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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: 267-288-5111; 267-684-6474
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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PAWEŁ KUKIZ: CELEBRYCI MOGĄ  
SPRZEDAĆ DWA AUTA I ZOSTAWIĆ  

SOBIE JEDNO NA TE "TRUDNE CZASY"

W miniony piątek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

podało, że 2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach 

wynoszącego 400 mln zł Funduszu Wsparcia Kultury (FWK)  

na bieżącą działalność muzyczną, teatralną i taneczną, a także 

utrzymanie miejsc pracy. Po opublikowaniu przez resort kultury 

listy beneficjentów, wraz z przyznanymi im kwotami wsparcia, 

rozgorzała dyskusja na temat mechanizmu przyznawania 

rekompensat. W niedzielę MKiDN poinformowało, że szef 

resortu Piotr Gliński postanowił wstrzymać realizację wypłat 

ze środków FWK i przekazać listę beneficjentów do pilnej 

ponownej weryfikacji.

Kukiz: Nie rozumiem

W poniedziałek Paweł Kukiz napisał na Facebooku, 

że zszokowały go przyznane z FWK kwoty wsparcia. "Nie 

rozumiem, jak można było wymyśleć algorytm, który bogatemu 

daje komfort pozostania 'tłustym kotem', a biednego spycha  

w większą biedę" - stwierdził.

"Samo założenie, że jedynie firmy mogą być beneficjentami 

pomocy ze strony Funduszu Wsparcia Kultury, jest według 

mnie złym pomysłem, bo najbardziej brak koncertów odczuwają 

muzycy z 'drugiej linii', ci którzy stoją 'za celebrytami', którzy 

pracują na umowę o dzieło, grają za wielokrotnie niższe 

niż celebrytów stawki, nie korzystają z tantiemów ZAIKS-u,  

ci, którzy zarabiają pieniądze najczęściej między majem  

a październikiem, a do kolejnego maja żyją z rodzinami za 

odłożone pieniądze i od nich trzeba było zacząć" - napisał Kukiz.

Jak zaznaczył, "jeśli muzyk w PIT wykazuje, że głównym 

jego dochodem jest koncertowanie (na umowę o dzieło), to 

fundusz rekompensuje mu połowę przewidywanych dochodów, 

bazując na kwocie wypracowanej przez artystę w 2019 roku".

"Mogą po prostu sprzedać dwa auta i zostawić jedno"

"Rozumiem oczywiście duże pieniądze przyznane firmom 

takim jak teatry, filharmonie, itp. które będą mogły wspomóc 

zatrudnionych aktorów czy filharmoników, ale dawać po kilkaset 

tysięcy tym celebrytom, którzy mogą po prostu sprzedać dwa 

auta i zostawić sobie jedno na te 'trudne czasy' - tego nie 

pojmuję" - stwierdził Kukiz.

Zaznaczył przy tym, że wsparcie należałoby zacząć 

od tych, którzy normalnie ledwie wiązali koniec z końcem,  

a nie od "tłustych kotów" i dodał, że ich należałoby zostawić 

na koniec. "Ministerstwo powinno wprowadzić jakąś górną 

granicę przeznaczanych kwot, bo setki tysięcy złotych na jedną 

trąbkę świadczy o absolutnym braku etyki tak u 'dających', jak  

i 'przyjmujących" - stwierdził Kukiz.

ZBIGNIEW ZIOBRO O BUDŻECIE UE 
NIE CHODZI TU O ŻADNĄ PRAWORZĄDNOŚĆ
Jak przypomniał Ziobro, w poniedziałek zaplanowano 

spotkanie komitetu stałych przedstawicieli państw UE,  
a następnie w kolejnych dniach odbywa się Rada UE. - Teraz jest  
ten moment, który wyznacza bieg wydarzeń w Europie - 
mówił szef MS. - Polska powinna zgłosić weto - zaznaczył. 
Jak podkreślił, jest to skuteczne narzędzie zmierzające do 
zablokowania "radykalnego ograniczenia suwerenności Polski" 
i "kolonizacji kulturowej i politycznej".

Zdaniem Ziobry w sprawie powiązania budżetu UE  
z praworządnością polscy politycy powinni mówić jednym  
głosem: "Nie zgadzamy się". Jak uważa Ziobro, takie rozwiązanie 
byłoby sprzeczne z unijnymi traktatami. - Swoim wetem Polska 
będzie bronić praworządności Unii Europejskiej - powiedział.

- Cieszę się, że mogę dziś mówić jednym głosem  
z liderami PiS i premierem Mateuszem Morawieckim - podkreślił, 
wskazując, że swoje stanowisko przedstawił szefowi rządu 
na piśmie. - To też wyraz solidarności z panem premierem  
i prezesem Jarosławem Kaczyńskim - dodał.

- Byłoby czymś więcej niż grzechem, byłoby niewybaczalne 
przez historię, gdybyśmy nie skorzystali z wszystkich narzędzi, 
by zablokować ten pomysł - stwierdził Ziobro i zaapelował do 
opozycji, by wsparła działania rządu w tym zakresie. - Są sprawy, 
które powinny nas łączyć mimo wszystko - powiedział.

Budżet a praworządność
Wcześniej wiceszef MSZ Paweł Jabłoński podkreślił,  

że wypracowany mechanizm powiązania środków unijnych  
z praworządnością jest bardzo groźny, ponieważ "daje  
Komisji Europejskiej nieograniczoną władzę". - Jeśli trzeba 
będzie skorzystać z weta w sprawie budżetu UE, to jesteśmy  
na to gotowi - zapowiedział.

Zawarte na początku listopada porozumienie między 
Parlamentem Europejskim i niemiecką prezydencją w Radzie 
UE w sprawie powiązania praworządności z budżetem UE 
zakłada, że Komisja Europejska będzie mogła uruchomić 
mechanizm prowadzący do zamrożenia pieniędzy unijnych, 
np. przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Decyzje 
w tej sprawie miałyby podejmować państwa członkowskie 
większością kwalifikowaną. Rozwiązania te muszą jeszcze 
finalnie zatwierdzić Parlament Europejski i Rada UE.

W liście skierowanym do szefów instytucji unijnych 
dotyczącym budżetu UE premier Mateusz Morawiecki  
wskazał, że Polska podtrzymuje swoje stanowisko i nie  
może się zgodzić na uznaniowość mechanizmu dotyczącego 
zasad  przestrzegania  praworządności.

Morawiecki napisał natomiast, że "uznaniowe mechanizmy, 
oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach  
nie mogą zostać zaakceptowane, bo nie uwzględniają one 
istotnych, merytorycznych aspektów prawa europejskiego".

Według premiera ich przyjęcie "mogłoby doprowadzićdo 
usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmi-
ennego traktowania poszczególnych państw członkowskich UE".

KARD. HENRYK GULBINOWICZ NIE ŻYJE.  
CO Z POGRZEBEM?

Zgodnie z prawem kanonicznym "nabożeństwo pogrzebowe 
za biskupa diecezjalnego winno być odprawione w jego własnym 
kościele katedralnym, chyba że wybrał on inny kościół" (kan. 1178).  
Biskupom i kardynałom przysługuje ponadto prawo do pochówku 
w kościele (kan. 1242).

Kard. Henryk Gulbinowicz został jednak decyzją Watykanu 
pozbawiony tego przywileju.

6 listopada nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała 
o sankcjach nałożonych na arcybiskupa seniora. Jedna  
z nich dotyczy właśnie pozbawienia "prawa do nabożeństwa 
pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze".

Ponadto kardynał otrzymał zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek  
celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania 
insygniów biskupich. Nakazano mu wpłacenie "pewnej sumy 
pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa 
powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu 
wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, 
pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób 
odpowiedzialnych za ochronę nieletnich".

Jak ustaliła Interia, sankcje dyscyplinarne nałożono za 
molestowanie, czyny homoseksualne i współpracę z ówczesną 
Służbą Bezpieczeństwa.

- W sprawie pogrzebu postanowienie Stolicy Apostolskiej ma 
wymiar praktyczny, ale także symboliczny, gdyż nabożeństwo 
pogrzebowe w katedrze jest prawem biskupa diecezjalnego. 
Stolica Apostolska nie pozwala na takie uhonorowanie 
kardynała, a ta decyzja pozwoli po jego śmierci uniknąć sporów, 
jakich byliśmy świadkami przy pogrzebie abpa Juliusza Paetza 
- komentował w rozmowie z Interią ks. dr Jan Dohnalik, prawnik 
kanonista.

Kontrowersje wokół pogrzebu abpa Paetza
Abp Juliusz Paetz, oskarżany o molestowanie kleryków, 

zmarł w listopadzie 2019 roku. Do rozpoczęcia uroczystości 
pogrzebowych nie było wiadomo, gdzie spocznie. Podejrzenia 
dziennikarzy i publicystów, że miejscem pochówku arcybiskupa 
będzie poznańska katedra, spotęgował komunikat kurii,  
w którym powołano się na przepisy prawa kanonicznego, 
mówiące tym, że kościelni hierarchowie mogą być pochowani 
w  kościele.

Wcześniej kilkadziesiąt osób - artystów, polityków, 
naukowców, duchownych, dziennikarzy i przedsiębiorców - 
podpisało apel o "nieskładanie doczesnych szczątków abp. 
Juliusza Paetza - z uwagi na grzech publiczny i publiczne 
zgorszenie - w poznańskiej katedrze chrztu, obok władców oraz 
wybitnych i heroicznych postaci polskiego Kościoła"

Abp Paetz spoczął na cmentarzu parafialnym na poznańskiej 
Starołęce. Oficjalnie głos w tej sprawie metropolita poznański 
abp Stanisław Gądecki zabrał już po pogrzebie. "W trosce  
o jedność Kościoła proszę wszystkich wiernych, aby strzegli 
samych siebie i byli bez grzechu. Jestem też przekonany, że 
sytuacja, w której znaleźliśmy się dzisiaj, posłuży oczyszczeniu 
Kościoła poznańskiego" - powiedział abp Gądecki.
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KRZYSZTOF PENDERECKI
                                                         KULTURA           KULTURA

Dzieciństwo

Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 roku w Dębicy 

(w języku jidysz – Dembitz), miasteczku zamieszkiwanym 

przed wojną głównie przez chasydów. Pochodził z wielo-

kulturowej rodziny, w drzewie genealogicznym polskiego 

kompozytora znajdziemy korzenie ormiańsko-niemiecko- 

polskie. Jego dziadek był niemieckim ewangelikiem;  

babcia pochodziła ze Stanisławowa (dzisiaj Iwano-Frankiwsk) 

i była Ormianką. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął na 

prywatnych lekcjach gry na fortepianie, z których szybko 

zrezygnował; uczucie Pendereckiego do muzyki pojawiło 

się w momencie, w którym zobaczył skrzypce swojego  

ojca. Wydobycie czystego dźwięku z fortepianu nie stanowi  

żadnego problemu, może to zrobić nawet niemowlak,  

natomiast wyciągnięcie harmonicznego dźwięku spod strun 

skrzypiec stanowi nie lada wyzwanie. Młody Penderecki  

zapragnął zostać wirtuozem, po szkole ćwiczył swoje umiejęt- 

ności wykonując sonaty Bacha. W gimnazjum założył zespół  

i animował życie muzyczne Dębicy, na studia wyjechał do 

Krakowa, gdzie rozpoczął naukę kompozycji.

Studiował kompozycję prywatnie u Franciszka  

Skołyszewskiego, a następnie w latach 1955-1958  

u Artura Malawskiego i Stanisława Wiechowicza  

w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.  

W 1958 został wykładowcą kompozycji na swojej ma- 

cierzystej uczelni, od 1972 do 1987 pełnił funkcję rektora.

Kiedy w 1959 roku rozstrzygnięto II Konkurs Młodych 

Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich, po rozszy-

frowaniu godeł, którymi były opatrzone złożone anonimowo 

partytury, okazało się, że zdobywcą I, II i III nagrody jest 

nieznany nikomu 28-letni asystent Wydziału Kompozycji 

w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie - 

Krzysztof Penderecki. Nagrodzonymi utworami były "Strofy" 

na sopran, głos recytujący i 10 instrumentów, "Emanacje" 

na dwie orkiestry smyczkowe oraz "Psalmy Dawida" na chór 

mieszany, instrumenty strunowe i perkusję. Partyturę "Strof", 

wykonanych na Festiwalu "Warszawska Jesień" tego samego 

roku, zabrał po koncercie niemiecki wydawca Herman Moeck. 

Wkrótce utwór był grany w całej Europie, a Penderecki otrzy-

mał zamówienie od słynnego festiwalu w Donaueschingen.

W roku 1960 napisał utwór zatytułowany "8'37''  

(tyle czasu trwa kompozycja), za który w rok później  

otrzymał nagrodę Tribune Internationale des Compositeurs  

UNESCO w Paryżu. Utwór o zmienionym tytule  

"Tren 'Ofiarom Hiroszimy'" nadawały stacje radiowe na  

całym świecie, Penderecki zaś stał się czołowym przedstawi- 

cielem awangardy muzycznej tamtych czasów.

Uznanie na całym świecie

Swoją pozycję potwierdził niezwykłymi "Fluorescencjami"  

wykonanymi po raz pierwszy w roku 1962 w Donaueschingen.  

Poza instrumentami wielkiej orkiestry symfonicznej  

Penderecki wprowadził tutaj zawieszony arkusz blachy 

do imitowania grzmotów, gwizdki, kawałki szkła i metalu  

pocierane pilnikiem, grzechotki, dzwonek elektryczny, 

piłę, maszynę do pisania i syrenę alarmową. Instrumenty  

tradycyjne też brzmią niezwyczajnie, bo dźwięki były  

z nich wydobywane w zupełnie niekonwencjonalny  

sposób. Pendereckiego zna już cały muzyczny świat. Tak  

się przynajmniej wydaje... do momentu prawykonania  

w roku 1966 w Münster "Pasji według św. Łukasza". Oznacza  

ona zerwanie z radykalizmem awangardy. Penderecki  

stworzył dzieło przystępne dla zwykłego melomana,  

o zrozumiałej treści, konstrukcji i emocji. Sam mówił:

Nie zależy mi na tym, jak "Pasja" zostanie określona, 

czy jest tradycjonalna, czy awangardowa. Dla mnie jest  

po prostu autentyczna. I to wystarczy.

Symfonie i Polskie Requiem

Swoją pierwszą Symfonię kompozytor pochodzący  

z Dębicy napisał w 1973 roku, prawykonanie odbyło  

się tego samego roku w Peterborough, pod dyrekcją  

Pendereckiego wykonała ją London Symphony Orchestra.  

W książce "Labirynt czasu" (Warszawa 1997, s. 50)  

w 1995 roku Penderecki stwierdził:

Moja I Symfonia powstała w roku 1973, gdy miałem  

40 lat. Jest to czas przekraczania smugi cienia. Podjąłem 

wtedy próbę podsumowania moich dwudziestoletnich  

doświadczeń muzycznych - czasu awangardowych, radykal-

nych poszukiwań. Była to suma tego, co jako awangardowy 

artysta mogłem powiedzieć. Cztery symetryczne części:  

Arche I, Dynamis I, Dynamis II, Arche 11 - świadczyły o chęci 

zbudowania świata od nowa. Wielka destrukcja - zgodnie  

z logiką awangardowości - oznaczała jednocześnie  

pragnienie nowej kosmogonii.

W swoich kolejnych Symfoniach Penderecki zrywał 

z językiem awangardowym, zaprzestał sonorystycznych 

poszukiwań (''potem nastąpiły symfoniczne manifesty  

'nowego romantyzmu'', pisał Krzysztof Droba). W II Symfonii  

(noszącej podtytuł ''Wigilijna'') usłyszymy krótki cytat  

z kolędy ''Cicha noc''; III Symfonię porównywano do  

twórczości Antonína Dvořáka; IV Symfonia zwana ''Adagio''  

jest wielkim komentarzem do idiomu symfonicznego.  

Wydaje się, że takie streszczenie kolejnych Symfonii  

Pendereckiego dobrze pokazuje, w jakim kierunku podąża  

jego  późniejsza  twórczość.

W 1980 roku Penderecki zaczął komponować Polskie 

Requiem, utwór poświęcony kolejno: ofiarom Grudnia 1970 

(''Lacrimosa''), kardynałowi Wyszyńskiemu (''Agnus Dei''),  

powstaniu warszawskiemu i św. Maksymilianowi Kolbemu 

(''Dies irae'') i ofiarom Katynia (''Libera me, Domine'').

Gdyby nie ogólna sytuacja polityczna, Solidarność,  

nie stworzyłbym "Requiem", mimo iż ten temat od dawna 

mnie interesował. Komponując "Requiem", chciałem zająć 

określone stanowisko, opowiedzieć się, po której jestem 

stronie.

Dorota Szwarcman nazwała muzykę Pendereckiego 

''muzyką moralnego szantażu'', a Andrzej Chłopecki mówił 

o ''sacro polo''. Chłopecki uwspółcześnił termin ''socrealizmu  

liturgicznego'' autorstwa Stefana Kisielewskiego, który  

w ten sposób opisywał wzniosłe (i mało wyszukane) oratoria, 

sonaty i inne powracające do przeszłości formy, używane 

przez polskich kompozytorów na przełomie lat 70. i 80.

Penderecki w filmie

Krzysztof Penderecki napisał muzykę do jednego  

filmu pełnometrażowego, chodzi o ''Rękopis znaleziony  

w Saragossie'' Wojciecha Jerzego Hasa. Ścieżka dźwię- 

kowa do kultowego filmu Hasa powstawała w Studiu  

Eksperymentalnym Polskiego Radia; stylizowane na  

muzykę dawną melodie przeplatają się w niej z  

niepokojącymi dźwiękami syntezatorów i maszyn  

SEPR-u, do którego Penderecki uczęszczał w latach  

1958-62. Wielu twórców używało muzyki wcześniej  

skomponowanej przez Pendereckiego, dzięki temu  

możemy ją usłyszeć między innymi w ''Lśnieniu''  

Kubricka, ''Egzorcyście'' Friedkina i ''Masce'' braci Quay.

Aktywny do końca

Iwona Lindstedt pisze:

Aktywność Krzysztofa Pendereckiego nie słabnie  

i budzi najwyższy respekt. Kompozytor realizuje kolejne  

projekty artystyczne (w planach ma m.in. piątą z kolei operę  

– Fedrę oraz VI Symfonię) i prezentuje swe dzieła przy  

udziale światowej renomy wykonawców, w najróżniejszych  

zakątkach świata. Ostatnio (luty 2013) odniósł wielki  

sukces kopenhaską inscenizacją rozszerzonej wersji  

Diabłów  z  Loudun.

Ciekawostki o Krzysztofie Pendereckim

• Muzykę przez niego skomponowaną możemy usłyszeć  

w wielu filmach, np. “Lśnieniu” Kubricka czy “Masce” braci Quay. 

• Krzysztof Penderecki to były rektor, a do dnia dzisiejszego 

profesor krakowskiej Akademii Muzycznej. 

• Krzysztof Penderecki jest doctorem honoris causa Uniwer- 

sytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwer- 

sytetu Yale, krakowskiej Akademii Muzycznej, Uniwersytetu  

Indiany, czy też Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

• Krzysztof Penderecki jest honorowym obywatelem miasta 

Bydgoszczy. 

• Wybitny artysta jest prezesem honorowym Związku  

Kompozytorów  Polskich. 

• Jest Kawalerem Orderu Orła Białego.

Cytaty Krzysztofa Pendereckiego

„Jestem samotnikiem. Niby uczestniczyłem  

w zakładaniu Piwnicy pod Baranami, ale kiedy zaczęła  

funkcjonować – odszedłem. Siedzenie nocami przy  

tanim winku, te często głupawe dyskusje zaczęły 

mnie nudzić.” „Żyję intensywnie, jestem rygorystyczny  

w stosunku do siebie, zmuszam się, żeby napisać 

choć parę taktów dziennie.” „Słucham jedynie utworów  

pisanych przez profesjonalnych kompozytorów. Muzyka  

kogoś bez żadnego wykształcenia muzycznego nie może 

być dobra.” „W łacinie jest też cały ciężar historii i tradycji 

Kościoła. Ponieważ sam byłem wychowywany na łacinie,  

to nie umiem nawet dziś chodzić do kościoła, gdzie są 

msze po polsku. Wolę słuchać mszy w innym języku. 

Po polsku teksty liturgiczne wydają mi się banalne.  

Na pewno można by je lepiej przetłumaczyć.” „Moja 

mama była bardzo wierząca, dewocyjna w dobrym 

tego słowa znaczeniu. To był świat religijnych nakazów  

i zakazów. Wokół żydowskie miasteczko, ludność  

żydowska stanowiła jakieś 60 procent mieszkańców.  

W większości byli to chasydzi, a przez to może my 

byliśmy bardziej ortodoksyjni jako katolicy. Myślę, że  

gdybym urodził się w innym kraju, w innych warunkach 

geopolitycznych, pewnie bym sakralnej muzyki nie pisał. 

Gdybym się urodził w Nowej Zelandii, to pewnie pisałbym 

musicale, ale na szczęście urodziłem się tutaj.”
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  GOSPODARKA, POLITYKAGOSPODARKA, POLITYKA

  JAK KORONAWIRUS ZMIENIŁ CODZIENNE ŻYCIE POLAKÓW?

Polacy lepiej planują zakupy i chętniej 

płacą bezgotówkowo

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego  

przyczyniło się do powstania zmian, z którymi 

wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Ograni-

czenia w liczbie osób przebywających w skle-

pie, godziny dla seniorów, a także lęk przed 

zarażeniem przyczyniły się do tego, że prawie 

połowa Polaków zaczęła lepiej planować zakupy.  

Obecnie robimy je rzadziej, ale podczas  

jednorazowej okazji kupujemy większą liczbę  

produktów. 36 proc. badanych chętniej korzysta 

też ze sklepów internetowych, a prawie 40 proc. 

częściej sięga po warzywa i owoce. Z kolei m.in. 

wszechobecne materiały zachęcające do bezgo-

tówkowych płatności spowodowały, że zaczęło  

z nich korzystać lub korzystało częściej niż przed 

epidemią 45 proc. internautów. Zmiany wpłynęły 

również na kryteria, którymi kierujemy się podczas 

wyboru artykułów – zwracamy większą uwagę na  

bezpieczeństwo opakowania i częściej kupujemy 

produkty polskiego pochodzenia.

W obszarze zachowań zakupowych, na podstawie  

deklaracji badanych, najtrwalszą zmianę możemy  

zaobserwować w sferze preferencji płatności  

metodami bezgotówkowymi. Na kolejnych  

miejscach uplasowały się: częstsze sięganie 

po produkty polskiego pochodzenia oraz zwięk-

szona konsumpcja warzyw i owoców. Ponadto,  

prawie połowa internatów informuje, że aktualna  

sytuacja poprawiła ich umiejętność planowania 

zakupów na zawsze, a 42 proc. częściej będzie  

sięgało po produkty przecenione. Trendem  

o relatywnie najbardziej krótkotrwałym charak- 

terze na tle wszystkich zmian w obszarze zaku-

powym będzie przedkładanie bezpieczeństwa  

produktu nad jego aspekty ekologiczne, które  

dzisiaj deklaruje 30 proc. internautów.

Lockdown przyśpieszył digitalizację  

społeczeństwa

Izolacja społeczna znacząco wpłynęła na  

zdigitalizowanie naszego codziennego życia.  

Realizację większości potrzeb, m.in. w obszarach 

rozrywki, kultury czy kontaktów społecznych,  

przenieśliśmy z „realu” do wirtualnego świata.  

Aktualnie 45 proc. respondentów bardziej  

intensywnie korzysta z internetu i dla niemal 

takiej samej liczby badanych będzie to zmiana 

długoterminowa. Sytuacja w znacznym stopniu 

zwiększyła też naszą otwartość na korzystanie  

z nowych technologii i rozwiązań, co deklaruje  

40 proc. internautów i jak pokazują wyniki  

badania – dla ponad połowy z nich ten trend ma 

szansę utrzymać się w ich codziennym życiu  

na  zawsze.

W związku m.in. z zamknięciem placówek  

kulturalnych oraz zaleceniami pozostawania  

w domu i ograniczenia kontaktów społecznych 

– ponad jedna trzecia ankietowanych zaczęła 

chętniej oglądać filmy i seriale za pośrednictwem 

internetu oraz częściej rozmawiać z bliskim przy 

użyciu komunikatorów. Dziwić może fakt, że dla 

większej liczby badanych trwałą zmianą będzie 

korzystanie z internetu do rozmów z rodziną  

i znajomymi, niż oglądanie materiałów wideo  

online. Wśród trendów, które będą miały  

najkrótszą żywotność badani wskazywali: uczest-

nictwo w internetowych mszach, koncertach czy 

spektaklach teatralnych, a także zwiększone  

zainteresowanie  grami  komputerowymi.

Koronawirus a czas wolny

Lockdown, będący następstwem wybuchu  

epidemii spowodował, że ponad połowa inter-

nautów zaczęła bardziej doceniać oraz częściej  

korzystać z posiadanych ogródków lub balkonów  

i w przypadku większości zmiana ta pozostanie  

w ich życiu na dłużej. Bardziej pozytywne postrze-

ganie posiadanych nieruchomości było prawdo-

podobnie związane również z okresem, kiedy  

panowały największe restrykcje – początek  

wiosny, który w tym roku był wyjątkowy ciepły.

Sytuacja epidemiczna i nasilone dyskusje doty-

czące aspektów zdrowotnych spowodowały, że 

prawie 60 proc. z nas zaczęło zwracać większą 

uwagę na swoje zdrowie fizyczne, blisko połowa –  

na swoją kondycję psychiczną, a 32 proc. sto-

sować lepszą dietę. Te aspekty oraz zamknięcie 

obiektów sportowych prawdopodobnie przyczyniły 

się również do tego, że prawie 30 proc. respon-

dentów zaczęło więcej ćwiczyć w domu, jednak 

w przypadku większości nie będzie to trwała  

zmiana. Długoterminowo zmiany w naszym stylu 

życia, spowodowane wybuchem pandemii mogą 

mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia 

Polaków, bowiem ponad połowa respondentów  

deklaruje, że zwiększone zainteresowanie 

zdrowiem fizycznym jest dla nich stałą zmianą,  

50 proc. badanych już zawsze będzie się zdrowo 

odżywiać, a niemal połowa bardziej dbać o swoją 

kondycję psychiczną.

Korzystny wpływ epidemii na relacje  

społeczne

Wybuch epidemii spowodował również szereg 

zmian społecznych. Większa ilość czasu spędza-

nego w domu, a co za tym idzie zmniejszenie 

liczby dystraktorów, spowodowała, że częściej 

poddawaliśmy się refleksji na życiem własnym  

i innych, staliśmy się bardziej empatyczni, a tak-

że w większym stopniu skupiliśmy się na życiu  

rodzinnym. Prawie połowa z nas zaczęła  

poświęcać więcej czasu swoim bliskim i według 

deklaracji 56% badanach zmiana ta ma szansę 

utrzymać się w ich życiu na stałe. Wzrosło także 

nasze zainteresowanie innymi ludźmi – niemal  

40 proc. respondentów deklaruje, że zaczęło  

częściej zastanawiać się nad ich losem,  

a 27 proc. zwracać uwagę na ich sytuację  

finansową. W dłuższej perspektywie trend ten  

ma szansę przełożyć się na większe zaangażo-

wanie społeczeństwa w działania prospołeczne. 

Jak pokazuje badanie Mindshare – ponad 40 proc. 

internautów informuje, że częstsze przejmowanie  

się losem innych oraz zaangażowanie się  

w pomoc ludziom i instytucjom pozostanie w ich 

życiu na dłużej.

Wyniki badań skomentowała Karolina Chołuj,  

dyrektor badań i analiz, Mindshare Polska:

Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości jak  

bardzo koronawirus zmienił nasze codzienne  

życie i postawy wobec szeregu aspektów.  

Każdego dnia z wielu źródeł docierają do nas 

informacje jak zmieniają się nastroje Polaków i 

 jakie są odczucia ludzi wobec tego, co dzieje  

się tu i teraz. Pracując nad strategiami  

komunikacji, w których do pewnego stopnia  

planuje się działania na kilka miesięcy w przód, 

brakowało nam jednak wiedzy odnośnie tego, 

które ze zmian mają szansę pozostać z nami 

na dłużej. Stąd pomysł na badanie, w którym 

zapytaliśmy polskich internautów o ich odczucia  

w zakresie trwałości zmian w stylu życia,  

wywołanych koronawirusem. Cieszą nas szcze-

gólnie wyniki dotyczące żywotności trendów 

związanych z pomaganiem i empatią wobec  

potrzebujących, ponieważ jest to zgodne  

z filozofią Purpose, którą w Mindshare promujemy 

już od kilku lat. Pozytywnie patrzymy także na 

potencjalną trwałość trendu rosnących zakupów  

w internecie, szczególnie w kontekście dyna-

micznie rozwijającej się od ponad roku komórki  

Mindshare SHOP+, oferującej wsparcie strate-

giczne w obszarze e-commerce.
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Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем заботливых работников,
 которые смогли бы ездить в район 

Conshohocken и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225

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

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-я посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD
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