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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 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
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: 267-971-5765
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:
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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TRZY NOWE DZIAŁY ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ, W TYM LEŚNICTWO,  

W KOLEJNYM PROJEKCIE USTAWY
Geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego  

rządu, jako nowe wyodrębnione działy administracji rządowej  
zakłada projekt ustawy o działach administracji rządowej, który został 
opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu.

Przypomnijmy, na początku stycznia prezydent Andrzej Duda  
zawetował nowelę ustawy o działach administracji rządowej, o czym 
Interia pisała jako pierwsza.

Projekt ustawy został we wtorek przed południem przyjęty przez 
rząd. W sprawie jego treści odbyły się w ubiegłym tygodniu konsultacje 
prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim  
po tym, jak prezydent zawetował pierwotną ustawę. Prezydent  
informował wówczas o swoich wątpliwościach dotyczących nadzoru 
nad leśnictwem, kwestii przeniesienia podsekretarzy stany do Służby 
Cywilnej, a także daty wejścia w życie ustawy.

Nowy projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji 
rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administra- 
cyjnego rządu. W stosunku do zawetowanej ustawy projekt nie  
zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej. Nie 
powstanie również - jak zakładała zawetowana ustawa - Narodowe 
Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków zlikwido- 
wanego resortu sportu.

Dział leśnictwo i łowiectwo ma objąć takie sprawy jak: zachowanie, 
ochrona i powiększanie zasobów leśnych, gospodarka leśna, nasien-
nictwo w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego, ochrona 
lasów i gruntów leśnych, łowiectwo.

Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa 
sprawowałby nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego "Lasy Państwowe", Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz 
działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Projekt wprowadza także nowy dział administracji - centrum 
administracyjne rządu, która ma obejmować działania dotyczące:  
określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjo- 
nalności jego struktur, analiz, prognoz oraz ocen skutków społeczno- 
gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań admini- 
stracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub 
Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej.

Ministrem właściwym ds. centrum administracyjnego rządu będzie 
szef kancelarii premiera.

Będzie Rządowe Centrum Analiz?
Projekt wprowadza także zmiany w ustawie o Radzie Ministrów, 

doprecyzowując zadania i obowiązki działającej przy rządzie Rady 
Legislacyjnej. W myśl proponowanych przepisów kadencja Rada 
byłaby czteroletnia, a do jej zadań należałoby opiniowanie doku- 
mentów rządowych, projektów ustaw, opracowanie materiałów, opinii  
i analiz, organizowanie konferencji naukowych. Rada Legislacyjna ma 
odbywać regularne posiedzenia, w których będzie mógł brać udział 
m.in. prezes NBP, prezes TK, I prezes SN, a także przedstawiciele 
organizacji pozarządowych.

Szefem Rządowego Centrum Analiz będzie obecny pełnomocnik 
Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych, którym 
obecnie jest Norbert Maliszewski.

Ponadto zgodnie z projektem to premier będzie mógł określić  
komórki organizacyjne w KPRM, których pracownicy są urzędnikami 
państwowymi. Przepis ma mieć charakter fakultatywny, co - zdaniem  
rządu - pozwoli na elastyczne regulowanie polityki zatrudnienia  
w administracji rządowej. Komórki organizacyjne w administracji  
rządowej - zgodnie z proponowanymi przepisami - miałyby być  
określane przez premiera na drodze rozporządzenia.

Przesunięte zarządzanie Stadionem Narodowym
Projekt ustawy wprowadza także zmianę nadzoru nad opłatami 

abonamentowymi, które do tej pory określał minister właściwy do 
spraw łączności. Projekt wprowadza nadzór Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, do której również będzie można odwoływać się od decyzji 
dotyczących kar za brak rejestracji używanego odbiornika. To KRRiT 
będzie także określała wysokość opłat abonamentowych.

Projekt zakłada także przesunięcie nadzoru nad instytutem Sieci 
Łukasiewicz i Centrum Łukasiewicz oraz Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju z byłego resortu nauki do resortu gospodarki.

Zgodnie z projektem przesunięte zostanie zarządzanie Stadionem  
Narodowym w Warszawie, którym dysponował resort sportu, 

a po projektowanych zmianach będzie to resort aktywów państwo-
wych. Ponadto projekt umożliwia premierowi określenie w drodze 
rozporządzenia wynagrodzenia wszystkich członków Komisji Nadzoru 
Finansowego.

Przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.  
Pierwsze czytanie projektu zaplanowane jest podczas posiedzenia 
Sejmu w czwartek rano.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19. 
MORAWIECKI NAPISAŁ LIST DO  

MICHELA I VON DER LEYEN
Premier Mateusz Morawiecki napisał list do przewodniczącego 

Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz szefowej Komisji Europejskiej  
Ursuli von der Leyen w sprawie dostaw szczepionek. Apeluje w nim do 
KE m.in. o zwrócenie się do firm Pfizer-BionTech o pełne informacje 
dotyczące tymczasowych ograniczeń dostaw preparatu.

W liście premier podkreśla, że Polska docenia środki przyjęte  
w Unii w celu lepszej koordynacji ograniczeń, ochrony funkcjonowania 
jednolitego rynku, ułatwienia wykorzystania środków finansowych  
UE i przyczynienia się do rozwoju szczepionek.

"Przy rosnącej liczbie przypadków i zgonów bezpieczną szcze-
pionkę przeciwko COVID-19, której towarzyszy sprawiedliwy  
i skuteczny system dystrybucji, należy uznać za kluczowe narzędzie 
i najlepsze rozwiązanie pozwalające opanować pandemię. Dzięki 
znacznym wysiłkom Komisji Europejskiej i państw członkowskich 
pierwsze warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 
zostały przyznane szczepionkom BionTech-Pfizer i Moderna, a kolejne 
szczepionki powinny zostać wkrótce zatwierdzone, jeśli okażą się 
bezpieczne" - czytamy w liście.

Morawiecki wskazuje jednak, że pojawienie się szczepionek nie 
oznacza, że pandemia się skończyła, ponieważ wyzwaniem pozostaje 
zakres ich produkcji i dystrybucji.

"Spodziewamy się dostarczenia do Polski 6 mln dawek szcze-
pionek BionTech-Pfizer i Moderna do końca I kwartału br. Jednak 
firma Pfizer ogłosiła tymczasowe ograniczenie dostaw szczepionek 
w związku z planowaną modernizacją swoich mocy produkcyjnych. 
Będzie to miało istotny wpływ na nasz krajowy program szczepień,  
ponieważ jego harmonogram musi zostać dostosowany do zmniej-
szonej dostępności dawek w nadchodzących tygodniach. Dlatego 
wzywamy Komisję o pilne zwrócenie się do BioNTech-Pfizer o pełne  
informacje o planowanych działaniach i ich konsekwencjach dla  
dostępności szczepionki w celu zapewnienia przejrzystości  
i przewidywalności procesu szczepień" - napisał Morawiecki.

"Każda szczepionka powinna zostać wysłana w tym samym czasie"
Premier podkreśla też, że ponadto niedawne doniesienia medialne  

na temat rzekomych odrębnych kontraktów krajowych z produ- 
centami w ramach portfolio szczepionek UE rodzą uzasadnione pytania  
o zasadę lojalnej współpracy i solidarności europejskiej. W opinii 
polskiego premiera UE musi kontynuować wspólne wysiłki, aby  
zagwarantować, że szczepionki będą dostępne dla obywateli UE  
w skoordynowany, sprawiedliwy i skuteczny sposób.

"Każda szczepionka powinna zostać wysłana do państw człon-
kowskich w tym samym czasie i na takich samych warunkach.  
Konieczne jest pełne przestrzeganie metodologii alokacji, uzgodnionej 
między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, zapewniając 
wszystkim państwom członkowskim równy dostęp do dostępnych 
dawek szczepionek COVID-19 w zależności od wielkości populacji. 
Niedobory szczepionek, które obecnie obserwujemy w Polsce ze 
względu na ograniczone możliwości produkcyjne, wymagają od nas 
dodatkowego i szybkiego wysiłku" - czytamy w liście.

Zdaniem premiera, te kwestie powinny być dokładnie omówienie 
podczas wideoszczytu 21 stycznia. Pisze też, że Polska podziela 
pogląd, że ustanowienie interoperacyjnych świadectw szczepień  
będzie ważnym krokiem w walce z obecnymi i potencjalnymi przyszłymi 
kryzysami zdrowotnymi oraz w zapewnieniu swobodnego przepływu  
w Unii Europejskiej.

"Jesteśmy gotowi do dalszej pracy nad skoordynowanym podej-
ściem do świadectw szczepień, opierając się na wkładzie ekspertów  
i doświadczeniach państw członkowskich. Komisja Europejska  
powinna pilnie wystąpić z propozycją rozwiązania UE w tym zakresie 
przed dyskusją przywódców 21 stycznia" - napisał polski premier.

"Z niepokojem obserwujemy wprowadzanie nowych ograniczeń"
W jego opinii kwestia ta jest jeszcze ważniejsza w kontekście  

zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania łańcuchów dostaw  
w całej UE oraz funkcjonowania jednolitego rynku towarów  
i pracowników.

"Z wielkim niepokojem obserwujemy ostatnio wprowadzanie  
nowych ograniczeń w przepływie towarów i pracowników transportu, 
którzy nie powinny podlegać obowiązkowym badaniom ani kwaran-
tannie. Należy podkreślić, że inicjatywa UE Green Lanes, wspierana 
przez wszystkie państwa członkowskie, miała na celu przywrócenie 
usług transportowych o kluczowym znaczeniu strategicznym dla całej 
UE. W tym duchu Polska zaoferowała bezprecedensowe wsparcie  
medyczne i logistyczne podczas kryzysu w Dover pod koniec  
2020 roku" - napisał w liście Morawiecki.

Przypomniał też, że zgodnie z ustaleniami z grudniowego posie-
dzenia Rady Europejskiej, szczepienia należy traktować jako globalne 
dobro publiczne, a UE ma kontynuować swoje wysiłki co do między-
narodowej odpowiedzi na pandemię.

"Doceniamy inicjatywy Komisji Europejskiej i państw człon- 
kowskich mające na celu wspieranie bezpośrednich sąsiadów UE, 
takich jak kraje Bałkanów Zachodnich. Wraz z grupą podobnie  
myślących państw członkowskich wezwaliśmy Komisję Europejską 
do opracowania podobnego mechanizmu dostępu do szczepionki  
dla krajów Partnerstwa Wschodniego" - napisał premier.

APEL EPISKOPATU WS. POLAKA  
Z WIELKIEJ BRYTANII. "DE FACTO  

ZOSTAŁ SKAZANY NA ŚMIERĆ  
PRZEZ ZAGŁODZENIE"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław  
Gądecki zwrócił się w liście do przewodniczącego Konferencji  
Episkopatu Anglii i Walii, kardynała Vincenta Nicholsa, o podjęcie 
starań w celu ratowania życia Polaka ze szpitala w Plymouth. "De facto 
został skazany na śmierć przez zagłodzenie (...) Władze naszego kraju 
zapewniły, że pokryją koszty leczenia i transportu" - czytamy w liście.

Przewodniczący Episkopatu odniósł się do sprawy Polaka, który 
przebywa w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii - mężczyzna 
został odłączony od pokarmu i wody. Wcześniej lekarze stwierdzili,  
że doznał poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu po zatrzy-
maniu akcji serca. Zgodę na odłączenie mężczyzny od aparatury 
podtrzymującej życie wyraziła żona oraz jego dzieci, z kolei matka  
i siostry sprzeciwiają się temu (Europejski Trybunał Praw Człowieka  
w Strasburgu nie przyjął ich skargi, co pozwoliło szpitalowi na  
kontynuację procedury). W sprawie sprowadzenia mężczyzny do 
Polski interweniowali politycy, m.in. prezydencki minister Krzysztof 
Szczerski. We wtorek klinika Budzik poinformowała, że może przejąć 
opiekę nad mężczyzną.

"W ostatnich dniach opina publiczna w Polsce została wstrząśniętą  
decyzją brytyjskiego sądu o zaprzestaniu podawania pożywienia  
i wody Polakowi, który trafił do szpitala w Plymouth z urazem mózgu.  
De facto został on skazany na śmierć przez zagłodzenie" - pisze  
arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do przewodniczącego  
Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, kardynała Vincenta Nicholsa.

Władze naszego kraju zapewniły, że pokryją koszty leczenia  
i transportu. Sąd brytyjski nie wyraża zgody na transport chorego, 
ponieważ podróż może zagrażać jego życiu

- czytamy w liście. Abp Gądecki przytoczył też wypowiedź Jana 
Pawła II z Evangelium Vitae, w której papież podkreślał, że "człowiek, 
który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub - po prostu - samą swoją  
obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom  
osób bardziej uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako wróg, przed 
którym należy się bronić albo którego należy wyeliminować”.

Zwracam się do Waszej Eminencji – jako przewodniczącego  
Konferencji Episkopatu Anglii i Walii – z prośbą o pomoc w tej trudnej 
sytuacji i podjęcie starań w celu ratowania życia naszego rodaka

- kończy swój list arcybiskup.
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WITOLD LUTOSŁAWSKI - ŻYCIORYS, DZIEŁA, ŻYCIE PRYWATNE
                                                         KULTURA           KULTURA

Witold Lutosławski przyszedł na świat 25 stycznia 1913  

w Warszawie i z tym miastem związał niemal całe swoje życie, które 

obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń, a także mnóstwo pracy, 

która została doceniona zarówno w kraju, jak i za granicą.

Witold Lutosławski - od kiedy komponował, pierwsza twórczość

Witold Lutosławski dorastał w Warszawie. Jego młodość przy- 

padła na bardzo burzliwe historycznie czasy. Gdy miał pięć lat,  

Polska odzyskała niepodległość i stopniowo odzyskiwała część  

swoich dawnych ziem. Później przyszła wygrana wojna z bolsze-

wikami i mozolne budowanie fundamentów II Rzeczypospolitej.

Kiedy hartowała się II RP, Witold Lutosławski szlifował swój  

niebagatelny talent muzyczny. Według legendy już jako dziewię- 

ciolatek napisał "Preludium" na fortepian. Wszyscy jednak wiedzieli,  

że przed nim sporo nauki, więc skierowano go do dobrych  

muzycznych nauczycieli.

Najpierw w zakresie gry na skrzypcach uczyła go Lidia Kmitowa, 

polska skrzypaczka z rosyjskimi korzeniami, która sama zdobywał  

wykształcenie w Berlinie. Następnie Witold Lutosławski był kształcony 

przez Witolda Maliszewskiego, cenionego kompozytora i założyciela  

Konserwatorium w Odessie, który musiał uciec z tego miasta 

przez bolszewicki terror. Postanowił osiąść w Warszawie i kształcić  

młodzież.

Witold Lutosławski - trudny czas wojny, Polskie Radio

Witold Lutosławski uczył się w Gimnazjum im. Stefana Batorego 

w Warszawie i tam zdał egzamin dojrzałości. Następnie udał się na 

studia, ale nie wybrał muzyki, tylko matematykę. Po paru miesiącach 

doszedł jednak do wniosku, że był to zły wybór i przerwał te studia. 

Matematyki nigdy nie ukończył, rozpoczął za to studia z zakresu  

kompozycji. Tu nadzór nad jego edukacją miał wspomniany  

Witold Maliszewski, a także Jerzy Lefeld, uznany pianista oraz 

kompozytor.

Witold Lutosławski ukończył studia w 1937 r. Dwa lata później 

wybuchła II wojna światowa. Kompozytor brał w niej udział jako  

radiotelegrafista i trafił do niewoli. Udało mu się z niej uciec  

i powrócić do Warszawy. Tam próbował samodzielnie się utrzymywać  

finansowo, m.in. grając w kawiarniach i restauracjach. Często  

towarzyszył mu wówczas Andrzej Panufnik, inny niezwykle  

utalentowany muzyk i jednocześnie jego oddany przyjaciel. Obu 

im zdarzało się również dawać potajemne koncerty w prywatnych 

domach, gdyż wielbicieli ich talentów nie brakowało.

Witold Lutosławski przeżył wojnę i po jej zakończeniu znalazł 

zatrudnienie w Polskim Radiu. Poza tym był członkiem Związku 

Kompozytorów Polskich, lecz tylko trzy lata, bo nie mógł znieść 

wtrącania się socjalizmu w sztukę.

Sporo komponował muzyki poważnej, lecz jego przyjaciel  

Władysław Szpilman zdołał namówić go, by wniósł swój wkład 

również w rozrywkę. Dzięki temu w latach 50. XX wieku powstało 

35 tanecznych piosenek, których autorem był Witold Lutosławski.

Witold Lutosławski – światowa kariera

Witold Lutosławski dużo eksperymentował muzycznie, szukał 

nowych nurtów i kierunków. Kojarzona z nim była m.in. technika  

aleatoryzmu kontrolowanego. Pisał różnorakie utwory, ale największą  

sławę przyniosły mu te orkiestrowe, np. "Muzyka żałobna" na  

orkiestrę smyczkową.

Jednocześnie zyskiwał coraz większą sławę jako dyrygent,  

choć dyrygował niemal wyłącznie wykonaniami swoich własnych 

kompozycji. Nie chciał, by brali się za nie inni dyrygenci, bo jego 

zdaniem mogliby nie poświęcić im wystarczająco dużo czasu  

i pasji. Przez to Witold Lutosławski zwiedził jako dyrygent kawał 

świata. Wielokrotnie występował m.in. w Stanach Zjednoczonych,  

Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W Polsce radził sobie również na innych polach związanych  

z muzyką. Witold Lutosławski przez 37 lat był związany z festiwalem 

"Warszawska Jesień". Poza tym stał na czele Towarzystwa Muzyki 

Współczesnej, aktywnie udzielał się w Związku Kompozytorów 

Polskich oraz Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a także działał 

przy ministerstwie kultury.

Ciekawostki o Witoldzie Lutosławskim

Edukacje muzyczną rozpoczął mając zaledwie 6 lat. Wtedy  

powstały jego pierwsze kompozycje.

Dzięki inicjatywie Lutosławskiego weszła w życie ustawa  

ganiąca nadużywanie muzyki w miejscach zarówno publicznych,  

jak i prywatnych, jako działanie skutkujące zmniejszeniem  

poziomu wrażliwości na dźwięki.

Był uznanym dyrygentem takich orkiestr jak Wielka Orkiestra  

Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji, ale i te w Berlinie,  

Paryżu i Londynie, czy też Scottish National Orchestra oraz  

New York Philharmonic.

Witold Lutosławski był wielokrotnie odznaczany, m.in. otrzymał  

nagrodę państwową I stopnia, Order Budowniczych Polski Ludowej  

oraz Order Orła Białego. Został doktorem honoris causa  

Uniwersytetu Warszawskiego, później Uniwersytetu Mikołaja  

Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

uniwersytetu w Cambridge oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka 

Chopina w Warszawie.

W trakcie II wojny światowej Lutosławski był zaangażowany  

w akcję zbierania środków dla ukrywających się artystów, jednym  

z beneficjentów tej akcji był chociażby słynny Władysław Szpilman.

Cytaty Witolda Lutosławskiego

“Proces komponowania nie jest procesem zracjonalizowanym, 

jest raczej, jak w ogóle tworzenie dzieł sztuki, zjawiskiem irracjo-

nalnym. Dlatego też dla pewnych kompozycji punktem wyjścia jest 

ekspresja, do której poszukuję środków, dla innych droga przebiega 

w odwrotnym kierunku. Ogromną trudność stanowi więc opisanie  

procesu powstawania dzieła muzycznego, wiele bowiem pomysłów  

rodzi się nagle, bez uświadomienia sobie, co było pierwotne:  

ekspresja czy środki. Poszukiwanie logiki w procesie komponowania 

interesuje teoretyków, muzykologów; niestety, problemu tego nie  

można wyjaśnić całkowicie i jednoznacznie, gdyż istotą twórczości  

artystycznej jest istnienie sfery pozostającej poza zakresem  

badań i dociekań.” 

“Muzyka jest sztuką rozgrywającą się w czasie. A więc  

komponujemy ją między innymi po to, aby wywołać w słuchającym 

cykl określonych reakcji, których porządek i przebieg w czasie ma  

zupełnie zasadnicze znaczenie dla określonego rezultatu, jakim 

jest percepcja całości utworu. Innymi słowy – komponując formę 

zamkniętą zakładamy, że w czasie wykonania słuchający jest  

niejako prowadzony przez kompozytora poprzez poszczególne  

etapy utworu aż do jego zakończenia. (…) Haydn był mistrzem  

w rozkładaniu treści muzycznej w czasie…” 

“Żadne następstwo dźwiękowe – mówił – żadne współbrzmienie  

nie może powstać bez uwzględnienia szczegółów wyrazu,  

kolorystyki, charakteru, fizjonomii. Nawet najdrobniejszy szczegół  

musi zadowalać w największym stopniu wrażliwość kompozytora.  

Innymi słowy, w muzyce nie mogą istnieć dźwięki obojętne.”

Witold Lutosławski - życie prywatne i śmierć

Witold Lutosławski mocno poświęcił się muzyce i jego prywatne 

życie nigdy nie było tematem publicznych dyskusji na większą skalę.

Prywatnie był synem ziemianina i działacza politycznego  

Józefa Lutosławskiego, który skończył rolnictwo w Zurychu i filozofię 

w Berlinie. Józef wraz z bratem Aleksandrem wykradli w Moskwie 

traktat rosyjsko-niemiecki i wysłali go do Warszawy. Zostali za to 

rozstrzelani w Moskwie w 1918 r. Tym samym Witold Lutosławski 

został pozbawiony ojca już w wieku pięciu lat.

Sam nigdy nie miał dzieci. Jako 33-latek poślubił jednak  

Marię Bogusławską, która miała syna z pierwszego małżeństwa. 

Wychowywali go wspólnie.

Witold Lutosławski zmarł 7 lutego 1994 r. w Warszawie.
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POLSKA GOSPODARKA PO COVID-19 
PROGNOZY EKONOMISTÓW NA 2021 ROK
Rok 2021 pozostanie pod wpływem walki ze skutkami pandemii 

COVID-19. To sprawia, że prognozy ekonomistów nie są jedno-

znaczne. Z ankiety money.pl wynika, że czeka nas solidne odbicie 

PKB. Lekko spadnie dynamika wzrostu płac i cen. Może być też 

nieco wyższe bezrobocie.

Rok 2020 upłynął pod znakiem walki z koronawirusem. Pandemia 

miała ogromny wpływ na polską gospodarkę, która pierwszy raz  

od transformacji wpadła w recesję. Jeszcze nie znamy pełnych 

statystyk, ale można szacować, że PKB spadł około 3 proc.

Choć walka z COVID-19 jeszcze się nie skończyła, ekonomiści 

zgodnie twierdzą, że przyszły rok będzie czasem odbicia gospodar-

czego i powrotu na ścieżkę wzrostu. O szczegółowe prognozy PKB 

i najważniejszych wskaźników makroekonomicznych poprosiliśmy 

ekonomistów bankowych blisko 10 największych banków.

Z ankiety przeprowadzonej przez money.pl wynika, że w 2021 roku  

PKB Polski wzrośnie mocniej niż spadł w tym roku. Średnia  

prognoz wskazuje na blisko 4,1 proc. odbicia. Ekonomiści nie są 

w tym jednak jednomyślni. Poszczególne typy wahały się od 3 do 

nawet 5,1 proc.

Odbicie, ale dużo niepewności

Z dużą ostrożnością do najbardziej optymistycznych komentarzy,  

wskazujących na to, że szczepionka w dość szybkim tempie  

doprowadzi do poprawy sytuacji i silnych wzrostów gospodarek, 

podchodzi Monika Kurtek. Ekonomistka Banku Pocztowego, która 

spodziewa się zaledwie 3-procentowego odbicia PKB, oczekuje 

długiego procesu wyszczepiania i przynajmniej jeszcze jednej fali 

pandemii z kolejnymi obostrzeniami.

- Przyszły rok upłynie zapewne pod znakiem przygotowania 

planów odbudowy przez rządy, następnie ich akceptacji przez  

Komisję Europejską i wreszcie uruchamiania procedur przyznawania  

środków. A zatem realny napływ funduszy zobaczymy najpraw- 

dopodobniej dopiero pod koniec 2021 roku, a być może dopiero  

w 2022 roku. I dopiero wówczas poszczególne gospodarki  

europejskie, w tym polska gospodarka, powinny ruszyć pełną  

parą - uważa ekonomistka.

W swojej prognozie zakłada powrót wzrostu konsumpcji  

gospodarstw domowych, choć nie taki, jak przed pandemią  

i nieznaczny (bo niewiele ponad zero) wzrost inwestycji.

Solidnemu odbiciu gospodarczemu może nie towarzyszyć  

poprawa sytuacji na rynku pracy. Prognozy ekonomistów wskazują  

wręcz, że w porównaniu z obecnymi statystykami bezrobocie  

na koniec 2021 roku będzie wyższe, a podwyżki płac mniejsze.  

Nie powinny to być jednak duże zmiany.

Według szacunków resortu pracy w listopadzie stopa bezrobocia 

była na poziomie 6,1 proc. Na tym poziomie bez zmian utrzymuje 

się od czerwca. Średnia prognoz sugeruje, że na koniec 2021 roku  

będzie na poziomie około 6,3 proc.

Najbardziej pesymistycznie nastawieni są ekonomiści Citi  

Handlowego. Zgodnie z ich szacunkami, na koniec przyszłego roku 

bezrobocie wzrośnie do 7 proc.

- Mamy recesję, rynek pracy się dostosowuje z opóźnieniem do 

długiego okresu słabego popytu - tłumaczy Piotr Kalisz, główny 

ekonomista Citi.

Średnią zaniżają eksperci PKO BP i Credit Agricole, którzy wierzą 

w spadek bezrobocia do 5,4-5,6 proc. Liczą przy tym na pozytywny 

efekt działań podjętych przez rząd.

"Podjęte przez rząd działania przyczyniły się do zahibernowania  

zatrudnienia. W rezultacie obniżyliśmy naszą średnioterminową  

prognozę stopy bezrobocia i podnieśliśmy ścieżkę dynamiki  

zatrudnienia" - wskazują ekonomiści Credit Agricole.

Podobnie na ten temat wypowiada się główny ekonomista  

PKO BP. Piotr Bujak zauważa, że po sezonowym wzroście  

bezrobocia na początku roku, wzrost popytu na pracę w związku  

z odbiciem gospodarczym do trzeciego kwartału będzie na  

tyle duży, że nie będzie fali zwolnień.

Ceny i płace

Osoby, które uchronią się przed zwolnieniami, nie muszą  

rezygnować z wnioskowania o podwyżkę. Przeciętny poziom  

wzrostu wynagrodzeń może wahać się w dość dużym przedziale 

- od 3 do nawet 6 proc. Choć średnia typowań jest bliżej dolnej 

granicy - na poziomie około 4,4 proc.

Nawet najbardziej pesymistyczne prognozy dla płac wskazują, 

że zarobki powinny rosnąć szybciej niż ceny w sklepach (nawet  

w wersji najbardziej pesymistycznej). Od kilku miesięcy inflacja 

trzyma się w okolicach 3 proc., a w 2021 roku powinna spaść do 

2,6 proc. (średnia dla całego roku).

To wyklucza sytuację, z którą ostatnio mamy do czynienia  

w wielu europejskich krajach, że ceny spadają. Dalej będą rosły, 

ale drożyzna nieco odpuści.

"Już w pierwszym kwartale oczekujemy skokowego spadku  

inflacji do około 2,5 proc. i dalszego jej obniżenia się w kierunku  

2 proc. na koniec roku. W 2021 roku oczekujemy utrzymania  

niższej dynamiki cen żywności około 1,05 - 1,5 proc." - prognozują 

ekonomiści BOŚ Banku.

Ekonomiści nie mają wątpliwości

Rok 2020 upłynął na walce z koronawirusem, a w tym zakresie  

cegiełkę od siebie dodał też Narodowy Bank Polski, który w celu 

pobudzenia gospodarki i ulżenia kredytobiorcom ściął stopy  

procentowe do najniższego poziomu w historii. Jeszcze na początku 

roku główna stawka wynosiła 1,5 proc. Teraz to zaledwie 0,1 proc.

Dla wielu osób, które wcześniej zaciągnęły kredyty na miesz-

kanie, oznacza to o blisko 200 zł niższą miesięczną ratę. Pytanie 

tylko: czy w obliczu odbicia gospodarczego w górę nie pójdzie też 

oprocentowanie?

Ekonomiści wszystkich banków w tym zakresie są wyjątkowo 

zgodni. Nie spodziewają się w najbliższych 12 miesiącach zmiany 

stawek w NBP. A to oznacza, że zarówno oprocentowanie kredytów, 

jak i lokat nie powinno ulec zmianom.
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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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