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

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

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

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

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

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

ZAKLAD SAMOCHODOWY 
ZARTUDNI MECHANIKA Z PODSTAWOWA ZNAJOMOSCIA ZAWODU.

ZAPEWNIA NARZEDZIA I WYSOKIE ZAROBKI.
BODY SHOP POSZUKUJE: MECHANIKA, MALARZA I POMOCNIKA

WYNAGRODZENIE W ZALEZNOSCI OD KWALIFIKACJI
Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: Vitalij 267-980-6045


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

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

••  SprzedawcySprzedawcy
••  KasjeraKasjera
••  Pracownika do pracy  Pracownika do pracy  

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

Zostan czlonkiem naszego zespoluZostan czlonkiem naszego zespolu
Tel: 718-412-3400 EXT.1529

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

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”:

FIRMA BUDOWLANO-
-REMONTOWA  
W DELAWARE

Zatrudni samodzielnego specialistę 
lub subkontraktora do remontόw we-

wnątrz i na zewnątrz
▪ Minimum 5 lat doṡwiadczenia wy-

magane
▪ Zarobki zależne od doṡwiadczenia
▪ Wypłaty co tydzień, praca od ponie-

działku
do piątku, 50 godzin
▪ Płatne ṡwięta, wakacje
▪ Osoby zainteresowane proszę o 

kontakt 
 302-367-4789



LET'S MOVE
PRZEPROWADZKI:  

DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA
DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH AMERYKI.
POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.

USUWAMY DOWOLNY GRUZ.
Edik:   215-824-7197       
           267-991-0244       
           267-836-2445


FIRMA TRANSPORTOWA - 

MERCY FLEET
Poszukuje kierowcow z CDL lub bez do 

przewozenia pasazerow.
Zapewnia: dobre warunki pracy, ubezpieczenie 

medyczne, platny urlop oraz bezplatny 
trening.

Bunus $500 przy zatrudnieniu 
natychmiastowym.

Podstawowa znajomosc jezyka angielskiego 
Telefon: 215-660-4911 EXT.4

 
UWAGA!

Budowlane przedsiebiorstwo 
poszukuje pracownikow  

do pracy w kamieniu.
Doswiadczenie mile widziane, 

Pomagamy w przyuczeniu do tego zawodu
Wymagane pozwolenie na zatrudnienie w USA.

Telefon: 215-275-1001


TRAILER DRY VAN 
zatrudni kierowcow z CDL Class A

Praca na wschodnim wybrzezu , 4-5 dni w tygodniu
Doswiadczenie w zawodzie nie mniejsze niz 1 rok

Wynagrodzenie $1 za mile lub 30% Gross
Elastyczny wymiar czasu pracy

TELEFON: 267-297-9137


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


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

NIKSEN - 
TELEKOMUNIKACYJNA 

FIRMA 
pracujaca w 15 stanach USA poszukuje 

PRACOWNIKOW 
OBSLUGUJACYCH TOWER CLIMBING.  

DOSWIADCZENIE PRACY MILE WIDZIANE
BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY
FIRMA ZATRUDNI TAKZE PRACOWNICOW 

NA STANOWISKO: SUBCONTRACTOR,  
WYGODNE WARUNKI PRACY

TELEFON: 732-642-3300



POSZUKIWANI KIEROWCY  
DO PRZEWOZU PRODUKTOW 

NAFTOWYCH
Bonus na start $5,000

Lokalne zlecenia, codzienne powrory  
do domu

Srednie wynagrodzenie $450 na dzien
Wymagane posiadanie CDL,  

2-letnie doswiadczenie
HAZMAT konieczny

Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: 
609-502-1789



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


ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

na caly etat lub pol etatu
Prosze dzwonic: 610-789-2319



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


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



KOMPLEKS KĄPIELOWY poszu-
kuje pracowników na stanowisko: ku-
charza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646
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PODKOMISJA SMOLEŃSKA 
PRZEDSTAWIŁA RAPORT O KATASTROFIE

Podkomisja smoleńska przedstawiła "raport z badania 
zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Tu 154-M nr 
101". - Przyczyna zdarzenia to wynik aktu bezprawnej 
ingerencji - powiedział podczas posiedzenia jej prze-
wodniczący Antoni Macierewicz. Jej dowodem ma być 
"wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed minię-
ciem brzozy" oraz "eksplozja w centropłacie". Dodał, że 
raport podkomisji to niepodważalny dowód na eksplozję. 
Podtrzymano również decyzję o unieważnieniu raportu 
komisji Jerzego Millera z 2011 r.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w katastrofie sa-
molotu Tu-154M, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech 
Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja 
zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej.

Podczas prezentacji raportu Macierewicz przekony-
wał, że podkomisja przebadała "ścieżkę kontrolnego 
podejścia i odejścia na drugie zejście pilotów TU-154M, 
czego dotychczas nie robiono". - Ostatnie 20 sekund lotu 
przesądziło o tragedii smoleńskiej - zapewniał przewod-
niczący podkomisji.

Macierewicz zapewniał, że przeprowadzono symulację 
lotu, zrekonstruowano rozkład szczątków samolotu oraz 
rozmieszczenie ciał i ich fragmentów. Sprawdzano również, 
czy na pokładzie był ładunek wybuchowy.

Macierewicz: Eksplozja w lewym skrzydle i centropłacie
Podczas wypowiedzi szefa podkomisji odtworzono pre-

zentację sugerującą niszczenie i fałszowanie materiałów 
dowodowych. - Materiały dowodowe nie tylko zostały 
pozostawione przez rząd Donalda Tuska w dyspozycji 
Federacji Rosyjskiej, ale były także ukrywane, niszczo-
ne i fałszowane. Strona rosyjska jasno stwierdzała, że 
Polska nie otrzyma materiałów dowodowych i warunkuje 
po dzień dzisiejszy otrzymanie tych materiałów zgodą 
Rzeczpospolitej Polskiej na przyjęcie raportu pani (Tatiany) 
Anodiny - mówił Macierewicz.

- Przedstawiciele Polski nigdy nie słyszeli ani nie widzieli 
całości oryginału zapisów lotu, nie badali zniszczeń wybu-
chowych w centropłacie, nie widzieli zapasowego silnika 
elektrycznego, ani nie dokonali laboratoryjnej analizy 
silników. Nie otrzymali też większości dokumentów lotni-
ska Smoleńsk-Siewiernyj - wyliczał Antoni Macierewicz. 
Podkreślał, że strona rosyjska blokowała Polsce dostęp 
do "szeregu dokumentów w sprawie katastrofy".

- Głównym i bezspornym dowodem rosyjskiej ingerencji 
był wybuch w lewym skrzydle na 100 metrów przed mi-
nięciem przez samolot brzozy na działce dr Bodina nad 
terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych 
wysokich przeszkód mogących zagrozić samolotowi - 
mówił Macierewicz, dodając że komisja zlokalizowała 
miejsce i czas eksplozji. Jej kontynuacją była "eksplozja 
w centropłacie", która "zniszczyła cały samolot i zabiła 
polską delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim 
na czele".

Macierewicz przekazał, że działania te "zostały po-
przedzone dwoma operacjami dezinformacyjnymi, które 
wprowadziły chaos wśród rosyjskich kontrolerów lotów i 
utrudniającymi polskiej załodze odejście na zapasowe 
lotnisko w Witebsku". Szef podkomisji wskazywał na 
zamianę lotnisk zapasowych i "błędne sprowadzanie 
samolotu tak, by groziło mu uderzenie w ziemię". - Trzeba 
podkreślić, że mimo tych działań rosyjskich polscy piloci 
już blisko 40 minut przed Smoleńskiem oświadczyli, że 
lądowanie nie będzie możliwe. Po minięciu 100 m od 
lotniska podjęli próbę odejścia na drugi krąg. Potwierdzili 
to rosyjscy kontrolerzy i dyspozytorzy lotu - mówił.

- Trzeba sobie zdać sprawę, że żaden pilot, żadna za-
łoga, nie doprowadzi samolotu do lądowania lub odejścia 
na drugi krąg, kiedy w samolocie zostanie odstrzelone 

pięć metrów skrzydła i wybuch doprowadzi do rozerwania 
w powietrzu kadłuba na 65 tysięcy części, a tak właśnie 
stało się nad lotniskiem w Smoleńsku - mówił Maciere-
wicz. Jak dodał, na wrakowisku właśnie 65 tysięcy części 
zostało odnalezionych i zidentyfikowanych przez polskich 
archeologów.

Podkreślał, że "materiały wskazujące na błędy załogi 
zostały w dużej części zmanipulowane". "Liczne ślady 
ingerencji" miano stwierdzić w rejestratorze rozmów. - 
Wielu Rosjan słyszało eksplozję, zanim samolot uderzył 
w ziemię. Podkomisja zgromadziła ponad 200 relacji 
świadków z tamtego wydarzenia. Ponad 20 świadków 
słyszało co najmniej dwie eksplozje, widziało wybuch i 
rozpad samolotu - dodawał Antoni Macierewicz.

Katastrofa smoleńska. Macierewicz mówi o wybuchu 
termobarycznym

W prezentacji przekazano, że "zniszczenie lewego 
skrzydła przez wybuch ilustruje film porównujący dźwięk 
nagrany na kopiach CVR z dźwiękiem wybuchu w eks-
perymencie przecięcia modelu kesonu bakowego za po-
mocą materiału wybuchowego". Kilkukrotnie odtworzono 
fragment nagrania.

Macierewicz przekazał też, że przebadane próbki "po-
twierdziły obecność trotylu i pentrytu" we wraku samolotu. 
- Informacje o wykryciu RDX (materiałów wybuchowych 
- red.) i trotylu zostały ukryte przez prokuraturę wojsko-
wą, choć szef tej prokuratury na posiedzeniu sejmowej 
komisji w 2013 r. przyznał, że obecność trotylu została 
wykryta. Podkomisja wystąpiła w tej sprawie fałszerstwa 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego wobec 
sprawców - mówił.

Obecność materiałów wybuchowych miała zostać też 
wykryta na siedzeniach pasażerów i ubraniu jednej z 
ofiar. - Materiały wysokoenergetyczne zostały stwierdzone 
również w miejscach niedostępnych dla pasażerów, załogi 
i techników - dodawał szef podkomisji.

- Podkomisja potwierdziła nadmiarowych ilości glinu 
do krzemu, co potwierdza wybuch termobaryczny tlenku 
etylenu w obecności glinu - mówił.

W podsumowaniu rekonstrukcji informowano "o roz-
ległym wybuchu wewnątrz kadłuba, który spowodował 
powstanie fali uderzeniowej, która rozerwała konstrukcję 
Tu-154M nr 101". Rosyjscy funkcjonariusze mieli też 
"odciąć rozerwany dach nad lewą burtą i pociąć go na 
mniejsze fragmenty".

Pięć argumentów "potwierdzających wybuch w skrzydle"
Podczas konferencji zaprezentowano grafikę przedsta-

wiającą pozycję samolotu w momencie wybuchu nanie-
sioną na zdjęcie satelitarne z 10 kwietnia 2010 r. "Widać, 
że samolot znajdował się wówczas ponad 100 metrów 
przed brzozą" - podano.

Wymieniono pięć argumentów mających potwierdzać 
wybuch w skrzydle: "kopie nagrań z rejestratorów CVR, 
MŁP, ATM; wyniki eksperymentów IL i WAT z modelami 
Tu-154; analiza numeryczna milisekundowego dźwięku 
wybuchu; stenogram z nagrań CVR wykonany przez IES i 
ABW w 2021 r. oraz eksperymenty wybuchowe wykonane 
przez komisję" - przekazano.

Szef podkomisji Antoni Macierewicz zaapelował do 
naukowców, mediów, polityków, żeby zapoznali się z tym 
raportem, żeby go przeanalizowali oraz zweryfikowali, 
ponieważ w jego ocenie jest to niepodważalny "dowód 
na eksplozję".

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Antoni Macie-
rewicz przekazał, że "nie doszło do uderzenia w brzozę". 
- Wszystkie dokumenty rosyjskie jednoznacznie potwier-
dzają, że było to 100 metrów przed brzozą - mówił.

Jednocześnie przekazał, że komisja "nie jest w stanie 
precyzyjnie i dokładnie stwierdzić, w jaki sposób ładunki 
znalazły się na pokładzie samolotu". - Ta problematyka 
jest w sposób oczywisty przedmiotem organów śled-
czych, a nie komisji badającej przyczyny katastrofy. 

Ale oczywiście takie możliwości istniały przed wylotem. 
Na to wskazuje cała operacja służb specjalnych, która 
przekazała, w sposób wyjątkowy, remont samolotu do 
firmy Aviakor (rosyjskiej firmy w Samarze - red.) - mówił 
Macierewicz.

Obrażenia i ofiar. "Obrażenia będące wynikiem eksplozji"
"Najbardziej dramatycznymi badaniami przeprowa-

dzonymi przez komisję" Macierewicz określił analizę 
zniszczonych ciał załogi samolotu. - Podkomisja ustaliła, 
że u większości ofiar występują możliwe do identyfi-
kacji obrażenia będące wynikiem eksplozji, których 
zróżnicowanie było możliwe już na etapie oględzin 
zwłok na miejscu zdarzenia - stwierdził szef podkomisji 
smoleńskiej.

- Lokalizacja ciał i fragmentów ciał świadczy o tym, że 
do eksplozji w kadłubie samolotu doszło w momencie, 
gdy znajdował się on nad powierzchnią ziemi. Urazy 
oparzeniowe wystąpiły we wszystkich strefach samolotu 
zajmowanych przez pasażerów i członków załogi i obej-
mowały nie mniej niż 47 proc. uczestników zdarzenia 
- dodawał Antoni Macierewicz.

Szef podkomisji stwierdził, że w zwłokach stwierdzono 
występowanie licznych ciał obcych. - Część z nich ma 
charakter odłamków o cechach powybuchowych, które 
penterowały tkanki z dużą dynamiką. U co najmniej jednej 
z ofiar stwierdzono występowanie stożkowania w kości, 
które stanowi jeden z markerów eksplozji - mówił były 
szef MON.

Wnioski podkomisji smoleńskiej
We wnioskach w prezentacji raportu stwierdzono, że 

założenia przyjęte przez Komisję Badania Wypadków 
Lotniczych Lotnictwa Państwowego "nie odpowiadają 
stanowi faktycznemu odnalezionych dowodów na polu 
szczątków w Smoleńsku".

"Lewe skrzydło zostało rozerwane w wyniku wybuchu 
ok. 100 metrów przed tzw. brzozą Bodina, znaczna 
część statecznika pionowego wraz ze statecznikiem 
poziomym została oderwana przed szosą Kutuzowa, 
gródź ciśnieniowa została oderwana od części pasa-
żerskiej w momencie rozerwania dachu kadłuba jesz-
cze w powietrzu; lewe drzwi pasażerskie 823 zostały 
wstrzelone na metr w ziemię wraz z fragmentem tkanki 
ludzkiej, gdy samolot był jeszcze nad ziemią" - podano 
we wnioskach z raportu.

Stwierdzono dodatkowo, że zbiornik balastowy został 
rozerwany "przez znaczny wybuch", a pasażerowie i 
załoga Tupolewa "ponieśli śmierć w wyniku wybuchów".

- Raport podkomisji jest podstawą do działań na arenie 
międzynarodowej. Możliwa jest skarga do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka - zapewnił szef podkomisji.

Zalecenia profilaktyczne podkomisji. "Konieczna ochro-
na kontrwywiadowcza"

Na koniec prezentacji Macierewicz przedstawił "zalece-
nia profilaktyczne" zawarte w tym opracowaniu.

- Zabezpieczać i nadzorować w trybie ciągłym remonty 
wojskowych transportowych statków powietrznych Sił 
Zbrojnych RP, przeprowadzać gruntowne sprawdzenie 
pirotechniczne wojskowych transportowych statków 
powietrznych Sił Zbrojnych RP po każdym remoncie 
- wyliczał przewodniczący podkomisji dodając, że ad-
resatem tych zaleceń są MON oraz służby wywiadu i 
kontrwywiadu: SKW, SWW, AW i ABW. Jak dodał należy 
także "przeprowadzać obowiązkowe rozpoznanie kon-
trwywiadowcze miejsc remontu" wojskowych samolotów 
transportowych.

Macierewicz mówił, że konieczna jest także ochrona 
kontrwywiadowcza osób "biorących udział w przetargach 
na remonty, czy zakup wszystkich statków powietrznych 
Sił Zbrojnych RP". - I wreszcie punkt ostatni: objąć roz-
poznaniem kontrwywiadowczym firmy biorące udział w 
tychże przetargach w celu wykrycia potencjalnej infiltracji 
przez wywiad obcych służb specjalnych - podkreślił.
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ALINA JANOWSKA
Wybitna aktorka teatralna i telewizyjna, tancerka i pio-

senkarka. Urodziła się 16 kwietnia 1923 roku w Warsza-
wie, gdzie też zmarła 13 listopada 2017 roku. Znana z 
pamiętnych ról na dużym ("Ostatni etap", "Skarb", "Dulscy") 
i małym ekranie ("Wojna domowa", "Podróż za jeden 
uśmiech", "Złotopolscy", "Plebania") oraz z występów na 
łódzkich i warszawskich scenach teatralnych.

Swoimi dokonaniami mogłaby obdzielić kilka pracowitych 
żywotów. Emanowała niespożytą pozytywną energią. Pu-
bliczne wypowiedzi świadczą o jej sile charakteru i życiowej 
mądrości. Te cechy pozwalały jej podnosić się po życiowych 
dramatach, jakich jej pokoleniu nie szczędziły lata wojny 
i siermiężnego powojennego bytowania.

Dzieciństwo i lata wojenne
Alina Janowska w filmie "Powrót", reżyseria: Zeman 

Bořivoj, 1948, fot. Studio Filmowe Kadr/ Filmoteka Naro-
dowa/www.fototeka.fn.org.pl 

Alina Janowska w filmie "Powrót", reżyseria: Zeman 
Bořivoj, 1948, fot. Studio Filmowe Kadr/ Filmoteka Naro-
dowa/www.fototeka.fn.org.pl

Urodziła się 16 kwietnia 1923 roku w Warszawie jako 
córka ziemian Stanisława i Marceliny Janowskich. Jej 
stryj, Bohdan Janowski, oficer i dziedzic majątku Pola-
ny II koło Wiszniewa został zamordowany w Katyniu. 
Dzieciństwo spędziła m.in. w Żyrowicach pod Słonimem 
(obecnie Białoruś), gdzie jej ojciec był dyrektorem szkół 
leśnych i rolniczych.

Janowska wspominała jego niezwykłe zdolności aktor-
skie, szczególnie parodystyczne. Matka aktorki, w mło-
dości pieśniarka, na prowincji nie miała okazji czynnego 
uprawiania zawodu.

Wybuch wojny zastał rodzinę Janowskich w Żyrowicach. 
Po wkroczeniu wojsk radzieckich ojciec został aresztowany, 
matka z Aliną i jej młodszym bratem przedostała się do 
Wilna. Po zajęciu miasta przez Niemców rodzina spędziła 
trzy miesiące w stalagu pod Olsztynkiem, potem wraz z 
uwolnionym już przez Rosjan ojcem spotkali się w War-
szawie. Tam Alina Janowska cudem uniknęła wywiezienia 
na roboty do Niemiec, dzięki wstawiennictwu przyjaciółki 
ciotki, Austriaczki Ilse Glinickiej.

Przyszła aktorka zatrudniła się u Branickich, pracując 
jako robotnica w ogrodach pałacu w Wilanowie. Wkrót-
ce podjęła naukę w Szkole Tańca Artystycznego Janiny 
Mieczyńskiej w Warszawie i zamieszkała u swojej ciotki 
w Alejach Jerozolimskich.

Ciotka Jadwiga wciągnęła Alinę do konspiracji. Ich miesz-
kanie było punktem przerzutowym broni, tajnych gazetek, 
tam też organizowano kryjówki dla Żydów, którym udało się 
wydostać z getta. Po wsypie w 1942 roku nastąpiły aresz-
towania. Janowska została na kilka miesięcy osadzona na 
Serbii – w więzieniu dla kobiet sąsiadującym z Pawiakiem. 
Ponownie uratowała ją interwencja Ilse Glinickiej. Ciotkę 
Jadwigę i dwoje pozostałych aresztowanych Niemcy stracili.

Wzięła udział w powstaniu warszawskim jako łączniczka 
dowództwa batalionu "Kiliński", pseudonim "Alina". Po 
upadku powstania przedostała się do Tworek pod War-
szawą, gdzie przebywała reszta jej rodziny.

Kariera artystyczna
Powojenne losy Alina Janowska związała najpierw z 

Teatrem Domu Żołnierza w Łodzi, gdzie została zatrud-
niona jako tancerka. Jednocześnie w latach 1945–1947 
pracowała jako nauczycielka i choreografka w szkole tańca 
prof. Janiny Mieczyńskiej. Tańczyła również w kabarecie 
Gong i na scenie Teatru Syrena w Łodzi, ściągnięta tam 
przez brata ciotecznego, satyryka Janusza Minkiewicza.

W 1946 roku debiutowała w epizodzie ulicznej śpiewaczki 
w pierwszym powojennym filmie "Zakazane piosenki" 
Leonarda Buczkowskiego. Rok później Wanda Jakubow-
ska powierzyła jej odpowiedzialną rolę jugosłowiańskiej 
więźniarki obozu koncentracyjnego w "Ostatnim etapie". 

W 1947 roku Janowska złożyła eksternistyczny egzamin 
aktorski. Jednak po pierwszych rolach filmowych przez 
dekadę nie pokazywała się na ekranie.

W 1947 roku aktorka przeniosła się do Warszawy. Do-
stała angaż do kierowanego przez Juliana Tuwima Teatru 
Nowego. Następnie, w latach 1949–1952 występowała 
na scenie Teatru Wojska Polskiego (późniejszy Drama-
tyczny). W 1952–1955 i 1960–1965 należała do zespołu 
Teatru Syrena. W książce "Zapatrzeni" Michała Górala 
(Częstochowa 2010) wspominała:

Kiedy wyrzucono mnie z Teatru Syrena, dyrektor poże-
gnał mnie słowami: "Jest pani tak utalentowana, że swoimi 
zdolnościami może pani wesprzeć inny teatr". Wtedy szłam 
ulicą, spotkał mnie Zenon Wiktorczyk i pyta, czy czegoś 
nie zagrałabym u niego, bo właśnie otwiera teatr. Prosił 
tylko, żebym nie śpiewała.

Aktor i reżyser Marian Jonkajtys wprowadził ją do Teatru 
Buffo (1956–1960), gdzie aktorka podjęła się współpracy 
reżyserskiej i choreograficznej. Zenon Wiktorczyk dał jej 
szansę występów w swoim kabarecie Szpak i radiowym 
"Podwieczorku przy mikrofonie". W latach 1962–1964 
wykładała interpretację piosenki w Szkole Muzycznej im. 
Chopina w Warszawie. Występowała w kabaretach Frico, 
Iluzjon i U Lopka.

Alina Janowska zaczynała od tańca, aby z coraz więk-
szym powodzeniem próbować sił jako piosenkarka i ak-
torka, autorka tekstów satyrycznych, parodystycznych, 
wreszcie jako reżyserka widowisk estradowych.

Współpracowała z STS-em – w październiku 1961 roku 
zawitali u niej reżyser Jerzy Markuszewski i Wojciech 
Siemion. O tej współpracy opowiadała w książce Dariu-
sza Michalskiego "Jam jest Alina, czyli "Janowska Story" 
(Warszawa 2007):

– Chcemy, żeby pani razem z Wojtkiem zagrała całą 
sztukę. To jest proste: w pierwszej części jakieś trzydzie-
ści monologów, w drugiej tyle samo piosenek. Można z 
tekstem w ręku.

Wojtek na kolanach:
– Alinko, ty nam nie odmówisz! Myśmy sobie ciebie 

wymyślili!
Pomyślałam: dwa tygodnie? Ale człowiek był młody i 

siły miał – och, jak dużo!
Faktomontaż Andrzeja Jareckiego i Agnieszki Osieckiej 

"Oskarżeni" – druga wersja – z udziałem wyłącznie Janow-
skiej i Siemiona, został zagrany 107 razy.

W połowie lat 60. dzięki serialowi "Wojna domowa" 
następuje renesans ogólnopolskiej popularności Aliny 

Janowskiej. Była to pełna humoru opowieść o dniu co-
dziennym sympatycznych nastolatków, ich problemach 
w szkole czy poza nią oraz nieporozumieniach wynikają-
cych z różnic pokoleniowych. Janowska wraz Andrzejem 
Szczepkowskim grali wujostwo Anuli (Elżbieta Góralczyk). 
Kazimierz Rudzki z Ireną Kwiatkowską byli filmowymi 
rodzicami jej kolegi Pawła (Krzysztof Janczar). W serialu 
nie było bezpośrednich odwołań do polityki, ale lansowanie 
innych wzorców niż komsomolskie było dla władz trudne do 
przyjęcia. Po kilkunastu znakomicie przyjętych odcinkach, 
produkcję serialu wstrzymano. Przyczyniła się do tego 
scena, w której filmowy piesek Lejek siusia na gazetę. 
Był to tygodnik "Kultura". Ówczesny redaktor naczelny 
pisma Janusz Wilhelmi pobiegł ze skargą do Komitetu 
Centralnego, gdzie bezeceństwom "Wojny domowej" raz 
na zawsze położono kres.

Jerzy Gruza lubił dzielić się wiedzą o szczególnej po-
dzielności uwagi aktorki, którą na plan "Wojny domowej" 
należało wyrywać zza kulis, gdzie na okrągło załatwiała 
jakieś niezliczone telefony i ciągłe konsultacje z milicją 
i prawnikami. "– Okradziono mnie wtedy!" – broniła się 
Janowska.

Zagrała jeszcze między innymi w serialach "Podróż za 
jeden uśmiech", "Lalka", "Złotopolscy" i "Plebania".

W latach 1966–1980 należała do zespołu Teatru Kome-
dia. Od 1993 do 2000 grała głównie w Syrenie.

Spotkanie z Andrzejem Wajdą – "Samson"
Alina Janowska nie ukrywała tych stron kariery, do 

których inni przedstawiciele jej środowiska wolą się dziś 
nie przyznawać. Chętnie wracała pamięcią do czasów 
PRL-u i swojego uczestnictwa w rozmaitych masowych 
imprezach. Z sentymentem wspominała, że swoją sztuką 
dawała nieco radości ludziom, którzy nie przywykli chodzić 
do teatru czy do sal koncertowych.

Z autoironicznym dystansem potrafiła opisywać zarówno 
rzadkie artystyczne porażki, jak równie nieczęste chwile 
triumfów. Do takich należał na przykład wyjazd na festiwal 
filmowy do Wenecji z ekipą twórczą "Samsona" Andrzeja 
Wajdy, który zaowocował nieoczekiwanym zamówieniem. 
Redaktorkom najpopularniejszego we Włoszech pisma dla 
kobiet "Noi Donna" spodobała się suknia polskiej aktorki. 
W książce Dariusza Michalskiego "Jam jest Alina, czyli 
Janowska Story" (Warszawa 2007) wspominała:

A to był mój własny projekt. W czasie festiwalu codziennie 
wychodziła specjalna gazeta, do której miałam narysować 
projekt swojej sukni. Narysowałam ją, ale nikomu nie 
opowiadałam, że suknie dla siebie – jakieś amerykańskie 
z dżetami, których nikt w Polsce jeszcze nie widział – ku-
powałam na ciuchach. Szłam z nimi do pani Grabowskiej 
do Mody Polskiej i prosiłam, żeby mi je tam przerabiali 
według projektów, które im rysowałam.

W filmie "Samson" według powieści Kazimierza Brandysa 
Janowska grała Żydówkę o tzw. bezpiecznym wyglądzie, 
ukrywającą zbiega z getta. W getcie wybucha powstanie. 
Ukochany rwie się do walki, kobieta boi się, że go przy 
sobie długo nie utrzyma.

Janowska zaproponowała Andrzejowi Wajdzie, żeby 
wzbogacił akcję filmu o scenę nawiązującą do mitu o 
Samsonie. Bohaterka miałaby ukochanemu obciąć włosy, 
kiedy zaśnie – "tak jak w czasie okupacji nasze podzie-
mie strzygło kolaborantów współpracujących z gestapo". 
Reżyser propozycję Janowskiej zmodyfikował: filmowe-
mu Samsonowi, granemu przez Serge'a Merlina, włosy 
podcinała inna filmowa postać. Wajda zrekompensował 
jednak Janowskiej ten zawód, wymyślając dla niej inną 
scenę, której w książce nie ma, którą aktorka wspominała 
w swojej biografii:

Pan Andrzej nie byłby mistrzem, gdyby czegoś nie wy-
myślił: Samson uciekł, żeby walczyć w getcie, a ja, jako 
Żydówka, oddałam się ręce gestapo.
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ILE WYDAMY NA ŚWIĘTA? WIELKANOC  
Z ZACISKANIEM PASA

Bariera językowa, nieprzepracowane traumy, brak pod-
Wielkanoc pod hasłem "zastaw się, a postaw się"? Nie 
w czasach dwucyfrowej inflacji, szalejącej drożyzny w 
sklepach i coraz wyższych rat kredytów! Polskie święta 
2022 będą znacznie skromniejsze niż te, które pamięta-
my z zeszłego roku. Ile wyda statystyczny Kowalski na 
wielkanocne sprawunki? Sprawdzamy.

Podrożało pieczywo, znacznie więcej płacimy za olej, 
drób, margarynę do pieczenia, wzrosły ceny jajek, warzyw 
i owoców — dodajmy do tego wyższe raty ewentualnych 
kredytów. Czasy są wyjątkowo ciężkie, każdą złotówkę 
oglądamy z dwóch stron, więc zapowiadają się święta 
znacznie skromniejsze niż w 2021 r.

Prawie 64 proc. Polaków ograniczy świąteczne wydatki 
– wynika z badania przekazanego PAP. Ba, ponad jedna 
trzecia badanych wyda na wielkanocne specjały nie więcej 
niż 200 zł na osobę.

Ile kosztują kiełbasy prosto od rolnika? Wiemy, gdzie 
można kupić je najtaniej

Wielkanoc 2022. Tyle wydadzą Polacy na 
święta

Jeśli chodzi o zorganizowanie Wielkanocy, niemal 26 
proc. badanych wskazało, że w ich domach — na osobę 
— przeznaczy się od 200 do 300 zł (sondaż przeprowa-
dzony przez UCE Research i Grupę Blix).

Wydatki w przedziale 300 a 400 zł przewiduje 13,2 proc. 
respondentów. Blisko co dziesiąta osoba jeszcze nie wie, 
ile wyda, natomiast 8,4 proc. badanych przewiduje, że 
będzie to wartość od 400 do 500 zł.

Tyle trzeba zapłacić za sałatkę jarzynową z cateringu. 
Lepiej zrobić samemu? Sprawdziliśmy!

– Widać wyraźnie, że Polacy chcą jak najoszczędniej 
nabyć produkty potrzebne do przygotowania tradycyjnych 
potraw wielkanocnych – ocenia Damian Tarnawski, analityk 
z UCE Research.

– W tym roku święta będą się odbywać w cieniu trwa-
jącej wojny i przez to mogą też być mniej wystawne niż 
w poprzednich latach – dodaje Krzysztof Łuczak z Grupy 
Blix. Jak jednak podkreśla, na skromniejszą Wielkanoc 
wpływają głównie wysokie ceny żywności. – Polacy dosko-
nale wiedzą o tym, że Ukraina była dużym eksporterem 
żywności i przez trwający konflikt ceny produktów spożyw-
czych będą mocno rosnąć w najbliższym czas – opisuje.

Nie wszystkich jednak czeka zaciskanie pasa. Jak się 
okazuje, co dwudziesty badany zakłada świąteczne wy-
datki na poziomie ponad 500 zł na osobę. Dla 1,6 proc. 
koszty nie grają żadnej roli.

Magda Gessler ruszyła z ofertą wielkanocną. Ceny? 
Sami zobaczcie! Pół jajka za siedem zł to nie wszystko

Inflacja szaleje, więc zakupy bez szaleństw
O tym, jak inflacja wpływa na nasze portfele, może 

świadczyć to, że w zeszłym roku ograniczenie wielka-
nocnych zakupów deklarowało 51 proc. ankietowanych. 
Teraz, w dobie drożyzny - 63,6 proc.

Niestety — według prognoz — ceny żywności w Polsce 
będą więc rosły w jeszcze szybszym tempie niż dotych-

czasowe. Wpływ na to mają między innymi drogie nawo-
zy oraz podwyżki cen energii, gazu, paliwa czy choćby 
środków ochrony roślin.

WYDATKI POLAKÓW NA WIELKANOC.  
ILE PRZEZNACZYMY NA ZAKUPY?

Tegoroczna Wielkanoc zapowiada się rodzinnie. Niemal 
70% respondentów przepytanych w corocznym Barome-
trze Providenta deklaruje, że będzie świętować z najbliż-
szymi we własnym domu. Co trzeci badany ma także w 
planach odwiedziny u rodziny i znajomych. 

Po kolejnych dwóch latach, gdy Wielkanoc obchodzili-
śmy w pandemicznej rzeczywistości, w tym roku wielu z 
nas planuje tradycyjne, rodzinne celebrowanie uroczystych 
dni. Odczują to także nasze portfele. Na wielkanocne 
zakupy planujemy przeznaczyć średnio 535 zł – to o 57 
zł więcej niż w zeszłym roku. Deklarowana kwota jest 
jednak wciąż niższa niż przed koronawirusem. W 2020 
r., zanim wybuchła pandemia, Polacy planowali średnie 
wydatki na poziomie 637 zł.

Seniorzy wydadzą najwięcej 
Jedyną grupą wiekową, która planuje średnie koszty 

Wielkanocy powyżej 600 zł są respondenci 55+. Najstarsi 
respondenci przeciętnie deklarują, że wydadzą na święta 
658,49 zł. Najoszczędniejsi natomiast okazali się najmłodsi 
– ich średni budżet nie przekracza 450 zł. W tej grupie 
wiekowej aż 42% chce zamknąć wydatki w kwocie 200 zł.

Podobnie jak podczas Barometru gwiazdkowego obser-
wujemy korelację pomiędzy wielkością miejscowości, w 
której mieszkają respondenci, a planowanym świątecznym 
budżetem. Najwyższe przeciętne kwoty na organizację 
świąt deklarują mieszkańcy małych miast i wsi poniżej 
20tys. mieszkańców, najniższe zaś mieszkańcy dużych 
miast powyżej 500 tys. mieszkańców. W przypadku naj-
nowszej edycji Barometru, różnica wynosi aż 281 zł.

Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska
Śniadanie to podstawa
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, najpopularniejszą 

tradycją jest uroczyste niedzielne śniadanie. Ten zwyczaj 
kultywuje 90% Polaków. Na drugim miejscu znalazło się 
święcenie pokarmów potocznie zwane święconką. Z ko-
szyczkiem do kościoła wybiera się 82,5% ankietowanych. 
Jedynie wśród najmłodszych badanych Święconka okazała 
się popularniejsza od śniadania (87,6% vs 81,4%).

Niezmiennie wśród ulubionych tradycji znajduje się 
Śmigus Dyngus, którego obchodzi 56,8% respondentów 
oraz pisanki, do których malowania przyznaje się 56,5% 
badanych. Może nie ulubionym, ale na pewno popularnym 
zwyczajem jest także mycie okien – takie porządki planuje 
zrobić połowa Polaków. Duży odsetek badanych – niemal 
40% – deklaruje natomiast, że nie będzie jadło mięsa aż 
do niedzielnego śniadania.

Żurek umacnia swoją pozycję
Karolina Łuczak zauważa, że tradycyjnie potrawą, 

bez której nie wyobrażamy sobie wielkanocnego stołu 
pozostają jajka. Twierdzi tak 91% badanych, a wśród 
najstarszej grupy wiekowej nawet 96,5%. Na drugim 
miejscu znalazła się biała kiełbasa, na którą czeka 55,6% 
ankietowanych.

Podium zamyka żurek, który po raz kolejny wygrywa 
z drugą z tradycyjnych zup, czyli barszczem białym. Żur 

to niezbędna potrawa dla 50,5% Polaków. Barszcz prze-
grywa z nim o 15 pp.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, 
które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji 
finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane 
przez Danae Sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1027 
dorosłych Polaków, na przełomie lutego i marca 2022 roku.

ULOTKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy.
PO PRZEKROCZENIU GRANICY
Jeżeli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrze-

bujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu 
granicy udaj się do Punktu Recepcyjnego. Jeżeli nie 
potrzebujesz pilnej pomocy, to możesz od razu jechać 
do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie 
obowiązuje kwarantanna z powodu COVID–19. Po więcej 
informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.

LEGALIZACJA POBYTU
Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji 

na Ukrainę, twój pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych 
dodatkowych wniosków przez 18 miesięcy od dnia wybu-
chu wojny – czyli do 24 sierpnia 2023 r. Automatycznie 
legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego w tym 
czasie w Polsce. Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej, 
możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy 
na okres 3 lat. Więcej informacji na stronie www.ua.gov.pl.

NUMER PESEL
Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, 

złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL – 
możesz to zrobić tylko osobiście w urzędach administracji 
lokalnej lub w dodatkowych punktach organizowanych 
przez samorządy. Warto także założyć profil zaufany, który 
umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw 
przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje 
ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł 
na osobę. Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych 
świadczeń. Więcej informacji na stronie www.zus.pl.

OPIEKA MEDYCZNA
Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na 

takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żad-
nych opłat. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz 
receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub za-
dzwoń na numer 800 190 590. Jeśli źle się poczujesz poza 
godzinami pracy przychodni lekarskich (tj. 18:00–8:00) 
lub w weekend albo święta, otrzymasz poradę lekarza 
przez telefon – zadzwoń na numer 800 137 200. Więcej 
informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

EDUKACJA
Przedszkola w Polsce prowadza lokalne samorządy – zasa-

dy przyjęcia dzieci mogą się różnić w zależności od miejsca, 
w którym będziesz przebywał. Jeśli masz dziecko w wieku 
3–6 lat, zapytaj o przedszkole i edukację wczesnoszkolną w 
lokalnym urzędzie. Jeśli twoje dziecko ma 7–18 lat, to ma pra-
wo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 
22 347 47 08 lub napisz e–mail na adres ukraina–szkola@
mein.gov.pl. Jeśli jesteś studentem, możesz kontynuować 
studia na polskiej uczelni. Zadzwoń na numer 22 529 26 62 
lub napisz e–mail na adres ukraina–studia@mein.gov.pl.

PRACA
Możesz podjąć legalną pracę w Polsce – dopilnuj tylko, 

żeby twój nowy pracodawca w ciągu 14 dni powiado-
mił o tym urząd pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie sam 
znaleźć pracy, zarejestruj się w powiatowym urzędzie 
pracy – uzyskasz tam pomoc. Szukając pracy wejdź na 
stronę oferty.praca.gov.pl lub zadzwoń na numer 19524. 
Z chwilą uzyskania numeru PESEL, możesz prowadzić 
działalność gospodarczą w Polsce na takich samych 
zasadach jak Polacy.
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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

РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   

VitaCare Home Health AgencyVitaCare 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




