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Suchar tygodnia  
 

- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub  

w Boże Narodzenie? 

- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy sobie psuć święta?  

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 
18 grudnia: Bogusława Gracjana 

19 grudnia: Dariusza, Urbana 
20 grudnia: Bogumiły, Dominika 

21 grudnia: Piotra, Tomasza 

22 grudnia: Honoraty, Zenona 
23 grudnia: Wiktorii, Sławomira 

Wigilia 24 grudnia: Adama, Ewy 

Wszystkim solenizantom  

spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy redakcja gazety! 

Zapraszamy do biura przy ulicy 2 rue de Mondovi. 

Sprzedaż i rezerwacja biletów także na stronie 

                Tel. 01 40 20 00 80 

P A R Y S K I 

E X P R E S S 

Nasza oferta specjalna: 

Grzeczność i profesjonalizm, a do każdego biletu  

zakupionego w naszym biurze, otrzymają Państwo  

drobny upominek. Zapraszamy i polecamy,  

Iwona Czebiera oraz Krzysztof Gortych 

 

Godziny 

otwarcia 

biura: 

 
Pon - Pt:  

9:00 - 18:00 

Sob:  

9:00 - 16:00  

Ndz:  

9:00 -  14:00 

 

 

Polskie legendy w nowym wydaniu  

 
 Portal handlowy Allegro wraz z wirtuozem animacji komputerowych Tomkiem Bagińskim 

(nominowanym do Oscara) od około pół roku prowadzą kampanie reklamową promującą polskie legendy  

w nowym, współczesnym wydaniu. Historie mające setki lat osadzone są w naszych realiach w postaci kilku-

nastominutowych filmów - i tak Twardowski (w tej roli Robert Więckiewicz, na zdjęciu po lewej) uciekając 

przed diabłem ukrywa się w stacji badawczej na Księżycu, na który dotarł statkiem kosmicznym; smok  

z Krakowa to lokalny gangster porywający młode dziewczyny statkiem powietrznym (zdjęcie u dołu)  

a Szewczyk Dratewka to uzdolniony uczeń  kierunku technicznego; Bazyliszek jest zbiegłym z piekła  

potworem którego ścigają jednostki specjalne, zaś Baba Jaga to młoda wiedźma, która ubolewa nad industrializacją świata, a co za tym idzie  

- wyniszczaniem przyrody. Wspólnym motywem przewijającym się przez każdą z legend są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze ludowej 

diabły - Boruta i Rokita (ten ostatni odtwarzany jest przez Piotra Machalicę). Zarządzają oni „słowiańskim oddziałem piekła” przez technologicz-

nie zaawansowane systemy, internet, komputery i sieci komórkowe.  

 Filmy utrzymane są w luźnej konwencji - humor i „barwne” elementy polszczyzny co chwila pojawiają się na ekranie. Co więcej,  

poza wyżej wspomnianymi aktorami zobaczymy i usłyszymy także Krystynę Jandę, Jerzego Stuhra czy Olafa Lubaszenkę, a jako że nad całością 

czuwa najlepszy polski grafik komputerowy, efekty specjalne działają są na ekranie  

w każdym niemal momencie. Wizualizacji towarzyszą przetworzone specjalnie  

w tym celu znane polskie (i tylko polskie) piosenki - m.in. „Aleja gwiazd” Zdzisławy 

Sośnickiej, „Cichosza” Grzegorza Turnaua, czy „Jaskółka uwięziona” Stana Borysa. 

Wszystkie legendy dostępne są w internecie za darmo - na przykład na oficjalnym  

profilu Allegro w serwisie YouTube. Projekt będzie kontynuowany, a my gorąco  

zachęcamy do oglądania i śledzenia nowych legend, bo pomysł i wykonanie z czystym 

sercem godne polecenia są!  

Wszystkich z Państwa wracających do kraju na Święta informujemy, że najlepszym sposobem na odnalezienie swojego  

autokaru w najbliższych dniach to  pojawienie się przy ulicy Cours la Reine, gdzie pracownicy naszego biura będą  

informować każdego pasażera o numerze autokaru do którego powinien wsiąść oraz gdzie ów autokar się znajduje.  
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PRACA : 

MIESZKANIE — USŁUGI — NAUKA — INNE : 

UWAGA PASAŻEROWIE 
Wielu podróżnych informuje nas o kieszonkowcach przy placu Concorde.  

W celu uniknięcia kradzieży zalecana jest jak największa  

czujność podczas wsiadania i wysiadania z autobusów.  

Prosimy o przekazanie tej informacji znajomym i rodzinie podróżującym autokarami. 

Masz problemy z piciem? Może Anonimowi Alkoholicy pomogą! 

 
NIEDZIELA - 17.00: 3 rue Rampale (kod: 9172), Paris, Metro: 

Belleville. 
WTOREK – 19.30: 18 rue Claude Lorrain, Paris, Metro: Exelmans. 
ŚRODA – 19.30: 20 rue Legendre (I piętro), Paris, Metro: Villiers. 

CZWARTEK: 19.30: 11 Ville St-Jacques (kod: 0911); 
10.45 -12.15: 3 rue Rampal, (kod: 9172), Metro: Belleville 

 
Godz. 19.30: (GRUPA AA DLA KOBIET) 

3, rue Rampal, (kod: 9172), 75019 Paris, Metro: Belleville. 

Moulin Tour Paris 
Dojazdy na lotnisko dla grup, 

wynajem autokarów, wycieczki 

szkolne, pielgrzymki, wyjazdy 

wakacyjne i inne. Atrakcyjne 

ceny, komfortowe autokary 

 i busy. Zapraszamy na 

www.Moulintour.Paris! 

Tel. 07 83 07 12 77 

Centrum Informacji Prawnej  

i Socjalnej dla Polonii  

oferuje pomoc w sprawach  

prawnych (w tym prawo pracy), 

socjalnych i administracyjnych 

oraz w urzędach. 

 

Kontakt: 

Tel. 06.14.31.98.47 

pio@cosmoville.eu 

Jeżeli chcesz zorganizować pielgrzymkę, wycieczkę lub inną 

imprezę – zapraszamy do nas!  

Wynajem autokarów, organizacja wyjazdów, atrakcyjne ceny. 

 

   01 44 69 30 80 www.facebook.com/SindbadJanosik/ 

 

Wynajmę 2 pokoje 
Kucnia, SDB, WC, umeblowane i czyste - 35m.,  

w rejonie Bondy. 640 euro + charge. 

Numer kontaktowy - 06.13.94.65.72. 

 

 

 

Francuzka, lat 40, szuka elastycznego, poważnego męż-

czyzny na poziomie do wspólnego spędzania czasu - z 

perspektywą na dłuższy związek.  

Tylko poważne oferty - tel. 06.70.11.4.35. 

Wszelaka prawna pomoc w administracji 

francuskiej (RSA, CAF, CNAV,  

ASSURANCE MALADIE i inne)  

Kontakt - Edyta: 06.22.72.26.68 

edyta-anne@hotmail.fr 

Blacharz/Lakiernik samochodowy – Alpy francuskie  

Naprawa i konserwacja elementów nadwozia, naprawa lub wymiana po kolizyjnych elementów blacharki  

samochodowej, przygotowywanie powierzchni do lakierowania i lakierowanie. OCZEKIWANIA: Posiadanie  

kierunkowego certyfikatu/świadectwa ukończenia szkoły/kursu/szkolenia, doświadczenie na podobnym stanowisku  

pracy min. 3 lata, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomość języka francuskiego lub angielskiego. 

Elektryk budowlany - Alpy francuskie  

Montaż i przyłączanie rozdzielni elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych, montaż sieci kablowych.  

OCZEKIWANIA : 4-letnie doświadczenie przy budowie dużych obiektów typu: hotel, samodzielne i rzetelne wykony-

wanie powierzonych zadań na budowie, umiejętność czytania rysunków technicznych, znajomość języka francuskiego. 

Kontakt: 504734983  

 

Poszukiwany kierowca  
Opis stanowsika: prawo jazdy z kat. C, operowanie sprzętem do ocieplania pianką PUR. OCZEKIWANIA: Minimum  

2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz własny samochód na dojazd do pracy. Kontakt: 07.60.94.85.12 

Szybka pomoc w załatwianiu spraw 

administracyjno-biurowych typu CAF, 

Sec. Social i inne. 

Tłumaczenie przy spotkaniach, | 

redagowanie listów.  

Krystyna, tel. 06 77 59 03 99 


