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Wiadomości z kraju
1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

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

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

267-971-5807267-971-5807

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

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

 Bezplatna diagnostyka Bezplatna diagnostyka
 Parental control service Parental control service
  Wykonywanie  komputera na zamowienieWykonywanie  komputera na zamowienie
 Usuwanie wirusow Usuwanie wirusow
 Odtworzanie   informacji Odtworzanie   informacji
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
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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POWRÓT DZIECI DO SZKÓŁ. PRZEMYSŁAW 
CZARNEK: PROSZĘ NIE STRESOWAĆ UCZNIÓW

Podczas konferencji prasowej minister edukacji  
i nauki Przemysław Czarnek skomentował powrót uczniów 
do szkół. Jak podkreślił, po wydaniu rozporządzenia  
dotyczącego przywrócenia nauki stacjonarnej zaapelowano 
do dyrektorów szkół i nauczycieli, by najpierw "skupić się 
na odbudowie wspólnoty". - Proszę nie stresować uczniów 
przed powrotem do szkół, bo nie ma sensu się stresować 
- zaapelował minister.

Od 4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych  
powrócili do nauki stacjonarnej. Od 17 maja do sal wrócą 
także uczniowie klas IV-VIII - początkowo lekcje odbywać 
będą się hybrydowo, jednak od 31 maja planowany jest 
powrót wszystkich uczniów na zasadach obowiązujących 
przed epidemią. Wielu młodych ludzi obawia się powrotu 
do klas. Minister edukacji i nauki uważa jednak, że to media 
są odpowiedzialne za wywoływanie w młodych ludziach 
strachu przed szkołą.

Minister Czarnek apeluje: Proszę nie stresować uczniów 
przed powrotem do szkół

- Chcę odnieść się do pewnych informacji, które słyszymy 
w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu. Pragnę przypo-
mnieć, że zaraz po wydaniu rozporządzenia dotyczącego 
powrotu dzieci do szkół, również tego hybrydowego od 17 
maja, zaapelowaliśmy do dyrektorów szkół i do nauczycieli, 
aby w pierwszej kolejności skupić się na odbudowie wspól-
noty, więzi między uczniami, ale także między uczniami  
i nauczycielami, oczywiście z zachowaniem wszystkich 
innych funkcji szkoły - przypominał Czarnek podczas  
konferencji, która odbyła się we wtorek 11 maja. - Dlatego 
tym bardziej nie rozumiemy, dlaczego w niektórych mediach 
liberalno-lewicowych próbuje się stresować uczniów przed 
powrotem do szkoły.  Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
rzeczywistość, która nas otacza - grzmiał minister.

- Proszę nie stresować uczniów przed powrotem do szkół, 
bo nie ma sensu się stresować. Uczniowie naprawdę tego 
powrotu od dawna wyczekiwali i ten powrót rzeczywiście 
będzie wielką przyjemnością, o to również się troszczymy - 
zapewnił Czarnek. Tymczasem jak pisaliśmy, wielu uczniom 
nie podoba się pomysł powrotu do placówek na kilka  
tygodni przed wakacjami.

- Uczniowie boją się przede wszystkim tego, że  
nauczyciele "rzucą się" teraz na nich jak harpie z szybkim 
tempem prób "wtłaczania" jak największej liczby informacji 
przez te tygodnie, które zostały - tłumaczyła psycholożka  
Aleksandra Piotrowska. 

Jakiś czas temu uczniowie stworzyli nawet petycję  
skierowaną do ministra Czarnka, w której pisali między  
innymi, że "powrót do nauki w szkole na ostatnie niecałe  
dwa miesiące jest niepotrzebny i tylko zdezorientuje uczniów 
klas 7 oraz 8, którzy w tym czasie prowadzą intensywną 
naukę do egzaminu ósmoklasisty".

JEDNA TRZECIA POLAKÓW NIE CHCE SIĘ SZCZEPIĆ. 
EKSPERT: JESTEM ZAKŁOPOTANY I ZASMUCONY
Akcja szczepień przeciwko COVID-19 trwa. Wiele osób 

ma jednak obawy przed szczepieniami - z badania wynika, 
że aż jedna trzecia Polaków nie chce się zaszczepić. - Te 
dane utwierdzają mnie w przekonaniu, że niekoniecznie 
jesteśmy mądrym narodem w stu procentach, a zaledwie 
w dwóch trzecich, przynajmniej w zakresie szczepień -  
powiedział doktor nauk medycznych Mariusz Gujski.

Aż jedna trzecia Polaków nie chce się szczepić
Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego  

Uniwersytetu Medycznego, doktor habilitowany nauk  
medycznych Mariusz Gujski oraz specjalistka medycyny 
rodzinnej, koordynatorka masowego punktu szczepień  
w Białymstoku Magdalena Bielonko rozmawiali na antenie  
TVN 24 o trwającej akcji szczepień przeciw COVID-19. 
Wnioski ekspertów nie były optymistyczne.

Doktor Mariusz Gujski stwierdził, że jest zakłopotany  
i zasmucony faktem, że tylko jedna trzecia Polaków chce 
się zaszczepić (tak wynika z sondażu przeprowadzonego  
na zlecenie wp.pl). - Te dane utwierdzają mnie w przeko-
naniu, że niekoniecznie jesteśmy mądrym narodem w stu 
procentach, a zaledwie w dwóch trzecich, przynajmniej  
w zakresie szczepień. Smuci mnie to jeszcze z punktu  
widzenia zdrowia publicznego - mówił.

Zwrócił uwagę, że celem akcji szczepień jest osiągnięcie 
odporności populacyjnej, której nie uda się zdobyć, jeśli nie 
będziemy się szczepić. Początkowo naukowcy twierdzili, że 
do osiągnięcia odporności wystarczy zaszczepić co najmniej 
60 do 70 proc. społeczeństwa. - Natomiast my doskonale 
wiemy, że taki odsetek rośnie w miarę wzrostów zakaźności 
wirusów - dodał.

Koronawirus w Polsce. "Nie trzeba bać się szczepionek, 
tylko trzeba bać się tych chorób"

Koordynatorka masowego punktu szczepień w Białymstoku  
Magdalena Bielonko powiedziała, że ludzie obawiają się 
szczepień. - Nie trzeba bać się szczepionek, tylko trzeba 
bać się tych chorób, które są zagrożeniami dla naszego 
zdrowia, życia i powodują szereg tragedii - alarmowała.  
Opowiedziała również o sytuacji w punkcie szczepień,  
którego jest koordynatorką. Pracownicy spodziewali się, 
że dziennie będą szczepić około tysiąca osób, ale dziennie 
zgłasza się tylko 200 chętnych. Poinformowała, że tylko  
w tym punkcie szczepień znajduje się około trzy tysiące  
dawek Moderny, które nie są "przypisane" do pacjenta, 
a mają swój termin ważności. W Białymstoku jest dużo 
wolnych terminów na szczepionkę. - Dlatego zapraszamy 
wszystkich bardzo serdecznie - zachęcała.

- Jak widzę białostocki punkt szczepień i tak mało osób 
w tym punkcie, to jest mi po prostu bardzo przykro, jest 
mi smutno i jako lekarzowi, i jako specjaliście zdrowia  
publicznego - skomentował Gujski. Zwrócił uwagę, że  
dzięki szczepionkom możemy wygrać z pandemią dużo 
szybciej niż sto lat temu podczas epidemii hiszpanki.

W Polsce w pełni zaszczepionych jest 3 556 640 osób.
Pierwszą dawkę otrzymało natomiast 10 400 987 osób.

KUKIZ NEGOCJUJE Z PIS I ZAPOWIADA,  
ŻE NIE POPRZE NOWEGO ŁADU. DOMAGA SIĘ 

POPARCIA CZTERECH USTAW

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, rozmawia z Prawem  
i Sprawiedliwością. Tematem negocjacji są cztery pro-
jekty ustaw. Polityk zapowiedział, że w przypadku braku  
poparcia partii rządzącej dla jego pomysłów, nie poprze 
Nowego Ładu. - To chyba oczywiste - skwitował.

Rozmowy Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim 
trwają od kilku miesięcy. Jak informuje Wirtualna Polska,  
w ostatnich dniach członkowie Kukiz'15 rozmawiają  
z partią rządzącą na temat czterech projektów ustaw:  
o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, hodowli konopi,  
związkach i organizacjach rolniczych oraz o zmianie  
ordynacji wyborczej. Zdaniem portalu "do osiągnięcia  
porozumienia między oboma politykami jest bliżej niż dalej".

Kukiz: Żeby w ogóle dyskutować o suplemencie do  
Nowego Ładu, muszę znać więcej szczegułów

W poniedziałkowej (10 maja) rozmowie z Beatą Lubecką 
na antenie Radia ZET Kukiz zapowiedział, że jeżeli jego 
postulaty nie znajdą się w Nowym Ładzie, to projektu nie 
poprze. - To rzecz oczywista - skwitował. 

- Nowy Ład jak na razie, z tego co wiem, jest to taki plan 
przede wszystkim gospodarczo-społeczny. Natomiast mnie 
bardzo zależy na tym, by w końcu ta moja walka, zmiany  
ustrojowe, zmiany podstaw funkcjonowania państwa,  
mogły zaistnieć. Mówię tutaj o zmianie ordynacji wybor-
czej, o zwiększeniu roli referendów, o zdigitalizowaniu 
procesu zbierania podpisów przy obywatelskiej inicjatywie 
ustawodawczej, o sędziach pokoju oczywiście i o ustawie 
antykorupcyjnej - wymieniał. - Na razie nic się nie znalazło  
w Nowym Ładzie. Żeby w ogóle dyskutować o tym, czy taki 
pomysł z aneksem, z suplementem do Nowego Ładu jest 
dobrym pomysłem, najpierw muszę znać więcej szczegółów 
Nowego Ładu - wyjaśnił.

Projektem dotyczącym zmiany ordynacji wyborczej  
zajmuje się Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego  
Rady Ministrów. - Istnieje możliwość, nadzieja na zmianę 
sposobu wybierania posłów na model mieszany, podobny do 
takiego, jaki istnieje w Niemczech - 230 posłów wybieranych 
z JOW-ów, druga połowa z list partyjnych - powiedział Kukiz  
Radiu ZET. Polityk przypomniał, że w 2006 roku Prawo  
i Sprawiedliwość zgłosiło projekt zmiany ordynacji na model 
mieszany. - Dlatego poprosiliśmy pana Schreibera, żeby 
wygrzebał projekt i być może będziemy rozmawiali o nim, 
jako o ustawie bazowej - powiedział.
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MARIA KONOPNICKA

Jedna z najwybitniejszych polskich pisarek. Maria Konopnicka  
była wybitną pisarką okresu realizmu. Pisała wiersze, nowele,  
poematy, baśnie, które od zawsze stanowiły element kanonu  
lektur szkolnych. Napisała "Rotę", pieśń hymniczną, patriotyczną,  
która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości konkurowała  
z Mazurkiem Dąbrowskiego do określenia mianem hymnu narodowego. 
Była kobietą silną, wnikliwie obserwującą otaczający ją świat, kobietą 
odważną w wyrażaniu swoich poglądów, za co była krytykowana przez 
różne środowiska. Ale przede wszystkim była ceniona za swoją twór-
czość, uznawana za "geniusza komunikatywności" i "wieszcza swojego 
pokolenia".

Maria Stanisława Konopnicka urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 
roku. Przez wiele lat trudno było ustalić datę jej urodzin, gdyż Maria 
odmładzała się o kilka lat - od 4 do 6.

Była córką Józefa Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich.  
Wasiłowscy zamieszkali w Suwałkach w 1841 roku, w domu rejenta 
Jana Zapiórkiewicza, przy ulicy Petersburskiej (obecnie Kościuszki 31).  
Posiadali już wówczas starszą córkę Wandę Zenobię, która 
na świat przyszła w Warszawie, Maria urodziła się rok później.  
W Suwałkach urodziło im się jeszcze czworo dzieci: Jan, Laura,  
Zofia, Jadwiga. Zofia zmarła zaraz po urodzeniu i została pochowana 
na suwalskim cmentarzu.

Gdy Maria miała siedem lat rodzina przeprowadziła się do Kalisza. 
Zamieszkali na Warszawskim Przedmieściu, zajmując mieszkanie na 
parterze pałacu Puchalskich, naprzeciw fabryki sukna - fabryki Benia-
mina Repphana.

Ojciec Marii był prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej,  
patronem Trybunału Cywilnego, znawcą i miłośnikiem literatury.  
Wychowywał dzieci samotnie, ponieważ ich matka zmarła w 1854 roku. 
Została pochowana na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu.

Dom, w którym wychowywała się Maria był domem smutnym,  
pełnym rygorów. Nie przyjmowano w nim gości, nie prowadzono  
wesołych rozmów, spacery z ojcem kończyły się zawsze na  
cmentarzu.

Ojciec czytał dzieciom "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza  
a Kempis, ewangelie i przypowieści biblijne, które znały  
niemalże na pamięć. Czytał im też Słowackiego, Krasińskiego, 
Mickiewicza. Maria wyrastała w atmosferze powagi, surowych nauk 
moralnych i żarliwego patriotyzmu. To wszystko miało duży wpływ na 
jej dalsze życie.

Maria od wczesnych lat zaznajamiana była z greckimi  
i łacińskimi autorami - Cyceronem i Salustiuszem. Jako kilkunasto-
letnia dziewczynka przeczytała, z własnego wyboru, "Teorię jestestw 
organicznych" Jędrzeja Śniadeckiego i choć nie wszystko rozumiała, 
była pod wrażeniem wielkiego, badawczego umysłu.

Wraz z siostrą trafiła na pensję do sióstr sakramentek  
w Warszawie, gdzie poznała Elizę Pawłowską, późniejszą 
Orzeszkową. Dziewczynki miały wspólne zainteresowania literackie 
i ich przyjaźń przetrwała do końca życia Marii.

Jedyny brat Marii, Jan, student politechniki w Liege, w 1863 roku 
zginął w powstaniu styczniowym w bitwie pod Krzywosądzem.  
Jej młodsza siostra Celina wyszła za mąż za Włodzimierza Świrskiego,  
oficera armii rosyjskiej, pochodzącego z kniaziowskiej rodziny herbu 
Lis (ich synem był admirał Jerzy Świrski, dowódca polskiej marynarki 
wojennej w czasie II wojny światowej).

Jako dwudziestolatka, Maria wyszła za mąż za starszego  
o dwanaście lat, zubożałego ziemianina, Jarosława Konopnickiego  
herbu Jastrzębiec. Ślub odbył się kościele św. Mikołaja Biskupa  
w Kaliszu. Małżonkowie opuścili Kalisz i przeprowadzili się do 
Bronowa. Mąż Marii, jako najstarszy z braci, zarządzał majątkiem 
rodzinnym, który był dość pokaźny ale zaniedbany. Maria w nowym 
domu poznawała wszystkie jego zakamarki i kiedyś na strychu  
natknęła się na okazały księgozbiór po pułkowniku Koryckim, którego  
syn był szwagrem Jarosława Konopnickiego. Znalazła tam książki 
klasyków francuskich i niemieckich oraz m.in "Lexicon" Meyera,  
"Pamiętniki" Michała Ogińskiego, "Wyznania" św. Augustyna, "Maksymy"  
La Rochefoucaulda, "Listy z Krakowa" Józefa Kremera i wiele  
innych. Jej pasję czytania otoczenie odbierało jako dziwactwo.

W czasie dziesięciu lat małżeństwa Maria urodziła ośmioro 
dzieci, z których dwoje umarło zaraz po urodzeniu. W 1863 roku,  
w obawie przed aresztowaniem Jarosława, Konopniccy udali się 
z maleńkim pierworodnym synem Tadeuszem na emigrację do 
Wiednia i Drezna. Po powrocie rozpoczęli życie na wsi, które obfi-
towało w staropolskie zwyczaje: zjazdy, polowania, biesiady. Maria 
doskonale się odnajdowała w prowadzeniu domu i organizowaniu 
mężowskich przyjęć, ale męczyło ją to. Męczyły ją ograniczenia 
narzucane przez męża. Nie chciała być na jego utrzymaniu, nie do 
końca odpowiadała jej rola gospodyni domowej. Często wymykała 
się z domu, aby poznawać swoich sąsiadów, prostych ludzi i warunki 
w jakich żyli. Chciała pisać i zadebiutowała jako pisarka, ale mężowi 
nie podobały się jej literackie zainteresowania.

Majątek w Bronowie został sprzedany i rodzina przeprowadziła  
się do Gusina w ówczesnej guberni kaliskiej (dziś województwo 
łódzkie). Tam Maria napisała poemat "W górach", który przychylnie 
zrecenzował Henryk Sienkiewicz. Dało to Marii wiarę w siebie i swój 
talent literacki, postanowiła opuścić męża i samodzielnie zadbać 
o siebie i dzieci.

Maria podjęła decyzję o pozostawieniu męża i opuszczeniu 
Gusina w 1876 roku. Wraz z dziećmi wyjechała do Warszawy. 
Napisała o tym wiersz "Przed odlotem". Maria nie zerwała kontaktu  
ze swoim mężem, który po latach zbankrutował. Jego kłopoty 
finansowe były skutkiem wydawania dużych sum pieniędzy na  
wykupywanie chłopów od służby w rosyjskim wojsku - Konopnicki był 
zaangażowanym patriotycznie przedstawicielem ówczesnej szlachty.

W stolicy Konopnicka zatrudniła się jako korepetytorka. 
Jednym z jej uczniów był Edward Abramowski - przyszły wybitny 
psycholog, działacz socjalistyczny, później solidarysta (kierunek 
społeczno-polityczny II połowy XIX w, głoszący naturalną wspólnotę 
interesów różnych grup i warstw społecznych w państwie).

Konopnicka dobrze znała język niemiecki, francuski i rosyjski.  
Szybko opanowała też czeski, angielski i włoski i zajęła się prze-
kładami. Tłumaczyła Heinego, Paula Heyse, Edmonda De Amicisa.

Gdy w 1878 roku nagle zmarł jej ojciec, zaczęła uczestniczyć 
w konspiracyjnych i jawnych akcjach społecznych. Odbyła 
podróż do Austrii i Włoch. W Czechach w 1884 roku poznała poetę 
Jaroslava Vrchlickiego (przełożył on z polskiego na czeski "Dziady" 
Adama Mickiewicza) i zaprzyjaźniła się z nim.

Gdy dzieci podrosły Konopnicka opuściła Warszawę.  
Z dziećmi kontaktowała się korespondencyjnie, wspierała je  
finansowo, odwiedzała, a sama czas spędzała na podróżach do 
Wenecji, Monachium, Zakopanego czy Krakowa. Postawiła na 
osobisty rozwój.

Konopnicka swoje dzieci dzieliła na te "dobre" i te "złe".  
Dokładnie nie wiadomo czym spowodowany był taki podział,  
wiadomo jednak, że głośna była swego czasu sprawa jej córki  
Heleny, którą oskarżano o szereg kradzieży, sfingowanie własnego 
samobójstwa i próbę targnięcia się na życie matki. Maria wykreśliła  
Helenę ze swojego życia, nazywała ją "wyrodkiem" i "okropną 
istotą". W końcu Helenę uznano za niepoczytalną, przebywała  
w różnych zakładach zamkniętych. Matka nie interesowała się jej 
losem, ani losem dziecka, które Helena urodziła. Wysyłała jedynie  
pieniądze na jej utrzymanie. Druga córka, najmłodsza Laura, żona 
Stanisława Pytlińskiego postanowiła zostać aktorką teatralną.  
Konopnicka nie mogła się z tym pogodzić, gdyż w tamtych czasach 
bycie aktorką (w mniemaniu niektórych osób) jednoznaczne było 
z byciem utrzymanką bądź prostytutką. Konopnicka wykorzystała 

wszystkie swoje wpływy, aby zapobiec aktorskiej karierze córki, 
ale Laura dopięła swego. Grała w ambitnym repertuarze i miała 
spore osiągnięcia.

Konopnicka pisała: "Tylko miłość jest siłą, co złagodzić 
może ból świata". Nie była ona kobietą o klasycznej urodzie, ale 
posiadała wiele atutów (piękne miedzianozłote włosy, subtelne 
dłonie), którymi zwracała uwagę mężczyzn. Miała opinię kobiety 
"kochliwej". Jej nazwisko łączono z wieloma mężczyznami, wśród 
nich był m.in. młodszy o 17 lat dziennikarz Jan Gadomski, filozof  
i historyk Maksymilian Gumplowicz, który mając 33 lata zakochał 
się w starszej o 22 lata poetce. Odrzucenie przez Marię jego miłości  
było powodem samobójstwa filozofa, który zastrzelił się przed  
hotelem w Grazu, gdzie Konopnicka mieszkała z Marią Dulębianką.

Maria Dulębianka była działaczką społeczną, feministką, 
malarką, pisarką i publicystką. Pod jej wpływem Konopnicka 
mocno zaangażowała się w działania na rzecz równouprawnienia 
kobiet. Według części biografów poetki, kobiety przez dwadzieścia 
lat były partnerkami życiowymi. Razem odbywały podróże do Austrii, 
Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, których klimat służył zdrowiu 
Konopnickiej. W 1903 roku obie kobiety zamieszkały w dworku 
Konopnickiej w Żarnowcu, który po śmierci najstarszej córki poetki,  
Zofii Mickiewiczowej, został przekazany państwu jako dar dla  
narodu polskiego. Maria Dulębianka była organizatorką pogrzebu  
Konopnickiej we Lwowie w 1910 roku. Po śmierci Dulębianki,  
jej zwłoki pochowano w grobie Marii Konopnickiej na cmentarzu 
Łyczakowskim, jednak w 1927 roku przeniesiono je do osobnego 
grobu na Cmentarz Obrońców Lwowa.

W 1903 roku, na 25-lecie pracy pisarskiej Konopnicka  
otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu koło Krosna.  
W dworku bywali: Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański,  
Włodzimierz Tetmajer, Lucjan Rydel. Poetka mieszkała w dworku z 
przerwami siedem lat, do 1910 roku, kiedy to nie powróciła ze swojej 
ostatniej podróży do Lwowa, gdzie zmarła. W 1956 roku dworek 
przekazano państwu, a od 1960 roku mieści się w nim Muzeum 
Marii Konopnickiej.

Maria Konopnicka używała wielu pseudonimów artystycznych.  
Debiutowała pod pseudonimem "Marko", w czasopiśmie "Kaliszanin",  
wierszem "W zimowy poranek" (Kaliszowi poświęciła trzy utwory). Inne 
jej pseudonimy to: "Jan Sawa", "Ko-mar", "Jan Waręż", "Humanus",  
"Ursus", "M. K.", "K", "Mruczysław Pazurek".

Twórczość literacka Marii Konopnickiej przepełniona była 
patriotyzmem i liryzmem stylizowanym na "swojską nutę". 
Pierwszy tomik "Poezji" wydała w 1881 roku, a następne w latach 
1883-1896. Autorka zdobyła powszechne uznanie swojej poezji.

Jej działalność i twórczość wywoływały też oburzenie  
i sprzeciw zachowawczej opinii. Kiedy redagowała pismo dla 
kobiet "Świt", próbowała zradykalizować jego program - niektórym 
kręgom się to nie spodobało. Choć wierzyła w Boga, na którego  
się często powoływała, była przeciwniczką instytucji Kościoła  
katolickiego, nie miała najlepszego zdania o papieżu Leonie XIII. 
Drażniła ją religijność na pokaz. Te jej poglądy też były krytykowane 
przez środowiska katolicko-narodowe.

Od początku lat 80. XIX wieku aż do śmierci pisała nowele.  
Początkowo inspirowała się Prusem i Orzeszkową, ale z czasem  
wypracowała własne pomysły. Czerpała je z otaczających ją  
wydarzeń, zwracała uwagę na istotne problemy, jak problem  
antysemityzmu ("Mendel Gdański"), biedy, zacofania. Jej utwory 
zawierają protest przeciwko niesprawiedliwości społecznej oraz 
ustrojowi niosącemu ucisk i krzywdę.

Konopnicka zajmowała się także krytyką literacką, którą 
uprawiała na łamach "Kłosów", "Świtu", "Gazety Polskiej", 
"Kuriera Warszawskiego". Recenzowała, analizowała i polemi- 
zowała z tekstami współczesnych autorów polskich i zagranicznych 
(Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Dygasińskiego).

W 1908 roku Konopnicka opublikowała w czasopiśmie 
"Gwiazdka Cieszyńska" "Rotę". Był to wiersz będący kulminacją  
jej publicystycznej kampanii przeciwko polityce germanizacyjnej  
w zaborze pruskim. Wiersz składa się z czterech zwrotek, z czego 
trzy stanowią kanon polskiej pieśni patriotycznej, do której muzykę  
napisał Feliks Nowowiejski. Po raz pierwszy pieśń wykonano  
podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 roku.

Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc we Lwowie  
w 1910 roku. Pochowano ją na cmentarzu Łyczakowskim  
w Panteonie Wielkich Lwowian. Jej pogrzeb stał się wielką  
manifestacją patriotyczną, w której udział wzięło prawie 50 tys.  
osób. Ceremonia odbyła się bez udziału duchowieństwa z powodu  
zakazu wydanego przez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

KULTURAKULTURA
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WAKACJE 2021 EKSPERCI O NAJBARDZIEJ 
WYCZEKIWANYM SEZONIE W HISTORII

Fani podróży już przebierają nogami. Żegnamy fatalny 
2020 rok, który był ciosem dla branży turystycznej. Wszyscy 
liczą, że 2021 będzie powrotem do normalności. Jak będą 
wyglądały wakacje, jeśli pandemia wyhamuje? Sprawdzamy, 
dokąd i jak będą jeździć Polacy.

2020 rok większość ludzi żegna z radością, a z nowym 
2021 wiąże wiele nadziei. "Oby był lepszy" - w czasie  
pandemii nabiera wyjątkowego wydźwięku. W turystyce  
jest podobnie. Zarówno pracownicy branży, jak i turyści  
liczą, że dzięki szczepieniom koronawirus w końcu odpuści  
i już wiosną powoli będziemy wracać do podróżowania  
na szeroką skalę.

Wakacje 2021 - najbardziej wyczekiwany sezon  
urlopowy  w  historii

Sama miałam piękne plany na 2020 rok. Alpejskie doliny 
musiałam w czerwcu zamienić na tatrzańskie, a o wrze- 
śniowym wypadzie do Apulii w ogóle zapomnieć, bo  
zapowiadane loty Ryanaira zostały całkowicie skasowane. 
Takich jak ja są miliony nie tylko w Polsce, ale i na całym 
świecie. I wszyscy liczą na 2021.

- Ostatnie tygodnie roku pokazały, jak bardzo tęsknimy za 
podróżami, a nawet chcemy realizować marzenia o dale- 
kich wyjazdach - potwierdza Klaudyna Fudala z Wakacje.
pl. - Na 10 najpopularniejszych kierunków tej zimy połowa 
to egzotyczne miejsca, jak Zanzibar, Kuba, Dominikana czy 
Kenia. To pokazuje i pozwala wierzyć, że w cieplejszych 
wiosenno-letnich miesiącach Polacy będą chcieli spełniać 
podróżnicze plany. Po roku postoju wyjazdów możemy 
chcieć realizować noworoczne postanowienia o podróżach 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - dodaje.

Jakie będą zbliżające się wakacje? Co będzie możliwe,  
a co nie? Oczywiście na tym etapie jest to wróżenie z fusów,  
bo wszystko zależy od rozwoju pandemii. Zapytaliśmy  
jednak ekspertów z branży, jak widzą najbardziej wycze- 
kiwany sezon urlopowy.

Wakacje 2021 - środki bezpieczeństwa
Dla osób, które nie znoszą maseczek, nie mamy dobrych 

wiadomości. Specjaliści są zgodni, że jeszcze długo towa-
rzyszyć nam będą środki bezpieczeństwa, które wymogła  
pandemia. - Jesteśmy zdania, że pozostaną z nami wszelkiego  
rodzaju rozwiązania, które mają zapewnić spokojną  
podróż, czyli maseczki, środki do dezynfekcji, a także spo-
łeczne dystansowanie - mówi Deniz Rymkiewicz, rzecznik 
prasowy eSky.pl. - Z pewnością duży wpływ na percepcję  
i warunki podróżowania będą miały szczepionki, a jej posia-
danie ułatwi dostęp do możliwości podróżowania - dodaje.

Mówi się też wiele o paszportach zdrowotnych, a niektóre 
linie lotnicze już je nawet testowo wprowadziły w formie 
aplikacji mobilnej. Zawierać one mają naszą historię doty- 
czącą koronawirusa - wyniki testów, ewentualne szczepienia.

Czy w cieplejszych miesiącach 2021 roku będą linie  
lotnicze lub kraje, do których taki paszport będzie  
przepustką? To pytanie pozostaje otwarte. Na ten moment 
lista miejsc, do których można wjechać bez negatywnego  
wyniku testu, jest coraz krótsza. Nie da się ukryć, że test 
to jest nie tylko dodatkowy wydatek, ale także stres przed 
podróżą. Branża liczy, że jak pandemia wyhamuje, testy 
bądź szczepienia nie będą warunkiem koniecznym do  
podróżowania.

Wakacje 2021 - połączenia lotnicze

2020 rok był koszmarny dla branży lotniczej. Jak podaje  
najnowszy raport firmy Cirium, liczba wszystkich lotów  
spadła o 50 proc. w porównaniu do 2019 roku - odbyło się 
ich jedynie 16,8 mln (w 2019 roku 33,2 mln). Jeszcze gorzej 
wyglądają statystyki dotyczące lotów międzynarodowych - 
tych odbyło się tylko 30 proc., czyli 3,8 mln w porównaniu 
do 11,7 mln w 2019 roku. Straty są ogromne, a do dziś  
wiele samolotów jest uziemionych.

Okazuje się, że numerem jeden w Europie był Ryanair, 
który ma na swoim koncie 207,3 tys. lotów. Przewiózł 38 mln 
pasażerów, co stanowi jedynie 25 proc. wyniku z 2019 roku.

Co ważne, kupno biletu nie jest obecnie żadną gwarancją  
odbycia podróży. Lot może zostać odwołany w ostatniej chwili,  
mogą się też zmienić zasady bezpieczeństwa. Pandemia 
wciąż dyktuje własne warunki. Niestety często z dnia na 
dzień. Jak będzie za parę miesięcy? Eksperci mają dobre 
wieści.

- Widzimy, że siatki połączeń będą uzależnione od popytu 
i będą dynamicznie dostosowywane do zapotrzebowania. 
Obserwujemy też, że wiele linii lotniczych decyduje się na 
różnego rodzaju promocje, by zachęcić ludzi do podróżo- 
wania. 2021 rok może być rokiem hojnym dla łowców okazji, 
a takich nie zabraknie - mówi Deniz Rymkiewicz.

Wakacje 2021 - Polska hitem
Dokąd Polacy będą chcieli podróżować? Tutaj eksperci 

są zgodni, że mimo tęsknoty za dalekimi wyjazdami, wciąż 
będziemy doceniać kierunki bliższe niż dalsze od naszego 
miejsca zamieszkania.

- Z ciekawych trendów, które pojawiły się na rynku  
można wyróżnić trend “bubble travel”, który polega na tym, 
że podróżnicy wybierają kierunki podróży, które są blisko  
rodzimego kraju. Oprócz tego, 2020 rok pokazał, że Polska  
ma wiele do zaoferowania, więc podróże wewnątrzkrajowe  

będą nadal bardzo popularne w 2021 roku - mówi  
Rymkiewicz. To, że Polska będzie hitem 2021 potwierdza 
Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. To świetna wiado-
mość dla rodzimej branży turystycznej, która ciężko znosi 
pandemię.

- Zakładamy że to lato będzie jeszcze bardziej rekordowe  
niż 2020 - mówi Miciuła. - Trend wypoczynku w kraju  
zostanie utrzymany, nadal największą popularnością będą 
cieszyły się domki i samodzielne obiekty noclegowe, gdzie 
goście nie będą mieli aż takiej styczności z innymi. Ponadto 
cenione będą ogródki i miejsca zabaw dla dzieci, które przez 
bardzo długi czas były zamknięte w domu.

Miciuła dodaje, że prawdopodobnie zyskają miejsca mniej 
popularne, dotąd nieodkryte. Blisko lasów, jezior, natury. 
Kierunki na wakacje 2021 to nie tylko morze i góry, chociaż 
tu należy spodziewać się tłumów, dlatego ci najbardziej  
zapobiegliwi turyści już mają zarezerwowany nocleg na  
letni urlop.

Wakacje 2021 - podróże samochodem
W 2020 roku Polacy docenili także podróże własnym  

samochodem, dzięki czemu nie byli zależni od niepewnych 
połączeń lotniczych. Rekordy popularności, jak na sezon  
w pandemii, bił jeden z ukochanych kierunków rodaków, czyli 
Chorwacja. Można się spodziewać, że trend ten utrzyma  
się także w 2021 roku.

Rajskie widoki, niskie ceny w porównaniu do zachodniej 
Europy, stosunkowo krótki dojazd z Polski, a także słowiański  
klimat i otwarci mieszkańcy, zawsze skłonni poczęstować 
kieliszkiem ręcznie robionej rakii - Chorwacja przyciąga  
rodaków od lat.

- W 2020 roku Polacy pokazali kolejny już raz, że  
są przyjaciółmi Chorwacji. Przyjeżdżali samochodami,  
przylatywali samolotami rejsowymi LOT, po to by spędzić 
czas w swoich ulubionych nadmorskich miejscowościach. 
Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni - mówi Agnieszka  
Puszczewicz, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej 
w Polsce. Latem 2020 r. Polaków w Chorwacji było więcej 
niż o tej samej porze roku w latach ubiegłych.

- Dla Chorwacji priorytetem było i jest bezpieczeństwo 
naszych gości. W dalszym ciągu będziemy się starać, aby 
wszelkie procedury epidemiologiczne były przestrzegane, 
a odpoczywający czuli się u nas komfortowo. Mamy wielką 
nadzieję, że szczepionki pomogą wrócić nam wszystkim 
do normalnego życia, a tym samym i podróżowania. Tego 
życzymy i sobie i turystyce na całym świecie na 2021 -  
dodaje Puszczewicz.



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 Maj 14, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 7

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
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