
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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AIR TICKETS

PA R C E L S

UNIVERSAL
Travel Services

20 years of excellent service

SENDING PARCELS ON TUESDAYS AND THURSDAYS

Пн.-пт. 9am - 7pm / Сб. 9am - 3pm

215-725-0377
Anna YAWORSKY

8300 Bustleton Ave, 
Philadelphia, PA 19152

Ukraine
Moldova
Georgia ($2,79 p)

 POWER OF ATTORNEY, APOSTILLE
 GUEST INVITATIONS
 TRANSLATION AND COMPILATION OF DOCUMENTS

Russia ($1,89 p)
Belarus
Lithuania

Latvia
Estonia
Poland

Slovakia
Czech Republic
Uzbekistan ($2,79 p)

Armenia
Azerbaijan
Kyrgyzstan

Electronic support • We take  parcels from home • All parcels are insured

The lowest prices

NOTARY SERVICES

CONSULAR SERVICES PHOTO CALLING
CARDS• PASSPORTS • VISAS
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OGŁOSZENIA                                                                   
SZUKASZ PRACY                                                      

FIRMA BUDOWLANA POSZUKUJE
 BRYGADY DO INSTALACJI 

OKIEN I SIDING
Wymagane doświadczenie i ubezpieczenie. 
Telefon: 267-237-7210; 609-374-1757


Przywoze i zawoze z lotnisk:

Nowy Jork, JFK, NEW ARK, 
FILADELFIA.

Duze doświadczenie zawodowe  
w Ameryce. 

Tel: 267-808-4226, Roman


POTRZEBNI MECHANICY 
DO NAPRAWY PRZYCZEP 

TOWAROWYCH
Dobrze widziane swoje narzędzia  

i doświadczenie zawodowe. 
Telefon: 267-632-4476


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


PILNIE SPRZEDAM MANHATTAN 

BAGEL SHOP (ŚNIADANIE 
I OBIAD),W REJONIE 

WARMINSTER, PA 
DŁUGOETNI UGRUNTOWANY 

BIZNES. CENA DO UZGODNIENIA
PO WIECEJ INFORMACJI, 

ZADZWOŃ: 
215-962-0873 RUSLAN


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 $1600-$1900 USD 
TYGODNIOWO PLUS 

  PLATNE WAKACJE LUB OPŁATA 
ZA MILE WYNOSI  $ 2000 USD 

TYGODNIOWO.
 WYMAGANE DOŚWIADCZENIE 

ZAWODOWE, ORAZ 
T-ENDORSEMENT 

(PODWÓJNY-TRIPLE). STUDENCI 
MILE WIDZIANI! TELEFON:

  917-340-5503, 
 718-404-7353


FIRMA SPEDYCYJNA 

W NEW JERSEY 
POSZUKUJE  PRACOWNICOW 

DO PRACY BIUROWEJ
ZAPEWNIA WYSOKIE  

WYNAGRODZENIE
TELEFON: 501-249-2766
                212-495-9484


DUZY ZAKLAD SAMOCHODOWY 
Z DUZA PRAKTYKA W BIZNISIE 

W CENTRUM NORTHEAST 
PHILADELPHIA POSZUKUJE 

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 
Pozadane doswiadczenie zawodowe oraz 

posiadanie swoich narzedzi 
Odpowiednio duze wynagrodzenie w 

zaleznosci od posiadanych kwalifikacji.
Zostaw wiadomosc:

215-677-3300 Alexander
215-989-2864 Ewgienij


PROFESJONALNE USLUGI W 

ZAKRESIE PRAC MALARSKICH.
POWER WASH : DOMY, DEKI, 

SCIEZKI
Telefon: 267-367-2243


POTRZEBNI PRACOWNICY DO 

WYKONYWANIA PRAC PRZY SIDING.
Dobre warunki pracy i placy

Telefon: 267-970-5510

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

 Wypełnij FORMULARZ KLASYFIKOWANY
i prześlij faksem do redakcji: 267-684-6338.

 Wyślij tekst reklamy do wiadomości e-mail:
NewspaperBusinessAndMarket@gmail.com

Zostaw swój numer telefonu kontaktowego.
 NASZE CENY 

za publikowanie reklamy w trzech strefach:
Filadelfia - Nowy Jork - New Jersey:

1 tydzień - 10 USD; 2 tygodnie - 25 USD; 4 tygodnie - 40 USD.
Ramka wynosi 10 USD; obraz jest 5 dolarów bez względu na ramy zasowe.

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:

  Gazeta "Business & Market" ma prawo do edycji reklamy. BEZ ZWROTU.
 Sprawdź  status swojej reklamy I zadzwoń po zmiany przed następnym wydaniem  

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


FIRMA SPEDYCYJNA: YORK SNACK FOOD 
DISTRIBUTION POSZUKUJE PRACOWNIKA 

DO MAGAZYNU.
PONIEDZIALEK - PIATEK (6 AM- 2 PM)

Dobre warunki pracy i placy
Wliczone swieta  i ubezpieczenie medyczne.

PERSPEKTYWA PRACY JAKO  
SALES MAN Z KOMUNIKATYWNYM 

JEZYKIEM ANGIELSKIM.
Wymagany legalny status prawny.
Wysokie wynagrodzenie w formie 

czekowej.
Telefon: 267-259-3904 LUB 215-765-5360

 ZATRUDNIE PRACOWNIKA  
Z DOSWIADCZENIEM DO PRACY 

PRZY UKŁADANIU PŁYTEK 
CERAMICZNYCH O DOWOLNEJ 

ZŁOŻONOŚCI
 I DEKORACJI WNĘTRZ
 Telefon: 267-240-0801
            267-290-8670


Potrzebna kobieta do  

  sprzatania (domy , biura).
GWARANTUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY 

I TERMINOWA WYPLATE PIENIEDZY
Telefon: 267-209-0873


Do magazynu w Huntingdon Valley  

POTRZEBNI PRACOWNICY DO
DO SORTOWANIA I PAKOWANIA 

PACZEK.
DOBRE WARUNKI PRACY, OBOWIAZKOWY 

UREGULOWANY STATUS PRAWNY 
WYNAGRODZENIE  FORMIE CZEKOWEJ

Tel: 215-499-6980


HANDYMAN REMODEL, INC.
  WYKONUJĘ WSZELKIEGO RODZAJU 
WYSOKIEJ JAKOSCI PRACE WNĘTRZ, 

REMONTOWE I BUDOWLANE.
PRZYSTĘPNE CENY

Telefon: 215-399-7248


FOOD DISTRIBUTOR - POSZUKUJE 
PROCOWNIKOW DO ROZWOZENIA 

TOWAROW ORAZ PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PARTTIME

WYMAGANY : CZYSTY DRIVER RECORD
MINIMALNA ZNAJOMOSC JEZYKA 

ANGIELSKIEGO
PO WIECEJ INFORMACJI PROSZE DZWONIC: 

267-666-7936


 DO WYNAJECIA : UMEBLOWANY TWIN RANCH 
W OKOLICACH BELL`S MARKET.

3 SYPIALNIE, 2.5 LAZIENKI, WSZYSTKIE 
URZADZENIA,PARKIET, WYKONCZONA PIWNICA, 

CENTRALNA KLIMATYZACJA, GARAZ
BLISKO DO KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ I SKLEPOW.

Telefon:267-259-1881


POSZUKUJE DOMU TYPU  DUPLEX DO SPRZEDAZY.
W KROTKIM CZASIE DOKONUJE ZAKUPU.

PO WIECEJ INFORMACJI PROSZE DZWONIC
Telefon: 215-601-9520


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIEGOWEGO ZE 

ZNAJOMOSCIA JEZYKA ANGIELSKIEGO.
DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

PO WIECEJ INFORMACJI PROSZE DZWONIC
Telefon: 267-241-0794


POTRZEBNY KIEROWCY  W CARGO VAN

NA DŁUGIE PODRÓŻE ODLEGŁOŚCI
W AMERYCE I KANADZIE

Wymagany status prawny  
i licencja kierowcy

         Dodatkowe informacje przez telefon:
267-707-7788


KOMPANIA PRODUKUJACA ZYWNOSC POSZUKUJE 

PRACOWNIKOW DO PRACY NA PELNY ETAT.
WYMAGANY  LEGALNY STATUS PRAWNY

DOBRE WARUNKI PRACY 
WYNAGRODZENIE NA START $10.

Telefon: 267-423-9694


SPRZEDAM SAMOCHOD:  HONDA CIVIC 2015 R.
BARDZO DOBRY STAN, PRZEBIEG 5610 MIL

SEDAN, 4 CYLINDRY, SREBRNY KOLOR
CENA: $14000

Telefon: 856-2468634 ( od 10 AM do 11 PM)
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BŁASZCZAK OBIECYWAŁ KUPIĆ  
DUŻO I KIEPSKO WYSZŁO 

 MILIARDY RATOWANO PRZYŚPIESZONYMI 
PRZELEWAMI DO USA

Do wydania na nowe uzbrojenie MON miało w 
ubiegłym roku 12 miliardów złotych. Obiecywano 
szereg istotnych umów. Faktycznie była tylko jedna 
duża, na zakup amerykańskich patriotów. Pozosta-
łych podpisano tak mało, że trzeba było awaryjnie 
przelać przed terminem znacznie większe kwoty do 
USA, aby pieniądze nie przepadły z końcem roku.
Zastój widać wyraźnie po tym, jak MON chwali się 
swoimi osiągnięciami. W ostatnich dniach 2017 roku 
ówczesny minister Antoni Macierewicz zorganizował 
specjalną konferencję prasową i brylował w mediach 
opowiadając o tym, jak jego zdaniem skutecznie mo-
dernizuje wojsko. Za podsumowanie 2018 roku po-
służył natomiast wpis na stronie internetowej MON. 
- W kontekście ubiegłego roku poza tym co się udało 
i czym się chwali MON, należy także mówić o tym 
co się nie udało, a tu lista jest dość długa - stwierdza 
Tomasz Dmitruk, dziennikarz miesięcznika "Nowa 
Technika Wojskowa".
Największym nieobecnym jest umowa dotycząca za-
kupu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu o nazwie 
Homar. Ten program zbrojeniowy jest od lat formal-
nie priorytetem, ale pomimo tego idzie powoli. Latem 
ubiegłego roku ogłoszono, że Błaszczak zdecydo-
wał o anulowaniu dotychczasowych prac i negocjacji 
polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego z 
amerykańskim. Proces miał się zacząć od nowa w 
ramach bezpośrednich negocjacji z rządem USA. 
Deklarowano, że będzie szybciej i lepiej. W paź-
dzierniku wysłano Amerykanom formalne zapytanie 
o nowy sprzęt. Błaszczak deklarował wówczas, że 
program Homar "wchodzi w fazę realizacji". Umowy 
jednak jak nie było, tak nie ma, choć przedstawiciel 
MON deklarował jej podpisanie do końca 2018 roku.
Nie doszło też do podpisania wyczekiwanej i zapo-
wiadanej od lat umowy na ważny system dowodzenia 
Rosomak BMS. Jeszcze na początku 2018 wicemi-
nister MON Wojciech Skurkiewicz zapowiadał jej za-
warcie w "I kwartale" roku. Kilka miesięcy wcześniej 
przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapew-
niali dziennikarzy, że system właściwie jest gotowy 

i czeka na finalne sprawdziany oraz akceptację woj-
ska. Minął jednak ponad rok, a umowy nadal nie ma. 
Nie doszło również do finału przypominającej już 

telenowelę historii zakupu nowych śmigłowców dla 
wojska. Choć program skurczył się na przestrzeni 
trzech lat rządów PiS z 50 maszyn na cztery i pada-
ły w jego sprawie różne deklaracje, to umowy nadal 
brak. Choć w czerwcu MON w komunikacie zapew-
niało, że zostanie podpisana do końca 2018 roku.
Nie skończył się również kolejny serial pod tytu-
łem Mustang. Chodzi o zakup samochodów tere-
nowych, mających zastąpić w wojsku wysłużone 
Honkery. Dwukrotnie przetarg anulowano, ponie-
waż potencjalni dostawcy chcieli znacznie więcej 
pieniędzy niż gotowe było wydać wojsko. Latem 
2018 roku rozpisano trzeci przetarg z obniżony-
mi wymaganiami, zakładający dostawy od 2019 
roku. Na razie nie udało się jednak go sfinalizować. 
Nadal trwa jeszcze jeden tasiemiec pod tytułem mo-
dernizacja czołgów rodziny T-72. Ponieważ w naj-
bliższych latach nie ma szans na zakupy nowych 
maszyn tego rodzaju, MON zdecydował o ograni-
czonym ulepszeniu posiadanych licznych wozów 
pochodzenia radzieckiego. Ogólna koncepcja jest 
określana przez ekspertów jako słuszna. W lipcu 
wiceminister Sebastian Chwałek wprost zadeklaro-
wał, że modernizacji zostanie poddane 318 czołgów. 
Umowy jednak do dzisiaj nie ma. Sprawa rozbija się 
już od lat o detale i pieniądze. Wojsko chciałoby wię-
cej za mniej, niż chce i może zaoferować przemysł. 

Nie ma też umów na nowe okręty, choć na ten rok 
zapowiadano tą na nowy okręt zaopatrzeniowy o 
kryptonimie Supply oraz na modernizację małych 
okrętów rakietowych Orkan. 
Nie doszło też do nie będącego w żadnych długofa-
lowych planach zakupu dwóch używanych austra-
lijskich fregat Adelaide. W zamyśle autorów pomy-
słu ich sprowadzenia w MON i prezydenckim BBN, 
miały one stanowić tymczasowe rozwiązanie wobec 
problemów z modernizacją floty. Silny odpór temu 
projektowi dał jednak polski przemysł, który liczy na 
przynajmniej częściową budowę podobnych okrętów 
w kraju. W końcu wygrał i fregat na razie nie będzie. 
Nie doszło też do zapowiadanego podpisania umowy 
na dostawy nowych polskich radarów Bystra. Przeszły 
formalne badania i są gotowe do produkcji seryjnej. 
Nie zdołano jednak dotychczas podpisać kontraktu. 
Nie doszło też do zapowiadanego podpisania umów 
z polskim przemysłem w ramach programu Wisła. 
Między innymi na ciężarówki firmy Jelcz, na których 
mają zostać zainstalowane wyrzutnie amerykań-
skich rakiet patriot. Jeszcze w 2018 roku miano ich 
zawrzeć pięć o wartości 700 mln złotych, ale nic z 
tego nie wyszło.

 
OD DZIŚ NA MAPIE POLSKI  
JEST 10 NOWYCH MIAST

 OBECNIE W KRAJU JEST ICH 940
Od dziś na mapie Polski jest 10 nowych miast. 
Wszystkie nowe ośrodki miejskie miały już ten sta-
tus w przeszłości.
Na liście nowych miast znajdują się Koszy-
ce w województwie małopolskim, Lubowidz 
w województwie mazowieckim, Nowa Słupia, 
Pierzchnica, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśni-
ca, Opatowiec i Pacanów w Świętokrzyskiem 
oraz Wielbark w Warmińsko-Mazurskiem. Jak 
wynika z rozporządzania szefa MSWiA, w więk-
szości są to miejscowości, które utraciły prawa 
miejskie wskutek represji carskich po powstaniu 
styczniowym. Wyjątkiem jest Lubowidz. Miejsco-
wość straciła prawa miejskie po wojnach szwedz-
kich. Drugim ośrodkiem jest z kolei Wielbark, któ-
ry posiadał prawa miejskie w latach 1723–1946. 
Obecnie jest w Polsce 940 miast. To 302 gminy 
miejskie oraz 638 miast położonych w gminach 
miejsko-wiejskich.
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   ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE POLSKI ŚWIĘTY I MĘCZENNIK

Maksymilian Maria Kolbe, a właściwie 
Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 
1894r. w Zduńskiej Woli koło Łodzi. Był 
dzieckiem Juliusza Kolbe i Marianny 
Dąbrowskiej. Ochrzczony został w dniu 
narodzin w parafii pod wezwaniem 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny. Miał dwoje rodzeństwa. 
Starszego brata Franciszka i mło-
dszego Józefa. Był wychowywany w 
duchu miłości do Matki Boskiej oraz 
szacunku do ojczyzny.
W wieku lat 12 miał widzenie – ukazała 
mu się Najświętsza Maryja Panna, w 
kościele parafialnym w Pabianicach w 
1906 roku. Widzenie to było tak realne, 
że określiło młodego Maksymiliana. 
Według jego relacji, Matka Boska 
trzymała w rękach dwie korony: 
czerwoną, na znak męczeństwa i 
białą, czyli oznakę czystości. Był 
to moment przełomowy, za sprawą 
którego ze swoim starszym bratem 
postanowili wstąpić do zakonu. To 
jednak nie było łatwe, ponieważ 
musieli się przedrzeć przez granice z 
zaboru rosyjskiego do austriackiego do 
Lwowa. Ale tak też uczynili, wstępując 
do małego seminarium franciszkanów 
konwentualnych. Trzy lata później w 
ich ślady poszedł jego młodszy brat.
Lwów był dla Maksymiliana sym-
boliczny, bowiem utrzymywał mu 
w pamięci fakt, gdy król Polski Jan 
Kazimierz ogłosił św. Marię Królową 
Polski i złożył w 1656 roku odpowiednie 
ślubowanie. Idąc w ślady króla, 
postanowił przed tym samym obrazem 
poświęcić się św. Marii. Obiecał jej w 
duchu, że podejmie dla niej walkę. 
Rozróżniał jednak możliwości, jakie 

dawała każda z rodzajów walk o 
ojczyznę, aby w końcu dojść do 
wniosku, że walka zbrojna koliduje 
z walką duchową. W związku z tym, 
pośród wielu dylematów, postanowił 
wybrać walkę zbrojną i rezygnować 
z kapłaństwa. Tymczasem był to 
czas, w którym w Austrii zawiązywały 
się organizacje wojskowe. Jednak 
znów wydarzyło się coś, co zmieniło 
decyzję, bowiem kiedy z bratem byli 
już zdecydowani, ponownie odwiedziła 
Kolbego Najświętsza Panienka i 
odwiodła od tej myśli. Tak oto wstąpił 
do nowicjatu w roku 1910. Rok później 
złożył śluby czasowe, a to w związku 
z ukończeniem klasy ósmej małego 
seminarium gimnazjalnego.
Był zdolny, więc pokierowano go 
zgodnie z jego talentami. Wyruszył na 
studia do Rzymu, gdzie zamieszkał. 
Dowiódł tam jeszcze raz swych 
talentów, kończąc doktoratem studia 
filozoficzne i teologiczne. Uroczystą 
profesję Kolbe złożył 11 listopada 
1914 roku, na której przyjął sobie imię 
Maria. Święcenia kapłańskie natomiast 
przyjął 28 kwietnia 1918 roku, czyli w 
czasie gdy Polska powracała do swojej 
geopolitycznej obecności. W roku 1919 
zdecydował się wrócić do kraju – do 
Polski wolnej, w duchu przysięgając 
sobie by dołożyć wszelkich starań do 
powierzenia ojczyzny Niepokalanej. 
W trudzie nie ustawał i po przybyciu 
rozpoczął pracę werbunkową. W ten 
sposób w roku 1922 pojawił się pierwszy 
numer „Rycerza Niepokalanej”. Dru-
karnia odnalazła swe miejsce w 
Grodnie, ciesząc go również pod 
względem ilości ochotników, ponieważ 

pismo wychodząc w nakładzie  
70000 egzemplarzy tworzyło akcję 
werbunkową na szeroką skalę, tak 
szeroką, że w 1927 roku ilość członków 
wzrosła do 126 000.
Rok 1927 przyniósł założenie przez 
Kolbego sprawy dlań zasadniczej i 
wiążącej jego największe nadzieje, oto 
powstał wówczas jego Niepokalanów. 
W dniu wybuchu II wojny, czyli w 
1939 roku, klasztor w Niepokalanowie 
obsadzało aż 13 regularnych ojców, 
18 kleryków nowicjuszów, 527 braci 
profesorów, 82 kandydatów na braci i 
122 chłopców w małym seminarium. 
Nakład „Rycerza Niepokalanej” 
osiągał wówczas zawrotną ilość  
750000 egzemplarzy. Nie był to jednak 
jedyny sukces Kolbego na tym polu. 
Aby dotrzeć jeszcze szerzej z głosem 
bożym, w roku 1938 powstała specjalna 
jego radiostacja, której głosu nie dawał 
rady ośmieszyć żaden dziennikarz, 
mimo że w pewnych kręgach starano 
się skutecznie atakować głoszone 
słowo.
Niestety nadszedł wrzesień roku 
1939, a już 19 września Niemcy 
przystąpili do skutecznej likwidacji jego 
Niepokalanowa. Niemcy przeprowadzili 
szybkie aresztowanie Kolbego i 
jego braci, umieszczając wszystkich 
w obozie w Amtlitz, by następnie 
przerzucić ich do Ostaszewa.
Gdy zwolniono Kolbego z obozu  
8 grudnia, ten natychmiast powrócił do 
Niepokalanowa. Natychmiast przystąpił 
do niezbędnej pracy, a jej owocami 
było przygotowywanie 3000 miejsc dla 
osób wysiedlonych z Pomorskiego. 
Najświętszy Sakrament uczynił centrum 
koncentracji – zaprowadził tam bowiem 
jego nieustanną adorację, ale i nie 
tylko to było sukcesem w tym trudnym 
czasie. Kolbe dołożył starań również 
w dziedzinie dnia powszedniego, a to 
otwierając warsztaty naprawy rowerów, 
czy zegarków, dział sanitarny oraz 
wystawił kuźnie i blacharnie. Tego było 
już dla Niemców za wiele, więc 17 lutego 
1941 roku został aresztowany przez 
gestapo, które zabrało go na Pawiak do 
Warszawy, a następnie przewieziono 
go do Oświęcimia. Tam też wkrótce 
zmarł na skutek poświęcenia, jakie 
powziął na rzecz jednego z więźniów, 
za którego zdecydował się odbyć karę 
karceru. Miał wówczas 47 lat. Został 

kanonizowany w 1982 roku przez Jana 
Pawła II.
Biografia Maksymiliana Kolbego sa-
ma domaga się lektury, więc warto 
zapoznać się z pozycją „Święty 
Maksymilian Maria Kolbe” autorstwa 
Anny Paterek, oraz „Maksymilian 
Kolbe Kapłan, dziennikarz, męczennik” 
Philippe Maxence.

Ciekawostki o św. Maksymilianie 
Kolbe
1. Był założycielem pierwszego w 
Polsce radia katolickiego.
2. Jego przeciwnicy widzieli w nim 
również antysemitę.
3. Kościół uznał go w roku 1971 
pierwszym polskim męczennikiem 
czasów hitleryzmu.
4. Podczas jednego z widzeń przystał 
na propozycję św. Marii, by złożyć z 
siebie ofiarę za wiarę.
5. Studiował filozofię w Rzymie na 
Uniwersytecie Gregorianum, uzyskując 
tytuł doktora tej dziedziny. Również w 
Rzymie odprawił on swoją pierwszą 
mszę świętą.
6. Wydawał miesięcznik katolicki 
“Rycerz Niepokalanej”, który to 
spotykał się w międzywojniu z ostrą 
krytyką polityczną.
7.   Po dwóch tygodniach głodowania 
w karcerze oświęcimskim, Maksymilian 
Maria Kolbe zmarł. Został dobity 
zastrzykiem z fenolu.

Cytaty św. Maksymiliana Kolbe
“Co chwila bądź lepszy. Teraz czas 
drogi.”

“Czerwona masoneria zacieśnia się 
do niewielkiej liczby osób, przeważnie 
Żydów, którzy w pełni świadomi swych 
celów kierują całą liczną rzeszą mniej 
więcej „oświeconych” w sprawach 
organizacji masonów. Głowa ta jest 
nieznana i działa zawsze w ukryciu, 
by uniemożliwić przeciwdziałanie. 
Oni to układają plany roboty. Z ich 
warsztatu wyszła rewolucja fran-
cuska, szereg rewolucji od 1789 do 
1815 roku, a także… wojna światowa. 
Wedle ich wskazania pracował Voltaire, 
d’Alembert, Rousseau, Diderot, 
Choiseul, Pombal, Aranda, Tanucci, 
Hangwitz, Byron, Mazzini, Palmerston, 
Garibaldi i inni. Nazwisk obecnych 
członków nie znamy, ale na pewno do 
masonerii należy u nas Piłsudski.”

 HISTORIA
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Czesław Niemen był jednym z naj-
popularniejszych, najbardziej rozpozna-
walnych, a jednocześnie najbardziej ory-
ginalnych i wpływowych twórców polskiej 
muzyki popularnej XX wieku. Zaczynając 
od prostych piosenek w stylu pop, szyb-
ko zwrócił się w kierunku rozbudowanych 
kompozycji wykorzystujących elementy 
jazzu i muzyki awangardowej. Chary-
zmatyczny wokalista obdarzony wyjątko-
wym głosem, był także jednym z pier-
wszych w Polsce muzyków wykorzystu-
jących na dużą skalę instrumenty elektro-
niczne.

Urodził się jako Czesław Juliusz 
Wydrzycki 16 lutego 1939 w Starych Wasi-
liszkach k. Nowogródka, na ziemiach 
leżących wtedy na terytorium Polski. Jako 
dziecko śpiewał w kościelnym chórze, 
uczęszczał też do szkoły muzycznej w 
pobliskim Grodnie. Po przesiedleniu w 
latach 50. rodziny Wydrzyckich w granice 
powojennej Polski, rozpoczął naukę w 
średniej szkole muzycznej w Gdańsku, 
jednocześnie występując w studenck-
ich kabaretach i klubach, wykonując po-
pularne przeboje przy akompaniamencie 
akustycznej gitary.

W 1962 roku, po wyróżnieniu na Fes-
tiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, 
odbył pierwszą trasę koncertową po 
Polsce z zespołem Czerwono-Czarni. 
Jesienią tego roku zaczął także używać 
artystycznego pseudonimu - z czasem 
ofi cjalnie przyjmując nazwisko Niemen.

W końcu 1962 roku na blisko trzy lata 
związał się z popularną grupą Niebiesko-
Czarni. Zespół koncertował intensywnie 
nie tylko w kraju, ale także na Węgrzech, 
w Jugosławii i Francji, gdzie w grudniu 
1963 wystąpił m.in. w słynnej paryskiej 

sali koncertowej Olympia. W styczniu 
1964 roku otwierał warszawskie koncerty 
Marleny Dietrich, która niebawem nagrała 
własną wersję utworu Niemena "Czy mnie 
jeszcze pamiętasz?".

Po rozstaniu z Niebiesko-Czarnymi, od 
sierpnia 1966 współpracował z formacją 
Akwarele. Po pierwszej trasie koncer-
towej, w kwietniu 1967 nagrał materiał na 
płytę "Dziwny jest ten świat". Nagrodzony 
na festiwalu w Opolu utwór tytułowy stał 
się jednym z największych polskich prze-
bojów lat 60.

Po koncertach w Polsce, Niemczech i 
Francji Niemen i Akwarele zarejestrowali 
kolejny album "Sukces"; nagrania i promu-
jące płytę koncerty zostały uwiecznione w 
krótkometrażowym fi lmie Marka Piwows-
kiego. Zespół rozwiązał się po nagraniu 
albumu "Czy mnie jeszcze pamiętasz?", 
zawierającego nowe wersje wczesnych 
kompozycji Niemena.

Intensywnie koncertując w Polsce i we 
Włoszech, Niemen skompletował nowy 
zespół jesienią 1969. Album "Niemen 
Enigmatic" zawierał cztery rozbudowane 
kompozycje nawiązujące w równym sto-
pniu do rocka progresywnego czy psy-
chodelicznego, co jazzu i muzyki awangar-
dowej. Nowatorskie interpretacje wierszy 
polskich poetów (w tym "Bema pamięci 
żałobny rapsod" do słów Cypriana Kamila 
Norwida) nagrane zostały m.in. z udziałem 
Zbigniewa Namysłowskiego i Michała 
Urbaniaka, wybitnych muzyków jazzo-
wych. Łącząc w mistrzowski sposób skom-
plikowaną lirykę i nowatorskie rozwiązania 
muzyczne, "Niemen Enigmatic" do dziś 
pozostaje jedną z najbardziej progresy-
wnych i inspirujących płyt polskiego rocka.

Wydana w styczniu 1971, a nagrana 

w nieco zmienionym składzie podwójna 
płyta "Niemen" była próbą zawarcia jazz-
rockowych eksperymentów w krótszych, 
piosenkowych formach, adaptując zarów-
no wiersze Norwida, jak i oryginalne liryki 
Wojciecha Młynarskiego.

Jesienią 1971 powstała formacja Nie-
men, założona z kontrabasistą Helmutem 
Nadolskim oraz muzykami progresywnej 
formacji SBB. Zespół nagrał dwa, częścio-
wo improwizowane, albumy z pograni-
cza eksperymentalnego rocka i fusion - 
"Niemen Vol. 1" i "Niemen Vol. 2", wy-
dane przez krajową Muzę w 1973 roku. W 
tym samym czasie Czesław Niemen na-
grał z Andrzejem Kurylewiczem i Wandą 
Warską album, zawierający ocierające się 
o eksperyment miniatury skomponowane 
głównie dla potrzeb telewizji i teatru.

Formacja Niemen nagrała też dwa al-
bumy w studio w Monachium. "Strange 
Is This World" oraz "Ode To Venus" 
przeznaczone były na rynek zachodni i 
promowane seriami europejskich kon-
certów, nie zdołały jednak zaistnieć sze-
rzej pomimo generalnie pozytywnych 
reakcji mediów. Podobnie potoczyły się 
losy solowego albumu "Russische Lie-
der" oraz nagranego w Nowym Jorku z 
udziałem muzyków sesyjnych "Mourner's 
Rhapsody". Grupa Niemen zakończyła 
działalność jesienią 1973.

W 1974 roku do studia weszła nowa for-
macja nazwana Niemen Aerolit. Niecały 
rok później ukazał się album, na którym 
poza organami Hammonda Niemen 
wykorzystywał także mellotron i synteza-
tory Mooga. Działalność grupy przerwała 
śmierć perkusisty Piotra Dziemskiego w 
marcu 1975.

W 1975 roku Czesław Niemen wy-
dał "Katharsis", nagrany całkowicie 
samodzielnie przy znaczącym wyko-

rzystaniu instrumentów elektronicznych. 
Kolejną płytą był potrójny album "Idee 
Fixe", nagrywany podczas licznych sesji 
z muzykami Aerolitu oraz - ponownie -
ze Zbigniewem Namysłowskim. Lata 
1976-80 upłynęły głównie na licznych tra-
sach koncertowych, od ZSRR po USA i od 
jazzowego festiwalu w Bombaju po Fes-
tiwal Młodzieży w Hawanie. W styczniu 
1980 na targach MIDEM w Cannes Nie-
men promował kompilacyjną płytę "Post-
scriptum".

Przez lata osiemdziesiąte Niemen 
występował sporadycznie i w zmieniają-
cych się składach, a z czasem także solo. 
Po wznowieniach klasycznych albumów, 
w 1989 roku ukazał się przygotowywany 
przez lata solowy materiał - płyta "Terra 
Defl orata" zawierała eksperymentalną, 
elektroniczną muzykę ilustrującą autor-
skie teksty.

W 1995 roku pojawiła się pierwsza 
autoryzowana przez artystę kompilac-
ja wydana ofi cjalnie na CD - "Sen o 
Warszawie", za którą podążyły reedycje 
wcześniejszych albumów. W 1999 roku w 
plebiscycie tygodnika "Polityka" Niemen 
został uznany polskim artystą wszech 
czasów.

Ostatnia płyta zawierająca premierowy 
materiał, "spodchmurykapelusza", kon-
tynuująca eksperymenty z elektroniką, 
pojawiła się jesienią 2001, jednak artysta 
był już wtedy bardziej zainteresowany ma-
larstwem i grafi ką komputerową.

Czesław Niemen przez ostatnie lata ży-
cia zmagał się z chorobą nowotworową. 
Zmarł 17 stycznia 2004. Urna z jego pro-
chami złożona została na warszawskich 
Powązkach 30 stycznia podczas ceremo-
nii, która zgromadziła kilka tysięcy fanów i 
wielu zaprzyjaźnionych muzyków.

 CZESŁAW NIEMEN
WOKALISTA, KOMPOZYTOR, MULTIINSTRUMENTALISTA I AUTOR TEKSTÓW

                                  CULTURE
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Horoskop na 2019 rok
 Zobacz co cię czeka

      Horoskopy często traktujemy z przymrużeniem oka. 
                                      Jeśli już je czytamy, to zwykle wybieramy tylko dobre wiadomości.

BARAN I BYK  W 2019 roku gwiazdy i planety będą dla Barana 
(3/21-4/20) wyjątkowo łaskawe. Jowisz postara się o to, żeby przed 
Baranem nie piętrzyły się żadne przeszkody. Osoba o tym znaku zodiaku 
wreszcie znajdzie czas dla siebie i zabierze się za porządkowanie rodzinnych 
spraw. Jeśli chodzi o zdrowie to Baran powinien kontrolować ciśnienie. 
Konieczna może okazać się zmiana diety i zwiększenie aktywności fi zycznej. 
Nawet krótki odpoczynek na łonie natury będzie miał zbawienny wpływ na 
zdrowie.

Co niebo przygotowało dla Byka (4/21-5/20)? Dzięki koniunkcji z 
Uranem znikną wszelkie ograniczenia i pojawi się możliwość zmiany na 
lepsze dotychczasowego życia. Byk w 2019 roku powinien przestać skupiać 
się na drobiazgach i zacząć bardziej doceniać swoich bliskich.

Pomocne może okazać się rozwijanie wspólnych pasji, np. sportowych. 
Dzięki aktywności fi zycznej osoby spod znaku Byka będą się cieszyły dobrym 
zdrowiem.

BLIŹNIĘTA I RAK Bliźnięta (5/21-6/21) w 2019 roku za sprawą Jowisza znajdą sobie nowe, ciekawe hobby. Początek roku 
może upłynąć w nadmiarze domowych obowiązków, ale już wiosną wszystkie sprawy zaczną się układać. Bliźnięta czekają też długie i 
niezapomniane wakacje. Jeśli chodzi o zdrowie, to osoby spod znaku Bliźniąt muszą stale monitorować poziom stresu. Nowe wyzwania i 
napięte harmonogramy mogą powodować dolegliwości związane z nadmiernym obciążeniem psychicznym. Bliźnięta mogą narzekać także 
na problemy z ciśnieniem i układem pokarmowym.

Rak (6/22-7/22) na początku roku, dzięki wpływom Uranu pozbędzie się ze swojego otoczenia osób, które nie są godne zaufania. 
Otworzy się też na nowe znajomości. Nabędzie też trochę zdrowego egoizmu i zadba o swoje dobro. Szczególnie powinien skupić się na 
zdrowiu, gdyż w 2019 roku mogą mu dokuczać infekcje i przemęczenie.

LEW I PANNA 2019 rok zapowiada się niezwykle ekscytująco dla osób spod znaku Lwa. Jowisz sprawi, że Lwom (7/23-8/22) nie 
zabraknie okazji do świętowania, odkryje w nich też dotąd skrywaną namiętność.

W relacjach rodzinnych Lew może spotkać się z problemem niedotrzymywania obietnic. Nie warto jednak długo chować urazy.
Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne Lew musi mieć świadomość, że odpoczynek jest ważny dla zdrowia. Powinien też zadbać o stan swojego 

uzębienia.
Dla Panny (8/23-9/22) 2019 rok będzie rokiem zmian. Zmieniać będzie wszystko - od sprzętów domowych po stan cywilny.
Osoby spod znaku Panny szczególnie powinny na siebie uważać w styczniu, marcu, czerwcu i październiku. To wtedy mogą pojawić się 

poważniejsze kłopoty zdrowotne. Nie warto zwlekać z udaniem się do specjalisty.
WAGA I SKORPION Waga (9/23-10/22) 2019 rok zacznie od porządków zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Na 

szczęście korzystny układ planet sprawi, że zabierze się do nich z energią i odwagą. Rodzina będzie dla Wagi wsparciem, szczególnie w 
okresie wakacji. Jeśli chodzi o zdrowie, osoby spod znaku Wagi powinny pamiętać o zbilansowanej diecie i regularnej aktywności fi zycznej.

Ze względu na narzucone zadania Wagi mogą zmagać się z oznakami stresu i ogólnego zmęczenia. Warto żeby pamiętały o odpoczynku.
2019 rok będzie też bardzo dobry dla Skorpionów (10/23-11/22). W końcu poczują, że rodzina stoi po ich stronie i akceptuje ich 

wybory. To zapewni osobom spod znaku Skorpiona upragnione poczucie bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o zdrowie, Skorpion powinien zacząć przyjrzenia się swoim nawykom i wyeliminować te, które maja negatywny wpływ na 

jego zdrowie. Warto zadbać o aktywność fi zyczną i zróżnicowaną dietę.
STRZELEC I KOZIOROŻEC 2019 rok przyniesie Strzelcowi (11/23-12/21) małą rewolucję i sprawi, że ten rozwinie się 

duchowo. W nowym roku Strzelec bardziej się usamodzielni, co może nie do końca spodobać się jego rodzinie. Nie warto zbytnio się 
tym przejmować, bo koniec końców wszystkim wyjdzie to na zdrowie. Osoby spod tego znaku nie będą narzekać na swoje zdrowie, warto 
jednak żeby zadbały o wprowadzenie zrównoważonego trybu życia. W tym roku w końcu odnajdą balans pomiędzy życiem prywatnym a 
zawodowym.

Koziorożce (12/22-1/20) kolejny rok będą borykać się z tym samym problemem- organizacji czasu. Zostawianie wszystkiego na 
ostatnią chwilę i pojawiające się zaległości mogą sprawić, że Koziorożce będą zestresowane i przemęczone. Najwyższa pora z tym skończyć.

Osoby spod tego znaku będą w tym roku rządziły w swojej rodzinie. Uważać muszą jedynie na kręgosłup i kolana, które mogą zostać 
przeciążone podczas pracy lub ćwiczeń.

WODNIK I RYBY Nadejście 2019 roku będzie dla Wodnika (1/21-2/19) znakiem do zmian, na które czekał od dawna. Rewolucję 
przeprowadzi też na polu rodzinnym. W nowym roku wygospodaruje dla siebie więcej czasu wolnego i zaplanuje kilka ciekawych wyjazdów. 
Osoby spod tego znaku powinny uważać szczególnie na wypadki przy pracy. Wodnik może też narzekać na nadmierne zestresowanie i 
zmęczenie związane z pracą zawodową.

Ryby (2/20-3/20) w 2019 roku pokochają siebie i będą dla siebie dobre. Nie będą tracić czasu na nic nie znaczące, nudne i 
wyczerpujące znajomości. Zamiast tego postawią na samorozwój i poznawanie inspirujących osób. Przestaną też nadmiernie przejmować 
się obowiązkami domowymi i nauczą się odpuszczać.

Jeśli chodzi o zdrowie osoby spod tego znaku muszą uważać na infekcje. Wpływ Neptuna sprawi, że będą dłużej dochodzić do zdrowia. 
Ryby powinny uważnie monitorować swój stan zdrowia i być na bieżąco z badaniami lekarskimi.
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