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Wiadomości z kraju

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

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

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

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

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

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

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

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

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracowników przy produkcji  

i pakowaniu towarów.
Praca na pełny etat. Wymagana minimalna  

znajomość jeżyka angielskiego i uregulowany  
status prawny.

Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 

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

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


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

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

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

PŁATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

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

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO 

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

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

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

License. Po dodatkowe informacje  
proszę dzwonić: 

773-747-2384


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

Stala praca. 
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.

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


Poszukiwany Mechanik do pracy 

przy naprawie dużych ciężarówek 
(Trucks)

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

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”: 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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DONALD TUSK W GDAŃSKU. MÓWIŁ O 
DZIAŁANIACH PIS I "RUSKIM ŁADZIE". 
"SPLUGAWILI SŁOWO SUWERENNOŚĆ"

- Dzisiaj władza, kiedy używa słowa "suwerenność", to 
myśli o tym, jak panować nad człowiekiem - powiedział 
w Gdańsku Donald Tusk. - Co takiego stoi w gardle PiS-
-owi? Chcą być suwerenni wobec polskich sądów, żeby 
nie odpowiadać prawnie przed złem i łajdactwem, jakie 
uprawiają w Polsce. To jest prawdziwy powód, że splugawili 
słowo suwerenność - podkreślił polityk.

W poniedziałek Donald Tusk przemawiał w Gdańsku. 
Zaczął od wspomnienia Pawła Adamowicza. - Dokładnie 
w tym miejscu mówiłem do was w dniu jego śmierci, że 
nigdy nie zapomnimy tego, co nam chciał przekazać, tego, 
że wszyscy jesteśmy w życiu publicznym po to, aby dzielić 
się dobrem. Pamiętając o jego słowach, chcę się do was 
zwrócić, abyśmy pamiętali o tym pierwszym przykazaniu: 
jesteśmy Polakami po to, aby dzielić się solidarnością i 
dobrem - powiedział.

Następnie odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w 
Polsce. Podkreślił, że "władza powinna być elementarnie 
przyzwoita". - Przyjechałem dziś do was, abyśmy sobie 
powiedzieli, że nie tracimy wiary w to, że te fundamen-
talne polskie wartości mogą wrócić do naszego życia. 
(...) Polska to tolerancja. Pamiętacie nawet w szkole, 
nawet w tej komunistycznej szkole był ten slogan, który 
podkreślał tolerancyjność Polaków: Polska to kraj bez 
stosów. Chodziło wtedy o tolerancję religijną. Że słowo 
"godność" zawsze w polskim elementarzu politycznym 
było na jednym z pierwszym miejsc. To my nauczyliśmy 
Europę prawdziwego znaczenia słowa "solidarność" - 
mówił Tusk. - Nigdy Europa nie była tak polska jak jest 
dziś - dodał.

- Dzisiaj władza, kiedy używa słowa "suwerenność", to 
myśli o tym, jak panować nad człowiekiem. Dziś władza 
uważa, że suwerenność to tak naprawdę jest odebranie 
suwerenności ludzi tak w stu procentach, żeby zabrać co 
się da i niewiele oddać. Dlaczego Jarosław Kaczyński i 
PiS tak bardzo nalegają na to, aby Polska odsunęła się od 
Europy? Aby wyrzekła się tych najwyższych standardów 
demokratycznych? Skąd ta intencja? (...) Co takiego stoi 
w gardle PiS-owi? Chcą być suwerenni wobec polskich 
sądów, żeby nie odpowiadać prawnie przed złem i łajdac-

twem, jakie uprawiają w Polsce. To jest prawdziwy powód, 
że splugawili słowo "suwerenność" - powiedział polityk.

Donald Tusk opowiedział, jak kilka dni wcześniej jedna 
z jego sąsiadek stwierdziła, że PiS chce wprowadzić nie 
Polski Ład, a "ruski ład". - To mocne słowa, może przesad-
ne, ale tak naprawdę jak się zastanowić, to porządek, który 
chcą wprowadzić jest bliźniaczo podobny do tego, który 
wprowadza Putin w Rosji i jego sojusznicy, przyjaciele w 
różnych krajach na świecie. Na czym polega ten "ruski ład", 
ten rosyjski porządek? - podkreślił, wyjaśniając, że chodzi 
o to, aby z "demokracji zrobić fasadę demokracji, żeby 
zdławić wolne słowo, żeby móc kraść bez żadnej kontroli, 
żeby zniszczyć opozycję jak nie słowem, to trucizną".

NIEDZIELSKI O EPIDEMII W POLSCE: 
STABILIZACJA ZAKAŻEŃ ODCHODZI W 

PRZESZŁOŚĆ
"Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porów-

naniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13-procentowy 
wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach 
będziemy obserwować dalsze wzrosty" - napisał w po-
niedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski w poniedziałek na Twitterze ostrzegł 
przed spodziewanym wzrostem liczby zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2. "Stabilizacja zakażeń odchodzi w prze-
szłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 
13-procentowy wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych 
tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym 
świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który 
osiągnął znowu wartość 1" - napisał minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. W kolejnych tygodniach będzie-
my obserwować dalsze wzrosty,

Wskaźnik R informuje o tym, ile osób statystycznie 
może zainfekować jeden zakażony. Jeżeli wskaźnik R 
jest powyżej 1, oznacza to, że jeden chory zakaża więcej 
niż jedną osobę.

Ostatniej doby wykonano ponad 23,5 tys. testów na 
obecność SARS-CoV-2, w tym 16,1 tys. testów antyge-
nowych - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. 
Wykryto 67 nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

Koronawirus w Polsce.
Ministerstwo Zdrowia: 67 zakażeń koronawirusem. Nie 

ma ofiar śmiertelnych
Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 18 

138 390 próbek pobranych od 17 745 973 osób. Lekarze 
podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką 
możliwość, zlecili 4 114 295 badań.

Łącznie od marca ub. roku, gdy wykryto w Polsce 
pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 881 
491 przypadków. Zmarło 75 215 osób z COVID-19.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce
W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szcze-

pienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 32,8 mln 
szczepień - wynika z najnowszych danych rządowych. W 
pełni zaszczepionych jest ponad 16,3 mln osób.

Waldemar Kraska - wiceszef Ministerstwa Zdrowia
Kraska podał najnowsze dane dotyczące wariantu 

Delta. "47 proc. To rośnie"
Z opublikowanego w poniedziałek zestawienia wynika, 

że wykonano dotąd 32 835 251 iniekcji. W pełni zaszcze-
pionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, 
dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 251 913 osób.

UNIJNE DOWODY Z POLSKIM POŚLIZGIEM

Kancelaria Premiera rozpisze nowy przetarg na czyt-
niki do dowodów. Te, które chciała kupić, okazały się nic 
niewarte.

Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie rozpocznie 
od 2 sierpnia wydawania obywatelom dowodów osobistych 
"na odcisk palca" – informuje "Rzeczpospolita". Gazeta 
tłumaczy, że mimo iż mieliśmy jak każde państwo unijne 
na przygotowania dwa lata, to na miesiąc przed zakupem 
sprzętu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nega-
tywnie zaopiniowała czytniki wybrane w przetargu. Miała 
dostarczyć je firma z Gdyni.

"KPRM podkreśla jednak, że nie poniosło tytułem tego 
jakichkolwiek kosztów. Przyznaje, że egzemplarze testo-
we zostały dostarczone do ABW po dokonaniu wyboru w 
trybie ustawy pzp" – napisano.

"Rzeczpospolita" zauważa, że choć umowa między 
stronami mówi, że w przypadku jej wypowiedzenia "wy-
konawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wy-
konaną część umowy oraz że zrzeka się on roszczeń 
odszkodowawczych z tego tytułu" – gdyńska firma nie 
otrzyma pieniędzy. "Skarb Państwa nie poniósł z tego 
tytułu żadnej szkody" – zapewniła KPRM.

Wpadka Kancelarii Premiera. Ponad 1,3 mln zł wyda-
nych na marne

Poseł Marek Biernacki, członek sejmowej Komisji Spraw 
Wewnętrznych, jest zbulwersowany całą sprawą. – Jak to 
nie poniosła szkody? Ponieśli ją obywatele Polski, którzy 
nie otrzymają dowodów z danymi biometrycznymi i mogą 
mieć z tego powodu kłopoty podczas kontroli granicznej. 
To był unijny przetarg, którego Polska jako jedyny kraj 
nie potrafiła sprawnie zrobić. To jest międzynarodowy 
blamaż – mówi Biernacki.
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JANUSZ KORCZAK

Janusz Korczak przeszedł do historii pedagogiki 
jako niezwykły twórca systemu wychowania dzieci w 
duchu szacunku, ale i myślenia samodzielnego. Był 
równie znakomitym pediatrą oraz twórcą literackim, a 
przy tym rzecz jasna osobą wybitnie zasłużoną w walce 
o prawa dziecka. 

KRÓTKI ŻYCIORYS  
JANUSZA KORCZAKA 

Henryk Goldszmit, czyli Janusz Korczak (ps. „Sta-
ry Doktor”) przyszedł na świat w Warszawie 22 lipca 
roku 1878 lub 1879. Pochodził z ubogiej rodziny, której 
kondycja podupadła po śmierci jego ojca. Uczył się w 
rosyjskim gimnazjum na Pradze. Sytuacja material-
na zmusiła go już w wieku lat piętnastu do udzielania 
korepetycji. Później udało mu się dzięki temu znaleźć 
na medycynie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Ce-
sarskiego. By zapoznać się z twórczością i metodami 
pedagogicznymi, wyjechał do Szwajcarii, chciał bowiem 
kształcić młodzież oraz pomagać w ramach niezbędnych 
czynności szpitalnych. Rok 1905 oznaczał dla Korcza-
ka złożenie profesji lekarza. Nie miał jednak zamiaru 
opuszczać Warszawy na dłużej – tam też zorganizował 
Dom Sierot dla dzieci żydowskich, który działał w latach 
1912 – 1942. Równolegle udzialał się w domu dla dzieci 
polskich, który był sierocińcem i szkołą (1919 – 1936). 
Przyświecała mu dewiza równego traktowania dzieci, w 
duchu tolerancji i szacunku dla najmłodszych. 

W dorobku Janusza Korczaka odnajdujemy wiele 
książek dla dzieci, ale zacząć wypada od wzmianki, że 
wydawał w międzywojniu gazetkę „Mały Przegląd” – spe-
cjalnie dla najmłodszych czytelników, goszcząc jedno-
cześnie w radio ze swymi trafnymi diagnozami potrzeb 
wśród dorastających. Dorosłym dedykował natomiast 
książkę „Prawo dziecka do szacunku” oraz „Jak kochać 

dziecko”. Ponadto wiele napisał przede wszystkim dla 
dzieci. Któż przecież nie słyszał o takich pozycjach jak 
„Kajtuś Czarodziej”, czy wreszcie „Król Maciuś I”, „Kiedy 
znów będę mały” oraz „Bankructwo Małego Dżeka”. 

Zginął w obozie koncentracyjnym w Treblince, w 1942 
roku. Poniósł śmierć niejako na życzenie, bowiem zgodził 
się odejść w komorze gazowej, dotrzymując wierności 
swym dzieciom i wychowawcom Domu Sierot. Ani myślał 
by zostawić dzieci same, więc postanowił towarzyszyć 
im do końca. Choć dawano mu wybór, zdecydował się 
odejść tak jak jego wychowankowie. 

BIOGRAFIA ROZSZERZONA  
JANUSZA KORCZAKA 

Droga edukacyjna 
Nauki przyjmował na warszawskiej Pradze, w ośmio-

klasowym gimnazjum, mianowicie w szkole rosyjskiej, o 
niezwykle żelaznej dyscyplinie. Już mając piętnaście lat 
udzielał innym korepetycji, co podyktowane było również 
bardzo trudną sytuacją materialną rodziny, w której ta 
znalazła się po śmierci jego ojca. 

Następnie podjął studia medyczne na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Cesarskiego. Na rok 1899 datowany 
jest jego wyjazd do Szwajcarii, a to natomiast, by lepiej 
zapoznać się z nowoczesną twórczością pedagogiczną. 
Na celowniku jego zainteresowań był tok kształcenia 
dzieci i młodzieży w szkołach, jak również leczenia ich w 
szpitalach czy dokształcania w bezpłatnych czytelniach. 
Dyplom lekarza otrzymał w 1905 roku. 

Praca z dziećmi 
Jak pewnie wiadomo większości, Janusz Korczak 

współtworzył Dom Sierot dla żydowskich dzieci w War-
szawie, działający tamże od 1912 do 1942 roku. Nie tylko 
jednak żydowskich, był bowiem także współzałożycielem 
sierocińca wybudowanego dla dzieci polskich, a funkcjo-
nującego w latach 1919-1936. Korczak z całych swych 
sił domagał się równouprawnienia dzieci, poważnego 
podejścia do traktowania spraw dzieci i młodzieży, czy 
też po prostu szacunku dla najmłodszych. 

Korczak jako twórca  
szkoły pedagogicznej 

Napisał wiele książek dla dzieci, wśród nich takie 
jak na przykład pt. „Kajtuś Czarodziej”, „Król Maciuś I”, 
„Kiedy znów będę mały”, „Bankructwo Małego Dżeka”, 
oraz dzieła pedagogiczne, spośród których zasłynęła 
pozycja pt. „Jak kochać dziecko”, czy też „Prawo dziecka 
do szacunku”. 

W latach 1926-1930 ukazywała się szerzej redago-
wana przez Korczaka gazetka “Mały Przegląd”, pismo 
dedykowane specjalnie potrzebom dzieci. Gościł też w 
radio w połowie lat trzydziestych. Zginął wraz z dziećmi 
i wychowawcami domu sierot w komorze gazowej obozu 
koncentracyjnego w Treblince w 1942 roku. Nie chciał 
zostawić dzieci samych, więc postanowił towarzyszyć im 
w ostatnich chwilach ich życia. Choć dawano mu wybór, 
postanowił nie opuszczać ich aż do śmierci. 

CIEKAWOSTKI  
O JANUSZU KORCZAKU 

• Pismo Korczaka „Mały Przegląd” było redagowane 
w większości przez dzieci. 

• W gimnazjum rosyjskim, do którego uczęszczał, 
panowała żelazna dyscyplina oraz miały miejsce 
akty przemocy wobec dzieci. To właśnie zainspi-
rowało Korczaka do rozwijania się w kierunku 
pedagogiki nowej, mającej na względzie głównie 
dobro dzieci. 

• Zmuszony do zarabiania na utrzymanie rodziny, 
udzielał korepetycji, mając lat zaledwie piętnaście. 

Służył jako lekarz w pociągu sanitarnym na Dalekim 
Wschodzie podczas wojny rosyjsko – japońskiej. 

• Nie pobierał wynagrodzenia od ubogich pacjentów, 
od zamożnych ludzi zaś żądał nieraz bardzo wyso-
kich honorariów. 

• Jego kwalifikacje były niezwykle wysokie – do-
kształcał się w Berlinie, Paryżu i Londynie, a także 
w Szwajcarii. 

• Ponad wszystko chciał, aby dzieciństwo jego pod-
opiecznych było beztroskie. Chciał jednak stworzyć 
warunki, by punkty widzenia dzieci i ich stanowiska 
ścierały się w atmosferze wzajemnej akceptacji i 
zdrowej konkurencji, wolnej od wszelakich anta-
gonizmów. 

CYTATY  
JANUSZA KORCZAKA 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie 
wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” 

„Czym jest dziecko […]? Czym jest ta połowa ludzko-
ści, żyjąca razem i obok nas w tragicznym rozdwojeniu? 
Nakładamy na nią brzemię obowiązków jutrzejszego czło-
wieka, nie dając żadnego z praw człowieka dzisiejszego.” 

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.” 
„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania 

błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma 
prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.” 

„Szu kaj włas nej dro gi. Poz naj siebie, za nim zechcesz 
dzieci poz nać. Zdaj so bie sprawę z te go, do cze go sam 
jes teś zdol ny, za nim dzieciom poczniesz wyk reślać zak res 
praw i obo wiązków. Ze wszys tkich sam jes teś dziec kiem, 
które mu sisz poz nać, wycho wać i wyk ształcić prze de 
wszystkim.” 

„Nie ta kie ważne, żeby człowiek dużo wie dział, ale żeby 
dob rze wie dział, nie żeby umiał na pa mięć, a żeby ro zumiał, 
nie żeby go wszys tko troszkę ob chodziło, a żeby go coś 
nap rawdę zajmowało.” 

KSIĄŻKA  
O JANUSZU KORCZAKU 

„Po drugiej stronie okna: opowieść o Januszu Korcza-
ku” jest pozycją literacką autorstwa Anny Czerwińskiej 
– Rydel, która przybliża czytelnikom postać wspaniałego 
pedagoga. 

KULTURAKULTURA
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Obecna zmiana klimatu przyniesie zwiększenie 
częstotliwości i intensywności gwałtownych zjawisk 
pogodowych. Skutki tego procesu odczuje – boleśnie 
– także Polska.

Już prawie 70 osób zmarło wskutek fali upałów, która 
przetacza się obecnie przez Kanadę. Każdego dnia w 
okresie 28-30 czerwca bity był w tym kraju rekord wysokiej 
temperatury - były to odpowiednio 46,1, 47,9 i 49,6 st. 
Celsjusza. Z podobnymi problemami zmagają się Stany 
Zjednoczone – na zachodnim wybrzeżu panuje obecnie 
najgorsza od 20 lat susza (która pojawiła się rekordowo 
wcześnie), temperatury sięgają 50 stopni Celsjusza, a 
lokalne władze wprowadzają ograniczenia użycia wody. 
Dobrą ilustracją tej sytuacji jest rekordowo niski poziom 
wody w zbiorniku Mead przy Zaporze Hoovera – tak mało 
wody nie było w tym sztucznym jeziorze od momentu 
jego powstania.

Informacje te wywołały dyskusję na temat namacalnych 
skutków obecnej zmiany klimatu w postaci ekstremalnych 
zjawisko pogodowych, do których zaliczają się m.in. fale 
upałów. Dane na temat wpływu antropogenicznego glo-
balnego ocieplenia na intensywność i częstotliwość tych 
zjawisk są bardzo niepokojące.

Jak podaje serwis Carbon Brief, powołując się na po-
nad 350 recenzowanych publikacji naukowych, na całym 
świecie występują obecnie ekstremalne zjawiska pogo-
dowe (fale gorąca, susze, powodzie, huragany), których 
występowanie jest związane z aktywnością człowieka. 
Rezultaty tych badań są przytłaczające: 70% przeanalizo-
wanych zjawisk pogodowych zyskało na intensywności lub 
częstotliwości z uwagi na spowodowane przez ludzkość 
globalne ocieplenie.

Badania pokazują też tragiczne rezultaty tychże zjawisk. 
Według analiz przytoczonych przez Carbon Brief, 506 z 
735 zgonów zanotowanych w 2003 roku w Paryżu, które 

spowodowała fala upałów, wynikało z jej zwiększonej 
(przez globalne ocieplenie) intensywności. Podobny wnio-
sek dotyczy 64 z 315 zgonów odnotowanych w Londynie 
w tym samym czasie. Naukowcy szacują też, że ze strat 
spowodowanych przez huragan Harvey w 2017 roku, 
które wyniosły ok. 150 mld dolarów, mniej więcej 67 
miliardów wynikało ze zwiększonej przez zmianę klimatu 
intensywności tego zjawiska.

Niepokojące informacje dotyczące obecnych oraz przy-
szłych zmian, jakie w klimacie i pogodzie Polski wywoła 
globalne ocieplenie napływają także z Polski. Można 
je znaleźć m.in. na stronach projektu Klimada, który w 
swych ekspertyzach wskazuje, że „na większości ob-
szaru Polski obserwuje się tendencje spadkowe liczby 
dni mroźnych i bardzo mroźnych (…), nastąpiła zmiana 
struktury opadów polegająca na zdecydowanym wzroście 
liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu (…). 
Roczna liczba dni bardzo słonecznych wykazuje ten-
dencję rosnącą (…). Skutki ocieplenia uwidoczniają się 
również w zintensyfikowaniu występowania na obszarze 
Polski ekstremalnych zjawisk pogodowych (…). Analiza 
długości okresów bezopadowych, (liczba dni bez opadu 
lub z opadem poniżej 1 mm) wskazuje, że w okresie 12 
lat (1991–2002), w Polsce wschodniej wydłużył się okres 
bezdeszczowy, nawet o 5 dni na dekadę. Jest to obszar, 
który w tym okresie był najczęściej nawiedzany klęską su-
szy (…). W miesiącach od czerwca do sierpnia występują 
na obszarze kraju w godzinach około południowych trąby 
powietrzne (najczęściej w sierpniu) i zdarzają się średnio 
około 6 razy w roku, przy czym w ostatnich trzech latach 
ich częstość wzrosła do 7–20 w roku (…)”.

Klimada przedstawia też prognozy dla przyszłego roz-
woju sytuacji pogodowo-klimatycznej w Polsce. Nie są one 
specjalnie optymistyczne. Liczba dni z pokrywą śnieżną w 
Polsce (w porównaniu do dekady 2011-2020) spadnie w 

ciągu najbliższych 50 lat o ok. połowę. Najdłuższy okres 
suchy wydłuży się o 2 dni, ale maksymalny opad dobowy 
wzrośnie o 3,4 mm. Skurczy się liczba dni z temperaturą 
minimalną poniżej zera (z 97 do 65), wzrośnie liczba dni 
z temperaturą maksymalną powyżej 25 stopni Celsjusza 
(z 36 do 52).

Dane te można zestawić z informacjami z raportu 
IMGW, który pokazuje, jak bardzo już teraz zmienił się 
polskie warunki klimatyczne. Jak podkreślają naukowcy 
z IMGW, do połowy lat 80. Warunki termiczne w Pol-
sce klasyfikowane były w grupie warunków zimnych i 
chłodnych. Potem coraz częściej występowały warunki 
normalne lub cieplejsze. Ostatnia dekada to z kolei 
warunki bardzo ciepłe po ekstremalnie ciepłe.  W ciągu 
ostatnich dekad zauważalnie wzrosły średnie wartości 
temperatury powietrza w Polsce. W dekadzie 1951-1960 
średnia temperatura powietrza wynosiła 7,25 st. C. Tym-
czasem w dekadzie 2011-2020 było to już 9,33 st. C. 
Wzrost w okresach wieloletnich (30 lat) to skok o 1,5 st. C 
z 7,2 st. C (w okresie 1951-1980) do 8,7 st. C (w okresie 
1991-2020, czyli w ostatnim okresie trzydziestoletnim). 
Wzrost ten został odnotowany w stacjach pomiarowych 
położonych w różnych częściach kraju – w Kołobrzegu, 
Warszawie, Włodawie, na Śnieżce i na Kasprowym 
Wierchu. Wzrost średniej temperatury postępuje ze 
statystycznym tempem 0,29 st. C na dekadę.

Warto zauważyć, że globalne ocieplenie może nieść 
ze sobą różne gwałtowne zjawiska pogodowe, nie tylko 
takie związane z upałami. Dobrym przykładem nieoczywi-
stych skutków tego procesu jest destabilizacja tzw. Wiru 
Polarnego (Polar Vortex), który może wypuszczać masy 
zimnego powietrza znad Arktyki w kierunku regionów 
niedoświadczających zbyt dużych mrozów. Taka sytuacja 
miała miejsce na początku 2021 roku, gdy arktyczne 
powietrze dotarło m.in. do Teksasu.

UPAŁY, ULEWY, SUSZE.  
GLOBALNE OCIEPLENIE WPŁYWA NA POGODĘ,  

TAKŻE W POLSCE
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