wojsko mię-
dzynarodowym lotnisku w Kabulu odwołano wszystkie 
loty komercyjne, przestrzeń powietrzna wciąż otwarta 
jest dla lotów wojskowych. Jak donoszą agencje, w por-
cie lotniczym tłoczą się setki cywilów próbujących uciec 
z Afganistanu.

Wiele krajów zachodnich, w tym USA, Kanada, Francja, 
Włochy, Hiszpania, Dania i Szwecja prowadzą ewakuację 
swoich obywateli z Afganistanu.

MATEUSZ MORAWIECKI: 120-LATKOWIE 
NIE BĘDĄ JUŻ PRZEJMOWAĆ KAMIENIC  

W POLSCE. TO BYŁA GRANDA
- Mieliśmy sytuacje, kiedy w ramach dzikiej 

reprywatyzacji, wyszukiwano 120-latków w Ameryce 
Południowej, którzy nagle przejmowali kamienice w 
Polsce. To był skandal, to była granda. Koniec z 
tym - oświadczył premier, odnosząc się do ostrego 
sprzeciwu Izraela wobec nowelizacji ustawy o Kodeksie 
postępowania administracyjnego w Polsce.

W sobotę, w reakcji na podpisanie przez prezydenta 
Andrzeja Dudę - krytykowanej ostro przez USA i Izrael - 
nowelizacji, izraelski minister spraw zagranicznych Jair 
Lapid oświadczył, że Polska "zaaprobowała - nie po 
raz pierwszy - niemoralną, antysemicką ustawę". Lapid 
poinformował, że polecił chargé d’affaires ambasady w 
Warszawie wrócić do Izraela, a także, aby nowy ambasador 
Izraela w Polsce, który miał wyjechać do Warszawy, 
pozostał w Izraelu. Jak podała agencja Reutera, Lapid 
zasugerował, aby ambasador Polski w Izraelu przedłużył 
sobie wakacje i nie wracał do pracy.

Odnosząc się krótko do sytuacji, Mateusz Morawiecki 
oświadczył na konferencji prasowej, że jest zadowolony 
z przyjętej nowelizacji. Podkreślił, że kończy ona dziką 
reprywatyzację. - Cieszę się, że cała klasa polityczna w 
kraju popiera nasze działania w tej sprawie, bo do takich 
sytuacji, gdy 120-latek przejmuje kamienicę w Polsce, 
dochodzić już nie będzie - mówił premier.

- Relacje między krajami można opierać na prawdzie, 
o to też apelujemy. Szczególnie, że ta historia była 
trudna i tragiczna. Zgotowali nam to Niemcy i Sowieci - 
oświadczył Morawiecki, nawiązując do reakcji władz Izraela 
na nowelizację. - Mieliśmy w Polsce sytuacje, kiedy w 
ramach dzikiej reprywatyzacji, wyszukiwano 120-latków w 
Ameryce Południowej, którzy nagle przejmowali kamienice 
w Polsce. To by skandal, to była granda. Tego już nie 
będzie - dodał.



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 Sierpień 20, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 5

ROMAN POLAŃSKI

Roman Polański przyszedł na świat 18 sierpnia 1933 
roku w Paryżu, nosząc wówczas godność: Raymond 
Thierry Liebling. Roman Polański jest polskim reżyse-
rem, scenarzystą, aktorem, człowiekiem urodzonym w 
żydowsko-polskiej rodzinie. 

Krótki życiorys Romana Polańskiego 
Nazwisko „Polański” przybrał jego ojciec podczas II 

wojny światowej, ojciec reżysera nazywał się w oryginale: 
Mojżesz Liebling. Zabieg miał na celu uchronienie jego i 
jego rodziny przed represjami nazistowskimi. 

Roman Polański debiutował w 1948 roku w charakterze 
aktora teatralnego, wkrótce także filmowego. Studiował 
reżyserię na słynnej łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, nie zdobył jednak dyplomu ukończenia tych 
studiów. 

Jego pełnometrażowy debiut nadszedł w 1962 roku, 
pracy tej reżyser nadał tytuł „Nóż w wodzie”, który to film 
zdobył prestiżową nominację do Oscara. Jego słynne 
dzieło to również „Dziecko Rosemary” – z roku 1968, 
film mianowicie z Mią Farrow w roli głównej opowiada 
historię małżeństwa nad którym opiekę swą roztoczyli 
sąsiedzi – sataniści. Później, bo w roku 1974 ukazał się 
jego świetny film z Jackiem Nickolsonem, zatytułowany 
„Chinatown”. Do dzieł pomnych za pewne można też 
zaliczyć „Pianistę” (2002), za którego Roman Polański 
został nagrodzony Oscarem w kategorii: najlepszy reżyser. 

Swoją wielką sławę zawdzięcza przede wszystkim 
znakomitej pracy reżyserskiej (a także scenograficznej), 
podczas gdy same jego życie obfitowało w pewne eks-
cesy i skandale, które dla niektórych kładą się cieniem 
na pracy twórczej Polańskiego. W 1969 roku doszło do 
tragedii – oto jego życiowa partnerka i druga żona, Sharon 
Tate, została zamordowana z zimną krwią przez osoby z 
sekty słynnego dziś Charlesa Mansona. 

Polański został oskarżony o gwałt na trzynastolatce, 
wobec czego reżyser na wieść o nadchodzącym uwię-
zieniu go prawomocnym wyrokiem szybko przeniósł 
się z USA do Francji. Francja okazała się Polańskiemu 
dużo bardziej szczęśliwa – tam też poznał m.in. swoją 
Emmanuelle Seigner, czyli jego trzecią żonę, która uro-
dziła mu dwójkę dzieci. Niestety przeszłość związana ze 
wspomnianym oskarżeniem o gwałt dogoniła artystę w 
Szwajcarii, gdzie odsiadywał karę aresztu domowego. 

Wobec ogromu pracy jaką Roman Polański włożył w 
działalność artystyczną, zastanawia fakt, iż jego osoba jest 
dziś kojarzona z wydarzeniami, które potrafią negatywnie 
oddziaływać na sam odbiór jego ponadczasowych dzieł. 

Rozszerzona biografia Romana Polańskiego 
Roman Polański (ur. 18 sierpnia 1933 r.) jest polskim 

reżyserem, producentem, pisarzem i aktorem. Od 1978 r. 
jest zbiegiem wg. amerykańskiego wymiaru sprawiedliwo-
ści, uciekł bowiem z USA, czekając na wyrok w sprawie 
o wykorzystywanie seksualne, w której przyznał się do 
ustawowego gwałtu. 

POCZĄTKI 
Polański urodził się w Paryżu, a jego polsko-żydowscy 

rodzice przenieśli się z powrotem do Polski w 1936 r.. 
Trzy lata później Polska została zaatakowana przez 
nazistowskie Niemcy, rozpoczynając II wojnę światową, 
a Polańscy znaleźli się w pułapce krakowskiego getta. 
Polański spędził lata wychowawcze w rodzinach zastęp-
czych pod przybraną tożsamością, próbując przetrwać 
Holokaust. 

ZDARZENIA CZASÓW WCZESNYCH 
Polański uczęszczał do PWSFTviT w Łodzi. W latach 

50. reżyser zajął się aktorstwem, występując w “Pokole-
niu” Andrzeja Wajdy (1954), a w tym samym roku zagrał 
w “Silik Sternfeld” (“Zaczarowany rower” lub “Magiczny 
rower”). Debiut reżyserski Polańskiego odbył się także w 
1955 roku filmem krótkometrażowym “Rower”. “Rower” 
to pół-autobiograficzny film fabularny, który uważa się 
za twórczość, w której wystąpił właśnie późniejszy wiel-
ki Polański. Obraz odnosi się do jego brutalnej kłótni z 
osławionym kryminalistą Januszem Dziubą, który miał 
zorganizować sprzedaż roweru Polańskiego, ale zamiast 
tego mocno go pobił i ukradł mu pieniądze. W prawdziwym 
życiu sprawca został aresztowany podczas ucieczki po 
złamaniu szczęki Polańskiego, natomiast stracony za 
trzy morderstwa (z ośmiu wcześniejszych napadów). 
Wiele innych filmów krótkometrażowych zrealizowanych 
podczas jego studiów w Łodzi zyskało znaczące uznanie, 
zwłaszcza “Dwaj mężczyźni i szafa” (1958) i “When Fall 
Angels” (“Gdy Spadają Anioły”) (1959). Studia ukończył 
w 1959 r.. 

DEBIUTY PEŁNOMETRAŻOWE 
Pierwszy pełnometrażowy film Polańskiego, “Knife in 

the Water” (“Nóż w wodzie”) (1962), powstał w Polsce i 
był nominowany do Oscara w Stanach Zjednoczonych 
za najlepszy film obcojęzyczny. Od tego czasu otrzy-
mał pięć kolejnych nominacji do Oscara, a także dwie 
nagrody BAFTA, cztery Cezary, nagrodę Złotego Globu 
i Złotą Palmę na festiwalu filmowym we Francji. W Wiel-
kiej Brytanii wyreżyserował trzy filmy, począwszy od 
“Repulsion” (“Wstręt”) (1965). W 1968 r. przeprowadził 
się do Stanów Zjednoczonych i ugruntował swój status, 
reżyserując takie obrazy jak choćby horror “Rosemary’s 
Baby” (“Dziecko Rosemary”) (1968). Dramat osobisty 
a wielkie filmowe sukcesy Punkt zwrotny w jego życiu 
miał miejsce w 1969 r., kiedy jego ciężarna żona Sharon 
Tate i czwórka przyjaciół zostali brutalnie zamordowani 
przez członków terrorystycznej grupy Mansona. Po jej 
śmierci Polański wrócił do Europy, kontynuując prace 
reżyserskie. Nakręcił wtedy m.in. film “Makbet” (1971), 
później głośny obraz zatytułowany “Chinatown” (1974), 
który został nominowany do jedenastu Oscarów. 

UCIECZKA Z USA 
W 1977 r. Polański został aresztowany i oskarżony o 

posiadanie narkotyków oraz zgwałcenie 13-letniej dziew-
czynki. Następnie przyznał się do winy w ramach prze-
stępstwa polegającego na niezgodnym z prawem seksie 
z małoletnią. Po spędzeniu 42 dni, w trakcie których 
poddany został ocenie psychiatrycznej w więzieniu (w 
związku z procedurą przygotowań do skazania), Polański, 
spodziewając się, że zostanie w efekcie skazany na dłu-

goletni pobyt w zakładzie karnym, uciekł do Paryża, gdy 
tylko dotarły do niego informacje, że sędzia prowadzący 
sprawę planuje go uwięzić. 

PRACA REŻYSERSKA W EUROPIE 
W Europie Polański kontynuował kręcenie filmów, w 

tym “Tess” (1979), z udziałem Nastassji Kinski. Zdobył 
francuskie nagrody jak np. Césara dla najlepszego filmu i 
najlepszego reżysera, otrzymując także trzy Oscary. Później 
wyprodukował i wyreżyserował “Pianistę” (2002), dramat o 
żydowsko-polskim muzyku uciekającym przed nazistowskimi 
prześladowaniami, w którym występują Adrien Brody i Emilia 
Fox. Film zdobył trzy Oscary, w tym dla najlepszego reży-
sera, oraz liczne międzynarodowe nagrody. Wyreżyserował 
także film pt. “Oliver Twist” (2005), historię, która przypomi-
na jego własne życie jako „młodego chłopca próbującego 
zapanować nad przeciwnościami losu”. Został nagrodzony 
jako najlepszy reżyser za obraz pod tytułem “Ghost Writer” 
(“Autor widmo” (2010) podczas rozdania 23. Europejskich 
Nagród Filmowych. Otrzymał także nominację dla najlep-
szego scenarzysty podczas wspomnianych nagród, a to w 
związku z filmem “Carnage” (“Rzeź”) (2011). 

W 2018 r. Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
zagłosowało za wykluczeniem Polańskiego z członkostwa 
z powodu ustawowej sprawy o gwałt. 

Ciekawostki o Romanie Polańskim 
• Roman Polański przyszedł na świat w polsko-żydow-

skiej rodzinie jako Raymond Thierry Liebling. 
• Przyjął zlecenie wyreżyserowania filmu reklamowego 

dla domu mody Prada. 
• O jego znaczeniu w świecie filmu znaczy fakt, iż w 

1968 roku został członkiem jury podczas francuskiego 21. 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Nie 
był to jednak przypadek odosobniony, ponieważ w 1996 
roku Polański pełnił funkcję przewodniczącego jury na 
włoskim 53. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
Wenecji. W 2003 roku z kolei przewodniczył jury francu-
skiemu – 29. Festiwalu Kina Amerykańskiego w Deauville. 

• W 2005 roku Roman Polański został odznaczony 
polskim medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. 

• Jego „Nóż w wodzie” okazał się być wielkim między-
narodowym sukcesem, podczas gdy w kraju Władysława 
Gomułki, pierwszy sekretarz podjął się krytyki dzieła. 

Cytaty Romana Polańskiego 
„Wszyscy Polacy byli antysemitami. Po tysiącu lat 

watykańskiej propagandy była to część ich kultury. Każdy 
chłop, któremu powiedziałby pan, że Jezus był żydem, 
zatłukłby pana toporem. Trudno sobie wyobrazić, co by 
panu zrobił, gdyby do tego powiedział pan, że Maryja 
też była żydówką.” 

„W każdej kulturze jest postać po trosze łajdaka i kanalii, 
ale nigdy w takim wymiarze, jak we Włoszech. A teraz 
wybraliście króla cwaniaków, takiego jak Toto.” 

„To, co zdarzyło się w Niemczech w latach 30., mogło 
się zdarzyć choćby we Francji. Francuzi wcale nie są 
mniej podatni na tego rodzaju ekscesy. Polacy mniej. To 
kwestia mentalności społeczeństwa. W Polsce możliwe są 
pogromy, wybuchy, ale nie sądzę, by całe społeczeństwo 
mogło być uwiedzione w ten sposób. Już łatwiej byłoby 
uwieść Amerykę. Jest tak wspaniale zdyscyplinowana. 
Ktoś, kto nie zna Ameryki, może sobie wyobrażać, że 
Ameryka jest bardzo anglosaska, ale jak się tam mieszka, 
widać, że oni są bardzo niemieccy. Mają skłonność do 
ścisłego porządkowania wszystkiego.” 

„Seks przed kamerą jest trudny, ale przecież chodzi o 
to, by przekonać widzów do realizmu scen. To tylko kino, 
czyli kamera, reflektory i kawał ciężkiej roboty.”

KULTURAKULTURA
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OD 1 SIERPNIA CENY GAZU W GÓRĘ. 
URE ZATWIERDZIŁ ZMIANĘ TARYFY 

Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych 
w taryfie największego sprzedawcy - PGNIG Obrót Deta-
liczny - rosną o ponad 12,4 proc. Prezes URE zatwierdził 
w piątek zmianę taryfy. PGNiG uzasadniło wniosek o 
podwyżkę rosnącymi cenami zakupu gazu na rynku.

Zgodnie z wyliczeniami regulatora, w nowej taryfie dla 
tzw. kuchenkowiczów, czyli gospodarstw, gdzie gaz jest 
używany tylko do przygotowania posiłków, wzrost mie-
sięcznych rachunków będzie rzędu 1 zł. Dla odbiorców 
używających gazu również do podgrzewania wody użytko-
wej miesięczny rachunek wzrośnie średnio o niecałe 7 zł. 
Natomiast odbiorcy używający gazu także do ogrzewania 
muszą się liczyć średnio ze wzrostem rachunku o 20 zł 
miesięcznie.

Nowa taryfa
Nowa taryfa ma obowiązywać do końca 2021 r. To już 

druga podwyżka taryfy PGNiG OD dla gospodarstw do-
mowych w tym roku - w kwietniu wzrosła ona o 5,6 proc. 
Również z początkiem 2021 r. taryfa PGNiG OD poszła 
w górę - o 2,9 proc. Gospodarstwa domowe to jedyna 
grupa odbiorców, dla której taryfy zatwierdza regulator.

Jak poinformował URE, w lipcu PGNiG OD ponownie 
zwróciła się do regulatora o podwyżkę taryfy, motywując 
to dalszym wzrostem cen zakupu gazu na Towarowej 
Giełdzie Energii, która stanowi główne źródło zakupów 
spółki. Od roku na TGE, podobnie jak i na innych rynkach 
europejskich, ceny gazu nieustannie rosną.

Od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. średnie ceny 
gazu na rynku spot TGE wzrosły niemal o 400 proc., w 
kontraktach terminowych na III kwartał 2021 r. ceny w 
ciągu roku skoczyły o niemal 350 proc., a na IV kwartał 
2021 r. - o prawie 160 proc.

Jak zwraca uwagę URE, nie zmienią się stawki opłat 
dystrybucyjnych operatora największego systemu dystry-
bucyjnego gazu - Polskiej Spółki Gazownictwa. Oznacza 
to, że wzrost całego rachunku za gaz będzie niższy od 
wzrostu ceny samego paliwa.

TRANSAKCYJNE CENY MIESZKAŃ ROSNĄ 
CORAZ SZYBCIEJ. CZY TO JUŻ BAŃKA?

Z danych NBP wynika, że transakcyjne ceny mieszkań 
rosną coraz szybciej. W siedmiu największych miastach 
nowe lokale drożały już szybciej niż przed pandemią. W 
II kwartale 2021 r. były bowiem o 11,3 proc. wyższe niż 
przed rokiem i był to najszybszy wzrost od I kw. 2008 r. 
Czy w związku z tym można już mówić o bańce na rynku 
nieruchomości?

Definicje bańki są bardzo różne. Ogólnie można jednak 
powiedzieć, że na rynku nieruchomości mamy z nią do 
czynienia wtedy, gdy ceny osiągają absurdalne poziomy. 
Chodzi o sytuację, gdy nie mają znaczenia dochody 

mieszkańców danej okolicy, czy zysk jaki można uzyskać 
z wynajmu. Zakupy są dokonywane tylko dlatego, że ku-
pujący wierzą, że za chwilę będzie jeszcze drożej i chcą 
w ten sposób szybko uzyskać wysoki zysk.

Obecnie istnieje znaczne ryzyko wystąpienia takiego 
scenariusza. Ceny mieszkań rosną szybko (nowe średnio 
o 12% rocznie), a oprocentowanie lokat bankowych jest 
bliskie zera. Do tego mamy wysoką inflację – ceny w lipcu 
były o 5% wyższe niż przed rokiem. Osoby posiadające 
oszczędności chcą więc je w jakiś sposób ochronić przed 
utratą na wartości. Kupują więc mieszkania. Kolejnym 
elementem są najtańsze w historii kredyty hipoteczne. 
One zachęcają do inwestowania w mieszkania te osoby, 
które nie mają kilkuset tysięcy złotych oszczędności, ale 
mają zdolność kredytową.

Cena 1 m2 aż o 1 057 zł wyższa niż 
miesięczne dochody pary

Opisane wyżej czynniki doprowadziły do coraz moc-
niejszego oddalania się cen mieszkań od poziomu wyna-
grodzeń. Na załączonym wykresie widać bańkę na rynku 
w latach 2007-2008 oraz być może początek kolejnej. 
Różnica między średnią ceną m2 w siedmiu najwięk-
szych miastach, a dochodami netto pary o przeciętnych 
dochodach wynosi już 1 057 zł. Jeszcze w IV 2017 r. było 
to zaledwie 119 zł. Wciąż jest to jednak dużo mniejsza 
niż w szczycie poprzedniej bańki, kiedy było to 3 764 zł.

113 pensji netto za nowe mieszkanie
Zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie doskonale poka-

zuje również to, ile średnich pensji netto trzeba zapłacić 
za mieszkanie o powierzchni 50 m2. W przypadku nowych 
mieszkań w siedmiu największych miastach potrzeba 113 
średnich pensji netto. We wspomnianym już IV kw. 2017 
r. były to tylko 102 pensje. Z drugiej strony wciąż daleko 
jeszcze do poziomów z okresu ostatniej bańki, kiedy było 
to aż 188 średnich pensji netto.

Czy bańka faktycznie powstanie?
Nikt nie zna przyszłości. Istnieje jednak znaczne ryzyko 

tego, że bańka powstanie, gdyż coraz więcej osób wierzy, 
że ceny nadal będą mocno rosły. Jest jednak również druga 
strona medalu, o której nie należy zapominać. Jest dość 
prawdopodobne, że już niedługo zaczną rosnąć stopy 

procentowe. Początkowo nie będzie to miało dużego 
znaczenia. Jeśli jednak za np. 2-3 lata stopy będą dużo 
wyższe niż dziś, to wzrost cen z pewność spowolni, a być 
może nawet dojdzie do ich spadku. Wszystko zależy od 
tego jak mocno wzrosną stopy procentowe i jak bardzo 
ceny oderwą się od poziomu wynagrodzeń.

W Gdyni aż o 24% drożej niż przed ro-
kiem

Na koniec podsumujmy dane NBP na temat cen trans-
akcyjnych w II kw. 2021 r. Największe wzrosty cen dla 
nowych mieszkań pojawiły się w Gdyni. Ceny były tam 
aż o 24% wyższe niż przed rokiem. Nie jest to złudzenie 
wynikające z tego, że ceny przed rokiem obniżyła pan-
demia. Nawet jeśli porównamy stawki z II kwartału 2021 
r. z tymi tuż przed pandemią, to wzrost wyniesie 20%, a 
więc i tak jest ogromny. Gorąco było również na rynku 
nowych mieszkań w Lublinie. Po wzroście o 19% średnia 
cena po raz pierwszy w historii przekroczyła 7000 zł za 
m2. Jedynym miastem, w którym ceny były niższe niż 
przed rokiem jest Opole (-3%).

Warto też zwrócić uwagę na łączne dane z siedmiu 
największych miast. Tam wzrost cen (o 11,3%) nowych 
mieszkań jest już szybszy niż przed pandemią. Co ciekawe 
znacząco rosły nawet stawki w Warszawie (13%) i Krako-
wie (10%), gdzie pandemia mocno dotknęła rynek najmu.

Ceny nowych mieszkań w II kw. 2021 r.

Używane mieszkania drożeją wolniej 
niż nowe

Na rynku wtórnym ceny również rosną coraz szybciej, 
ale wciąż wolniej niż na rynku pierwotnym czy przed 
pandemią. Nowe mieszkania średnio drożeją bowiem w 
tempie 12% rocznie, a używane 8% rocznie. Największy 
wzrost pojawił się w Poznaniu (12%), a drugie miejsce 
zajął Kraków (11,2%). Na tych rynkach wzrosty były więc 
wyższe niż w przypadku nowych mieszkań. Najmniejsze 
zmiany pojawiły się natomiast w Rzeszowie, gdzie stawki 
były zbliżone do tych przed rokiem.
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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

Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

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




