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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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ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса 

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 

водителей CDL 
c опытом работы 

и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392267-971-5807267-971-5807

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 PRODUKUJACA 

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Poszukuje pracownikow do montazu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i placy. Mozliwosc otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracownikow przy produkcji  

i pakowaniu towarow.
Praca na pelny etat. Wymagana minimalna 

znajomosc jezyka angielskiego i ureagulowany 
status prawny.

Dobre warunki pracy i placy. Mozliwosc awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


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: 267-666-7936


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: 267-300-2522

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 

Unit 300, Suite 3 prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

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

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

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

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

przesłać do redakcji:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006. Unit 300, Suite 3

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”: DOBRZE ROZWIJAJACA SIE FIRMA 
Spozywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKOW 

do sprzatania a takze do  konserwacji urzadzen.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomosc jezyka 
angielskiego i ureagulowany status prawny.

Dobre warunki placy.  
Mozliwosc awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


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

VK TRANSPORTATION INC. 
POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH PRACOWNIKOW NA STANOWISKO: 

WLASCILCIELA I KIEROWCY CDL KLASY A NA DRY VAN.
WYMAGANY DOBRY MVR REKORD I DOSWIADCZENIE ZAWODOWE.

WYNAGRODZENIE TYGODNIOWE 0,65 CENTA ZA MILE.
Telefon: 267-982-8680



NOWOCZESNE KUCHENNE SZAFKI
Instalujemy kuchenne szafki w typowo europejskim stylu.

Dopasowujemy do rozmiarow waszej kuchni. 
Posiadamy duzy wybor wysokiej jakosci materialy.

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974

Телефон: (267) 884-6636


KOMPLEKS KĄPIELOWY 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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SZCZEPIONKA NA COVID. MODERNA  
ROZPOCZYNA TESTY NA DZIECIACH

Amerykański koncern farmaceutyczny Moderna prowadzi testy  
wyprodukowanej przez siebie szczepionki przeciwko korona- 
wirusowi na dzieciach. Badanie ma dać m.in. odpowiedź na  
pytanie, jak na preparat zareagują niemowlęta.

Moderna objęła testami niemowlęta do 6. miesiąca życia oraz  
dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Decyzja o prowadzeniu 
badań na dzieciach wywołała w USA kontrowersje.

Szczepionka na COVID. Trzeba określić dawkę
Naukowcy z Moderny zakwalifikowali do badań 6750 dzieci  

z USA i Kanady. Maluchy otrzymają dwie dawki preparatu  
w odstępie 28 dni. W pierwszej fazie badań szczepionka  
w dawkach 50 lub 100 mikrogramów zostanie podana dzieciom  
w wieku od 2 do 12 lat. W drugiej zaś dzieci poniżej 2. roku życia 
otrzymają substancję w dawkach 25, 50 lub 100 mikrogramów. 
W obu grupach szczepienia zaczną się od najmniejszych dawek 
i dopiero po zbadaniu reakcji na szczepionkę, kolejnym dzieciom 
podana zostanie zwiększona dawka.

Zaszczepione dzieci zostaną poddane bacznej obserwacji  
pod kątem ewentualnych skutków ubocznych. Naukowcy będą 
również sprawdzać, czy w okresie badawczym nie dojdzie do  
infekcji koronawirusem. Obserwacja potrwa okrągły rok od  
podania szczepionki.

Szczepionka na COVID. Kontrowersje wokół badań
Decyzja Moderny o testowaniu szczepionki na dzieciach wzbudziła  

za oceanem kontrowersje. Krytyczne głosy pojawiają się również 
ze strony naukowców zajmujących się szczepionkami. Dr David 
Wohl z kliniki szczepień przy Uniwersytecie Karoliny Północnej 
sugeruje, że testy powinny zacząć się w grupie składającej się  
ze starszych dzieci. Wohl argumentuje, że najmłodsze dzieci  
rzadko chorują na COVID-19, a u tych, które chorują, nie rozwija 
się najczęściej "zespół pocovidowy".

Jednak Moderna prowadzi również testy na starszych dzieciach.  
W osobnym badaniu naukowcy wzięli pod lupę 3000 dzieci  
w wieku od 12 do 17 lat. Testy na dzieciach prowadzi również  
Pfizer i AstraZeneca.

ZAMIESZANIE WOKÓŁ SZCZEPIONKI 
ASTRAZENECA. RZECZNIK MZ: JEST BEZPIECZNA

Szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna - przekonywał  
podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia  
Wojciech Andrusiewicz. Zapewnił, że do tej pory w Polsce nie 
wystąpił żaden przypadek zgonu z powodu szczepienia tym  
preparatem.

W poniedziałek szczepienia szczepionką tej firmy zawiesiły 
kolejne kraje: Francja, Włochy i Niemcy. W czwartek Dania po  
raz pierwszy zaprzestała szczepień preparatem AstraZeneca  
i odniosła się do kilku przypadków ciężkich zakrzepów krwi 
po szczepieniach. Kolejne były Norwegia, Islandia i kraje UE,  
Bułgaria, Irlandia, a w niedzielny wieczór Holandia. Austria,  
Estonia, Łotwa, Litwa i Luksemburg zawiesiły stosowanie  
jednej konkretnej partii produktu AstraZeneca.

Liczba NOP-ów na poziomie niecałych 0,4 proc
Rzecznik resortu zdrowia podczas wtorkowej konferencji  

prasowej podkreślił, że Polska ws. szczepionek kieruje się  
wskazaniami Europejskiej Agencji Leków. "Analizujemy również to,  

co się dzieje u nas, w Polsce. Na dziś w Polsce nie wystąpił 
żaden przypadek zgonu z powodu szczepienia szczepionką  
AstraZeneca" - zapewnił. Jak dodał wszystkie szczepienia,  
które odbywają się w Polsce są szczepieniami bezpiecznymi.  
"Szczepionki, które są rekomendowane są szczepionkami  
bezpiecznymi" - mówił.

Podkreślił ponadto, że liczba niepożądanych odczynów  
poszczepiennych po szczepionce firmy AstraZeneca jest  
na poziomie niecałych 0,4 proc., z czego - dodał - tych ciężkich  
niepożądanych odczynów poszczepiennych było jedynie 5.

"Ta szczepionka jest szczepionką w tej chwili cały czas  
bezpieczną, nie ma żadnej rekomendacji, by wstrzymywać  
szczepienia. Polegamy tu na naszych specjalistach zarówno  
z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, GIS czy też  
Państwowego Zakładu Higieny, który na bieżąco analizują  
wszystkie NOP-y, które pojawiają się sie w Polsce oraz zgony,  
które mogą powstać w koincydencji czasowej" - mówił.

"Na dziś tak w Polsce jak i w Europie mówimy o koincydencji 
czasowej zgonu ze szczepieniem szczepionka AstraZeneca. Nie 
ma żadnego potwierdzonego zgonu po szczepieniu szczepionką 
AstraZeneca" - powtórzył.

Europejska Agencja Leków (EMA) nie znalazła jeszcze żad-
nych dowodów, że przypadki zakrzepów krwi były spowodowane  
szczepieniem preparatem AstraZeneca. EMA podkreśliła  
w zeszłym tygodniu, że dostępne dotychczas informacje  
wskazują, że liczba incydentów zakrzepowo-zatorowych u osób 
zaszczepionych nie jest wyższa niż w populacji ogólnej.

AstraZeneca broni swojej szczepionki. Firma farmaceutyczna  
nie widzi zwiększonego ryzyka zakrzepów krwi w związku ze  
szczepionką. Dokładna analiza wszystkich dostępnych danych  
dotyczących bezpieczeństwa od ponad 17 milionów osób  
zaszczepionych tym produktem w Unii Europejskiej i Wielkiej 
Brytanii nie wykazała zwiększonego ryzyka zatorowości płucnej, 
zakrzepicy żył głębokich ani spadku liczby płytek krwi.

Jak dotąd zgłoszono 15 przypadków zakrzepicy żył głębokich  
i 22 przypadki zatorowości płucnej, co jest porównywalne  
z innymi zatwierdzonymi szczepionkami przeciwko COVID-19.

EKSPERT O ASTRAZENECE. 
"JEŚLI INNI NIE CHCĄ, KUPMY, ILE SIĘ DA"

AstraZeneca. Szczepienia tej firmy zostały zawieszone  
w wielu krajach. Wirusolog prof. Włodzimierz Gut twierdzi, że  
Polska powinna skorzystać z tych okoliczności i zakupić jak  
najwięcej dawek preparatu.

AstraZeneca. Szczepienia preparatem zostały wstrzymane 
w wielu krajach Europy, a także poza nią – na to zdecydowała 
się również Tajlandia. W Polsce szczepienia brytyjsko-szwedzką  
szczepionką wciąż się odbywają, a polski rząd przekazał, że  
obecnie nie ma rekomendacji, by je zawiesić.

- Zastanawiamy się nad tym – powiedział w poniedziałek na  
antenie Radia ZET minister zdrowia Adam Niedzielski, podkre- 
ślając, że polskie władze współpracują w tej sprawie z Europejską  
Agencją Leków. - W Polsce nie ma żadnych przesłanek do  
wstrzymania szczepień – dodał.

AstraZeneca wycofana w wielu krajach. EMA zabrała głos
We wtorek Europejska Agencja ds. Produktów Leczniczych  

zorganizowała konferencję prasową, w trakcie której poinfor- 
mowała, że obecnie nie ma wskazań, by szczepienia AstraZeneką 
spowodowały zakrzepy krwi.

Jak mówiła szefowa EMA Emer Cooke, procentowo liczba  
stanów zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych ludzi nie  
wydaje się wyższa niż w całej populacji. Cooke zaznaczyła, że 
wszystkie przypadki stanów zakrzepowych po szczepieniu są  
ściśle monitorowane przez EMA, która zamierza poinformować  
o wyniku swojej badań.

- Jeśli szczepione są miliony ludzi, to jest nieuchronne, że  
pojawiają się rzadkie i poważne incydenty chorób (...) po  
szczepieniu. Naszą rolą jest, aby zapewnić, że podejrzane  
reakcje są szybko analizowane. Tak, by odpowiedzieć na pytanie,  
czy to efekt uboczny szczepionki, czy koincydencja – mówiła.

AstraZeneca wycofana z Polski? Ekspert: jeśli inni nie chcą 
kupmy tyle, ile się da

Do kwestii szczepionek firmy AstraZeneca odniósł się we wtorek 
również polski ekspert, wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jak  
twierdzi, na koncernie mści się teraz za to, że "trochę źle przekie-
rował jakiś czas temu dostawy".

- Teraz dostaje za to po łapkach. To, że jest to szczepionka 
skuteczna i bezpieczna, pokazuje przykład Wielkiej Brytanii. Tam 
zastosowano ją już masowo i wskaźniki zakażeń się znacząco 
zmniejszyły. Nie było też doniesień o zakrzepach. Oczywiście 
wszystkie takie sprawy trzeba bardzo dokładnie analizować.  
W takich przypadkach najwyżej wstrzymuje się serię produktu,  
a nie robi tak wielkie zamieszanie polityczne - brzmi ocena  
wirusologa.

- Pytanie jest takie, co my chcemy osiągnąć? Moim zdaniem  
chcemy jak najszybciej pozbyć się z Polski koronawirusa  
SARS-CoV-2 w postaci masowych zakażeń. Do tego potrzebne 
są nam szczepionki. Jeżeli więc inni nie chcą produktu tak dobrze 
sprawdzającego się w Wielkiej Brytanii – kupmy go, ile się da. Może 
się okazać, że szybko zechcą go od nas odkupować. Gdybyśmy 
mieli tej szczepionki dla wszystkich chętnych, to w miesiąc lub 
dwa byśmy znacząco opanowali epidemię – wskazywał prof. Gut.

"To nie warianty są groźne w trakcie epidemii, ale wariaci"
W jego ocenie ta szczepionka utarła także nosa "zwolennikom 

teorii wariantów odpornych na szczepionkę". 
- Przecież w Wielkiej Brytanii dominuje wariant brytyjski.  

A AstraZeneca się tam sprawdza w zapobieganiu tej chorobie.  
W ogóle w przypadku tych wariantów należy powiedzieć wprost, 
że to nie warianty są groźne w trakcie epidemii, ale wariaci –  
kontynuował ekspert.

Jego zdaniem najważniejszą przyczyną wszystkich kontrowersji, 
z jakimi mierzy się obecnie koncern AstraZeneca, to fakt, że trwa 
walka o rynek zbytu wielkich firm produkujących szczepionki.

- Włosi już niedługo będą produkowali prawie identyczną  
szczepionkę. Niemcy są na trzecim etapie testów szczepionki 
CureVac. Trzeba pamiętać, że tu gra idzie o wielkie pieniądze – 
zauważa wirusolog.

Ekspert o AstraZenece. "Jak w Polsce nie ma problemu,  
to w imię czego mamy rezygnować?"

Zapytany, czy gdyby ktoś dziś do niego zadzwonił z prośbą  
o poradę, czy jutro szczepić się AstrąZeneką, to on w razie  
wątpliwości tej osoby chętnie zdecydowałby się ją przyjąć.

- Ja jestem w grupie pomiędzy szczepionkami tej a tamtej  
firmy, więc miałbym szansę wskoczyć do kolejki. Mogę się nią 
zaszczepić nawet jutro – odparł prof. Gut. Dodał, że oczywiście 
konieczne jest stałe monitorowanie procesu szczepień. Zawsze 
jego zdaniem może istnieć jakiś czynnik, który wywołuje u danego 
promila osób reakcję nie taką, jaką się zakłada.

- To nie powód jednak do tak wielkiej awantury i takich –  
teatralnych – reakcji. Bo rozumiem, że jak gdzieś pojawia się 
problem, to się go identyfikuje. Jak w Polsce nie ma problemu  
z takimi reakcjami po tej szczepionce, to w imię czego mamy  
z niej rezygnować? W imię solidarności z innymi krajami? Ta została  
zburzona, gdy Niemcy zechcieli kupować szczepionki poza unijnym 
mechanizmem. Tu kłania się więc powiedzenie, że jeżeli "moja 
żona mnie zdradziła, to zwalnia to i mnie z wierności" – skwitował.
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WOJCIECH  MŁYNARSKI
                                                         KULTURA           KULTURA

Bard, poeta, artysta kabaretowy. Autor piosenek i librett, piosenkarz,  

kompozytor, ale też dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny. Autor 

ponad dwu tysięcy tekstów: piosenek lirycznych, ballad, "obrazków 

obyczajowych", niezrównany wykonawca swych utworów.

Jego piosenki "Światowe życie", "Och, ty w życiu", "Żorżyk  

gitarzysta basowy", "Prześliczna wiolonczelistka", "Moje serce to  

jest muzyk" nuciła cała Polska. Największą popularnością cieszył  

się "oczywiście, niewątpliwie" jego superprzebój "Jesteśmy na  

wczasach". Ale sam Młynarski powiedział "Nienawidziłem tej  

piosenki, bo gdziekolwiek się pojawiłem to musiałem ją śpiewać. 

Myślałem: Boże kochany, cokolwiek bym nie napisał, to już tego 

nie przeskoczę".

Niektóre jego utwory na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki 

rozrywkowej. Młynarski, podobnie jak Jacques Brel, był najlepszym 

interpretatorem własnych utworów.

Wojciech Młynarski urodził się 26 marca 1941 r. w Warszawie.  

W 1963 r. jako absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,  

po obronie pracy magisterskiej "O dramaturgii Witkacego" postanowił  

zostać zawodowym aktorem i piosenkarzem. Debiutował na początku  

lat 60. na scenie kabaretowej i teatralnej klubu studenckiego  

Hybrydy. Kilkakrotnie wtedy wygrał Giełdę Piosenki w Polskim Radiu.

W roku 1964 był już zdobywcą dwu głównych nagród na Festiwalu  

Piosenki Polskiej w Opolu za utwory "Z kim będzie ci tak źle jak ze 

mną" w interpretacji Kaliny Jędrusik i "Spalona ziemia". Autorem 

muzyki był kuzyn Młynarskiego - Roman Orłow.

Twórczość Młynarskiego

W 1965 - zdobył w Opolu kolejne wyróżnienia za "Polską miłość"  

i "Światowe życie". Nagrodzona w 1967 r. w Opolu piosenka  

"Jesteśmy na wczasach" z muzyką Janusza Senta przyniosła  

mu niemal natychmiastową ogromną popularność.

"Najlepiej wspominam początki festiwalu: lata 60. i 70., kiedy 

często ten festiwal wygrywałem - powiedział w jednym z wywiadów 

Młynarski - Potem miałem przerwę, ale nie zapomniałem doskonałej 

atmosfery Opola, zarówno na koncertach, jak i poza nimi. Wspólne 

biesiadowanie, pogadanki do rana, nierzadko wspólne śpiewanie".

Od połowy lat 60. Młynarski współpracował też m.in. z kabaretem  

Dudek - z którym nieodmiennie kojarzą się dwa inne wielkie przeboje  

artysty: "W Polskę idziemy" i  "W co się bawić" - oraz z kabaretem Owca.

"Jednym z moich mistrzów był Jerzy Wasowski, znany jako 

człowiek bardzo miły, a zarazem niezwykle surowy, jeśli chodzi  

o sprawy artystyczne - wspominał Młynarski. - Kiedy przynosiłem mu 

teksty, wielokrotnie je krytykował, kazał poprawiać. W ciągu 10 lat 

współpracy z nim w kabarecie Dudek nauczyłem się lapidarności". 

Podczas swojej pracy w latach 60. w telewizyjnej redakcji  

rozrywki stworzył cykl piosenek "Porady sercowe". Jedna z "porad" 

- "Polska miłość" weszła do klasyki repertuaru, zaś "Niedziela na 

Głównym", była po części inspirowana wielkim przebojem piosenki 

Gilberta Bécaud - "Dimanche a Orly".

"O prawie każdej piosence Młynarskiego można opowiedzieć 

osobną historię i prawie każda ma swój polityczny, społeczny,  

obyczajowy bądź towarzyski rodowód. W szarym okresie małej  

socjalistycznej stabilizacji lat 60, czasach kuchni bez okien,  

+margaryny zamiast masła+, gdy największym wydarzeniem  

sezonu były  bale sylwestrowe członków PZPR w salach PKiN-u,  

Młynarski  utworem +Niedziela na Głównym+ upomniał się  

o zwykłego obywatela, o jego tęsknoty za wolnym wielkim  

światem".

Po latach inna piosenka "W Polskę idziemy..." stała się niemal 

nieoficjalnym hymnem gierkowskiej prosperity. "Dramatyczna  

i pełna komizmu interpretacja Wiesława Gołasa ukazała cały dramat 

i grozę zamroczonego alkoholem narodu".

W latach 70. zaczął pisać większe formy, zwłaszcza libretta 

operowe i musicalowe: "Henryk VI na łowach", "Cień", "Awantura 

w Recco". Jest autorem przekładów piosenek z musicali "Kabaret", 

"Jesus Christ Superstar" i "Chicago".

Młynarski, twórca osobnego gatunku, nowej formy swojej  

twórczości - śpiewanych felietonów, w stanie wojennym zamilkł. 

Tylko dla własnej przyjemności tłumaczył wtedy songi Brela.

Młynarski: „Róbmy swoje”

Klimaty połowy ponurych lat 80 wyrażał słynny spektakl  

Młynarskiego "Róbmy swoje"; był on zgodny z życiową dewizą 

autora, że "w momentach trudnych trzeba pracować ze zdwojoną  

siłą". Za ten spektakl w 1985 r. otrzymał Młynarski Nagrodę  

Kultury Solidarności, którą, jak zaznaczał, bardzo sobie cenił.

Na scenie teatru Ateneum zrealizował programy autorskie  

poświęcone wybitnym wykonawcom i twórcom piosenki  

artystycznej - "Brel", "Hemar", "Ordonka" i "Wysocki". Spektakle 

te były grane w teatrze Ateneum z niezmiennym powodzeniem 

przez 10 lat.

Wojciech Młynarski, obok Jeremiego Przybory, Agnieszki  

Osieckiej, Jonasza Kofty czy Jana Wołka, stał jednym z najważ-

niejszych poetów tworzących i kultywujących formę piosenki  

poetyckiej. Perełką tego gatunku są "Truskawki w Milanówku":

W 1991 r. Młynarski napisał piosenki - kuplety polityczne do 

spektaklu "Krakowiacy i Górale" wystawianego w Teatrze Wielkim.  

Wodewil oparty na kanwie dzieła Wojciecha Bogusławskiego  

wypełniały teksty, odnoszące się do aktualnej sytuacji Polski,  

która dopiero, co wybiła się na niepodległość i przeżywała czas 

transformacji. Pisał Młynarski: "My, Polacy... Solidarni w konspi-

racji i pierwsi na szańce/ W czas pokoju wyczyniamy zawistne  

łamańce/ Nie od dzisiaj prosta z tego nauka wynika/ żeśmy  

w zgodzie, gdy wspólnego mamy przeciwnika".

W 1997 r. swój koncert jubileuszowy z okazji 35 lat pracy  

artystycznej zatytułował "Dalej robię swoje", bo czas taki, by zrozu- 

mieć - jak napisał w jednym ze swoich muzycznych felietonów -  

"Miłe Panie i Panowie bardzo mili/ pośród sądów piętrzącego 

się ogromu/ sąd przeważa takiej treści/ że my mamy szansę  

wreszcie/ żyć we wspólnym, nowym, pięknym, polskim domu".

W 2007 r. Młynarski wydał zebrane swoje utwory w książce  

"Moje ulubione drzewo, czyli Młynarski obowiązkowo". W tyn  

samym roku minister kultury i dziedzictwa narodowego odznaczył  

Młynarskiego Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Polskiej  

Gloria Artis. W Opolu w 2008 r. twórca został laureatem  

nagrody Grand Prix 45. Festiwalu Piosenki Polskiej, za całokształt 

dorobku artystycznego, i Diamentowego Mikrofonu.

W 2008 r. ukazała się jego autorska płyta "Pogadaj ze mną" 

z piosenkami skomponowanymi przez Włodzimierza Nahornego 

do niepublikowanych wcześniej wierszy Wojciecha Młynarskiego. 

Na płycie znalazło się 16 opowiastek o miłości, radości, czułości  

i potrzebie nadziei. W aranżacjach Krzysztofa Herdzina i Andrzeja 

Jagodzińskiego te monologi, wyznania, dialogi, "przekomarzanki"  

wykonane przez Agnieszkę Wilczyńską i Janusza Szroma  

z gościnnym udziałem Kayah i Zbigniewa Zamachowskiego, stały 

się piosenkami, które zostają w pamięci.

W październiku 2008 r. został uhonorowany przez Fundację  

Kultury Polskiej nagrodą Złotego Berła. Nagrodę przyznano za  

"pełną niezwykłych walorów śpiewającą twórczość, kreującą  

estetyczną i etyczną wrażliwość kilku pokoleń Polaków".

W 2011 r. Wojciech Młynarski odebrał specjalną nagrodę Złotego 

Fryderyka za całokształt twórczości.

Rok 2011 przyniósł też artyście nagrodę  Polskiej Akademii  

Fonograficznej Złotego Fryderyka. W tym samym roku otrzymał 

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Jest ojcem trojga dzieci : Agaty, Pauliny i Jana.

Artysta zmarł w środę 15 marca 2017 roku, po długiej chorobie.

Ciekawostki o Wojciechu Młynarskim

Przez niektórych autorów uznawany za najwybitniejszego twórcę 

tekstów w powojennej historii kabaretu literackiego w Polsce.

Debiutował w początku lat 60. w studenckim kabarecie klubu 

„Hybrydy”.

Był autorem przekładów piosenek musicalowych takich jak 

„Kabaret”, „Chicago” oraz, a może i przede wszystkim – „Jesus 

Christ Superstar”. Otrzymał łącznie aż 13 poważnych odznaczeń  

i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, SuperWiktora, Krzyż  

Oficerski Orgedu Odrodenia Polski, Diamentowy Mikrofon,  

muzycznego Fryderyka, czy tez Złote Berło.

Nagrał łącznie niemal dwadzieścia płyt.

Cytaty Wojciecha Młynarskiego

„Dla mnie robić swoje, to po prostu porządnie robić coś, co  

się umie. Autor satyryczny niech tworzy porządną satyrę, a nie 

komercyjną. A szewc niech robi dobre buty.”

„Do momentu transformacji wzorcem było przyzwoite zacho-

wanie. Było wiadomo, że się jest przeciwko bezprawiu, totalitary-

zmowi, cenzurze. Po upadku komunizmu trzeba się deklarować 

precyzyjniej.”

„Gombrowicz, który jest dla mnie ideałem ostrego pisania,  

twierdził w „Dziennikach”, że literatura jest damą surowych  

obyczajów i nie lubi, jak jej się zagląda pod spódnicę. Pisarz  

powinien być dotkliwy. Stąd moja krytyczna ocena tego, co się  

dziś nazywa satyrą. To nie jest satyra robiona z przesłaniem,  

żeby coś zmienić, tylko po to, żeby dostać brawa i zainkasować  

pieniądze. Ale mam też faworytów: łodzianina Andrzeja  

Poniedzielskiego i Artura Andrusa.”
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WIELKANOC SPĘDZIMY W DOMACH? 
JEST KOMENTARZ DWORCZYKA

Chcielibyśmy, aby obostrzenia w Święta Wielkanocne były  

jak najmniej dotkliwe, ale przede wszystkim musimy pamiętać  

o zdrowiu i bezpieczeństwie Polaków - mówił w poniedziałek szef 

KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Zapytany w TVP1 o kolejne obostrzenia w kontekście zbliża- 

jących się Świąt Wielkanocnych, Dworczyk podkreślił, że takie decyzje  

są podejmowane zawsze w dialogu z ekspertami, z lekarzami.

Lockdown na święta?

- Dzisiaj jest na pewno za wcześnie, żeby mówić o tym, jak 

będą wyglądały Święta Wielkanocne. Chcielibyśmy oczywiście, 

żeby te przepisy były jak najmniej dotkliwe, ale przede wszystkim  

musimy pamiętać o zdrowiu i bezpieczeństwie Polaków -  

powiedział Dworczyk.

Zaznaczył, że "to, jak będą wyglądały święta, zależy trochę od 

nas". - Jeżeli będziemy przestrzegali tej dyscypliny i przepisów  

obowiązujących, jest szansa, że zachorowań będzie mniej,  

a wtedy nie będą potrzebne żadne dodatkowe, restrykcyjne  

przepisy - podkreślił szef KPRM.

Wielkanoc w domach?

Wcześniej Adam Niedzielski prognozował na antenie RMF FM,  

że szczyt zachorowań nastąpi pod koniec marca.

Niedzielski był również pytany, co w przypadku, gdy przez  

cały marzec liczba zakażeń korona-wirusem będzie wzrastać.

- W takiej sytuacji będziemy musieli rozważyć scenariusz,  

w którym Wielkanoc będziemy musieli spędzić w domu - powiedział 

minister zdrowia.

WIELKANOC 2021 – ILE POLACY  
WYDADZĄ NA NAJBLIŻSZE ŚWIĘTA?

Wielkanoc kojarzy się z wiosennym, radosnym czasem – jednak  

przedświąteczne wydatki często nie pozwalają na beztroskę.  

Polacy z roku na rok przeznaczają na przygotowanie Wielkanocy 

coraz większe sumy. Przeczytaj, ile wydajemy na święta!

Wielkanoc – ile kosztuje przygotowanie świąt?

Chociaż święta wielkanocne nie kojarzą się zwykle z tak dużymi 

kosztami jak Boże Narodzenie, Polacy z każdym rokiem wydają na 

ich organizację nieco więcej. Pokazują to sondaże z poprzednich  

lat. W 2019 roku przeciętny Polak chciał na ten cel przeznaczyć 

563 złote. To o 43 złote więcej niż w 2018 roku i o 140 złotych 

więcej niż 2 lata wcześniej.

W tym okresie zwiększyła się też liczba osób, które planowały  

przeznaczyć na organizację świąt wielkanocnych od 500 do  

nawet 800 złotych. W 2019 takie wydatki planował co piąty  

respondent. Coraz mniej osób deklarowało też, że ich budżet na 

ten cel jest mniejszy, od 100 do maksymalnie 300 złotych.

Chociaż zwyczaj dawania prezentów na Wielkanoc jeszcze nie  

do końca przyjął się w naszym kraju, rodziny z dziećmi i tak muszą 

liczyć się z większymi wydatkami. W 2019 roku planowały przez- 

naczyć na święta więcej niż przeciętny Polak – średnio 615 złotych.

Wielkanoc 2021 – ile wydadzą Polacy w tym roku?

Jakich wydatków na Wielkanoc mogą spodziewać się Polacy  

w tym roku? Niestety, organizacja świąt może tym razem kosztować  

nieco więcej niż zwykle. Podczas wielkanocnych zakupów  

odczujemy skutki rosnącej inflacji , która – zgodnie z prognozami 

NBP – wyniesie w 2021 roku 3,3 procent.

Jak zapowiadają specjaliści, różnicę zauważymy szczególnie 

w cenach produktów spożywczych. Warto się na to przygotować, 

wybierając się na przedświąteczne zakupy. Wyraźnie droższe  

w porównaniu z poprzednim rokiem będą napoje słodzone,  

wieprzowina, a także przetwory mleczne i wypieki.

Wydatki na Wielkanoc – na co przeznaczamy pieniądze?

Organizacja rodzinnych świąt może okazać się dotkliwa dla 

portfela. Szczególnie kosztowne bywają słodycze, ciasta, wędliny 

i kiełbasy – zwłaszcza jeśli zależy Ci na wysokiej jakości, a nie 

masz czasu na ich samodzielne przygotowanie.

Wielkanocne wydatki to nie tylko produkty spożywcze  

i składniki potrzebne do przyrządzenia tradycyjnych dań. Na  

co jeszcze przeznaczamy pieniądze? Sporym obciążeniem  

dla świątecznego budżetu bywają artykuły dekoracyjne – od  

nowego obrusu i okolicznościowych serwetek, przez kolorowe 

wianki i stroiki, po świeże tulipany. Wielkanoc to też dla wielu  

osób dobra okazja, by uzupełnić garderobę o wiosenne ubrania.

Wielkanoc z głową – jak nie przesadzić ze świątecznymi  

wydatkami?

Zanim ruszysz na przedświąteczne zakupy, przygotuj listę 

– dzięki temu unikniesz kupienia niepotrzebnych produktów.  

Zaplanuj, w których sklepach znajdziesz wypisane składniki  

w przystępnych cenach.

Postaraj się zaopatrzyć we wszystkie potrzebne produkty  

w ramach jednego wyjazdu na zakupy. Zaoszczędzisz nie tylko 

czas, ale i paliwo. Pomyśl, ile osób będziesz gościć, i realistycznie  

oszacuj ilość przyrządzanego jedzenia. Nie wyrzucaj – jeśli  

część potraw zostanie nienaruszona, sprawdź, gdzie w Twojej 

okolicy można oddać osobom potrzebującym nadmiar świą- 

tecznych smakołyków.

Organizacja świąt wielkanocnych to cykliczny wydatek, który 

możesz zaplanować z wyprzedzeniem. Załóż i odkładaj drobne 

sumy na ten cel przez cały rok, tak by wiosną bezstresowo cieszyć 

się przygotowaniami do Wielkanocy.

Powstrzymaj się przed zbędnymi wydatkami na dekoracje  

wielkanocne. Wykonaj ozdoby ręcznie z produktów, które 

masz już w domu, i nie obawiaj się wykorzystać ich ponownie  

w przyszłym roku!

Święta wielkanocne to dla wielu osób spory wydatek – Polacy  

wydają na nie co roku średnio kilkaset złotych. Dodatkowo wzrost  

cen żywności sprawia, że przygotowanie świąt wielkanocnych  

jest coraz droższe. Żeby móc cieszyć się czasem spędzonym  

z najbliższymi bez obaw o finanse, warto regularnie odkładać drobne 

kwoty – dzięki temu Wielkanoc nie będzie tak obciążająca dla portfela.

LOCKDOWN A WIELKANOC. 
GDZIE POLACY JADĄ NA ŚWIĘTA?

Zbliża się Wielkanoc 2021. To będą kolejne święta, w których 

powinniśmy dochować dystansu społecznego, nie gromadzić się 

w dużych skupiskach, generalnie unikać rodzinnych uroczystości. 

Polacy jednak chętnie na święta wyjeżdżają na urlop, a my znamy 

kierunki tych podróży.

- Święta wielkanocne to dla Polaków nie tylko okazja do  

spotkania z bliskimi, ale także szansa na zaplanowanie wyjazdu.  

Turyści chętnie korzystają z otwartych hoteli i miejsc nocle- 

gowych, rezerwując wielkanocne terminy - mówi Kamila  

Miciuła.

Jak dodaje, w tej chwili wielkanocne wyjazdy cieszą się  

nawet większym zainteresowaniem niż długi weekend  

w czerwcu. Wpływa na to również fakt, że Polacy mają  

tendencję do rezerwowania noclegów w ostatniej chwili,  

czasami decyzje o spędzeniu świąt poza domem zapadają  

z dnia na dzień.

- Polacy planują rodzinne wyjazdy, chcą spokojnie wypocząć, 

zmienić otoczenie i oderwać się od codzienności. W tej chwili 

najpopularniejszymi miejscowościami są Zakopane, Karpacz  

i Szklarska Poręba - mówi Miciuła.

Powyższe miejscowości są wśród najbardziej popularnych  

na Wielkanoc, na co wpływ ma chociażby to, że mają status  

kurortów narciarskich. Przy rezerwacji na pewno sporo osób ma  

w tyle głowy, że na początku kwietnia jest jeszcze szansa na  

szybki wypad na stok.

Jak wynika z danych Nocowanie.pl, na kolejnych miejscach są: 

Szczyrk, Kudowa-Zdrój, Wisła, Murzasichle, Świeradów-Zdrój oraz 

Szczawnica. To właśnie tam może pojawić się najwięcej wczaso-

wiczów, co warto wziąć pod uwagę, planując świąteczny wypad 

za miasto.

Na liście popularnych miejsc pojawia się również Kołobrzeg. 

Miasto w woj. zachodniopomorskim zajmuje wysoką, bo czwartą  

lokatę, wśród miejsc, w których rezerwowane są noclegi na  

Wielkanoc.

Choć rząd nie wydał jednoznacznych wytycznych do świąt 

Wielkanocy to zaleca Polakom pozostanie w domach, w wąskim 

rodzinnym gronie. Jednak branża hotelarska kusi bogatą ofertą.

W niej są m.in. świąteczne śniadania, wspólne malowanie jaj 

i dekorowanie babek, kuligi, tańce, sauny i baseny czy ogniska. 

Hotele przypominają, że honorują bon turystyczny.
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Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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