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Wiadomości z kraju

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

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

Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed equip-
ment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion of 90 
day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour de-
pending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from mechan-

ical drawings, electrical schemat-
ics, piping & instrumentation draw-
ingsand operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. Inter-
national travel may be required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including Satur-
days.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.
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PHILADELPHIA AREA:
• T-Mobile Anchor and Shan-
tel projects.
• AT&T MCA builds.
• AT&T NSB.
• Verizon.
• Dish.

FLORIDA AREA:
• T-Mobile Excalibur project. 
• AT&T NSB.
• AT&T C-Band.
• Verizon.

MARYLAND AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T MCA builds. 
• Verizon.
• Dish.

CHICAGO IL AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T NSB.

NEW ENGLAND  
MARKET:
• AT&T NSB.

AT TOWERS IS HIRING:
PROJECT MANAGER, WAREHOUSE MANAGER  
AND LEAD CM FOR T-MOBILE PROJECT IN PA,

TOWER TECHNICIANS AND SUBCONTRACTORS  
IN DIFFERENT MARKETS:

Contact@attowers.com 
+1 (267) 309 09 94

ATTOWERS.COM
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA


FIRMA TRANSPORTOWA 

POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH KIEROWCÓW DO PRZEWOŻENIA: 
 • PACJENTÓW DO GABINETÓW LEKARSKICH I SZPITALI
 • UCZNIÓW DO SZKOL

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

Telefon: 215-491-2222


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.

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

Telefon: 215-500-1469

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

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

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

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

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

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

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

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

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

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

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

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

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

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:

FIRMA BUDOWLANO-
-REMONTOWA  
W DELAWARE

Zatrudni samodzielnego specialistę 
lub subkontraktora do remontόw we-

wnątrz i na zewnątrz
▪ Minimum 5 lat doṡwiadczenia wy-

magane
▪ Zarobki zależne od doṡwiadczenia
▪ Wypłaty co tydzień, praca od ponie-

działku
do piątku, 50 godzin
▪ Płatne ṡwięta, wakacje
▪ Osoby zainteresowane proszę o 

kontakt 
 302-367-4789



LET'S MOVE
PRZEPROWADZKI:  

DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA
DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH AMERYKI.
POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.

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


KOMPANIA ZAJMUJACA SIE 
TRANSPORTEM BENZYNY  
POSZUKUJE PRACOWNIKA  

NA STANOWISO: DISPACHER 
Full/Part time.

Wynagrodzenie na start - $ 75.00 na rok
Wymagana znajomosc jezyka angielskiego, 

rosyjskiego
Biuro znajduje sie w Cherry Hill, New Jersey

Niektore zamowienia mozna dokonywac zdalnie
Doswiadczenie w tej dziedzine mile widziane

TELEFON: 609-502-1789


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


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


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


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

NIKSEN - 
TELEKOMUNIKACYJNA 

FIRMA 
pracujaca w 15 stanach USA poszukuje 

PRACOWNIKOW 
OBSLUGUJACYCH TOWER CLIMBING.  

DOSWIADCZENIE PRACY MILE WIDZIANE
BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY
FIRMA ZATRUDNI TAKZE PRACOWNICOW 

NA STANOWISKO: SUBCONTRACTOR,  
WYGODNE WARUNKI PRACY

TELEFON: 732-642-3300


POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRZEWOZU PRODUKTOW 
NAFTOWYCH

Bonus na start $5,000
Lokalne zlecenia, codzienne powrory  

do domu
Srednie wynagrodzenie $450 na dzien

Wymagane posiadanie CDL,  
2-letnie doswiadczenie

HAZMAT konieczny
Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: 

609-502-1789


FIRMA PRODUKUJĄCA  
ALUMINIOWE OKNA  

I SYSTEMY FASADOWE  
Poszukuje pracowników do montażu okien i drzwi.

Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

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


DOBRZE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA 

Spożywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW 

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

Wymagana minimalna znajomość jezyka  
angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki płacy.  
Możliwość awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


Wykonujemy prace o rożnym stopniu 
złożoności:

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

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

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


Potrzebni młodzi, energiczni  

pracownicy do pracy na budowie 
(SIDING,OKNA, DRZWI)

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Po więcej informacji proszę dzwonić:

267-648-7988
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


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

Telefon: 215-942-4646



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338Kwiecień 1, 2021 WIADOMOŚCI Z KRAJU4
WIADOMOŚCIWIADOMOŚCI

POSIEDZENIE RADY BEZPIECZEŃSTWA 
NARODOWEGO W SPRAWIE SYTUACJI W 

UKRAINIE

Rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego poświęcone wojnie w Ukrainie. - W ostatnim 
czasie miały miejsce ważne wydarzenia, m.in. szczyt 
NATO i wizyta prezydenta USA - rozpoczął posiedzenie 
prezydent Duda. - Podsumujemy, co usłyszeliśmy w 
rozmowach z Amerykanami - dodał.

- Współdziałanie między różnymi organami władz 
układa się coraz lepiej. Wspierają nas strażacy, wolonta-
riusze i ludzkie serca naszych rodaków - mówił prezydent 
Andrzej Duda na wstępie spotkania. Po wygłoszeniu kilku 
zdań prezydent poinformował, że następnie spotkanie 
przechodzi w tryb tajny, który nie będzie obserwowany 
okiem kamery. Po zakończeniu posiedzenia planowane 
jest jednak oświadczenie prezydenta. 

Przed rozpoczęciem posiedzenia, otoczenie prezy-
denta zapowiadało, że spotkanie poświęcone będzie 
omówieniu wniosków ze Szczytu NATO oraz rozmów 
z prezydentem USA Joe Bidenem, który w zeszłym 
tygodniu przebywał z wizytą w Polsce.

Na spotkanie z prezydentem przybyli przedstawiciele 
rządu, parlamentu i partii politycznych, którzy chcieli 
zapoznać się z informacjami przekazanymi przez gło-
wę państwa, a także wziąć udział w  dyskusji na temat 
dalszej pomocy dla Ukrainy. 

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot informował, 
że jednym z tematów poniedziałkowego posiedzenia 
będzie również przyspieszenie dostaw broni amerykań-
skiej do Polski. 

Z kolei przedstawiciele partii wskazywali, że i oni 
poruszą tematy, które ich zdaniem są ważne z punktu 
widzenia państwa. - Na posiedzeniu RBN poruszę tematy 
związane z Izbą Dyscyplinarną SN, transportem różnego 
rodzaju towarów i sprzętu, które przez Polskę trafiają do 
Rosji i na Białoruś, oraz temat dotyczący naszych relacji 
z Węgrami - powiedział przed posiedzeniem Rady lider 
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Dzisiejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego bę-
dzie dobrą okazją, żeby poprosić, zasugerować pre-
zydentowi, że teraz to on, w imieniu Rzeczypospolitej, 
powinien przejść do dyplomatycznej ofensywy i sprawić, 
żeby głos Polski był wyraźny, słyszalny, słuchany, ale 
przede wszystkim, żeby wytyczał nowe tropy, nowe szla-
ki wspólnocie międzynarodowej - podkreślił natomiast 
przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia na 
briefingu prasowym przed posiedzeniem RBN.

Kolejne posiedzenie RBN w sprawie Ukrainy
Poprzednie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Na-

rodowego związane z sytuacją na Ukrainie odbyło się 
2 marca.

RBN jest organem doradczym prezydenta. W jej skład 
wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie 
MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, 
szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych 
w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, 
szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent 

może zapraszać do udziału w pracach Rady również 
inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE 
PENDERECKIEGO. UDZIAŁ WEŹMIE 

ANDRZEJ DUDA
We wtorek Andrzej Duda weźmie udział w uroczysto-

ściach pogrzebowych kompozytora Krzysztofa Pende-
reckiego, które odbędą się w Krakowie - przekazał w 
poniedziałek prezydencki minister Jakub Kumoch. W 
uroczystości udział miał wziąć także prezydent Niemiec, 
jednak Frank-Walter Steinmeier w ostatniej chwili odwołał 
swój przyjazd.

Rodzina i przyjaciele, przedstawiciele środowiska ar-
tystycznego oraz fani talentu Krzysztofa Pendereckiego 
we wtorek wezmą udział w uroczystym pożegnaniu kom-
pozytora. Urna z prochami artysty zostanie przeniesiona 
do Panteonu Narodowego. Ta część ceremonii miała 
być przeznaczona tylko dla rodziny i osób najbliższych.

W uroczystościach pogrzebowych udział weźmie pre-
zydent Andrzej Duda. Informację o obecności głowy 
państwa poinformował minister Jakub Kumoch. 

W pogrzebie kompozytora Dudzie towarzyszyć miał 
prezydent Niemiec. Niestety, w ostatniej chwili Frank-Wal-
ter Steinmeier musiał odwołać swoją wizytę. Polityk, o 
czym poinformowała kancelaria prezydenta RFN, wciąż 
jest zakazany koronawirusem.

Wizyta w Polsce miała być pierwszą podróżą zagra-
niczną niemieckiego przywódcy, który w połowie lutego 
ponownie został wybrany na ten urząd. 

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego. Msza 
rozpocznie się w południe

Po śmierci Krzysztofa Pendereckiego w marcu 2020 
r., urna z jego prochami tymczasowo złożona została w 
krypcie bazyliki św. Floriana. To właśnie w tej świątyni roz-
poczną się wtorkowe uroczystości ostatniego pożegnania 
artysty, zorganizowane w drugą rocznicę jego śmierci.

Około godz. 11. kondukt żałobny wyruszy spod bazyliki, 
przechodząc ulicami Krakowa i Rynkiem Głównym. Dla 
mieszkańców miasta i wszystkich wielbicieli twórczości 
Pendereckiego będzie to okazja, by pożegnać mistrza.

W południe w kościele Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła przy ul. Grodzkiej rozpocznie się msza święta. 
Wejście do świątyni możliwe będzie tylko dla zapro-
szonych na ceremonię gości i akredytowanych mediów; 
uroczystość będzie miała charakter państwowy. Zgodnie z 
zapowiedziami wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele 
władz lokalnych oraz instytucji i środowisk artystycznych. 
Przed kościołem, na placu św. Marii Magdaleny zostanie 
ustawiony telebim, na którym zgromadzeni będą mogli 
śledzić przebieg uroczystości.

Pogrzeb Krzysztofa Pendereckiego. Istotna będzie 
muzyka

Istotnym elementem nabożeństwa będzie oprawa 
muzyczna. Zabrzmią m.in. "De Profundis" z "Siedmiu 
bram Jerozolimy", Passacaglia z "Serenady na smyczki", 
Lacrimosa i Agnus Dei z "Polskiego Requiem" Penderec-
kiego, w wykonaniu m.in. Chóru Filharmonii Narodowej 
oraz Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 
Sinfonietta Cracovia. Następnie prochy kompozytora 
złożone zostaną w Panteonie Narodowym w krypcie pod 
prezbiterium kościoła św. Piotra i Pawła.

Penderecki zmarł w swoim krakowskim domu 29 marca 
2020 r., w wieku 86 lat. Był kompozytorem, dyrygentem, 
pedagogiem muzycznym,; doktorem honoris causa 39 
uniwersytetów, honorowym członkiem najważniejszych 
światowych akademii artystycznych i naukowych, Ka-
walerem Orderu Orła Białego.

Światowy rozgłos przyniosły kompozytorowi utwory 
awangardowe z lat 60., takie jak "Tren Ofiarom Hiroszi-
my", czy "Pasja według św. Łukasza", które zapocząt-
kowały pasmo jego międzynarodowych sukcesów. W 

latach 70. stanął za pulpitem dyrygenckim, prowadząc 
od tego czasu czołowe orkiestry symfoniczne w Europie, 
Stanach Zjednoczonych i Azji.

Z jego inicjatywy powstało Europejskiego Centrum 
Muzyki w Lusławicach dedykowane młodym artystom. 
Był również wielkim miłośnikiem drzew - architektem 
liczącego ponad dwa tysiące gatunków drzew założenia 
parkowego w Lusławicach.

Przeniesienie prochów artysty przełożone zostało 
na drugą rocznicę jego śmierci ze względu na sytuację 
pandemiczną i powody rodzinne. 

WYDALENI ROSYJSCY DYPLOMACI 
OPUŚCILI POLSKĘ

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew poin-
formował w poniedziałek, że 45 rosyjskich dyplomatów 
wydalonych przez Polskę opuściło kraj - przekazał rzecz-
nik MSZ Łukasz Jasina. Po wydaleniu 45 rosyjskich 
dyplomatów, nadal w Polsce będzie pracować "mniej 
więcej drugie tyle" przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.

W ubiegłym tygodniu rzecznik ministra koordynatora 
służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że 
ABW wniosła do MSZ o wydalenie 45 osób, które pod 
tzw. przykryciem dyplomatycznym, prowadziły działalność 
wywiadowczą w Polsce. Jak wyjaśnił, to funkcjonariusze 
rosyjskich służb i ich współpracownicy, którzy oficjalnie 
mieli status dyplomatyczny. 

Dyplomaci oraz wskazany personel otrzymali polecenie 
opuszczenia terytorium RP w ciągu pięciu dni, a jedna 
z osób 48 godzin - powiedział wówczas rzecznik MSZ 
Łukasz Jasina.

- Przyczyną podjęcia tej decyzji było prowadzenie przez 
pracowników placówki rosyjskiej działalności niezgod-
nej z polskim prawem i naruszającej normy Konwencji 
wiedeńskiej, czyli działalności niezgodnej ze statusem 
dyplomatów - podkreślił Jasina.

Działanie rosyjskich dyplomatów mogłoby stwarzać 
zagrożenie dla uchodźców

Jak mówił, Rosja prowadzi barbarzyńską wojnę prze-
ciwko Ukrainie już od ponad 3 tygodni, a Polska i inne 
państwa zachodu są traktowane przez Rosję jako kluczowy 
przeciwnik. - Dalsze tolerowanie tego typu nielegalnej dzia-
łalności służb rosyjskich stworzyłoby ogólne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa Polski, ale także dla naszych sojuszników 
w NATO i Unii Europejskiej, z którymi koordynujemy tego 
typu działania - dodał rzecznik MSZ.

Zaznaczył, że na placówkach w Rosji i tak przebywa o 
wiele mniej Polaków niż reprezentantów Rosji w Polsce. 
Jak dodał - po wydaleniu 45 rosyjskich dyplomatów, 
nadal w Polsce będzie pracować "mniej więcej drugie 
tyle" przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.

Rzecznik MSZ pytany wówczas, czy może dojść do 
wydalenia z Polski również samego rosyjskiego amba-
sadora odparł, że "taka decyzja nie jest w tym momencie 
podjęta".

Do MSZ został w ubiegłą środę wezwany ambasador 
Rosji w Polsce Siergiej Andriejew. Po wyjściu z polskiego 
MSZ przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że został 
poinformowany o decyzji polskich władz o wydaleniu z 
Polski dyplomatów rosyjskich. Przedstawiciel Federacji 
Rosyjskiej utrzymywał, że - w jego opinii - nie ma do 
tego żadnych podstaw i zapowiedział "kroki odwetowe".
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HUGO KOŁŁĄTAJ
Hugo Stumberg Kołłątaj herbu Kotwica, inna forma 

nazwiska: Kołłontay, ps. i krypt.: Anonim; Jeden Obywa-
tel; H. K.; X. H. K.(?) (ur. 1 kwietnia 1750 w Dederkałach 
Wielkich, zm. 28 lutego 1812 w Warszawie) – polski 
polityk, mąż stanu, publicysta oświeceniowy, pisarz 
polityczny, katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, 
geograf, historyk. W latach 1782–1786 rektor Szkoły 
Głównej Koronnej, referendarz wielki litewski od 1786, 
podkanclerzy koronny od 1791, radca wydziału skarbu 
Rady Najwyższej Narodowej w 1794. Jeden z twórców 
Konstytucji 3 maja.

Życiorys
Urodzony w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej An-

toniego herbu Kotwica i Marianny z Mierzeńskich; chrzest 
3 maja 1750 w kościele oo. reformatów w Dederkałach 
Wielkich. W 1756 nastąpiła przeprowadzka rodziny Koł-
łątajów do Nieciesławic w dawnym powiecie stopnickim 
w województwie sandomierskim. Początkową edukację 
odebrał w szkołach w Pińczowie, a następnie kształcił się 
na Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień doktora 
filozofii (1768). W latach 1770–1774 studiował w Wiedniu, 
a później w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa i 
teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie 
do Polski został kanonikiem krakowskim. Był kapłanem 
w Pińczowie i Krzyżanowicach Dolnych, członkiem To-
warzystwa do Ksiąg Elementarnych, współpracownikiem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz twórcą planu rozbudowy 
szkół w całym kraju. W latach 1777–1780 z ramienia KEN 
dokonał reformy Akademii Krakowskiej – wprowadził 
między innymi wykłady z nauk przyrodniczych i literatury 
polskiej, umożliwił dostęp do nauki studentom pochodzą-
cym z mieszczaństwa, uporządkował sprawy majątkowe 
akademii, a także umożliwił rozwój postępowych idei i 
poprawił poziom naukowy uczelni. W latach 1782–1786 
pełnił funkcję rektora. Przeciwny reformie Uniwersytetu 
Krakowskiego biskup Kajetan Ignacy Sołtyk nie uznawał 
jego nominacji na kanonika katedry krakowskiej, w 1781 
ekskomunikował go i pozbawił beneficjów.

Do Warszawy przeniósł się w 1779. Tam zamieszkał w 
kamienicy pod numerem 21A w zachodniej pierzei Rynku 
Starego Miasta. Zgromadził tam prężny zespół publicystów 
nazwany przez przeciwników kuźnicą kołłątajowską, w 
którym działali m.in. Franciszek Ksawery Dmochowski i 
Franciszek Salezy Jezierski. Krytykowali oni przestarzałą 
strukturę polityczną i społeczną Rzeczypospolitej. W 1786 
został odznaczony Orderem Świętego Stanisława, a w 
1791 został kawalerem Orderu Orła Białego.

Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego. 
Uczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 maja. W czasie Sej-
mu Czteroletniego należał do najaktywniejszych działaczy 
stronnictwa patriotycznego. 29 kwietnia 1791 roku przyjął 
obywatelstwo miejskie na Ratuszu Miasta Warszawy.

W rozprawie politycznej Do Stanisława Małachowskie-
go [...] Anonima listów kilka sformułował plan reformy 
państwowej mający swój wyraz w Konstytucji 3 maja, po 
której uchwaleniu Kołłątaj został mianowany podkancle-
rzym koronnym (1791) i założył Zgromadzenie Przyjaciół 
Konstytucji Rządowej. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 
na zebraniu Straży Praw 23 lipca 1792 roku nakłaniał 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do jak naj-
szybszego przystąpienia do konfederacji targowickiej, 
do której sam zgłosił zamiar przystąpienia. Wystraszony 
postawą tłumów, które protestowały przeciwko akcesowi 
do konfederacji, uciekł w nocy z 24 na 25 lipca ze stolicy.

Przygotowywał i uczestniczył w insurekcji kościusz-
kowskiej, wchodząc w skład Rady Najwyższej Naro-
dowej, obejmując w niej Wydział Skarbu i prezentując 
bardziej radykalne poglądy niż w okresie Konstytucji 
3 Maja. Pod koniec powstania kościuszkowskiego po 
szturmie Pragi 4 listopada 1794 Hugo Kołłątaj potajemnie 

opuścił Warszawę. 6 grudnia 1794 został aresztowany 
z rozkazu cesarskiego przez starostę przemyskiego 
Luegera na rogatkach Przemyśla, w drodze przez Galicję 
i Węgry do Wenecji. Osadzony w areszcie, po sześciu 
dniach został przewieziony do więzienia w Ołomuńcu, 
a następnie do twierdzy Josephstadt, gdzie przebywał 
od 10 lutego 1795. 3 lipca 1798 powtórnie trafił do 
więzienia ołumunieckiego, gdzie napisał wielkie dzieło 
natury geograficznej Rozbiór krytyczny zasad historii o 
początkach rodu ludzkiego. Dzieło to zostało wydane 
w trzech tomach jednak dopiero w 1842 i było ono 
znakomitym na ówczesne czasy systemem geografii 
ogólnej, pełnym świeżych i twórczych myśli. Kołłątaj 
jasno określał pojęcie czasu geologicznego i analizę 
procesów geologicznych, w czym wyprzedził Charlesa 
Lyella, a analizą wpływów środowiska na społeczeństwo 
dał podwaliny pod system antropogeografii wyprzedzając 
tym sposobem m.in. Friedricha Ratzela.

Po licznych zabiegach rodziny, władze austriackie zgo-
dziły się na jego uwolnienie w grudniu 1802, pod warunkiem 
opuszczenia granic Cesarstwa. Kołłątaj udał się na Wołyń, 
gdzie był współtwórcą Liceum Krzemienieckiego. W latach 
1807–1808 podejrzany o kontakty z Napoleonem, został 
wywieziony i przetrzymywany w Moskwie przez Rosjan. W 
latach 1809–1812 był członkiem rzeczywistym Towarzystwa 
Warszawskiego Przyjaciół Nauk.

Ostatnie lata życia przebywał w Księstwie Warszaw-
skim. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowa-
ny na warszawskich Powązkach, ale urna z jego sercem 
została złożona w kościele w Wiśniowej, gdzie mieszkał 
jego brat Rafał Kołłątaj.

Twórczość
Jako publicysta zajmował się przede wszystkim nauką, 

oświatą i wychowaniem, a jego prace poruszające sprawy 
społeczne i władzy państwowej były podstawą Konstytucji 
3 Maja. Postulował:

• dziedziczność tronu
• zniesienie liberum veto
• ogólne opodatkowanie
• zmniejszenie wpływów magnaterii
• sejm gotowy
• prawa dla mieszczan
• wolność dla chłopstwa (zamiana pańszczyzny na 

czynsz)
Pozostawił po sobie wiele utworów publicystycznych, 

niektóre z nich to:
• Listy Anonima (1788–1789)
• Prawo polityczne narodu polskiego (1790)
• O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja (1793)
• Uwagi nad tą częścią ziemi polskiej, którą od Traktatu 

Tylżyckiego zwać poczęto Księstwem Warszawskim 
(1808)

• Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach pano-
wania Augusta III

• Porządek fizyczno-moralny (1810)
• Naukowe podstawy polityki.
• Miasta i mieszczanie (wersja cyfrowa w PBI)
• Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu 

ludzkiego, czyli racjonalistycznie pojęty wstęp do historii 
(1802–1806; tom I, wersja cyfrowa w PBI)

Ważniejsze dzieła i utwory
1. Kopie listów pisanych od Anonima do JWJ. Mci pana 

Zamoyskiego, ekskanclerza koronnego, powst. 1776, z 
rękopisu wyd. W. Konopczyński: Pierwsze pismo politycz-
ne Kołłątaja, Tygodnik Powszechny 1951, nr 17, rękopis: 
Biblioteka Czartoryskich, sygn. 968 (autorstwo niepewne)

2. Kazanie o gorliwości chrześcijańskiej, na dzień 8 
maja pamiątką męczeństwa Ś. Stanisława biskupa kra-
kowskiego, imieninami J. K. Mci i dorocznym obchodze-
niem postanowienia orderu Kawalerów Św. Męczennika 
uroczysty. W kościele Ś. Krzyża... powiedziane, Warszawa 
1776, rękopis: Biblioteka PAN Kraków, sygn. 177

3. O wprowadzeniu dobrych nauk do Akademii Kra-
kowskiej i o założeniu seminarium nauczycielów szkół 
wojewódzkich, powst. 1776, ogł. (z redakcji późniejszej) 
Ł. Kurdybacha: Kuria rzymska wobec Komisji Edukacji 
Narodowej, Kraków 1949, s. 68-87; fragmenty przedr.: 
zobacz Wydania zbiorowe poz. 2-3; rękopis z roku 1776, 
Biblioteka Jagiellońska, sygn. 5171/31

4. Mowa... do Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej, 
imieniem młodzi polskiej miana, wygłosz. 1776; rękopis: 
Biblioteka PAN Kraków, sygn. 177; fragmenty wyd. zobacz 
Wydania zbiorowe poz. 3

5. Mowa... od Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej 
do Krakowskiej Akademii delegata. Dnia 15 maja roku 1777 
(Kraków 1777), rękopis: Biblioteka PAN Kraków, sygn. 177

Wybrane przekłady
• J. B. Cléry: Śmierć Ludwika XVI, króla francuskiego, z 

opisaniem ostatnich dni życia jego w więzieniu Temple... 
(red. hrabina Schomberg), brak miejsca wydania 1803; 
wyd. następne Gniezno 1871 (tłumacz ukryty pod krypt. 
X. H. K.; autorstwo przekładu sporne: G. Korbut i S. 
Krzemiński kwestionują autorstwo Kołłątaja)

• J. Zajączek: Pamiętnik albo historia rewolucji, czyli 
powstanie r. 1794, przekładu Hugona Kołłątaja: Histoire 
de la révolution de Pologne en 1794 par un témoin ocu-
laire, Poznań 1862, Pamiętniki z XVIII W. nr 2; rękopis: 
Biblioteka PAN Kraków, sygn. 190, 997; Biblioteka Ja-
giellońska, sygn. 215; Biblioteka Kórnicka, sygn. 2663 
(autorstwo przekładu niepewne).

Wydania zbiorowe
1. Wybór pism, oprac. S. Rymar, Kraków 1912
2. Wybór pism politycznych, oprac. B. Leśnodorski, 

Wrocław (1952), Biblioteka Narodowa seria I, nr 140
3. Wybór pism naukowych, oprac. K. Opałek, War-

szawa 1953.
Opracowania monograficzne
1. Jan Śniadecki: Żywot literacki H. Kołłątaja, Wilno 

1814, wyd. Henryk Barycz, Wrocław (1951), Biblioteka 
Narodowa seria I, nr 136

2. Wacław Tokarz: Ostatnie lata H. Kołłątaja t. 1-2, 
Kraków 1905

3. M. Janik: H. Kołłątaj. Monografia, Lwów 1913.
Upamiętnienie
• Hugo Kołłątaj jest patronem Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie.
• Jest patronem ławeczki w Parku Ratuszowym w Krakowie 

w dzielnicy XVIII Nowa Huta, o czym informuje tabliczka. 
Patroni ławeczek w przestrzeni publicznej są wybierani w ra-
mach projektu Kody Miasta realizowanego przez Krakowskie 
Biuro Festiwalowe, operatora tytułu Kraków Miasto Literatury 
UNESCO, którym Kraków został uhonorowany w 2013 roku.
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UKRAIŃSKIE DZIECI W POLSKICH 
SZKOŁACH. "WSZYSTKIE PROBLEMY 

STAŁY SIĘ KILKA RAZY WIĘKSZE"

Bariera językowa, nieprzepracowane traumy, brak pod-
ręczników, plecaków czy śniadań. Przed polską oświatą 
stoi ogromne wyzwanie związane z wojną w Ukrainie. 
- Potrzebna jest odpowiednia kadra i infrastruktura. Z 
tym od wielu lat mamy problem. Jesteśmy w sytuacji, w 
której nauczyciele raczej odchodzą ze szkół, niż do niej 
przychodzą. Do Polski trafiło kilkaset tysięcy uczniów z 
traumatycznymi przeżyciami. Wszystkie problemy oświaty 
się sumują, pracy jest dużo więcej - mówi w dziesiątym 
odcinku "Moja, Twoja, Nasza... Podcast" dr Iga Kazi-
mierczyk, pedagożka z fundacji Przestrzeń dla edukacji.

"Moja, Twoja, Nasza... Podcast" zwraca uwagę na 
problemy, które na jedynkach gazet pojawiają się okazjo-
nalnie i które każda kolejna ekipa rządząca od momentu 
transformacji ustrojowej w 1989 roku traktowała po maco-
szemu. Mowa o sprawach, którymi żyła lub żyje młodzież. 
Słuchamy pomysłów, konfrontujemy je z opiniami innych, 
a także rozliczamy tych, którzy w przeszłości odpowiadali 
za kształt polskiej polityki młodzieżowej.

Gościem dziesiątego odcinka jest dr Iga Kazimierczyk, 
pedagożka i nauczycielka, prezeska fundacji Przestrzeń 
dla edukacji. Rozmawiamy o ukraińskich uczniach w 
polskich szkołach, a także o wyzwaniach, przed którymi 
stoi oświata w związku z wojną w Ukrainie.

Od początku rosyjskiej inwazji do Polski wjechało ponad 
2 mln uchodźców z Ukrainy. Według szacunków resortu 
oświaty w Polsce może być nawet ok. 700 tys. ukraińskich 
dzieci. Jak jednak poinformował w poniedziałek minister 
Przemysław Czarnek, do polskich szkół zapisanych jest 
ok. 81,3 tys. dzieci z Ukrainy. W czwartek liczba ta wzrosła 
do 115 tys. uczniów. Oznacza to, że ponad 80 proc. z nich 
nie trafiło jeszcze do systemu edukacji. - Co się dzieje z 
tymi dziećmi? - pytałem.

- Nie wiemy, co się z nimi dzieje. Nie wiemy, czy są to 
dzieci, których rodziny planują zostać w Polsce. Nie znamy 
ich planów na przyszłość. Te rodziny często same tego 
nie wiedzą. Część osób przyjechała tu na chwilę i liczy, że 
za kilkanaście lub kilkadziesiąt dni będzie mogła wrócić. 
Trudno więc przewidzieć, jak rozwój tego procesu będzie 
wyglądać i ile uczniów ostatecznie trafi do polskich szkół. 
Problemem może być też to, że część szkół, szczególnie 
w Warszawie, zaczyna się powoli zatykać. Może być więc 
tak, że wcale nie tak łatwo jest znaleźć miejsce dla dzieci 
i ukraińscy rodzice zmuszeni są kursować pomiędzy 
szkołami - tłumaczyła rozmówczyni WP.

Ok. 90 proc. zapisanych ukraińskich uczniów trafiło 
do klas z polskimi uczniami, pozostałe 10 proc. do od-
działów przygotowawczych. - Co to są za dwie grupy? 
- dopytywałem.

- Oddziały przygotowawcze są bardzo dobrym rozwiąza-
niem w polskim systemie edukacji, choć nie powstały na tę 
okoliczność. (...) To jest takie miejsce, w którym uczniowie 
realizują polską podstawę programową, ale uczą się też 
języka polskiego. Lekcje mają trochę inną dynamikę. Nie 
ma tam takiej sztywnej struktury, jak w klasycznych kla-
sach. Jest tam więcej przestrzeni i możliwości, aby powoli 
wdrażać uczniów do polskiej szkoły. Dotychczas w takich 
oddziałach mogło być do 15 uczniów. Teraz zwiększono 
tę liczbę do 25 osób - wskazywała pedagożka.

Takich miejsc jest jednak w Polsce mało. Minister Prze-
mysław Czarnek apelował w ostatnim czasie do organów 
prowadzących, aby tworzyć oddziały przygotowawcze na 

większą skalę. - Z oddziałami jest taki kłopot, że aby je 
stworzyć, potrzebne są odpowiednia kadra i infrastruktura. 
Z tym od wielu lat mamy w Polsce problem. (...) Jesteśmy 
w sytuacji, w której nauczyciele raczej odchodzą ze szkół, 
niż do nich przychodzą. Większość pamięta chociażby 
"paski grozy", które nauczyciele pokazywali na początku 
roku. Polski Ład w nich uderzył. (...) Nauczycieli nie za-
częło być więcej w związku z aktualną sytuacją polityczną. 
Nie ma więc osób, które mogłyby w takich oddziałach 
pracować - zaznaczyła dr Kazimierczyk.

Większość ukraińskich uczniów trafia od razu do pol-
skich klas. Dużym problemem może być więc bariera 
językowa. - Za pomocą jakiego języka odbywa się komu-
nikacja? Nie każdy nauczyciel zna rosyjski czy ukraiński, 
a uchodźcy zapewne nie znają polskiego - zauważyłem.

- To się niestety dzieje "jakoś". Nie ma wymogu, aby do 
ogólnodostępnych klas, które realizują polską podstawę 
programową, zapisywać uczniów wyłącznie polskojęzycz-
nych. (...) Wbrew temu, co mówi minister Czarnek, wcale 
nie jest tak, że ukraińscy uczniowie trafiający do polskich 
klas posługują się językiem polskim. To są uczniowie 
ukraińsko- i rosyjskojęzyczni. Dla nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia to jest nie lada wyzwanie. Jak komunikować 
się z uczniem, który nie mówi po polsku? Jak pracować 
z dzieckiem, które często wcale nie chce tu być? To są 
osoby, które mają za sobą dużo nieprzyjemnych sytuacji, 
w tym także nieprzepracowane traumy związane z wojną 
- podkreślała ekspertka.

Była minister edukacji Anna Zalewska w rozmowie z 
TVN24 chwaliła się, że ok. 12 tys. nauczycieli już teraz 
zna język ukraiński lub rosyjski. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego nauczycieli w Polsce jest jednak 
ponad pół miliona. - W systemie jest 4,5 mln polskich 
uczniów. Jeśli mamy ostatecznie przyjąć nawet połowę z 
tych 700 tys. ukraińskich dzieci, to te 12 tys. nauczycieli 
to jest skala, która zaspokoiłaby duże miasto, a nie cały 
system edukacji - tłumaczyła pedagożka.

Plecaki, obiady, przybory. "Najlepsza pomoc to ta udzie-
lana na miejscu"

Jak tłumaczyła dr Kazimierczyk, ukraińscy uczniowie 
nie zostają jednak w szkole bez pomocy. - Pojawiają się 
przybory, pojawiają się plecaki. To wsparcie organizowane 
jest niemal natychmiast. Ale co trzeba zaznaczyć - ta po-
moc idzie raczej od dołu. Duża w tym zasługa szkół, rad 
rodziców czy organizacji społecznych. Dużym problemem 
są np. podręczniki, które powinny przysługiwać uczniom 
rozpoczynającym edukację. Tu pojawia się kłopot z ich 
zamawianiem i kwestią refundacji. Na poziomie central-
nego zarządzania jest już więc trochę gorzej. Podobna 
sytuacja jest z obiadami dla uczniów. Wiele samorządów 
przeznaczyło na to specjalne środki, ale te też są ograni-
czone - wskazywała nauczycielka.

Czy zatem brakuje odgórnego systemu w tym zakresie? 
- Wydaje się, że brakuje czegoś dokładnie odwrotnego. To 
jest taki moment, w którym ministerstwo powinno wycofać 
się z prób odgórnego sterowania i przeciwdziałania różnym 
problemom. Wraz z ekspertami powinno stworzyć się 
jasne i precyzyjne ramy prawne. Najlepsza pomoc dzieje 
się wtedy, kiedy jest ona udzielana szybko i na miejscu. 
Taniej jest zrobić coś na poziomie wsi czy powiatu, niż 
zarządzać kryzysem centralnie. To, co przede wszystkim 
powinno zrobić Ministerstwo Edukacji i Nauki, to stworzyć 
możliwości finansowe, aby to wsparcie mogło docierać do 
potrzebujących - tłumaczyła rozmówczyni WP.

Ukraińscy uczniowie dołączają do polskich klas w środku 
roku szkolnego. Polska podstawa programowa różni się 
znacznie od tej ukraińskiej. - Jak stawiać wymagania i 
oceny takim uczniom? Przecież zajęcia z historii, WOS-u, 
geografii czy języka polskiego wyglądają u nas zupełnie 
inaczej - wtrąciłem.

- Cały system wygląda zupełnie inaczej. I to jest taki 
temat, który jest dyskutowany od kilku dni. Już pojawi-
ły się pierwsze niejasności związane z rejestrowaniem 
tych uczniów na egzaminy ósmoklasisty. Póki co zostało 
to wstrzymane. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry 

Kierowniczej Oświaty wydało rekomendację, aby wymo-
gi dotyczące oceniania uczniów radykalnie złagodzić. 
Uchodźcy, którzy w przyszłym roku będą uczyć się w 
polskich szkołach, będą realizować taki przedmiot jak 
historia i teraźniejszość. Dla ukraińskich absolwentów 
ósmych klas będzie to jakaś kompletna abstrakcja, której 
nie będą w stanie zrozumieć - mówiła w "Moja, Twoja, 
Nasza... Podcast".

Cały czas jest potrzeba, aby tworzyć międzynarodowe 
klasy w ramach polskiego systemu edukacji. Uchodźcy 
i ich rodzice nie znaleźli się tutaj z własnego wyboru. 
Ukraińscy uczniowie powinni mieć możliwość zakończenia 
nauki w takim trybie, w jakim ją rozpoczęli - podkreślała 
dr Kazimierczyk.

Wśród ukraińskich dzieci dość dużym problemem mogą 
być przeżycia związane z wojną. - Trudno uczyć się 
matematyki, gdy np. dwa tygodnie temu siedziało się 
w charkowskim schronie podczas ostrzału miasta. Czy 
polskie władze zapewniają uczniom opiekę psychologicz-
ną? - dopytywałem.

- Ona niestety nie jest i nigdy nie była na masową skalę. 
Grono oświatowców od początku pandemii apelowało o 
zdecydowanie lepsze standardy i porządne finansowanie 
opieki psychologiczno-pedagogicznej. Teraz ten problem 
jest po prostu kilka razy większy, bo trafiło do Polski kilkaset 
tysięcy osób z traumatycznymi przeżyciami. My cały czas 
mamy nierozwiązane problemy, z którymi nie radziliśmy 
sobie przez dwa lata pandemii. Te wszystkie kwestie się 
sumują, pracy jest dużo więcej. Oczywiście MEiN kładzie 
mocny nacisk na to, że ta pomoc psychologiczno-peda-
gogiczna powinna być, ale od samego mówienia o tym, 
że jest to priorytet, nic się nie zmieni. Musiałoby za tym 
iść radykalne zwiększenie nakładów na oświatę. (...) Jeśli 
przez lata zaniedbuje się pewne problemy, to one się same 
nie rozwiązują - wskazywała ekspertka.

Jak dodała, obaw wśród ukraińskich uczniów jest wiele. 
- Przede wszystkim widoczny jest silny brak poczucia bez-
pieczeństwa. Dzieci widziały dużo złych rzeczy w Ukrainie. 
Ale może on pochodzić też z tego, że uczniowie nie znają 
języka, którym posługuje się większość osób w nowym 
miejscu zamieszkania. (...) W takiej sytuacji trudno jest się 
odnaleźć w nowym środowisku - przekazała pedagożka.

- Część osób przyjechała bez swoich rzeczy. Pojawiły 
się w Polsce tak, jak stały. (...) Są dzieci, które przycho-
dzą do szkoły i nie mają plecaka. W ferworze szukania 
mieszkania czy załatwiania numeru PESEL nie było chwili 
na zakup tornistra. Są dzieci, które przychodzą bez śnia-
dania, bo w mieszkaniu jest kilkanaście osób i nie ma 
fizycznej możliwości, aby tę kanapkę za każdym razem 
zrobić. (...) Kompetencje organizacyjne uchodźczych 
rodziców bywają różne, więc tych historii jest naprawdę 
wiele - tłumaczyła nauczyciela.

Minister Czarnek podczas jednej z konferencji przeka-
zał, że bardzo ważne jest, aby w tej kryzysowej sytuacji 
"zapewnić niezmąconą naukę polskim dzieciom, a nie 
tworzyć tu system ukraiński". - Tego robić nie będzie-
my - podkreślał szef resortu oświaty, dodając, że "jest 
urodzonym optymistą" i wierzy, że dzieci z Ukrainy jak 
najszybciej wrócą do swoich domów. - Podziela pani 
optymizm ministra Czarnka? - dopytywałem.

- Podziwiam to, że minister jest człowiekiem wielkiej 
wiary, ale wiarą nie wszystko da się załatwić. Realia są 
takie, jakie są. Minister Czarnek może mieć nadzieję, 
że ci uczniowie wrócą do Ukrainy. Ale nadzieja nie jest 
narzędziem planowania strategicznego i zarządzania 
dużym ministerstwem. Pod opieką MEiN znajduje się 
4,5 mln młodych Polaków, a teraz znajdzie się nawet 700 
tys. obywateli Ukrainy. (...) Nie ma rozwiązań szybkich 
i idealnych, ale panaceum na problemy na pewno nie 
jest "lex Czarnek", które wróciło do Sejmu jako projekt 
poselski. (...) Życzyłabym sobie, żeby minister rozejrzał 
się dookoła i zobaczył, jakie są realne potrzeby uczniów. 
Może warto bardziej przychylnie spojrzeć na to, że nie-
którzy chcą kontynuować naukę w bardziej ukraińskiej 
wersji - podsumowała dr Kazimierczyk w rozmowie z WP.
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ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

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

РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   

VitaCare Home Health AgencyVitaCare 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




