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Humor tygodnia: 
 

Spotyka się dwóch przyjaciół. 

- Jak życie? 

- Beznadziejnie. Wiesz, pożyczyłem znajomej 5 tys. na operację 

plastyczną i teraz nie wiem, jak ona wygląda... 

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
27 marca: Lidia, Ernest 
28 marca: Aniela, Jan 

29 marca: Eustachy, Wiktoryna 

30 marca: Mamertyn, Amadeusz 

31 marca: Balbina, Beniamin 

1 kwietnia: Grażyna, Hugon 
2 kwietnia: Franciszek, Wiktor 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

  

 

 

 

 
Godziny otwarcia biura: 

Pon - Pt: 9:00-18:00 

Sob: 9:00-16:00  

Ndz: 9:00-14:00 

Z przerwą na odprawę autokarów 

między 12:00 a 13:00 

PARYSKI   

   EXPRESS 

Zapraszamy do biura  
Janosik-Sindbad. 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
także na stronie  

www.janosik.fr 
 

Śmigus-dyngus to zwyczaj pierwotnie słowiański. Geneza ludowych zwyczajów obchodzonych w Poniedziałek Wielkanocny jest 

związana z praktykami Słowian, którzy czcili radość po odejściu zimy i przebudzeniu się wiosny. Śmigus i dyngus przez długi czas 

były odrębnymi obyczajami. Śmigus głównie polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i oblewaniu 

się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Na śmigus 

nałożył się zwyczaj dyngusowania (dyngowania) dający możliwość wykupienia się pisankami od podwójnego lania. Dyngus 

związany był z folklorystycznymi praktykami Słowian poświęconymi ekspedycji. Polegał na odwiedzaniu znajomych i 

przypadkowych osób. Wizytom zazwyczaj towarzyszył poczęstunek bądź darowizna z zaopatrzeniem na drogę. Słowianie uważali, 

że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności, dlatego oblewaniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu, z tego powodu 

obrządki polewania się wodą miały niekiedy charakter matrymonialny. Po synkretyzmie z chrześcijaństwem w niektórych regionach 

ustalono, że trzeciego dnia Wielkanocy panny i dziewczęta mają prawo do odwzajemnionego rewanżu za wcześniejsze oblanie ich 

wodą. Dawniej zwyczaj polewania się wodą znany był głównie na wsi, gdzie był huczniej obchodzony. Polewanie perfumami nie 

było jeszcze znane, a do praktyk stosowano m.in. cebrzyki z wodą. Polewaniu się wodą towarzyszyło często wielkanocne smaganie. 

O znaczącej obrzędowości śmigusa-dyngusa w dawnych czasach świadczą gdzieniegdzie zachowane tradycje z urodzajem, m.in. 

związane z kultem palm wielkanocnych. Oprócz tego obchodzone są także obrzędy takie jak śmiergust, kurek dyngusowy, dziady 

śmigustne czy przywołówki. 

                        Tel. 01 40 20 00 80 

Radosnych i zdrowych Świąt 

Wielkanocnych,  

smacznego jajka  

i mokrego dyngusa  

życzy  

biuro Janosik w Paryżu! 
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UWAGA PASAŻEROWIE 
Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy Placu Concorde.  

W celu uniknięcia kradzieży zalecana jak największa  

czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.  

Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami. 
Biuro JANOSIK-SINDBAD 

PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

Makijażystka  
Wykonuję profesjonalne makijaże na każdą okazję 

m.in. dzienny, wieczorowy, ślubny,  

do sesji zdjęciowych.  

Niezależnie od tego czy potrzebują Panie  

subtelnego makijażu na dzień czy ekstrawaganckiej 

wersji na wieczór, u mnie znajda Panie  

                dokładnie to czego poszukują.  

              Tel. 0687008129  

             Email: contact@iwonakowal.com  

Przejazd na lotnisko Beauvais 

Oferuję przejazd na lotnisko BVA  

w dn. 17.02.2016 (lot do Krakowa) 

Z placu Concorde: 15 euro/osobę 

Wskazany adres w Paryżu i okolicy:  

20 euro/osobę 

tel. 01 44 69 30 80 

Monterzy okien i drzwi 
Poszukujemy pracowników na stanowisko monter okien i drzwi. 

Wymagania: doświadczenie zawodowe (min. 3 lata), samodziel-

ność, dyspozycyjność, mile widziana znajomość j. francuskiego 

oraz prawo jazdy kat. B. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o 

przesłanie CV z dokładnym opisem doświadczenia i zdjęciem na 

adres: kontakt@infini-groupe.com.  

Zespół muzyczny na urodziny 
Szukam zespołu muzycznego na imprezę urodzinową w Nicei 

(60. urodziny). Zespół muzyczny, który gra polskie przeboje z 

lat 60/70/80/90/2000 etc. Data: 29 kwietnia.  

Telefon 06 20 72 30 21.  

Do transportu mebli 

Poszukuję dwóch mężczyzn z małą ciężarówką do transportu w 

Paryżu. Przenoszenie i przewóz mebli. Telefon: 06 33 50 09 56. 

Sprzątanie pokoi hotelowych 

Poszukujemy osoby na stanowisko pokojowej/pokojowego. 

Wymagania: doświadczenie, kultura osobista, mile widziana 

znajomość języka franc. Obowiązki: przygotowywanie i utrzy-

mywanie w czystości pokoi hotelowych, sprzętów i pomiesz-

czeń. Prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@erc.ec.  

 Stowarzyszenie BOCIEK 

Zaprasza na grupę wsparcia  

dla osób uzależnionych. 

Poniedziałek w godz. 18:30-20:00 

Rue Oberkampf 113 

Metro nr 2: Menilmontant, 

Metro nr 3: Parmentier 

Tel. 06 47 75 19 40 

Istnieje możliwość konsultacji  

z psychologiem 

Tel. 06 71 55 20 95 


