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Humor tygodnia: 
Matka krzyczy na córkę: Zabraniam ci wracać tak późno  

do domu. Masz dopiero 17 lat. Ja w twoim wieku...  

- Wiem, wiem - przerywa córka. - Siedziałaś stale w domu... bo 

ja miałam pięć miesięcy...  

W tym tygodniu imieniny obchodzą:     
3 kwietnia: Ryszard, Jan 
4 kwietnia: Izydor, Józef  

5 kwietnia: Wincenty, Irena  

6 kwietnia: Celestyn, Wilhelm  

7 kwietnia: Herman, Donat  

8 kwietnia: Dionizy, Julia  
9 kwietnia: Maja, Demetria  

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 
 

W drugi wtorek kwietnia (12.04) o godz. 19.00 w Bibliotece Polskiej w Paryżu (6, quai d'Orléans) odbę-

dzie się projekcja filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Trzy kolory. Biały”. Karol (Zbigniew Zamachowski), 

emigrant z Polski, bierze ślub z Francuzką Dominique (Julie Delpy). Wkrótce żona stwierdza, że mąż nie 

potrafi zaspokoić jej seksualnie, żąda rozwodu. Karol zaczyna żyć jak bezdomny. Spotyka rodaka Mikoła-

ja (Janusz Gajos), który pomaga mu wrócić do Polski. Karol postanawia zemścić się na byłej żonie. 

 

Krzysztof Kieślowski (ur. 27 czerwca 1941 w Warszawie, zm. 13 marca 1996 tamże) – polski reżyser i 

scenarzysta filmowy. Karierę rozpoczął jako reżyser specjalizujący się w filmach dokumental-

nych („Życiorys”, „Z punktu widzenia nocnego portiera”), jednak w miarę upływu czasu zaangażował się 

w realizację filmów fabularnych. Sporadycznie podejmował też działalność teatralną. 

Jego wczesna twórczość fabularna, utożsamiana z kinem moralnego niepokoju, stanowiła paradokumentalne filmy ukazujące rze-

czywistość ówczesnej Polski („Personel”, „Blizna”, „Amator”, „Przypadek”). Potem zwrócił się ku motywom metafizycznym, two-

rząc filmy psychologiczne podejmujące tematy moralne i egzystencjalne (telewizyjny cykl filmowy „Dekalog”, „Podwójne życie 

Weroniki”, trylogia „Trzy kolory”). Zmianie podlegała także estetyka: wczesna faza twórczości Kieślowskiego charakteryzowała się 

ascetyczną, naśladującą dokument formą, natomiast późna – wyrafinowanymi zabiegami wizualnymi. 

                        Tel. 01 40 20 00 80 
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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 : 

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 

Poszukujemy spawaczy 

Francuska firma hydrauliczna poszukuje 2 spawaczy rurowych do 

pracy przy remontach kotłowni w budynkach mieszkalnych i uży-

teczności publicznej. Wymagania: doświadczenie w spawaniu sieci 

rur stalowych, spawanie łukowe, doświadczenie w instalacji ko-

tłowni, komunikatywna znajomość języka francuskiego, udoku-

mentowanie doświadczenie. Praca od końca kwietnia. Kontrakt 

CDD na 3 miesiące, a potem CDI. Wynagrodzenie 1650 EUR brut 

plus wszystkie przewidziane francuskim prawem pracy dodatki (za 

nadgodziny, dojazd do pracy i wyżywienie).  

Kontakt: mit66@wp.pl. 

Zatrudnimy rzeźnika 

Poszukujemy osób do pracy na stanowisko: rzeźnik (Nantes). 

Obowiązki: wykonywanie czynności związanych z trybowa-

niem wieprzowiny, praca przy taśmie. Wymagania: doświad-

czenie w trybowaniu wieprzowiny, gotowość do wyjazdu. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres 

email: info@grupamobility.eu.  

Kontakt: + 48 784 584 110. 

Osobę do montażu wykładzin 

Poszukujemy montera wykładzin PCV i linoleum. Zadania: układa-

nie wykładzin w szpitalach, domach spokojnej starości, szkołach, 

obiektach sportowych, apartamentach. Osoby zainteresowane pro-

simy o przesyłanie CV na adres: info@grupamobility.eu. 

Osoby do restauracji 
Szukam osób do pracy we Francji w miejscowości Chamonix. 

Praca od początku maja. Kontrakt francuski. Stanowiska: 

zmywak (osoba młoda i wytrzymała, dziennie przyjmowanych 

jest około 400 osób), pomocnik kucharza (robienie sałatek  

i starterów), kelner (dobra znajomość franc., podstawy ang., 

doświadczenie minimum 2 lata).  

Proszę przysyłać CV na e-mail: michallupa18@gmail.com. 

 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 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, doradztwo, atrakcyjne ceny. 
 

 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

MILLENIUM ASSURANCE 

 Ubezpieczamy samochody, mieszkania, firmy bu-

dowlane (decenal). Ubezpieczenia zdrowotne 

(Mutuel). Bardzo dobre ceny. Zapraszamy do nasze-

go biura: Epone 78 departement. Dojazd do klienta 

po konsultacji telefonicznej: 01 30 95 01 90. Yoann 

Chery 

Pilne! Szukam bardzo dobrej krawcowej w celu 

uszycia sukni ślubnej z jedwabiu.  

Kontakt: 06 81 72 50 55. 

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 

Nawiążemy współpracę z mechanikiem 

samochodowym (auto-entrepreneur). 

Telefon: 06 22 83 58 24.  

mailto:info@grupamobility.eu

