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ARMATURA SANITARNA ■ MATERIAŁY ELEKTRYCZNE - BUDOWLANE - ZAMKI

1 COMPTE, 30 MAGASINS-1 KONTO, SIEĆ 30 SKLEPÓW
Nous parlons Polonais - Kontakt : ANNA 01 40 12 85 85

3, bld Jean Jaurès - 93400 Saint Ouen

im. Stanisława 

Leszczyńskiego

Ecole "Nova Polska"
• Polonais comme langue étrangère
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• Przygotowanie do matury
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DOMICILIATION DE VOTRE ENTREPRISE 
Création en 48 h 

Conseil en entreprise - Secrétariat 
Comptabilité - Facturation 

Nous parlons français et polonais 
DJ AC 

30-32 Av. de Stalingrad - 93170 BAGNOLET 
Tel. 01 48 57 39 53 ou 06 61 55 06 06 

ms.baticonfort@bbox.fr

REUSSISSEZ ET CONCRETISEZ 
VOS PROJETS EN POLOGNE 

EXPORT - IMPORT 
Partenariats - Contacts partenaires 
Recherche de fabricants ou des distributeurs

- Formalites administratives 
Assistance Accompagnement 
Visites sur place - assistance juridique 
Traductions spécialisées interprétariat

Tel. Pologne? : 00 48 228 338 889
Tel. komorkowy: 00 48 605 254 541
Tel. France: 06 0319 7648

E-mail : jowilhelm@wp.pl

POMOC KOMPUTEROWA - NAPRAWA, 
PROGRAMOWANIE, USUWANIE WIRUSÓW, 

ODZYSKIWANIE DANYCH, INSTALACJA INTERNETU 
Tel.: 06 23 50 88 99- silvir@vp.pl

www.blueairweb.com

MÆZ
www.ryanair.com

www.aeroportbeauvais.com
Tipsy • Kosmetyka • Henna • Manicure * Pedicure 

Oczyszczanie • Zabiegi na twarz i dekolt • depilacja

Tel.: 0615 92 41 65 - deysy2004@wp.pl

Jours de la semaine (départs) : (1) Lundi, (2) Mardi, (3) Mercredi, (4) Jeudi (5) Vendredi, (6) Samedi, (7) Dimanche 
Dni tygodnia (odloty) : (1) Poniedziałek, (Z) Wtorek, (3) Środa, (4) Czwartek, (5) Pigtek, (6) Sobota. (7) Niedziela

PARIS CDG 1 - WARSZAWA WARSZAWA - PARIS CDG 1
Departs PARIS WARSZAWA Departs WARSZAWA PARIS
1,2,3,4,5,6 07:15 09:35 1,2,3,4,5,7 19:55 22:20
tous les jours 12:00 14:20 tous les jours 08:30 11:00
1,2,3,4,5,7 16:30 18:50 1,2,3,4,5,7 13:00 15:30
tous les jours 19:30 21:50 tous les jours 16:15 18:40

PARIS ORLY SUD - WARSZAWA________________WARSZAWA - PARIS ORLY SUD

La compagnie NORWEGIAN a cesse definitivement ses vols a destination de Varsovie le 16 août 2009

M

BEAUVAIS - WARSZAWA
Departs BEAUVAIS WARSZAWA
1,3,5,7 20:35 22:40

WARSZAWA - BEAUVAIS
Departs WARSZAWA BEAUVAIS
1,3,5,7 17:45 20:05

Avec le télé-règlement par carte de crédit, recevez vos billets sous 2 jours

PARIS CDG 1 - KRAKOW Balice
Departs Paris Krakow
tous les jours 11:00 13:20

KRAKOW Balice - PARIS CDG 1

Departs Krakow Paris
tous les jours 07:55 10:10

PARIS CDG 2 - KRAKOW Balice
Departs PARIS KRAKOW
1,3,5,7 07:50 10:05
6 11:55 14:10

KRAKOW Balice - PARIS ORLY SUD

KRAKOW Balice - PARIS CDG 2
Departs KRAKOW PARIS
1,3,5,7 10:30 12:45
6 14:35 16:50

BEAUVAIS - KATOWICE Pyrzowice

PARIS ORLY SUD- KRAKOW Balice
Departs PARIS KRAKOW
1,5 12:10 14:15

Departs
1,5

KRAKOW 
14:50

Departs
2,4,6

Beauvais Katowice Pyrzowice 
14:55 17:00

NICE - WARSZAWA
Departs NICE WARSZAWA
tous les jours 16:40 19:05

Tel. 01 47 03 90 00
01 47 03 90 02

Telefax: 0147 03 90 03

KATOWICE Pyrzowice - BEAUVAIS
Departs Katowice Pyrzowice Beauvais
2,4,6 12:15 14:25

- NICE
Departs WARSZAWA NICE
tous les jours 13:20 15:35

Réservation ęt Billets : fï.F.p.E. «DZIEN DOBRY»
Z 40, rue de Rivoli 7 5001 Paris (RDC - cour. parter w podwórza) metro : Concorde
Biuro czynne : poniedz. - piqtek od 10:30-18:00) - w soboty od 8:30 do 12:00

2 ¡Dzień Dobry ¡www.wirtualnafrancja.com .................................................................................................  ...............................

mailto:ms.baticonfort@bbox.fr
mailto:jowilhelmi@wp.pl
mailto:silvir@vp.pl
http://www.blueairweb.o
http://www.ryanair.com
http://www.aeroportbeauvais.com
mailto:deysy2004@wp.pl
%25c2%25a1www.wirtualnafrancja.com


Dzień Dobry Magazine
Łącznik polsko-francuski • Le trait d 'union franco-polonais

Mensuel bilingue édité par AFPE 
en collaboration et partenariat 

avec ''AMBASSADE de POLOGNE a PARIS 
L'Administration des VOIVODIES POLONAISES 

La Chambre Nationale de Commerce 
& d'industrie de POLOGNE 

L'Office NATIONAL POLONAIS du TOURISME 
LES CONSEILS REGION AUX de FRANCE 

LES OFFICES REGIONAUX de TOURSME en FRANCE

Miesięcznik francusko-polski wydawany przez AFPE 
ze współpracą parnterów 

Ambasadą Polską w Paryżu 

Urzędami Województw Polskich 
Polską Izbą Handlową i Przemysłową 

Krajowym Komitetem Turystyki 
Urzędami Regionalnymi we Francji 

Francuskim Komitetem do Spraw Turystyki 

Bureau & régie publicitaire - Publicité - Petites annonces 

240, rue de Rivoli - 75001 PARIS
Tel.: 0147 03 90 02 - Fax 0147 03 90 03 

annonce.dziendobryagmall.com 

Directeur de la Publication : Jean-Louis IZAMBERT 

Rédacteur en Chef : Jean-Louis IZAMBERT 

Traductions : Lidia JAWORSKA 

www.wirtualnafrancja.com 

www.dziendobryfrancja.com 
www.dziendobry.fr 

ISSN 1269-5823

Tirage mensuel : 25.000 exemplaires

Imprimerie: RIVADENEYRA S.A. Export 

Ronda El Puig de Santa Maria 70 

46350 PUZ0L VALENCIA - Espagne

Toute reproduction de nos textes et créations graphiques 

est strictement interdite 

sam l'accord préalable de la rédaction du journal

Tanie bilety wstępów i atrakcyjne podróże

Od 25% do 50% taniej!
Zamki nad Loarą
11.10
55€, dziecko 45€
• zamki Cios Luce i Chambord 

gratis!
• rezerwacja na termin Asterix

25€. dziecko 20€

Kolacja i spektakl 
w L
40€

ilacia i spektakl
Belle Epoque

Również bilety do:
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Turystyka

BIENVENUE EN LITUANIE
La Lituanie se situe au Nord-Est de l'Europe, elle partage 588 km de frontières avec 
la Lettonie au Nord, 273 km avec la Fédération de Russie a l'Ouest (région de Kaliningrad), 
103 km avec la Pologne et 660 km au Sud et a l'Est du pays avec la Bielorussie.
Elle est bordee a 'Ouest par 99 km de côtes donnant acces a la mer Baltique.
Plaines sablonneuses, collines couvertes de forets de pins, nombreux lacs et cours d'eau. 
Lituanie est le centre géographique de ''Europe.

L
e centre de l’Europe, situé en Litua
nie, n ’ est sûrement pas connu de tous. 
En 1989, l’institut Géographique 
National Français a verifie les limites de 
l’Europe et a etabli que le centre de l’Eu

rope se trouve a 26 km au nord de Vilnius, 
dans le village de Purnuskiu (54°54’ Nord 
et 25° 19’ Est). Ce fait est enregistre dans le 
Livre Guinness des Records.
L’augmentation du flux touristique a incite 
a prendre des initiatives et rendre le Centre 
de l’Europe plus attractif. La presentation 
du Centre Geographique Europeen et l’ou
verture du Centre d’information touristique 
ont eu lieu le ler mai 2004, a l’occasion de 
l’entree de la Lituanie dans l’Union Euro- 
peenne. Le Centre est decore d’une statuç 
en granit blanc, symbole de l’Union Euro- 
peenne, représentant l2 etoiles d’or, creee 
par Gediminas Jakubonis.
Dernièrement, le Centre Europeen a ac
cueilli de nombreux touristes qui ont reçu 
un certificat de visiteur, imprime en plu
sieurs langues.

Histoire ■
Au XIIe siècle avant Jésus-Christ les 
peuples de langue balte, ancêtres des let
tons et des lituaniens, s’etablirent sur les 
terres actuelles de la Lituanie. Cette periode 
de ¡’histoire est assez confuse et on ne sait 
précisement a quel moment s’est veritable- 
ment constitue le peuple lituanien.
En 1240 Mindaugas, qui est parvenu a 
unifier plusieurs etats, devient grand-duc 
de Lituanie. Cette unification se renforce 
avec le Prince Gediminas qui au cours de 
son regne a agrandi le territoire de son etat 
aux depens de la Russie. II a fonde de nom
breuses villes, telles que Vilnius et Trikai. 
Les fils de Mindaugas Kçstutis et Algirdas, 
ainsi que ses petits-fils Jogaila et Vitolda, 
renforceront encore davantage le territoire. 
En 1385, la Lituanie et la Pologne signent 
le traite de Kreva : le grand-duc de Lituanie 
Jogaila se convertit au christianisme catho
lique et devient roi de Pologne sous le nom 
de Ladislas, il dut epouser l'heritiere du 
trône de Pologne, Hedwige.

• Le dimat est a la fois maritime et continental avec 

des hivers froids et des étés agréables. La température 

moyenne en hiver avoisine les - 5"C et en ete +17°C.

• Superficie : 65 300 km2.

• Population : 3 425 000 (en 2005).

• nLangues : Le Lituanien, langue officielle

• Sa capital : Vilnius (542 000 h)
• Vllles principales : Kaunas, Klaipeda, Śiauliai, Pane- 

veżys, Alytus, Marijampole.

La Republique de Lituanie est une democratie par

lementaire. t'organisatlon politique, economique et 

jurldique est determlnee par la Constitution de la Repu- 

bllque lltuanlenne, adoptee le 25 octobre 1992.

Les relations entre les deux pays se renfor
cent grâce aux unions suivantes : l’Union de 
Vilnius et Radom signée en 1401, l'union de 
Horodło signee en 1413 et l’Union de Lu
blin signee en 1569.
Au XVe siècle le territoire de la Lituanie 
etait immense et sa frontiere se trouvait a 
130 km de Moscou. Toutefois en consé
quence des guerres qui l'opposent a la Rus
sie, la superficie de la Lituanie diminue. 
LUnion de Lublin unit le Royaume de Po
logne et le Grand-Duche de Lituanie en un 
seul Etat.
La constitution du 3 mai 1791 unit totale
ment les deux etats. En 1697, deja, le polo
nais devient obligatoire a la place du russe. 
Mais pas pour longtemps car en 1795 apres 
le troisieme partage de la Pologne la Litua
nie est envahie par la Russie et la Prusse : 
les terres situees sur la rive gauche du Nie
men appartiennent aux prussiens, celles si- 
tuees sur la rive droite sont annexees par la 
Russie. A partir de 1' annee 1915, la Lituanie 
etait occupee par les armees allemandes.

En 1918, l'indépendance

est prodamee
Lors de la guerre polono bolchevique l’ar- 
mee rouge a rendu Vilnius aux lituaniens. 
Inspire par Jozef Piłsudski qui souhaite ré
tablir 1’Etat polono-lituanien, le generał Że
ligowski occupent Vilnius et ses environs. 
Toutefois il ne parvient pas a unir les deux
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pays, car les lituaniens y étaient formelle
ment opposés. La Lituanie centrale (avec 
Vilnius) est cree sur la partie polonaise du 
territoire, a partir de mars 1922 elle ap
partient aux polonais. Les relations diplo
matiques sont alors gelees entre les deux 
pays jusqu'en 1938. La Lituanie n'a jamais 
accepte l’annexion de Vilnius. Jusqu'en 
1939, Kaunas etait la capitale provisoire. 
En mars 1939 les allemands occupent la 
ville de Klaipeda. Le Pacte Molotov-Rib
bentrop cede tout d'abord la Lituanie aux 
allemands, mais d'autres accords sont si
gnes (en septembre et octobre 1939) et le 
Ilie Reich abandonne le pays aux russes, 
Vilnius est rendu a la Lituanie. En 1940, 
la Lituanie perd son independance, elle est 
annexee par les russes. Lors de la guerre 
russo-allemande une partie de lituaniens 

collabore avec les nazis. Une resistance 
s'organise aussi bien du côte lituanien que 
du côte polonais ; Ly^mmia Krajowa (l'armee 
de Fintérieur) est très active dans la region 
de Vilnius.
Apres la seconde guerre mondiale, les li
tuaniens souhaitent retrouver leur indepen
dance. Jusqu'à la moitie des annee 50 la re
sistance est active mais ses actions sont peu 
effectives. Pendant la période de la glasnost 
et de la perestroika
le Mouvement réformateur de Lituanie 
Sqjudis lutte pour ¡'indépendance litua
nienne, avec a sa tête Vytautas Landsbergis. 
En mars 1990, le nouveau Parlement (for
mé en grandé partie par les représentants 
du mouvement Sqjudis) proclame l'indé
pendance de la république lituanienne. En 
janvier 1991 PArmee russe intervient mili

tairement avec l'aide du parti communiste 
local. Des événements tragiques, filmes par 
la television, s’inscrivent alors dans l'His
toire.

Nature
La Lituanie possède 5 parcs nationaux 
(Aukstaitija, Dzukija, Zemaitija, Kursiu 
Nerija et Trakai), et aussi 30 parcs régio
naux.
Les Parcs Nationaux ont ete crées dans dif
ferentes régions lituaniennes afin de proté
ger et d’etudier le riche patrimoine naturel, 
culturel et historique du pays. Les activités 
agricoles et récréatives y sont limitées.
Les Parcs Régionaux sont des espaces crées 
pour protéger des paysages et des ecosys- 
temes d’importance regionale et de fort in
térêt naturel, culturel et récréatif.
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Les espaces protégés de Lituanie (en in
cluant les Reserves de la Biosphère) cou
vrent environ 11,5 % du territoire national. 
Dans de nombreux parcs, surtout dans le 
sud et l’est du pays, vous trouverez des vil
lages anciens, des routes ou des champs qui 
ont gardé leurs structures d’origine. Ils ont 
le statut de Reserve Ethnographique. Dans 
les plus beaux endroits des espaces pro
teges, les amoureux de la naturé peuvent 
profiter du tourisme rural et approcher les 
traditions lituaniennes.
Dans tous les parcs des amenagements ont 
ete realises, pour faciliter l’acces et l’obser
vation de la naturé : chemins de randonnee 
et d’equitation, pistes cyclables ou itine- 
raires sur les cours d’eau. Des aires de de
tente et des observatoires ont etes installes, 
pour mieux profiter des plus beaux panora
mas ou des oiseaux.

Parc de l'Europe
Le Parc de l’Europé est un parc a ciel ouvert 
qui expose de nombreuses statues d’Art 
moderne. Il se situe a quelques kilometres 
du Centre de l’Europe. Le parc a ete cree en 
1991 a 1’ initiative du jeune sculpteur Ginta
ras Karosas. 90 sculptures y sont exposees 
sur un territoire de 55 ha. Vous y trouverez 
les œuvres d’artistes mondialement connus, 
tels que Abakanovich, Le Witt, Openheim, 
Kobayashi et bien d’autres...
Le symbole du parc est la statué de G. Ka
rosas, le fondateur du parc, représentant 
le Centre de 1’ Europé et indiquant les dis
tances entre les capitales europeennes.
Non loin de Kaunas (a 22 km en direction de 
Vilnius) le musee en plein air rassemble les 
differentes architectures traditionnelles (du 
XVIIie au XXe siecle) des quatre grandes 
régions du pays : Aukstaitija, Dzukija, Su- 

valkija et Zemaitija. Le parc couvre 175 ha. 
Vous pouvez vous y promener a pied, a che
val ou en charrette, mais aussi gouter des 
plats et des boissons nationales durant les 
fêtes. Les spectacles folkloriques animent 
le parc tous les ans, en respectant toutes les 
traditions régionales anciennes.

Balades a vélo
Les routes lituaniennes sont adaptées pour 
ce type de transport, car il n'y a pas de re
lief montagneux, pas de paysage monotone 
et le reseau routier est important.
Il existe deux itineraires internationaux 
d'EuroVelo en Lituanie.

Balades a cheval
C'est un des moyens les plus agréables 
pour visiter les parcs nationaux ou régio
naux. Dans le village de Niuroniai (Parc 
Regional d'Anyksciai, a l’est du pays) on 
peut visiter le musee du Cheval. Les objets 
exposes retracent une longue relation entre 
le cheval et l'homme lituanien.
Vous pourrez profiter de la région a cheval 
ou en charrette. Un centre equestre est ou
vert toute l'annee dans le Parc Regional de 
Kurtuvenai. Dans cet espace protege, ou les 
collines boisees remplacent les vallees de 
Vente et Dubysa, la balade à cheval est in
contournable. Des randonnees equestres de 
quelques jours sont organisees dans le parc. 
Il existe une vingtaine de centres equestres 
en Lituanie. Mais on peut aussi profiter du 
cheval dans les fermes, qui proposent du 
tourisme rural.
La fete d'hiver où l'on peut admirer des di
zaines de chevaux, est la course sur le lac 
de Sartai. Cette fete a lieu le premier sa
medi de fevrier depuis presque 200 ans et 
attire des milliers de curieux.

Balades sur Peau
Les balades sur les cours d'eau peuvent etre 
un autre moyen de visiter les plus beaux 
parcs nationaux ou régionaux de Lituanie. 
Une vingtaine de rivières sont adaptees 
pour ce type de loisir. Chaque cours d’eau 
du pays a son caractère, un relief et un en
vironnement different. Les rivieres les plus 
impressionnantes par leur beaute et la di
versité du paysage sont Minija, Sventoji, 
Dubysa, Zeimena, Merkys ou Ula. Les vil
lages ethnographiques et les vestiges des 
châteaux sont êparpillês sur leurs rives.
Les amoureux des lacs (il en existe 3000 
en Lituanie) pourraient choisir de faire une 
balade dans Fest ou le sud du pays. Les 
plus grands lacs se trouvent dans le Parc 
National d'Aukstaitija ou dans les parcs 
nationaux de Labanoro, Grazutes, Sartu ou 
Veisieju. Ici de nombreux lacs sont relies 
entre eux, ce qui permet de visiter un es
pace assez vaste.
Des centaines de fermes et d'auberges pri- 
vees offrent de multiples possibilités d'he- 
bergement et de loisirs en plein milieu de la 
nature. Vous pourrez vous reposer, obser
ver la nature, ou pourquoi pas aussi aller a 
la peche ou a la chasse.

Les villes a visiter

Vilnius
C'est la capitale de la Lituanie indepen- 
dante. C’est une ville moderne, qui se 
developpe rapidement. On y trouve bon 
nombres d'anciennes et mystérieuses pe
tites ruelles pavees. La ville est egalement 
connue pour ses parcs et ses nombreuses 
eglises. La vielle ville est l'une des plus 
magnifique d'Europe. Une grande partie 
de l'histoire polonaise est liee a cette ville, 
d'illustres polonais y ont vecu, et pour 
mieux s'en rendre compte il suffit de se 
rendre au cimetiere de Rasu.
Situe a l'endroit ou se rejoignent deux ri
vieres la Neris et la Vilnia, Vilnius est l’une 
des plus anciennes villes baltes. C'est le
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centre culturel et historique de la Lituanie. 
De multiples nationalités y cohabitent : des 
lituaniens, des polonais, des juifs, des bie- 
lorusses et des russes.
La Porte de l'Aurore est un lieu de pele- 
rinage catholique situe dans le centre his
torique. L'icône de la Vierge Noire, consi- 
derée comme miraculeuse, se trouve dans 
eette minuscule chapelle. C'est par cet en
droit que la majorité des touristes commen
cent leur visite de la ville.

Trakai
La ville est situee a 20 km a l'ouest de Vil
nius, sur les bords du lac de Galve. Trakai 
est l'ancienne capitale du Grand Duche de 
Lituanie, elle fut la résidence d'apparat des 
grands-ducs de Lituanie. La plus grande 
partie de la ville s'etend aujourd'hui sur une 
peninsule parsemee de petites maisons an
ciennes en bois. Un grand nombre d'entre 
elles furent construites par les Karaites. On 
peut egalement y admirer le château go
thique de Trakai couvrant toute la superfi- 
eie d'une petite ile situee sur le lac Galve. 
Le paysage se caractérise par une alter
nance de plaines et de forets.
Cette région a joue un grand rôle dans la 
formation de la souveraineté nationale. 
Pendant l'entre-deux-guerres, quand le 
jeune Etat de Lituanie aspirait a la recon
naissance internationale, la ville de Kaunas 
fut la capitale provisoire de la Lituanie cen
trale a la place de Vilnius.

Kaunas
Kaunas (deuxieme ville du pays sur le plan 
de la superficie) se trouve au confluent du 
Niemen et de la Neris. C'est une ville mo-

derne, Kaunas est le second centre indus
triel et culturel de la Lituanie, par son im
portance et ses dimensions. Sa vieille ville 
n'est certes pas aussi jolie que celle de Vil
nius, mais elle peut se vanter de posséder 
un bel Hotel de Ville de style baroque avec 
une tour de 53 mètres. Sur la place centrale, 
a l'adresse Alekstoto gatve 6 se trouve la 
maison de Perkunas, qui est une ancienne 
maison de négociants, construite a la fin 
du XVe siecle. Perkunas etait le Dieu de la 
foudre a l'epoque païenne. La cathedrale 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kaunas est la 
plus grande eglise catholique gothique de 
Lituanie, elle date du XVe siecle.

Birzai
Birzai est une petite ville de province si- 
tuee non loin de la frontiere lettone. Elle 
intéressera tout particulierement les amou
reux de chateaux. Le chateau gothique des 

Radziwiłł, situe près du lac Sirvenos, joua 
un role determinant lors des guerres avec 
la Suede et fut un point de défense straté
gique. Actuellement la château abrite un 
musee archeologique, historique et ethno
graphique.

Siaulia
Siaulia est la quatrieme plus grande ville 
du pays. C'est le centre culturel et econo
mique de la Samogitie. La colline des croix 
représente un symbole tres important pour 
les Lituaniens, un peu comme Częstocho
wa pour les polonais. Trois musees assez 
atypiques se trouvent a Siaulia : le musee 
du velo, le musee de la photographie et le 
musee de l'ethnographie.

Kedainiai
Kedainiai est l'une des plus anciennes ville 
du pays. Elle est situee sur la rivière Nevezis 
60 km au nord de Kaunas. Pendant long
temps elle fut consideree comme la plus 
grande ville de Samogitie. Kedainiai est 
mentionnee par Siekiewicz dans Le déluge, 
mais elle est surtout connue des polonais car 
la famille Radziwiłł est originaire de cet en
droit. Des lieux de culte datant du XVIe et 
du XVIIe siecle, situes dans le centre ville, 
valent le detour, il en est de meme avec le 
mausolee de la famille Radziwiłł.

Klaipeda
C'est le port principal de Lituanie, mais 
c'est aussi une ville dynamique et atta
chante. La riviere Dane passe par le centre 
et partage la ville en deux. La vielle ville 
est assez petite, car Klaipeda a ete prati
quement entierement detruite pendant la 
guerre, neanmoins on y retrouve un style 
hanseatique et scandinave. La Tour de l'an- _ 
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cienne poste est l’un des plus beau édifice 
de style prussien. Le musee de 1 Horlogerie 
est interessant par son immense collection 
de montres. Cependant l’endroit le plus 
intéressant, Smiltyne, est situe au nord de 
l’isthme de Courlande, on y decouvre un 
musee de plein air. On peut y acceder par 
bateau. A Smiltyne la forteresse maritime 
de Kopgalis devait a l’origine defendre l'en- 
tree du port de Klaipeda. Elle ne fut cepen
dant qu’un simple depôt de munitions.

Nida
Nida est une station balneaire très connue 
en Lituanie. La petite ville est celebre car 
au debut du XXe siecle c’etait le lieu de tra
vail préfére des expressionnistes allemands. 
L’ecrivain Thomas Mann, laureat du prix 
Nobel de littérature, aimait egalement y 
sejourner. Près de la rue Naglui gatwe on 
trouve des maisons en bois classees monu
ments historiques. A Ladresse Skruzdynes 
gatwe 17 on peut decouvrir la maison de 
Thomas Mann. Le musee historique de Ne
ringa témoigne de la vie des habitants de la 
région. Dans la Galerie-musee de l’ambre 
il est possible de découvrir mais aussi d’ac- 
querir des bijoux en ambre.

Juodkrante
Le village de pêcheurs de Juodkrante est un 
lieu ideal pour se reposer au calme dans un 
cadre naturel unique. La Colline des Sor- 
ciéres offre une magnifique collection de 
sculptures païennes en bois de tradition li
tuanienne.

Palanga
Palanga est la station balneaire la plus po
pulaire de la côte lituanienne. Situee sur la 
rive de la mer Baltique, elle est connue pour

ses grandes plages et ses dunes de sable 
blanc, son jardin botanique, ses centres de 
thermalisme. L’air y est très pur, et en ete 
l’acces en voiture peut coûter très cher. 
L’un des plus beaux endroits de Palanga est 
le Palais de Tiskevicius. Le musee du palais 
abrite la plus grande collection d’ambre au 
monde et attire enormement de touristes. 
Au XIXe siecle et pendant près de la moitié 
du XXe siecle, la ville appartenait aux do
maines de la familie Tyszkiewicz.

Fêtes et manifestations culturelles
Toute l’annee de nombreuses fetes, festi
vals ou commemorations sont organises en 
Lituanie. Le pays a de profondes traditions 
de musique classique, d’opera et de theatre. 
Les festivals annuels de musique classique 
de Pazaislis, de Vilnius ou de St Christophe 
sont de renommee internationale.
La musique de jazz est aussi populaire. Vil
nius, Kaunas, Klaipeda et Nida organisent 
des festivals internationaux de jazz.
De nombreux artistes lituaniens, tels que 
le soprano Violeta Urmana et le chef d’or
chestre Gintaras Rinkevicius sont mondia
lement connus. Les troupes de theatre dra

matique ont été ovationnees sur plusieurs 
scenes internationales avec leurs metteurs en 
scene, comme R.Tuminas, O. Korsunaovas 
ou E. Nekrosius.
La Lituanie a su garder ses particularités 
ethnographiques, visibles autant dans les 
villes, que dans les villages. Nous sommes 
fiers de nos traditions nationales, souvent 
associees aux eléments païens.
Le jour du Mardi-gras marque la transi
tion entre l’hiver et le printemps. Cette fete 
bruyante et joyeuse rassemble les person
nages deguises (diables, sorciêres, tziganes 
et autres personnages effrayants). A la fin 
de la fete, le More, symbole de l’hiver, est 
brûle.
En juin, on celebre la nuit la plus courte de 
l’annee, la fete de St Jean. Elle respire la 
magie païenne : les feux de bois, chants tra
ditionnels, danses rituelles et jeux.
La fete de l’Etat, le 6 juillet, est une des 
fetes les plus intéressantes. Elle se deroule 
a Kernave, la premiere capitale lituanienne. 
Les journees de « ¡’Histoire vivante et d'Ar- 
cheologie » y sont celebrées. Les ancetres 
des lituaniens préparent des plats, tra
vaillent les peaux de betes et l’ambre, font 
fondre le minerai de fer, font des pieces de 
monnaie ou des armes. Des mises en scene 
de batailles sont organisees entre plusieurs 
clubs d’histoire venus de differents pays.
Tous les premiers dimanches du mois de 
mars, la Foire de Saint Casimir a lieu dans 
la vieille ville de Vilnius. Il s’agit d’un mar
che de produits d’artisanat d’art tels que de 
petites sculptures en bois, des poteries, des 
nappes en lin, des peintures pittoresques et 
surtout les fameux verbos, branches de ra
meaux tressees, coloriees et enrubannees de 
fleurs, proposes par des artistes et artisans 
de toute la Lituanie. De nombreux groupes 
de musiciens et danseurs ainsi que de mul
tiples buvettes proposant les bieres litua
niennes animent la ville .
Les chants traditionnels sont une partie im
portante de l’heritage lituanien. Des festi
vals de danse et de chants sont organises 
réguliérémént.

Tous nos remerciments 
pour son active collaboration 

a rOfflce National du Tourisme de 
LITUANIE

27, rue Pierre DEMOURS 
75017 PARIS 

Tell : 01 46 22 53 84 
www.infotourlituanie.fr 

lituanie@infotourlituanie.fr
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WITAMY NA MARTYNICE
Martynika - tropikalna, wulkaniczna wyspa pokryta górami. Warunki geo
graficzne, utrudniają jej rozwój. Wyspiarski charakter, ograniczony obszar, 
ukształtowanie terenu i ekosystem, niebezpieczna natura są czynnikami 
uniemożliwiającymi rozwój i zasiedlenie wyspy. Usytuowana wzdłuż wybrzeży 
wysp Ameryki Centralnej na 14° 40' szerokości północnej Martynika należy 
do Archipelagu Małych Antyli. Pomimo usytuowania blisko kontynentu 
amerykańskiego utrzymuje bliskie i najważniejsze kontakty z Europą ,w 
szczególności z Francją. Na wschodzie otoczona jest Oceanem Atlantyckim, 
na zachodzie Morzem Karaibskim. Położona jest 30 km na północ od wyspy 
Świętej Łucji i 40 km na południe od wyspy Dominiki. Gwadelupa znajduje się 
w odległości 130 km, Wenezuela 450 km, Kajenna 1450 km, Meksyk i Nowy 
York 4000 km, Paryż i Bruksela 7000 km. Transport morski i powietrzny 
odgrywa ważną rolę w ekonomii wyspy. Ca"°' <*> SairfiLilV*

Gaił •o''

Octan 
At I a n tIqun

W
yspiarski charakter, odizolo
wanie wpłynęło na ewolucję 
gatunków roślinnych i 
zwierzęcych jak i społeczność 
od okresu Arawaków. Wybrzeże (350 km) 

odgrywa dominującą rolę w lokalizacji i 
działalności społeczeństwa.
Powierzchnia (1 128 km2) Martyniki spra
wia, że jest ona największą wyspą należącą 
do Małych Antyli Orientalnych. Wysokie 
ukształtowanie terenu (1 397 m szczyt Góry 
Pelee) liczne wulkany, strome stoki, duże 
zalesienie ograniczają powierzchnie wyspy, 
która mogłaby być wykorzystana przez 
człowieka. Równiny stanowią jedynie 10 % 
jej pokrycia, gęstość zaludnienia jest duża 
za równo w miastach jak i na wsiach.
Martynika wulkaniczna wyspa posiada 
najwyższe szczyty na północy w Górach 
Pelee, Pitons du Carbet i Morne Jacob. 
Ukształtowanie w centralnej części wys
py jest niewielkie, składa się z terenów 
aluwialnych Lamentin i Riviere Salee, ba
gnistego obrzeża porośniętego przez na- 
morzyny.
Tereny południowe są bardziej urozmai
cone, z charakterystycznymi małymi gór
kami o różnych wysokościach występują na 
półwyspie Diamant i Vert-Pré w Riviere - 
Pilote. Górują one nad równinami wybrzeża 
atlantyckiego (Le Robert i Le Franęois). 
Różnorodność terenu tłumaczy zmienność 
klimatu. Wyspiarski klimat tropikalny, 
gorący i wilgotny z silnymi opadami. Stałość 
temperatur, pasatowe wiatry, nieregularne 
silne opady, są dla niego charakterystyczne. 
Dane topograficzne i klimatyczne świadczą 
o niezwykłej różnorodność podłoża eko
systemu, który ma wpływ na pejzaże. 

Ruchy warstw tektonicznych atlantyckich 
i karaibskich powodują groźbę trzęsień 
ziemi na Martynice i sąsiednich wyspach. 
Niebezpieczeństwo zwiększa się z powodu 
dużego zaludnienia i niedostosowanych 
konstrukcji budowlanych. Powierzchnia 
wyspy jest naznaczona przez liczne wybuch 
wulkaniczne.
Martynika jak i liczne Wyspy Karaibskie 
narażone są na perturbacje atmosferyczne, 
huragany, cyklony tropikalne, gwałtowne 
wiatry, ulewne deszcze, a na morzu wz
burzone fale i sztormy rodzące się wzdłuż 
wybrzeży afrykańskich i pogłębiające się 
na Oceanie Atlantyckim, przemieszczające 
się ze wschodu na zachód, następnie na 
północ i na północny zachód. Poprzez An
tyle uderzają w kontynent północnoame
rykański. Okres cyklonów trwa od czerwca 
do listopada. Północ posiada roślinność 
tropikalną, szczególną przyrodę (przełomy 
rzek, potoki) obserwujemy w paśmie górs
kim w skład, którego wchodzą Pitons du 

Carbet i Góra Pelee. W regionalnym parku 
można odbywać długie i wspaniałe space
ry między bujnymi lasami i szemrającymi 
rzekami. Do centrum należy równina La
mentin, dwa duże miasta Fort de France 
(główne miasto) i Lamantin (lotnisko) oraz 
1/3 mieszkańców. Południe z zatokami i 
małymi zatoczkami ze słynnymi plażami, 
z namorzynami i z górą Vauclin, dawnym 
wulkanem. Znajdują się tu ośrodki zalic
zane do najbardziej uczęszczanych: Trois- 
Ilets, Anses-d'arlet i Diamant w zachodniej 
części, Sainte-Anne, Sainte-Lucie i Le Ma
rin we wschodniej części.

Fauna
Od czasów kolonizacji wyginęło tu wiele 
gatunków takich jak : lamantyny (foka sło
dkowodna), agouti (rodzaj gryzoni z rod
ziny agutiowatych), żmija Bothrops lanceo- 
latus. Jedynie ptaki (kolibry, kosy i inne 
ptaki tego gatunku) możemy zobaczyć na 
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wywołanych zdjęciach, jak wyjadają reszt
ki śniadań z talerzy!
Różnorodne niegroźne często występujące 
insekty to: karaluchy amerykańskie, o 
których mówi się, że będą jedynymi, które 
przetrzymają nawet wybuch atomowy. Ka
raluchy istniały przed dinozaurami, już 350 
milionów lat, przetrwały wszystkie katakliz
my, powodzie, epidemie i destrukcje. Wraz 
z nastaniem nocy wkradają się do pokoi i 
łazienek. Świerszcze i Straszyki nie będą 
jedynie snem, ale uroczą wszystkich swoim 
koncertem połączonym z rechotem żab. 
Kolibry siedzące na hibiskusach sąsiadują 
z motylami o różnorodnych kolorach i 
zbierającymi nektary. W północnych lasach 
dominuje ptak zwany siffleur des mon
tagnes, a na ścieżkach spotkać można ortola- 
ny rzadko spotykane w metropolii. Pozostał 
tylko jeden gatunek węży: żmija Bothrops 
lanceolatus. Ukrywa się on na polach trzci
nowych, w lasach lub krzewach. Trudno ją 
wypłoszyć, gdyż chowa się przed mangus- 
tami niezwykle groźnymi przeciwnikami 
węży i papug. Dużo łatwiej jest spotkać 
anolisy (jaszczury) i kraby na plaży. Bardzo 
zróżnicowana fauna nie jest groźna, jedynie 
komar stanowi pewne niebezpieczeństwo

Flora
Kwiaty, rośliny, drzewa, bogate podłoże 
i tropikalny klimat faworyzują bujną 
roślinność : bugenwille, płomienie Afryki, 
allamandy, helikonie, kitnia anturium, bam
busy, kokosy, trzcina cukrowa...
Po niepowodzeniach wprowadzenia w 
Europie tropikalnych gatunków, botanicy 
zrozumieli, ze Martynika ma doskonałe 
warunki do hodowli bardzo cennych roślin 
z całego świata. Roślinność wyspy jest 
bardzo różnorodna. Na wyspie widoczna 
różnica rysuje się między okolicami nad
morskimi, a szczytami. Na szczycie Góry 
Pelee opady są 8 razy większe niż na wys
pie Sainte Anne.
Na plażach podziwia się błękit, a na 
wyższych terenach bujną roślinność. W 
cieniu wielkich tropikalnych drzew rosną 
begonie i paprocie. Nieco wyżej unikalne 
w świecie roślinnym wspaniałe helikonie o 
szerokich wstążkowych liściach z olbrzy
mimi bardzo kolorowymi kwiatami. Ho
duje się je tutaj w bardzo dużych ilościach 
na potrzeby rynku lokalnego i zwłaszcza 
do kwiatowych pracowni francuskich i 
amerykańskich. Indonezyjskie imbiry o 
woskowych, różowych płatkach i długich 
łodygach zachwycają kwiaciarzy swym 
pięknym wyglądem.
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Historia Martyniki
Historia Martyniki związana jest ściśle z 
kolonizacją i jej skutkami. Najazd małej 
grupy kolonizatorów francuskich w 1635 
roku miał bardzo duży wpływ na przebieg 
wypadków: po pierwsze w ciągu 25 lat 
spowodował eliminacje ludności karaibs
kiej i całkowitą destrukcję jej cywilizacji. 
Po drugie przyłączenie Martyniki do me
tropolii było paradoksalnie progresywne i 
definitywne. Następnie stworzono w dru
giej połowie XVII wieku społeczeństwo 
Tabula Rasa przeznaczone do zaspokojenia 
i usatysfakcjonowania ekonomi metropolii, 
poprzez destrukcję wewnętrznej struktury 
rolniczej, nieograniczone uprawy trzciny 
cukrowej, utworzenie wielkich prywatnych 
posiadłości, które wchłaniały wszystkie te
reny uprawne i z drugiej strony tworzenie 
niewolniczego społeczeństwa.
Charakterystyczna była dysproporcja mię
dzy masą niewolników pochodzących z 
Afryki i małą grupą właścicieli pochodzenia 

europejskiego, posiadaczy ziem i niewol
ników. Do połowy XX wieku struktura ta 
nie uległa zmianie, ponieważ zniesieniu 
niewolnictwa w 1848 roku nie towarzyszyły 
ani reformy związane z posiadłościami, 
ani reformy ekonomiczne. Duże zmiany 
dotyczyły jedynie klas pośrednich zwa
nych mulatami. Wprowadzenie pod koniec 
XIX wieku demokratycznych instytucji 
republikańskich dało mulatom możliwość 
kontrolowania stanowisk wyborczych, 
urzędników państwowych i stało się po
mostem do walki politycznej z metropolią. 
Prawo stworzenia departamentów w 1946 
roku poparło te roszczenia i spowodowało 
głębokie zmiany polityczne, ekonomiczne 
i socjalne.

Spojrzenie na Martynikę
Wyspa ma 30 km na 80. Widziana z góry 
wydaje sie być małym szkiełkiem na 
oceanie. Będąc na niej można nie unosząc 
głowy zobaczyć niebo.
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Nazwana przez Karaibów pierwszych 
mieszkańców Madinina czyli „wyspa 
kwiatów”, była w posiadaniu licznych 
nacji: francuskiej, angielskiej, i następnie 
francuskiej. Wyspa była zasiedlana przez 
niewolników z Afryki, pracowników hin
duskich, Chińczyków, Arabów związanych 
ze zmianami historii kolonialnej. Martynika 
jest dzisiaj jednym z departamentów fran
cuskich oddalonych 8 000 km od Paryża. 
Przemierzając wyspę z południa na północ 
widać zadziwiający zmienny pejzaż. 
Przechodząc od złocistych plaż południa, 
do przepięknych potężnych gór na północy, 
znajdując się u stop góry Pelee nie należy 
zapomnieć, że nie jest ona zupełnie 
uśpionym wulkanem i od czasu do czasu 
może spowodować śmiertelne zagrożenie. 
Ludzie żyją tu w harmonii, bez względu 
na kolor skóry, tworząc na Martynice 
społeczeństwo Metysów.

Fort de France
Spoglądając z morza na Fort de France ob
serwujemy pełne uroku baie des Flamands i 
pasmo górskie pochodzenia wulkanicznego 
Pitons du Carbet, to jednak Fort de France 
ma twarz dużej metropolii, która rozrasta 
się w szybkim tempie. Koncentruje się w 
niej całe życie kulturalne i administracyjne. 
Już od wczesnego ranka do centrum miasta, 
w którym znajdują się biura, podążają sz
nury samochodów. Tłumy ludzi o różnych 
kolorach skóry przemykają wąskimi ulic
zkami miasta, które są pozostałościami po 
epoce okresu kolonizacji wyspy. W cen
trum miasta usytuowany jest miejski park 
zwany Sawanną, to jedyne zielone mie
jsce, które tu znajdziemy. Odbywają się 
tam liczne występy kulturalne takie jak: 
karnawały, festiwale lipcowe, defilady 
wojskowe ... Fort de france jest siedzibą 
zamorskiej prefektury departamentu fran
cuskiego. Powstał na bagnistych terenach 
wyspy na początku kolonizacji. Ze względu 
na swoje strategiczne położenie przeko
nywano wszystkich gubernatorów, aby w 
tym właśnie miejscu wybudować Fort i w 
1639 roku na tym obszarze powstaje pie
rwszy fort. W 1681 roku Saint-Pierre, ówc
zesna stolica, zostaje przeniesiona do nowo 
powstałego miasta Fort Royal. Miasto to 
zostało później nazwane Fort de France i 
jest głównym miastem Antyli Francuskich. 
XVIII wiek to okres wpływów urbanisty
cznych. W tym czasie miasto bardzo się 
rozrasta. Negatywny wpływ na jego rozwój 
mają nawiedzające go co rusz kataklizmy 
takie jak: w 1724 roku powódź; w 1762 epi

demia żółtej febry; w 1766 cyklon; w 1771 
trzęsienie ziemi ... podwójna okupacja an
gielska (w 1762 i w 1802) przyczyniła się 
również do tego, że Fort de France traci 
pozycję głównegoi największego miasta. 
Katastrofa w 1902 roku niszczy Saint
Pierre. Ówczesny Fort de France z kilkoma 
tysiącami mieszkańców zaczyna przeżywać 
okres wzrostu demograficznego. Dziś zna
jduje się tam prawie 1/ 3 mieszkańców Mar
tyniki. czyli ponad 100 tysięcy i jest stolicą 
kulturową wyspy.

Północ Karaibów
Oddalając się od złocistych piaszczystych 
plaż Martyniki przesuwamy się w północną 
część Karaibów, która charakteryzuje się 
licznymi wulkanami i wilgotnymi lasa
mi tropikalnymi. Tutaj plaże są dzikie ze 
względu na obecność wulkanów, ich pia
sek jest koloru popielatego. Słynna góra 
wulkaniczna Pelee, należy do najwyższego 
dominującego punktu na Wyspie. Ma ona 
1397 m.
To właśnie ten wulkan w 1902 roku

przyniósł nadmorskiemu miastu Saint
Pierre całkowite zniszczenie. Zginęło 
tam wówczas ponad 30 tys. ludzi. Dziś 
Saint-Pierre uznawane jest za miasto sz
tuki i historii. Próbuje się ono podnieść ze 
zgliszcz do życia, otwierając ruiny swoich 
zabytków przed zwiedzającymi. Region 
nie jest jeszcze zbyt interesujący dla inwes
torów, dlatego znajdziemy tam oryginalne 
zabudowane miasteczka Le Fonds - Saint 
- Denis, L'Ajoupa - Bouillon, Le Morne - 
Vert oraz zieleniejący Kanton Szwajcarski. 
Miasteczka te pokryte są bujną roślinnością 
i przepięknymi kwiatami. Również znajduje 
się tam słynna droga de la Tracę, która łączy 
Fort de France z Morne - Rouge okalając 
pitons du Carbet. Ta długa wijąca się jak 
wstążka na wietrze droga rozciąga się 
pomiędzy bujną roślinnością. Ciszę i błogi 
spokój zagłuszają jedynie śpiewy górs
kich ptaków i znajdujące się tam kaskady. 
Na wybrzeżu spokojne miasteczka rybac
kie kryją się w piaszczystych zatokach. U 
stóp miasta Le Carbet zobaczyć można 
piaszczystą złocistą plażę Anse Turin, 

------------------ www.wircualnafrancja.com ¡Dzień Dobry | 11

http://www.wircuatnafrancja.com


która przez pewien czas była inspiracją dla 
twórczości mieszkającego tam Gauguina. 
Północne Wybrzeże Karaibów należy do 
miejsca, w którym zapoczątkowana została 
kolonizacja Martyniki. To właśnie tu w 
1502 przybył Krzysztof Kolumb, a w 1635 
roku przyjęci przez Indian z Karaibów Be- 
lain d'Esnambuc i jego współtowarzysze 
zapoczątkowali w szybkim tempie zaludnie
nie tego regionu. Pierwszymi miasteczkami 
Martyniki są Case - Pilote, Le Carbet i Saint 
- Pierre, w których znajdziemy najstarsze 
kamienne ruiny i kościoły.

Południowy Atlantyk
Cudowne plaże o wspaniałych szerokich 
horyzontach i lśniących zatokach, w których 
kołyszą się żaglówki i jachty ... rozlewiska, 
pobliskie namorzyny, wysokie skaliste klify 
ciągnące się wzdłuż pustyń, na których rosną 
kaktusy i liczne wysepki zamieszkujące 
przez ptactwo migracyjne tworzą niepow
tarzalne, oryginalne, zapierające dech w 
piersiach pejzaże.
Półwysep Świętej Anny powstał około 25 
milionów lat temu, jest jedynym regionem 
o charakterze wulkanicznym i wapiennym 
z różnorodnymi pejzażami. Mieszczące się 
tam miasteczko Świętej Anny i Marin są 
uważane za strategiczne perełki wyspy. W 
XVII, XVIII i XIX wieku miasteczka te były 
kilkakrotnie pożądane przez brytyjską flotę. 
Dziś miasteczko Sainte Anne jest ważnym 
ośrodkiem turystycznym wyspy. W pobliżu 
znajduje się najbardziej uczęszczana plaża 
Les Salines zarówno przez turystów jak i 
miejscową ludność.
Le Marin to podprefektura południowa, 
dzięki znajdującemu się tam portowi jach
towemu znacznie się rozrosła. To z tego 
miejsca wyruszają w swój rejs wszystkie 

statki podążające w stronę Saint-Lucie lub 
w stronę Grenadyn .W 1986 roku w regionie 
tym zaczęło obowiązywać prawo defiska- 
lizacji co przyczyniło się do szybkiego ro
zwoju budownictwa mieszkań, hoteli, rezy
dencji wakacyjnych. Podążając do wnętrza 
wyspy odkrywamy jego autentyczną naturę. 
Na wybrzeżu Atlantyckim w dalszym ciągu 
pozostają ukryte i dość dobrze zabezpiec
zone przez rafy koralowe liczne dzikie 
wysepki. Północną część tego regionu 
zamieszkują „Bekes” czyli etniczni fran
cuscy biali potomkowie europejskich osad
ników, którzy w dalszym ciągu pielęgnują 
tradycję koktajlu Ti Punch .

Północ Atlantyku
Na północy Caravelle o dzikie zatoki i wy
sokie klify rozbijaja się fale oceanu. Żyzna 
ziemie wyspy usytuowane są właśnie na 
tych północnych zboczach. Region ten był 
kiedyś zwany Capsterre, znajdują się w nim 
ostatnie miasteczka Arawaków i Karaibów. 
W Lorrain znaleziono pozostałości po cza
sach przed Kolumbem, a rzemieślnicy z 
miasteczka Mornr-des-Esses utrzymują w 
dalszym ciągu wikliniarską tradycję.
W 1655 roku Indianie z Karaibów zostają 
wypędzeni na wybrzeże atlantyckie, nato
miast ich wodzowie zostali pojmani przez 
ówczesnych kolonizatorów. Po śmierci 
gubernatora Du Parquet w 1655 roku 
kolonialiści wypowiadają wojnę Indianom, 
aby całkowicie pozbyć się ich z wyspy. W 
1660 roku powstaje traktat na mocy, którego 
mają odbywać się wysiedlenia na wyspy 
Dominiki i Saint-Vincent. Były to wyspy 
uważane za neutralne. XVII wiek to okres 
złotego wieku kultury tytoniowej, a XVII! 
i XIX wiek to czasy świetlności trzciny 
cukrowej, kawy i kakao. Dzisiaj produkcję 

trzciny cukrowej wyparły banany. Ślady 
historii możemy odkryć również przez rui
ny gorzelni, pozostałości domków niewol
ników i rafinerię cukru oraz dużą populację 
potomków imigrantów indiańskich.
We wnętrzu wyspy odnajdziemy krętą drogę, 
która wije się przez lasy, ogrody cytrusowe 
i ignamowe pola trzciny cukrowej, plantacje 
ananasów i bananów plantain. Im bardziej 
podążamy w północną stronę wybrzeża, 
będziemy odkrywali jego niepowtarzalną 
dzikość.

Wyspy Saint-Lucie, Saint-Vincent

i Grenadyny
Karaiby rozciągają się od Bahamów do 
wybrzeża wenezuelskiego mimo to do 
najbardziej i najczęściej odwiedzanych 
miejsc należą Wyspy Grenadyny. Są one 
niewątpliwym rajem na ziemi. Te rajskie 
wysepki usytuowane są nieopodal Martyniki 
na niezwykłych rafach koralowych Antyli. 
Codziennie na wodach tropikalnych mijają 
się statki, jachty, żaglówki, kutry rybac
kie. Niecałe 30 km od Martyniki znajduje 
się wyspa Saint-Lucia, która z pewnością 
należy do najpiękniejszych i najbardziej ro
zpoznawalnych wysp karaibskich. Znakiem 
rozpoznawalnym tej wyspy są dwa wyso
kie i dobrze widoczne szczyty wulkanów 
oraz przepiękna Zatoka Marigot Bay. W 
odległości 20 km na południe Saint-Vin
cent „otwiera drzwi” do Wysp Grenadyny. 
Niesłusznie jest ona omijana przez turys
tów, ponieważ znajdują się tam również 
zapadające w pamięć widoki dzikich za
kątków tego urokliwego miejsca. Są tam 
plaże z czarnym piaskiem, przepiękne kas
kady oraz wulkan Soufriere. Na powierzch
ni 100 km porozrzucane są Wyspy Grena
dyny, znajdziemy tam dziewicze plaże z 
palmami kokosowymi, lazurową wodą i 
przepięknymi rafami koralowymi, które 
utrudniają do nich dostęp. Wyspy Grena
dyny, gdzie panuje bardzo dobra pogoda 
tworzą idealny tropikalny raj.

Tous nos remerciements pour leur active 

collaborationau 

Comité Martiniquais du Tourisme 

(Mmes Sophie L0B0-DENISE 

et Christelle M0ND0NGUE) 

2 Rue des Moulins 75001 -PARIS

Tel. : 01 47 77 86 00 - Fax : 01 44 77 86 25 

www.martimquetourisme.com 
infos.cmtffimartiniquetourisme.com
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OÙ TROUVER VOTRE PROCHAIN "DZIEŃ DOBRY" ?
Dostępne na targach w regionie paryskim u producenta świeżych wyrobów polskich

Sur les marches de la région parisienne (produits polonais) Information : 06 88 59 71 94

77 LAGNY SUR MARNE - Marche municipal 
wtorek-piątek-niedziela (8h00 13h00) 

77 VILLEPARISIS- Marche municipal
piątek-niedziela (8h00-12h00)

77 BROU SUR CHANTEREINE
Marché municipaI 8h0012h00 sootta

77 - MEAUX (camion magasin) 
sobota (8h00-13h00)

NOWY POLSKI SKLEP «DOMOWA»
93 - AULNAY SOUS BOIS - Marche couvert 

wtorek-czwartek-niedziela (7h00-13h00)

93 - LE RAINCY - Place THIERS 
środa - sobota (7h00-13h00)

93 - SAINT-DENIS - Marche couvert
piątek-niedziela (7h00-13h00)

im. Stanisława 

Leszczyńskiego

Ecole "Nova Polska"
• Polonais comme langue étrangère • Maternelle franco-polonaise
* Cours traditionnels • Preparation au baccalaureat

Zapisy w każdą sobotę :
34, av. Champs Elysees - 75008 PARIS - EÙRECOLE - Métro : Franklin Roosevelt

te.: 06 46 64 20 82
• www.ecolenovapolska.com • contactiaecolenovapolska.com

CB»
MAISON DE LA POLONIA DE FRANCE 

DOM POLONII - ESPACE LUMIERE 
39, rue Elie GRUYELLE -62110 HENIN BEAUMONT 

www.maisondelapolonia.com
Tel. 03 21 49 20 92 - Fax: 03 21 13 80 31

Adresses utiles
Section Consulaire de l'Ambassade de Pologne 

Horaires d'ouverture du Consulat :
Lun., mar. jeudi, ven. : 8H30-13H30, mer. 12h30-17h00 Pon.,wt., czw., piątek : 8:30-13:30, w srode 12:30-17:00 
Service visas : Lun., ven. : 8h30-13h30, mer. 12:30-17h00 Wizy : pon., piątek 8h30-13h30 środa : 12:30-17:00.

5, rue Talleyrand - 75007 Paris - Tel : 01 43 17 34 22 • Fax : 01 43 17 34 34

Ambassade de Pologne A Paris

1, rue Talleyrand - 75007 Paris
Tel : 01 43 17 34 02 • Fax : 01 43 17 35 07

Representation Permanente de la République 
de Pologne auprès de l'ÛCDE

136, rue de Longchamps - 75016 Paris
Tel.: 01 5628 57 60

Consulat Général de Lyon

79, rue Crillon - 69006 Lyon
Tel : 04 78 93 14 85-Fax : 04 37 51 12 36 

Consulat Général dé Lille

45, bd Carnot - 59800 Lille

Tel : 03 2014 41 81 • Fax : 03 2014 46 50

Librairie Polonaise dé Paris

STOMATOLOGIA - LEKARZE (Mówimy po polsku) 
Chirurgien Dentiste Mme J. ZARZYCKI 

45, rue du Caire PARIS 2° - Tell : 01 42 33 30 58 

Dr Danuta Baranowicz - Schouker 
Chirurgien-dentiste 

33, rue Poissonnière - 75002 Paris - 01 42 33 60 31 

Lekarz rodzinny z orientacją pediatryczną 

Lek. Med. M.JODKOWSKA 
91, rue Leclerc 95600 EAÙBONNE 

01 39 59 35 38

Bio Energo Therapeute - M. Andrzej NIECKULA
8 Passage Tenaille PARIS 14° - 06 9916 55 06 

wwM^.remedamil.com

Service Economioué et Commercial de l'Ambassade de Pologne 
86, rue de la Faisanderie - 75116 Paris 

Tel. : 01 45 0410 20 - Fax : 01 45 04 63 17 
www.eco.amb-pologne.fr

OFFICE NATIONAL POLONAIS OU TOURISME
9, rue de la Paix - 75008 Paris

Tel. : 01 42 44 19 04 Fax : 01 42 97 52 25 
Bureaux ouvert du lundi au vendredi de 9 h a 16 h 

www.pologne.travel 
info.fr@pologne.travel

Centre scientifique de l'AcadEmie Polonaise des Sciences 
74, rue Lauriston - 75116 Paris

Tel: 01 56 9018 35
11-15, rue Lamande - 75017 Paris

Tel: 01 53 0669 00

Ecole Polonaise

11-15, rue Lamande - 75017 Paris
Tel : 01 42 28 66 38

RESTAURANT FRANCO-POLONAIS 
« BIENVENUE CHEZARTUR» 

129, rue LEGENDRE 75017-PARIS 
M° BROCHANT ou LA FOURCHE 

Tel.: 06 88 48 70 06

Avocats (mówimy po Polsku) 
Maitae Piota Dmochowski

253, av. Daumesnil 75012 Paris - Tel : 01 39 58 32 47

Maître Marta Cichosz

61, av. de la Grandę Armee - 75016 Paris
Tel. : 01 45 66 00 56 - 06 03 10 45 87 

Maître Claire di Crescenzo

21, Bd Henri IV -75004 Paris
Tel. : 01 46 22 21 14 ou 06 80 43 82 19

Champagne 
Selection officielle Polonaise 

Jackowiak - Rondeau
26, rue St Martin - Pargny-lés-Réims 

tel. : 03 26 49 20 25 - Fax : 03 26 49 22 36
wwMr.champa(]n^-ja^ckowiak^-rondeau.com

123, bid St-Germain - 75006 Paris
Tel. : 01 43 26 04 42-Fax : 01 40 51 08 82

Produits alimentaires polonais MAISON STECLEIN
Les Saveurs de l'Est - Tel. : 06 88 59 71 94

31, Rue du Carnetin - 77400 DAMPMART (LAGNY) 

Enseignements du Français et du Polonais
Ecole "Nova Polska"

28 rue Daubigny 75017-PARIS 
tel: 06 46 64 20 82 

www.ecolenovapolska.com

Transport Funéraires France -Pologne 
Pompes Funèbres Assistance Internationale

Tel. 02 31 78 25 93 - Fax : 02 31 74 32 45 

Polski Zaklad Pogrzebowy Concordia

Pompés Funèbres - Transport International
Tel. : 0048 34 362 71 57 - fax : 0048 34 366 54 22

Colis France-Pologne Polska-Francja

01 42 38 63 20 06 62 75 5006

+ (48)600 800 808 06 73 91 12 04 

01 7615 29 26 06 47 351680

BON D'ABONNEMENT A DZIEŃ DOBRY 
a découper ou a photocopier

Monsieur (Pan) Q Madame (Pani) Q Mademoiselle (Panna) Q

Nom...................................................Prénom.........................................

Adresse.......................................

N°...........Rue, avenue, lieu-dii..........

Code postal J 11 11 11 11 | Viile

E-IMail :....................... .

DZIEŃ DOBRY

@.............................................................

Łącznik polsko-francuski

12 numéros € 38,50
parution mensuelle ou 

bi-mestrielle
71 72 73 74 75 76

12 numerów €38,50
publikacja miesięczna 77 78 79 80 81 82

lub dwumiesięczna

ou àpartirdun"........... mois)

Reglement par : mandat chèque n°................................
Banque..................................................................

A adresser a Dzien Dobry - 240, rue de Rivoli - 75001 Paris

Polski Sklep Samoobsługowy PETRUS
9, rue Chevreul - 75011 Paris - Tel./F^x: 01 43 6716 92 

www.petrus-sklep.com

Traiteur Polonais - Sklep Polski «Adriana & Margot» 
Organisation de banquets 

14, rue des Goncourt - 75011 Paris 
m°:GoncsurtFligne11

Teh : 01 47 00 64 50 - http:F/adrianx.mxrgst.free.fr 

Jacky Association - POLSKI SKLEP
7, rue Rene Boulanger - 75010 Paris M° Republique 

tel. 01 42 38 63 20 - 06 62 75 50 06

Assurances

Swiss Life (mówimy po polsku)
14, Residence du Lac - 95880 Enghien-les-Bains 

Tel : 01 39 64 38 36 ou 06 73 47 94 20 
grazyna.fernandes.agiswisslife.fr

UBEZPIECZENiA CzasOWE (3,5,8, 15,22, 30, 60 lub 90 dni)
I WYWÓZ DEFINITYWNY SAMOCHODU

Tel : 01 47 03 90 02 ou 06 09 02 8417
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Dzień Dobry - 240, rue de Rivoli - 75001 Paris - métro : Concorde
Consulat de Pologne a Paris Consula t de Pologn e à Lllle

5, rue Talleyraod - 75007 Paris - m° Invalides 415, d C aaooot - 59800 Uill e
Consulate eoolone eàyynn
99, re e Crillo n - 90066Lonn

La Banque BCP & Millennium Bank offrent chaque mois Dzien Dobry Magazine dans les agences de :
AGENCEAUBER

5-7, rue Auber • 75009 Paris 
Métro : OPERA ou RER Auber

AGENCE GRENOBLE 
27 Bis Cours BERRIAT 

38 OOO-GRENOBLE

AGENCE ASNIERES 
67-69, av. d'Argenteuil 

92600 Asnières (bus 165 - Comete)

AGENCE LYON SAXE
82 av. Marechal de Saxe 

69003 Lyon - m ° Place Guichard

AGENCE LIVRY GARGAN 
13-15 Bld de la REPUBLIQUE 

93190-LIVRY GARGAN

AGENCE ROUBAIX
1 Rue du General SARRAIL 

59100-ROUBAIX

AGENCE MONTREUIL
54, bid Rouget de l'Isle 

93100 MONTREUIL

AGENCE SAINT ETIENNE 
18 Rue Charles deGAULLE 

42000-SAINT ETIENNE

AGENCE SAINT DENIS 
17-19 Rue de la Boulangerie • 

93200 ST DENIS

AGENCE STRASBOURG 
10 Place des Halles

67 OOO-STRASBOURG

Produits alimentaires polonais MAISON STECLEIN 
Les Saveurs de l'Est - Tel. : 06 88 59 71 94

31, Rue du Carnetin - 77400 DAMPMART (LAGNY)

Jacky Association - POLSKI SKLEP
7, rue René Boulanger - 75010 Paris - m° République 

POLSKI SKLEP PETRUS
9, rue Chevreul - 75011 Paris - m° Nation 

SKLEP POLSKI-ADRIANA & MARGOT 
Organisation de banquets

14, rue des Goncourt - 75011 Paris, m° : Goncourt 
Parafia pw. BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

20, rue Legendre - 75017 Paris 
Krypta kościoła St. Charles de Monceau

LIBRAIRIE P0L0NAISE DE PARIS
123, Bd St Germain - 75006 Paris - m° Odeon

o
MAISON DE LA POLONIA DE FRANCE 

DOM POLONII - ESPACE LUMIERE
39, rue Elie GRUYELLE - 62110 HENIN BEAUMONT 

www.maisondelapolonia.com
Tel. 03 21 49 20 92 - Fax: 03 21 13 80 31

EGLISE DE LA MISERICORDE
48 a, rue de la Fremondiere

44220 Coueron (12 km a l'ouest de Nantes)

Centre Scientifique 
de l'Académie Polonaise de Paris 

74, rue Lauriston, Paris 16° - m° Boissiere

Ecole Polonaise

11-15, rue Lamande - 75017 Paris - Tel: 01 42 28 66 38

RESTAURANTS FRANCO-POLONAIS
Restaurant BIENVENUE CHEZ ARTUR

129, rue Legendre - 75017 Paris

Eglise de ST. LEU - ST. GILLES
84, rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet

PARAFIE - MISJE KATOLICKIE - MSZE ŚWIĘTE
PARAFIA pw. BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

20, rue Legendre - 75017 Paris
tel./faa: 0143802408
Msze Święte w niedzielę i święta

o godz. 11.00 - Krypta St. Charles de Monceau
22 bis, rue Legendre - 75017 Paris 
w dni powszedme : godz. 19.00 
Kaplica Domu Kombatanta;
20, rue Legendre - 75017 Paris

PARAFIA pw.Sw. GENOWEFY
18, rue Claude Lorrain - 75016 Paris
tel^fć^ac : 01 45 20 51 47 - Msze Św. w niedzielę i święta : 9.30, 

11.30,18.00 - w dni dnwszednie : godz. 18.00

POLSKA MISJA KATOLICKA W ST DENIS
Kościół St Denys de TEstree

300 m przed Bazylika de St-Denis (Metro : St-Denis 
Basilique)
Ks. Roman Wrocławski - 01 48 29 32 08
Msze Święte w niedziele i święta : godz. 9.30

KAPLICA SAINT JOSEPH
53, rue de la République - 95-Montigny Les Cormeilles 
Msze Święte w niedzielę o godz. 9.30

ks. Piotr Andrzejewski - Tel. Ol 39 97 64 85 - Fax :01 39 7831 75

PARAFIA PW.ST.LEU-ST.GILLES

PARAFIA N.D. DE LA MISÉRICORDE

48 a, rue de la Fremondiere - 44220 COUERON

(12 km a l'ouest de NANTES) Teł. : 06 83 58 69 46 

Messes le dimanche a 10 h 00

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE I RODZIN «DAR» 

KAPLICA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.

52, avenue Laplace - 94110 Arceuil
RER B stacja Laplace,

11 min. od Katedry Notre Dame

Tel. fax: 01 491215 30

Msze Św. w w niedzielę i świętta : 9.00 i 11.30 

Katecheza w niedzielę w roku szkolnym : 10.30

POLSKA MISJA KATOLICKA

DammarielesLys

Parafia Podwyższenia Krzyża Św.

81, rue Adrien Chatelin- 77190 Dammarie les Lys 

Ks. Bogusław Brzyś (Tel. : 01 60 69 66 06)

Msze Święte w niedzielę i święta : 11.30

KOŚCIÓŁ SAINT MARTIN

27 Grandę Rue - 95-Montigny Les Cormeilles 
Msze Święte w niedzielę o godz. 11.00

84, rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet

tel./fax: 01 43 62 91 69

Msze Święte w niedzielę i święt: godz. 12.30

PARAFIE MISJI KATOLICKIEJ W REGIONIE CENTRE

Ks. Stanisław Kata - tel. 02 38 80 00 66

• Orleans - Kaplica Sw. Józefa, 4, rue Robert de Courtenay,

w niedzielę i święta: godz. 11:00

• Tours - Kościół Sw. Pawła will niedziele miesiąca o 15:00

• Le Mans - Kaplica Sióstr Miłosierdzia,

14, rue de la Paille - w II niedzielę miesiąca o 15:00

• Montargis- Kościół Ste Therese de 1'Enfant Jesus

59 bis, rue Roger Salengrr- wl niedz.miesiąca 15:00

• Gien - Kościół Ste Jeanne d'Arc, place du Chateau - w IV niedz. o 15:00

KOŚCIÓŁ SAINT CHARLES

Msze Święte po polsku o godz. 11:00 odprawia 

ks. Krzysztof JANUSZ w pierwsza niedziele miesiaca. 
5, rue de Paris 94340 Joinville RER A Joinville Le Pont 
Następna Msza Święte w niedzielę 5 kwietnia o 11:00 

Informacja . B. Provost : 01 48 83 09 88

PUNKTY DUSZPASTERSKIE PMK
Ks. Tadeusz Kardyś
13, rue Regnard de Lisie - 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
tel. 01 60 22 91 78; 06 23 291022
(e-mail: kardys@free.fr)
SOISSONS (02)

College St Paul - 43, av. de Paris:
w II i IV niedz. miesiąca: 11.30

REIMS (51): Kaplica Soeurs de Marie Immaculee

Home Saint-Louis - 2, rue Noel w II i IV niedzielę 
miesiąca: 9.30
COMPIEGNE (60): Kościół Saint-Lazare

37 bis, rue Saint-Lazare - w IV sobotę miesiąca: 17.00

ST MAXIMIN pod CREIL (60)

Kościół Parafialny St Maximin - w I niedz. miesiąca: 11.00

PONT SAINTE MAXENCE (60)

Kościół Parafialny -w 3 sobotę miesiąca: godz. 18.30 

PASSEL pod N0Y0N (60)

Kościół Parafialny w Passa I - w III niedz. miesiąca: 9.00 

MEAUX (77)

Kaplica Sainte Genevieve -12, rue de la Visitation 

w I niedz. miesiąca: 9.00 - w III niedz. miesiąca: 11.30
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Zbrojne zwierzęta?! (2)

Nawiązując do poprzedniego felietonu o „zbrojeniach" w 
świecie zwierząt, w zasadzie, jak stwierdzają badacze, nie 
ma w nim bezmyślnej brawury w ludzkim rozumieniu tego 

słowa. Zwierzęta gromadząc doświadczenia, oceniają swoje 
szanse w określonej sytuacji. 

Na przykład żyrafa z natury swej płochliwa, kiedy 
grozi niebezpieczeństwo jej maleństwu, nie zawaha się 

zaatakować nawet Iwa i niezwykle silnymi kopnięciami w 
kręgosłup pozbawi go życia. Natomiast owca nie będzie 

bronić swego potomka przed wilkiem, bo w razie jej śmierci, 
niechybnie zginie też jej dziecko, ponieważ inne samice tego 
gatunku nie zaopiekują się jej potomkiem, więc obrona nie 

miałabym najmniejszego sensu. 
A przyjrzyjmy się ośmiornicy. 

Wydaje potomstwo tylko raz w życiu i umiera niebawem po 
wykluciu się młodych z jaj. Broni więc swoich potomków z 

heroiczna odwagą, nawet poświęcając życie.

Oczywiście nie jest to bohaterstwo w naszym rozumieniu 
tego pojęcia. Natura dokonała zmyślnej manipulacji instynk

tami: zredukowała w systemie nerwowym pęd do ucieczki, 
a rozwinęła agresję. Z taką manipulacją mamy też do czy

nienia u żołnierzy mrówek i termitów. Jak zauważa A.Kulig „ 
jeśli życie jest sztuką przetrwania - a jest - to z tej oczywistej 

prawdy wynika czytelna dyspozycja: każdy gatunek musi 
mieć własne strategie i t^^ciniki 

obronne służące temu celowi.' Niemalże regułą jest, że 
potencjalne ofiary,, tym bardziej ich metody obrony życia 

własnego lub potomków, są wyrafinowane i genialne. 
Na masochizm zakrawa, że jaszczurki ratując własne życie, 

pozostawiają napastnikowi własne ogony na przekąskę, ale 
sęk w tym, że natura pozwoli im odrosnąć. 
Natomiast popielice posunęły się w swoim 

wyrachowaniu do oszustwa. Zostawiają w pazurach 
agresora kitkę ogonka z pozostałością skóry.

Można rzec, że napastnik otrzymał w prezencie opakowanie. 
Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, niektóre zwierzęta 
tworzą ugrupowania obronne, jak np. dzikie konie, zebry,, 

dziki, sarny czy nawet ryby. Nazywamy je watahami, tabu

nami, stadami, ławicami czy rudlami. Takie zgrupowanie 
wcześniej dostrzega wroga i w czasie ataku napastnika roz
prasza się w różnych kierunkach, co agresora dezorientuje. 

Ugrupowanie zyskuje cenne sekundy na ucieczkę. 
I jak tu nie powtarzać banału, że natura jest cudowna, 

a człowiek, często nieudolnie, usiłuje ją naśladować i 
wykorzystywać jej genialne rozwiązania czy „wynalazki"? 

Dojrzały owoce pigwy,. Jest więc okazja do sporządzenia 
wyśmienitej nalewki. Po umyciu owoce pigwy kroimy na 

połówki lub ćwiartki usuwając nasiona. 
Mrozimy przez dwa-trzy dni w zamrażarce. P 

o rozmrożeniu zalewamy spirytusem rozcieńczonym w 
dwóch trzecich wodą (oczywiście nie„kranówką").Szczelnie 

zamknięte naczynie odstawiamy w ciepłe, 
nasłonecznione miejsce na 2-3 miesiące. Nie zapominajmy 

od czasu do czasu nim potrząsnąć. 
Po tym okresie spirytus zlewamy, a owoce zasypujemy 

cukrem. Im cukru będzie więcej, tym nalewka będzie słodsza. 
Po całkowitym rozpuszczeniu cukru, 

a może to trwać i miesiąc, powstały syrop 
łączymy ze zlanym wcześniej spirytusem. 

Po pewnym czasie na dnie naczynia wytrąci się osad, 
wtedy za pomocą rurki ściągamy klarowny płyn do butelek. 

Polecam - wyśmienita nalewka! 
Wszystkim myśliwym z okazji święta Waszego patrona 

Św.Huberta (3.11)- DARZ BÓR!

Listopad 2009
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ORBIS transport FRANCE BIURO PODRÓŻY

LOBUS

g AUTOKARY DO POLSKI g
TŚL. : 01 47 03 90 OE - 01 47 03 90 02

AUTOKARY ■
DO POLSKI I

TÉL : 01 47 03 90 0
Departs DE PARIS CONCORDE : 14 H 30

AUGUSTÓW 
BIAŁA PODLASKA 
BIAŁYSTOK 
BYDGOSZCZ 
BYTOM
DĘBICA 
ELBLĄG 
ELK
GDAŃSK 
GDYNIA 
GIŻYCKO 
GLIWICE 
GORZOW WLKP 
GRUDZIĄDZ 
GNIESNO 
IŁAWA 
INOWROCŁAW 
JAROSŁAW 
KATOWICE 
KĘTRZYN
KONIN 
KOSZALIN 
KRAKÓW 
LĘBORK 
LEGNICA 
LEŚNO 
LUBLIN 
LODZ 
LOMZA 
MALBORK 
MRĄGOWO

NOWOGARD 
OLSZTYN 
OPOLE 
OSTRODA 
OSTROŁĘKA 
PILA 
PIOTRKOW TRYB. 
PŁOCK
POZNAN 
PRZEMYSŁ 
PRZEWORSK 
RADOM 
RZESZÓW 
SIEDLCE 
SŁUPSK 
SŁAWNO 
SŁUBICE 
SUWAŁKI 
SZCZECIN 
ŚWIEBODZIN 
TARNÓW 
TCZEW 
TORUŃ 
WALCZ 
WARSZAWA 
WEJHEROWO 
WŁOCŁAWEK 
WROCŁAW 
ZAMOSC 
ZIELONA GORA

Najtańsza linia 
autokarowa

Departs de Paris - Odjazdy z Paryża : 13:00 
Les lundi-jeudi-samedi (poniedziałki- czwartki - soboty)

LEGNICA 
WROCŁAW 
OPOLE 
STRZELCE OPOL. 
GLIWICE 
ZABRZE
BYTOM 
CHORZOW 
KATOWICE 
TYCHY

BOCHNIA - BRZESKO - PILNO - 
ROPCZYCE
GRÓDKÓW - NYSA - PRUDNIK 
GLOGOWEK - KEDZIERZYN KOŹLE 
RACIBÓRZ - WODZISŁAW SLASKI 
MIELECTARNOBRZEG 
SANDOMIERZ - STALOWA WOLA 
NISKO
LIMANOWA - NOWY SACZ 
GORLICE - JASŁO - KROSNO 
SANOK
RYBNIK -ZARY 
JASTRZEBIE-ZDROJ - CIESZYN 
SKOCZOW- USTROŃ
USTROŃ POLANA - WISŁA

PSZCZYNA 
CZECHOWICE DZ. 
BIELSKO-BIAŁA 
KRAKÓW 
TARNÓW
DĘBICA 
RZESZÓW 
JAROSŁAW
PRZEMYSŁ

Bilety do nabycia w Biurze 
A.F.P.E. Dzień Dobry 
240, rue de Rivoli 
75001 Paris

Tél. : 01 47 03 90 00 - 01 47 03 90 02

(RDC - cour, parter w podwórzu) 
Biuro czynne codziennie 
od 10:30-18:00 
w soboty 
od 8:30 do 12:00 

metro: Concorde

Rue de RIVOLI

Champs Elysees

240, rue de RIVOLI

A.F.P.E. Dzień Dobry

Avec 
le télé-réglement 
par carte de crédit 
recevez vos billets 

sous 2 jours

Wyjazdy - Przyjazdy 
Départs-Arrivées

Place de la 
CONCORDE

_ EUROB ĄUTOMRY
tél. : 01 47 03 90 í
DEPARTS DE FRANCE:
NOVEMBRE - 3, 7,12,17, 21, 26 
DECEMBRE -1, 5,10, 15,19, 24, 29
JANVIER - 2, 7,12,16, 21, 26, 30

PARIS - REIMS - CHALONS
EN CHAMPAGNE - NANCY - METZ - 
JEDRZYCHOWICE - BOLESŁAWIEC - 
LEGNICA - WROCŁAW - OPOLE - 
CZĘSTOCHOWA - JEDRZEJOW - KIELCE
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Polonia
—mmmmmm——transport mm

I AUTOKARY 
DO POLSKI.

- 01 47 03 90 02
AUTOKARY D0 POLSKI

tel. : 01 47 03 90 00 - 01 47 03 90 02
Departs

DE PARIS-CONCORDE 
(Cours de la Reine) 
lundi - samedi 9h3O 

Odjazdy
Z PARYŻA-CONCORDE 

(Cours de la Reine) 
Poniedziałek - Sobota 

godz. 9:30

BIŁGORAJ
CHEŁM
KALISZ 
KIELCE 
KOSTRZYN 
KRASNYSTAW 
LUBLIN
NISKO
O PATÓW 
OSTROWIEC SWIETOKRZ. 
PIOTRKOW TRYB.
POZNAN-
PULAWY
RADOM 
SANDOMIERZ 
SIERADZ
SKARŻYSKO KAMIENNA 
STALOWA WOLA 
STARCHOWICE
ŚWIECKO 
TARNOBRZEG 
ZAMOSC

Seryices
DO POLSKI 1
) - 01 47 03 90 02

ODJAZDY Z POLSKI: 
LISTOPAD - 5,10,14,19, 24, 28 
GRUDZIEŃ - 3,8,12,17, 22, 26, 31 
STYCZEŃ - 5,9,14, 19, 23, 28

- OPATOW - SANDOMIERZ - 
TARNOBRZEG - STALOWA WOLA - 
NISKO - RUDNIK N/SANEM - NOWA 
SARZYNA - LEŻAJSK - SOKOLOW 
MLPOL.- RZESZÓW

Departs DE PARIS-CONCORDE 16 H 00

AUGUSTÓW KONIN SZCZYNA
BIAŁA PODLASKA KOSZALIN PUŁAWY
BIAŁYSTOK KRAKÓW PYSKOWICE
BIELSKO BIAŁA KROSNO RACIBÓRZ
BISKUPIEC KROTOSZYN RADOM
BOCHNIA KUTNO ROPCZYCE
BOLESŁAWIEC LANCUT RYBNIK
BRZEG LEGNICA RZESZÓW
BRZESKO LEŚNO SANDOMIERZ
BYDGOSZCZ LEŻAJSK SANOK
BYTOM LODZ SIELDCE
CHEŁM LOMZA SIEMATYCZE
CZĘSTOCHOWA LUBIN SIERADZ
CHORZOW LUBLIN SKAZRZYSKO KAM.
DĘBICA MIELEC SŁUBICE
ELBLĄG MRĄGOWO SŁUPSK
ELK NAKLO SOKOLOW
GDAŃSK NICKO STALOWA WOLA
GDYNIA NOWA SARZYNA STARACHOWICE
GIEIKO NOWA SOL STRZELCE OPOLSKIE
GIŻYCKO NOWY SACZ SUWAŁKI
GLIWICE NOWY TARG ŚWIECKO
GLOGOWEK NYSA SZCZECIN
GNIESZNO OŁAWA SZCZEKOCINY
GORZOW WLKP OLSNO TARNOBRZEG
GRÓDKÓW OLSZTYN TARNÓW
GRUDZIĄDZ OPATOW TARNOWSKIE GORY
IŁAWA OPOLE TORUŃ
JAROSŁAW OSTRODA TORZYM
JASŁO OSTROWIEC SW WARSZAWA
JEDRZEJOW OSTROW MAZ. WROCŁAW
KALISZ PILA ZABRZE
KATOWICE PILZNO ZAKOPANE
KEDZIERZYN-KOZLE PIOTRKOW TRYB. ZAMBRÓW
KĘTRZYN POLKOWICE ZAMOSC
KIELCE POZNAN ZAWIERCIE
KLUCZBORK PRUDNIK ZDUŃSKA WOLA
KOLBUSZOWA PRZEMYŚL ZIELONA GORA
KOLO PRZEWORSK ZARY

NOWA EXPRESSOWA LINIA AUTOKAROWA 
PARYZ-RZESZÓW W 25 GODZIN !
Departs DE PARIS-CONCORDE : 14 H 30
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MONIKA

Alan Glynn 

Winterland 
rok wydania: 2009 

wydawca: Amber, Wydawnic

two Sp.z o.o.

Hanna Maria Kos

Monika
rok wydania: 2009 

wydawca: Prószyński i S-ka, 

Wydawnictwo

Trzydziestoletnia Mo

nika mieszka samotnie w 

Warszawie w wynajętej 

kawalerce. Czy dziewczyna z

Elbląga odnajdzie w stolicy sens i radość życia i zwalczy 

obezwładniającą chandrę? Pomóc w tym może prze

prowadzka do pozostawionego przez ukochaną ciotkę 

mieszkania na warszawskiej Pradze.

Dawno niewidziana przyjaciółka z dzieciństwa, 

sympatyczny warszawski taksówkarz i potajemnie 

korespondujący z Moniką dawny adorator 

ciotki pomogą jej zawalczyć o prawdziwą miłość.

Maciej Guzek 
Trzeci Świat 
rok wydania: 2009 

wydawca: Runa, Agencja 

Wydawnicza

Widziałeś już świat pełen 

jednorożców? Świat elfów? 

Świat rozświetlonych 

dolin, świat uroczysk i 

tajemniczych jezior? Świat Białej Wieży 

i czarownych mgieł?

Świat baśni ? Widziałeś, wiem.

Ale spójrz jeszcze raz. Przyjrzyj się uważnie, 

jak ten świat wygląda. Skolonizowany przez Polaków. 

Królikarnia ewidencjonuje go pod numerem trzecim. 

Dowództwo Wojska Polskiego pcha tam transporty broni, 

żywności i coraz to nowe zastępy poborowych.

Ale cywilów wpuszcza się tam niechętnie. 

Nieprzypadkowo.

Jest bowiem jeszcze druga strona - Południe.

Tam trudniej o sielskie landszafty.

Gdyby cię tam wpuszczono, zobaczyłbyś Dziwkę - złą, 

czerwoną gwiazdę, wisząca nad horyzontem.

Ujrzałbyś pochody trupów i armie deformantów. 

Napiłbyś się wody z zatrutych studni.

Spojrzałbyś w oczy zdeprawowanych herosów, w oczach 

których mieszka szaleństwo. Usłyszałbyś legendę 

o Czarowniku, który sprowadzi zagładę.

Lecz wybrać się tam nie pozwolą.

Chyba, że w jedną stronę. Dobrze, że wpuścili choć repor

tera. Trzeci Świat, to snuta przez dziennikarza 

z Ziemi opowieść o świecie magii, rozdartym na pół.

0 świecie zwartym w odwiecznym konflikcie.

0 świecie, w którym Armageddon nie jest tylko 

i wyłącznie legendą.

Winterland

Noel Rafferty, wzięty 

dubliński architekt, i jego 

bratanek Noel Rafferty 

ponieśli śmierć w dwóch 

różnych wypadkach. Tak 

brzmi oficjalna wersja. Ale siostra Noela, programistka 

Gina Rafferty, nie wierzy w tragiczny zbieg okoliczności. 

Rozpoczyna prywatne śledztwo i z przerażeniem odkrywa 

całą serię zastanawiających śmiertelnych wypadków. 

Wszystkie ofiary były związane z nowym projektem 

Noela. Wszystkie tropy prowadzą 

do wielkiego międzynarodowego koncernu.

I wszystko wskazuje na to, że Gina odkryła coś, 

za co może zapłacić życiem...

Kathleen Woodiwiss

Wieczna miłość 
rok wydania: 2009 

wydawca: Świat Książki, 

Wydawnictwo

Imię Abrielle znajdowało 

się na ustach wszystkich 

nieżonatych szlachciców w 

Londynie. Do czasu, gdy jej 

ojczym zostaje pozbawiony 

przysługującego mu tytułu 

i majątku. Aby ratować 

rodzinę, Abrielle musi się zgodzić na małżeństwo z boga

tym, ale prostackim i okrutnym Desmondem de Marle.

I wtedy spotyka pełnego fantazji, przystojnego Ravena 

Seaberna.

Wzajemna namiętność przyciąga ich do siebie, 

niestety, dobro rodziny Abrielle wymaga od niej, 

aby poświęciła swoją miłość dla łotra, 

którego nienawidzi.

Czy tak ma zostać do końca jej życia?

Audrey Nixon 

Zabójcze ciało 
2009 

wydawca: Jaguar, Wydaw

nictwo

Pełna czarnego humoru, 

szokująca i przezabawna 

historia pięknej Jen

nifer, która w wyniku 

nieszczęśliwego zbiegu 

okoliczności, przechodzi na dość specyficzną dietę... Na 

zabitej dechami amerykańskiej prowincji, nawiedzana 

przez demony cheerleaderka zaczyna pożerać kolejnych 

szkolnych kumpli. Apetyt wyraźnie jej dopisuje. Miarka 

przebiera się, gdy na półmisek trafia chłopak Needy, 

przyjaciółki Jennifer. Wkurzona dziewczyna bierze sprawy 

w swoje ręce.

Atiq Rahimi 

Kamień cierpliwości 
rok wydania: 2009 

wydawca: WL, Wydawnictwo 

Literackie

Kameralna, trzymająca w 

napięciu do ostatniej strony 

książka Atiqa Rahimiegoto 

piękna, poetycka, a momen

tami szokująca opowieść o 

kilku dniach z życia młodej afgańskiej kobiety. Nigdy 

nie poznamy jej imienia, jednak jej losy zapadną nam w 

pamięć.

Posłuszna zasadom i obyczajom islamu, dogląda ciężko 

rannego, nieprzytomnego męża. Wokół panuje wojna, 

eksplozje bomb mieszają się z krzykami mordujących 

i mordowanych. Kobieta, zdana tylko na siebie, w 

nieludzkich okolicznościach zdobywa się na to, by wyznać 

swojemu mężczyźnie najgłębiej skrywane tajemnice: 

niektóre z nich to smutne historie, niektóre - wręcz 

potworne sekrety.

Napisana sprawozdawczym, pozornie beznamiętnym 

językiem, przypominającym nieco scenariusz filmowy 

książka w rzeczywistości kipi od emocji. Powieść Rahi- 

miego to wstrząsający obraz kobiety sprzedanej przez 

ojca, ignorowanej i bitej przez męża, uderzające studium 

samotności i alienacji.

Tytuł powieści nawiązuje do perskiego mitu o kamieniu 

cierpliwości, któremu powierza się swoje tajemnice, a 

który w końcu wybucha, przynosząc wolność temu, kto 

mu się zwierzył.
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SZUKAM PRACY 
RECHERCHE D'EMPLOIS

OFERTY PRACY 
OFFRES D'EMPLOIS

Uwaga: Dla lepszego zrozumienia, teksty sa podane w języku polskim, ale rozmowy o pracę są po francusku.

Comment identifier le lieu ou se trouve l'emploi Jak znalezc miejcce pMcy [^<^<i^nych ogfoszen? 
propose : les 2 premiers chiffres de l'annonce 2 pœrwsze cyfry wskazuj^ departament we 
indiquent le departement de France ou se situe Francj i w ktôrym znajdaee siç podana oeerta. 
l'offre d'emploi.

ILE-DE-FRANCE

LITIGES
PROCEDURES ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES 

liées à l 'emploi - ou aux accidents de toute nature 

avec dommages corporels et invalidité partielle 

ou totale avec indemnités ou pensions 

tel.: 06 03 10 45 87
SPÓR SĄDOWY

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE LUD SĄDOWE 

związane z pracą lub różnego rodzaju wypadkami 

ze szkodami fizycznymi i inwalidztwem 

częściowym lub całkowitym 
z odszkodowaniem lub rentą

NOUVEAU Depuis septembre 2009, 

Dzień Dobry Magazine est le trait d'union des 

affaires françaises et polonaises 
(pages 20- 21)

II est présent dans tous les centres de docu

mentation des Chambres de Commerce et d'in

dustrie Régionales de France et de Pologne. Le 
journal est téléchargeable egalement 

sur internet : www.wirtualnafrancja.com

NOWOŚĆ Począwszy od września 2009 Ma

gazyn Dzień Dobry jest łącznikiem interesów 

handlowych francuskich i polskich (str. 20-21) 

Magazyn Dzień Dobry jest dostępny 

we wszystkich centrach 
dokumentacji regionalnych Izb Handlowych 

i Przemysłowych.

Magazyn jest też w internecie : 

www.wirtualnafrancja.com

AGENCJA PRACY CZASOWEJ

job n<^łwruVc 
F R A N C Ê

Wynajmę 
mieszkanie dwupokojowe 

departament 94 
350 €/osobę z opłatami 
06 47 35 16 80

hotelarstwie
REKRUTUJE W:
gastronomu! budownictwie

Znajdziemy pracę odpowiadającą Twojej karierze zawodowej!

JOB ' NETWORKS FRANCE .. .
176, rue de Rivoli - 75001 Paris - tel. 01 58 62 28 51 - fax. 01 49 26 09 84

www.job-networks-groop.pom akonera@j°b-networks-gropp.com

Szukam mieszkania 2-pokojowego 
w Paryżu

Je recherche appartement F2 a PARIS 
Tel. 01 53 20 05 34 ou 06 2761 66 53 

b.dana07@yahoo.fr

RESTAURACJA ALL CHICKEN 
Poszukuje młodej Polki 
mówiącej po francusku 

do pracy na II etapy. 
Praca deklarowana (SMIC) 

od zaraz. Restauracja znajduje 
się w Neuilly-Plaisance (RER A) 

Proszę o kontakt 
tel.: 06 80 33 46 49
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Interesy we Francji
La France des affaires

Ze współpracą parnterów 
Ambasadą Polską w Paryżu 
Urzędami Województw Polskich 

Polską Izbą Handlową i Przemysłową 
Krajowym Komitetem Turystyki

Magazyn DZIEN DOBRYjest już dostępny we wszystkich 

Polskich i Francuskich Izbach Handlowych i Przemysłowych 

Dwie nowe rubryki serwisowe dla

Producentów/, Przemysłowców,

Eksporterów, Resortu Usługowego Polski i Francji, 

"INTERESY W POLSCE" (po francusku) 

"INTERESY WE FRANCJI" (po polsku)

Te dwie nowe rubryki pozwolą nawiązać bezpośrednie kontakty 

oubustronne w celu znalezienia partnerów handlowych, przeds

tawicieli regionalnych i krajowych, przedsiębiorstwa usługowe, 

dystrybutorów i sprzedawców danych produktów, itp. 

Biorąc pod uwagę, że NIE IMPROWIZUJE SIĘ KONTAKTÓW 

NA FRANCUSKICH I POLSKICH RYNKACH, chcemy stworzyć 

możliwość dobierania sobie partnerów zaufanych, 

doświadczonych i kompetentnych

Dodatkowe informacje oraz zamieszczenie publikacji w rubryce 

La France des Affaires - Interesy we Francji 
La Pologne des Affaires - Interesy w Polsce 

Tel.: 00 33(0)1 47 03 90 02

(od poniedziałku do piątku, między 14°° a 16°°)

Fax 00 33 (o)1 47 03 90 03 

e-mail : annonce.dziendobry@gmail.com

Do sprzedania - a vendre

Dept. 50 

Odejście 

na emeryturę 

sprzedam

Bar

Restaurację 
Lic. IV 
SPECJALNOŚĆ

POLSKA

40-50 miejsc* taras • podwórko • wyposażenie 

w idealnym stanie 
Polecana przez GUIDE DU ROUTARD i PETIT FUTE 

Mieszkanie: 5 pokoi.

C. A. 116 000 €, Benefis netto 27 000 €, Fond 110 000 €, 

lokacja 600 € na miesiąc możliwość kupna murów

Tel. : 06 79 93 63 27

0FFRES DEMPL0I

070 013 001 Firma wyspecjalizowana w wózkach 
podnośnikowych zatrudni elektrotechnika warszta
towego. Zakres obowiązków : przygotowanie nowych 
wózków, naprawa i konserwacja maszyn używanych. 
Zdobyte doświadczenie : od 3 do 5 lat. 35 godzin tygod
niowo. Wynagrodzenie miesięczne : od 1.600 do 2.000 € + 
13 miesiąc + bony żywnościowe + dodatkowe ubezpiec
zenie. Kandydatury proszę wysyłać e-mailem do : Mme 
Caroline Sotiriou, e-mail : 
barthelemymanutention@barthelemy-manutention.fr

070 017 002 Firma murarska (sektor budownictwa - stan 
surowy) zatrudni wykwalifikowanego murarza. Zdobyte 
doświadczenie : od 1 do 2 lat. Zakres obowiązków : budo
wa ścian ze cegły lub z pustaków, montaż okładzin elewa- 
cyjnych, montaż kanalizacji, odlewanie płyt. 35 godzin 
tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne : 1.500 € + zwrot 
kosztów transportu. Kontakt : 05 46 86 55 49 - Entreprise 
Clerton Maçonnerie 

070 017 003 Gregory Coutanceau 17-La Rochelle 
poszukuje sommelier, chef de rang i cukiernika. Kandy
datury oraz Cv : Les Flots 1 Rue de la Chaine 17000- La 
Rochelle; lub mailem: hervebrandt@coutanceau.com

Do wynajęcia 

mieszkanie dia mężczyn 

MAIS0NSALF0RT RER D VERT DE MAISONS

06 43 52 23 78

070 022 004 Firma poszukuje elektryka urządzeń 
przemysłowych. Zdobyte doświadczenie : od 5 do 10 lat. 
Wymagany jest poziom technika dozoru. Wykształcenie : 
matura lub dyplom budownictwa przemysłowego. 35 go
dzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne : od 1.600 
do 2.000 €. Kandydatury oraz Ccc: chebert@agriva.fr

070 023 005 Firma murarska (sektor budownictwa - stan 
surowy) zatrudni wykwalifikowanego murarza. Zdobyte 
doświadczenie: co najmniej 4 lata.
Zakres obowiązków : prace renowacyjne, budowy 
różnego rodzaju, otynkowanie, podłogi. Wymagane jest 
doskonałe doświadczenie w tej dziedzinie. 35 godzin 
tygodniowo + 5 godzin dodatkowych. Stawka godzinna : 
10.00 €. Kont^l^t: Monsieur Romuald Chapuzet.
Tel: 05 55 62 9425

070 023 0016 Firma wyspecjalizowana w instalacjach fo- 
towoltaicznych, kominkach i izolacjach zatrudni murarza 
- dekarza. Doświadczenie : od 3 do 5 lat na podobnym 
stanowisku. 35 godzin tygodniowo. Stawka godzinna: od 
10.00 do 11,00 €. Kandydatury proszę wysyłać do : ERPC, 
M r Guy Thelu, 19 Route de Bourg 24430-Coursac.
Tel:05 53 0462 81

070 024 007 Firma murarska (sektor budownictwa - stan 
surowy) zatrudni murarza. Zdobyte doświadczenie : od 2 
do 5 lat. Zakres obowiązków: prace renowacyjne, budow
nictwo. 35 godzin tygodniowo.
Możliwość zakwaterowania. Wynagrodzenia do uzgod
nienia przy rozmowie kwalifikacyjnej.
Tel: 05 53 51 08 28 lub 06 83 47 31 71

070 026 008 Firma budowlana poszukuje montera fasad. 
Zdobyte doświadczenie: od 5 do 6 lat. Kandydat musi być 
wysoko wykwalifikowany i zdolny do pracy samodzielnej. 
35 godzin tygodniowo + nadgodziny. Wynagrodzenie 
miesięczne: od 1.800 do 2.000 €. Konta kt: 0617 25 39 94

070 031 009 Hotel poszukuje pokojówkę lub poko- 
jowca. Zdobyte doświadczenie : co najmniej rok. Zakres 
obowiązków : sprzątanie pokoi, korytarzy, sal konferen
cyjnych, pranie ... 30 godzin tygodniowo. Stawka go
dzinna : 8,82 €. Kandydatury proszę wysyłać e-mailem : 
mariebonhomme@hotmail.com

070 031 010 Firma zatrudni pokojówkę lub pokojowca. 

Zdobyte doświadczenie : co najmniej 6 miesięcy. Praca 
w hotelu usytuowanym w centrum miasta. Zakres 
obowiązków : sprzątanie pokoi, łazienek ... 18 godzin 
tygodniowo. Praca od 8.30 do 15.00 Stawka godzinna : 
8,97 €. Kon^z^ł^t:: Net Hotel. Tel: 0614 37 43 86

070 031 011 Firma cieślarska zatrudni od zaraz cieślę. 
Zdobyte doświadczenie : co najmniej od 4 do 5 lat. Zakres 
obowiązków: produkcja i montaż drzwi i okien. 35 godzin 
tygodniowo. Stawka godzinna: 12,00 €.
Kontakt: 06 26 59 75 88

070 033 012 Kawiarnia w Bordeaux poszukuje kucharza 
zespołu, cukiernika. Wymagana jest praca dokładna i 
samodzielna. Wynagrodzenie według kompetencji. Praca 
od zaraz. 2,5 dnia wolne tygodniowo.
e-mail: contact@cafemaritime.com
lub tel.: 05 57102040
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La Pologne des Affaires
Interesy w Polsce

En collaboration et partenariat avec 
l'Ambassade de Pologne a PARIS 
La Chambre Nationale de Commerce 
et d'industrie de Pologne
L'Office National Polonais du Tourisme

DZIEN DOBRY Magazine est maintenant disponible dans toutes 

les Chambres de Commerce et d'industrie 

de France et de Pologne.

Deux nouvelles rubriques au service des:

Fabricants, Industriels, Exportateurs, Prestataires de services 

Polonais et Français,

"LA POLOGNE DES AFFAIRES" (en français)

"LA FRANCE DES AFFAIRES" (en polonais)

Ces deux nouvelles rubriques permettront d'etablir des contacts 

directs dans les deux pays pour trouver des partenaires, des re

présentants nationaux ou régionaux, des entreprises de services 

ou distributeurs et diffuseurs de produits specifiques etc...

LES MARCHES FRANCAIS ET POLONAIS NE S'IMPROVISANT PAS, 

II devient donc dorénavant possible de choisir et selectionner 

des partenaires crédibles, qualifies et experimentés.

Pour informations complementaires et figurer dans les rubriques 

La France des Affaires - Interesy we Francji 
La Pologne des Affaires - Interesy w Polsce

Tel. 00 33 (o)1 47 03 90 02 (lundi-vendredi, entre 14h°° et 16h°°)

Fax 00 33 (o)1 47 03 90 03 

e-mail : annonce.dziendobry@gmail.com 

Osiedlić się we Francji, zainwestować, 
znaleźć partnerów handlowych, odpowiednich dostawców - 

tego nie można improwizować
Zdajcie się na fachową pomoc profesjonalistów 

francusko-polskich, dwujęzycznych i kompetentnych:

Adwokaci

Maître C. DICRESCENZO + 336 80 43 82 19
Maître M. CICHOSZ + 336 03 10 45 87

Maitre P. DMOCHOWSKI + 331 39 58 32 47
, Gabinet księgowych :

FVR CONSULTANT + 336 08 00 48 76

Bank

BCP MILLENIUM 5-7 Rue Aiber PARIS 9°
Tél + 331 44 71 72 83

Obligacje 

Sprawy administracyjne 

zakładanie firm

EST-OUEST Conseil Services + 336 28 05 70 68

Adres handlowy we Francji (domiciliation)

DJ AC +336 61 55 06 06

Tłumacze polsko-francuscy

Pani LIDIA + 336 03 42 61 16

Tłumacze przysięgli

B. CZUBINSKI + 336 75 22 31 04

Przewóz paczek i przesyłek Francja-Polska

01 42 38 63 20 +33(o)6 62 75 50 06
+ (48) 600 800 808 +33(o)6 73 91 12 04
01 76 15 29 26 +33(o)6 47 35 16 80

070 033 013 Firma poszukuje instalatora / dekarza 
do pracy przy systemach fotowoltaicznych. Zdobyte 
doświadczenie : od 3 do 5 lat przy pracach dekarskich. 35 
godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięane : od 1.500 
do 1.700 €. Kandydatury oraz Cv : install@sunnco.com

070 034 014 Firma wyspecjalizowana poszukuje technika 
do naprawy urządzeń elektronicznych. Doświadczenie: 
od 2 do 5 lat. 39 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie 
miesięczne dla wysoko wykwalifikowanego : od 1.800 do 
2.500 €. Kandydatury oraz Cv : 
sge-sterilisation iawanadoo.fr

070 044 015 Hotel poszukuje pokojowca lub pokojówkę. 
Doświadczenie : co najmniej rok. Hotel posiada 12 pokoi. 
Zakres obowiązków : sprzątanie pokoi, łazienek. 20 go
dzin tygodniowo od poniedziałku do piątku od 9.00 do 

15.00 Stawka g odzinna : 8,82 2. Konoatt : 02 40 72 87 78

070 044 016 Firma stolarska (drewno i PCV) poszukuje 
stolarza aluminium. Doświadczenie : co najmniej 5 lat na 
podobnym stanowisku. Zakres obowiązków : montowanie 
zasłon okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, monto
wanie przesuwnych wewnętrznych ścian z aluminium. 
35 godzin tyg. Wynagrodzenie miesięczne : 1.382,90 € + 
premie. Kontakt : 06 7218 28 70

070 049 017 Administracja publiczna zatrudni stolarza. 
Zakres obowiązków : konserwacja budynków gminy. Zdo
byte doświadczenne : od 1 do 2 lat. 35 godzin tygodniowo. 
Stawka godzinna : 8,82 € + premia. Kandydatury proszę 
wysyłać do : Madame Berthelot (DRH) Mairie 33 Place 
Jean XXIII49180 ST Barthelemy d'Anjou.

070 052 018 Dyskoteka poszukuje kasjera lub kasjerkę z 
umiejętnościami sprzedaży na kasie. Praca w czwartki, 

piątki i soboty od 22.00 do 5.30 ; 16.30 godzin tygod
niowo. Stawka godzinna : 8,82 2. Kon^ć^l^t: Mr Couvreux. 
Tel: 06 78 794776

070 053 019 Firma dekarska poszukuje dekarza (akcep
tujemy początkujących). Obowiązki: prace renowacyjne 
u osób prywatnych (praca przy pokryciach dachowych z 
lupka lub cynku. Wymagana jest umiejętność spawania. 
39 godzin tygodniowo + 4 płacone dodatkowo. Stawka 
godzinna: 10,87 €. Kont^^l^t: Sari Gougeon 06 81 2412 63

070 053 020 Firma murarska (sektor budownictwa - 
stan surowy) poszukuje murarza szefa ekipy. Zdobyte 
doświadczenie : co najmniej od 5 do 10 lat na podobnym 
stanowisku. Zakres obowiązków : kierowanie ekipą 2-3 
osobową, prace renowacyjne, budowa domów, bruko
wanie, montaż i demontaż rusztowań. Osoba będzie 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę na placach 

budowy. 39 godzin tygodniowo. Stawka godzinna : od 
11,70 do 12,62 € + wyżywienie. Kontakt: Monsieur Me- 
dini Khemas. Tel :02 43 561213

070 057 021 Firma pracy tymczasowej poszukuje malarza / 
tynkarza. Zdobyte doświadczenie: co najmniej od 5 do 10 
lat. Zakres obowiązków: malowanie zewnętrzne (izolacja 
i fasady), malowanie wewnętrzne i tapicerka, układanie 
parkietu i linoleum. 35 godzin tygodniowo (godziny pracy 
zmienne). Stawka godzinna: od 8,82 do 11,00 2 + premie. 
Proszę wysyłać kandydatury, lub proszę sie zgłosić oso
biste na adres: Inter Conseil, 25 rue du Marechal Joffre 
57000 Thionville

070 058 022 Firma stolarska (drewno i PCV) zatrudni sto
larza warsztatowego. Zdobyte doświadc^^r^i^ : od 6 do 12 
miesięcy. Kandydat musi posiadać szkolenie zawodowe 
podstawowe. Prawo jazdy jest obowiązkowe. Produkcja 

(w warsztacie na maszynach konwencjonalnych) drzwi, 
okien, mebli. 35 godzin tygodniowo. Stawka godzinna 
(według doświadczenia) : 8,82 €. Kontakt : Mme Aline 
Pouron.Tel:03 86260611

070 059 023 Firma malarska i robot szklarskich poszukuje 
kafeikarza. Akceptujemy początkujących ze szkoleniem 
zawodowym podstawowym. 35 godzin tygodniowo. Wy
nagrodzenie miesieczne : 1.820 €. Kandydatury prosze 
wysyłać do : ADFC SYSREM. M. Cedric Beuselinck Bat 2 
Porte 32, Avenue de la Fosse au Chênes 59100-Roubaix

070 068 024 Poszukujemy pracownika hotelowego. Zdo
byte doświadczenie : 3 lata. Zakres obowiązków : konse
rwacja i remont pokoi i łazienek, pranie, mycie okien. 

Możliwość awansu. Od 20 do 25 godzin tygodniowo. Staw
ka godzinna (według umiejętnościi : 8,82 €. Kandydatury 
oraz Cv prosze wysyłać e-mailem do : Relais de Brunstatt 

resen^hotel-mulhouse.net

070 069 025 Firma budowlana zatrudni dekarza / cieśle. 
Doświadczenie : co najmniej rok na podobnym stanowis
ku. Obowiązki : montaż systemów fotowoltakznych, 
zdejmowanie i układanie dachówek. Zapewnione szkole
nie podczas okresu próbnego (ok. 2 miesiące). 35 godzin 
tyg. Stawka godz. : 10,00 2. Kandydatury oraz Cv prosze 
wysyłać e-mailem do : Monsieur Sullivan R0GISTER 
srs.elec@hotmail.fr

070 070 026 Firma murarska (sektor budownictwa - stan 
surowy) zatrudni murarza. Zdobyte doświadczenie : co na
jmniej rok. Zakres obowiązków : praca na nowych placach 
budowy, dekarstwo i roboty ziemne. Możliwość pracy na 
stale (po czasie próbnym). 35 godzin tygodniowo. Stawka 
godz. do uzgodnienia z pracodawcą : od 9,00 do 13,00 €. 

Kontakt: 06 26 96 39 09
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L'HOTELLERIE 

INTERNATIONALE

070 LU 027 Le Fin Gourmand w mieście Luksemburg poszukuje 

od zaraz szefa zespołu (przystawki + cukiernictwo). Kuchnia 

wyłącznie na bazie świeżych składników. Wynagrodzenie 

według umiejętności i motywacji. Praca 5 dni w tygodniu. 
Możliwość zakwaterowania. Urlop na Święta Bożego Naro

dzenie + Sylwestra (15 dni) + urlop w sierpniu (15 dni). Kan

dydatury oraz Cv + zdjęcie proszę wysyłać do: 

Le Fin Gourmand, 2 route D'Esch, 1470 Luxembourg.

Tel: 00 352 44 23 92; fax: 00 352 25 08 79

070 BE 028 Luksusowy hotel w Brukseli poszukuje chef de 

rang. Osoba musi znać się na winach. Wymagana znajomość 

francuskiego i angielskiego. Cv + zdjęcie proszę wysyłać 

e-maiiem: contact@excellence-recruitment.com

070 CH 029 Restauracja & Hotel Georges Wenger poszukuje 

aby uzupełnić już istniejącą ekipę (pod koniec stycznia 

2010, lub data do uzgodnienia): sommeliera i szefa zespołu

jjlpjfe Lw m/eury de UW cu votre/table/
Maison Steclein-Stanislas

77000 Dampmart - 01 60 35 94 81

CHARCUTERIE - SALAISON - EPICERIE FINE
doświadczonego w gastronomi. Posiadamy w naszej piw

nicy ponad 1200 gatunków win. Możliwość pracy przez 

cały rok, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość zakwa

terowania. Kandydaturę oraz Cv + zdjęcie : Restaurant & 

Hotel Georges Wenger - Relais & Châteaux, Grand Chef, 2 

rue de la Gare, CH-2340 Le Noirmont (Jura).

Tel : 0041 32 957 66 33; fax: 0041 32 957 66 34, 

e-maii : info ągeorges-wenger.ch

070 LU 030 Bar - Restauracja IKKI w Luksemburgu 

poszukuje kilka odpowiedzialnych i dynamicznych 

osób (mężczyzn i kobiet) z bardzo dobra prezentacja na

następujące stanowiska : kierownik sali, chef de rang, 

hostese, barmana, sommeliera, pomocnika szefa kuchni 

i szefa zespołu. Wyróżnienie w rankingu Michelin jest ko

nieczne. Proszę wysyłać Cv e -mailem: 

jeandaude@pulp.lu

070 BE 031 Hotel - Restauracja Botte du Hainaut w Belgi 

(przy granicy francuskiej) poszukuje od zaraz sommeliera 

i kelnera. Możliwość zakwaterowania. Cv + zdjęcie oraz 

referencje proszę wysyłać e-maiiem: 

leprieure@skynet.be 

fax: 0032 71 589698

PUBLIEZ VOS PETITES ANNONCES - VOICI LE FORMULAIRE
LES PETITES ANNONCES DOIVENT PARVENIR A LA RÉDACTION AVANT LE 15 DE CHAQUE MOIS

Forfait 3 lignes (35 lettres, signes ou espaces) - Ryczałt 3 linijki (35 liter, znaków lub odstępów)

En français

Offres d'emploi 
Forfait 3 lignes 
Oferty pracy 
Ryczałt 3 linijki 

€ 22,50 HT

Recherches d'emplois 
Forfait 3 lignes 
Szukam pracy 
Ryczałt 3 linijki 
€15,50 HT

Lignes supplémentaires - Linijk dodatkowe

€ 30,00 HT € 20,50 HT

€ 37,50 HT € 25,50 HT

€ 45,00 HT € 30,50 HT

€ 52,50 HT € 35,50 HT

€ 60,00 HT € 40,50 HT

€ 67,50 HT € 45,50 HT

€ 75,00 HT € 50.50 HT

€ 82,50 HT € 55.50 HT

En polonais

Société....................................................................................................................

□
 En franęais et en polonais 

Tarification de base x2

JE RENOUVELLE 
mon annonce passée 
sous réf. n°

Pour un montant total TTC de...................................................................

JE RÈGLE:

Monsieur (Pan) Madame (Pani) [J Mademoiselle (Panna) [J

Nom........................................................................................ Prenom................................................................

Adresse .......................................................

N.......................Rue, avenue, lieu-dit....
Code postal | 11 11 | Q 11 | Ville 

Tel. I I II I l I I Fax
Chèque bancaire ou postal) 

Mandat cash établi a Dzien Dobry 

Espèces (uniquement a notre Bureau)

Tabelka terminów wakacji szkolnych 2009-201 O dla poszczególnych regionów Francji : 
Tableau des vacances scolaires 2009-2010 pour les zones :

Zone A - Caen - Clermont Ferrand - Grenoble - Lyon - Montpellier - Nancy - Metz - Nantes - Rennes - Toulouse
Zone B - Aix - Marseille - Amiens - Besançon - Dijon - Lille - Limoges - Nice - Orleans - Tours - Poitiers - Reims - Rouen - Strasbourg 
Zone C - Paris - Versailles - Creteil - Bordeaux

Zone A Zone B Zone C
Noël et Nouvel An 2009-2010 19.12.08 au 04.01.2009 Rentrée des classes 4 janvier 2009

Vacances scolaires 2009-2010 Zone A Zone B Zone C
Vacances d'hiver 2010 13.02.10 au 28.02.2010 6.02.10 au 21.02.2010 20.02.10 au 7.03.2010

Rèntrèè des classes 1 mars 2010 22 février 2010 8 mars 2010

Vacances de printemps 2010 10.04.1 Oau 25.04.2010 3.04.10 au 18.04.2010 17.04.10 au 2.05.2010

Rentree des classes 26 avril 2010 19avril2010 3 mai 2010

Vacances d'été 2010 2.07.2010 Rentree des classes2 septembre 2010
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Polsko-francuska restauracja 

BIEN VENUE CHEZ ARTHUR 

129,rue Legendre 75017 Paris 

pilnie poszukuje 

KELNERKI lub KELNERA 

z dobra znajomoscia jeżyka 

polskiego i francuskiego 

06 88 48 70 06

DELTA BAT (Jaroslaw REPSKI) 

Installateur en électricité 

assure tous types d'installations 

Paris et Region Parisienne 

06 30 40 49 49

Publicité
Petites annonces

01 47 03 90 02
ACIT

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA
06 20 54 20 43

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kawaler, w średnim wieku, 

zapozna partnerkę, 

która myśli poważnie o życiu 

Tel.: 0616 69 7711

VMMMMM »» MM MMMMM MM* MM

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

M Vincent 51 ans, célibataire v

m d'origine polonaise, domicilie dans le Val de m
* Marne (Villejuif), souhaite rencontrer jeune * 

et jolie femme polonaise ayant entre 38 et 44 M

m ans, célibataire pour vie a deux (mariage), *
* Tel. vers 21 h ou après: 01 46 78 50 26 *

Vincent, 51 lat, kawaler pochodzenia pols- m
* kiego, mieszkający w Val de Marne (Villejui'^) *
* poszukuje młodej i ładnej Polki, 38/44 lata, M 

M panny, do wspólnego życia (małżeństwo). M
Telefon (wieczorem, od 21:00)

X Tel. 01 46 78 50 26 X

TÉLÉPHONEZ 
MOINS CHER 
EN POLOGNE 

1530 minutes pour 15 €uro 
726 minutes pour 7,50 €uro

Validité 6 mois 
apres la première connexion

Ces cartes sont disponibles 

au Bureau A.F.P.E. "Dzien Dobry" 

240, rue de Rivoli - 75001 Paris 

métro : CONCORDE 

ou par correspondance : 
- Joindre un chèque 

+ enveloppe timbrée a votre adresse

P0L-SERVICES rekrutuje w zawodach: 

sprzątaczka, pomoc domowa, 

opiekunka 

CV kierować na polservice.fr 

06 63 42 55 68 - 06 66 98 25 82

Change Złoty PLN / €uro 
www.nbp.pl 

www.kantory.pl

Les meilleurs tarifs 
vers la Pologne ... 
sur LOT POLISH AIRLINES ...

Varsovie, Cracovie, Gdansk, 
Katowice, Poznan, Rzeszow, 
Szczecin, Wroclaw... :
jusqu'à 6 vols quotidiens au depart de France

Enregistrement des bagages compris dans le tarif, Prestations gratuites a bord, 
Choix du siège a bord, Enregistrement en ligne ou aux bornes libre-service 
en aéroport, Salons d'aéroports, Programme de fidelite "Miles & More".

Informations et Réservations :
www.lot.com - Tel : 0800 10 12 24 (Depuis la France métropolitaine) ou en Agence de voyages.

www.lot.com

Tel : 0800 10 12 24
(Depuis la France métropolitaine)

poprowadzona przez 
animatorów z Ar} (Polonaise

POLISH AIRLINES

MEMBRE DE STAR ALLIANCE

Zapraszamy na Zabawę Andrzejkową
w sobotę 28-ego listopada 2009 wgodz. 20.00-02.00

Będzie świetna muzyka i animacja zabaw

BSiS— : EFRA - Natierre fréfatUre lub Metro nr 1, . Grtnute 
Arche de In Défense '*+ Bus 159

Miejsce ; podziemia kościoła St Paul <PW™nek : Joliot-Cwie - Courbevoie lub Préfecture des Huuts-ds-
Seine) - iść w kierunku : Clinique de la Détente.

55, bd Emile Zola w Nanterre

Podczas imprezy przewidziane są konkursy, a na uczestników naszej zabawy będzie czekał bar z ciastem, z 
ciepłymi zakąskami i napojami po przystępnych cenach. Osoba która zaprosi na zabawę największą grupę 
otrzyma w nagrodę darmowy posiłek tego wieczoru dla siebie i partnera -1 miejsce, II miejsce - talerz ciast, 
iii- Cukierki dla siebie i znajomych. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na akcje ewangelizacyjne.

Wejściówki w cenie 15 euro można nabyć u Zenka : 06 67 81 45 24
lub za pośrednictwem mail: qrkqpolonatse@o2.Dl

Koktajl wliczony w cenę biletu. Alkoholu nie wolno wnosić!

PETRUS POLSKI SKLEP 
SAMOOBSŁUGOWY
Największy wybór - Najwyższa jakość i najniższe ceny 

9, rue Chevreul - 75011 Paris - métro : Nation 
Tél./Fax : 01 43 67 16 92

www. pet ru s-sklep.com 
lundi au vendredi 10:00 - 19:00 • samedi 10:00 - 18:00

Między nr 260 a 262 Boulevard Voltaire, skręcić na rue de Montreuil, potem pierwsza w lewo : rue Chevreul
Le mercredi remise de 5 % sur tous les prix avec nocturne jusqu'à 20h00

KSIĘGOWOŚĆ
Toutes formalites administratives pour création d'entreprises - Paris ou région Parisienne

FVP Consultants : 01 69 46 41 84
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ASSURANCES TEMPORAIRES POUR TOUS VEHICULES 
d'un poids inferieur a 3 500 kg (Autos - Camionnettes - Remorquesl 

UBEZPIECZENIA CZASOWE NA WSZYSTKIE POJAZDY
poniżej 3 500 kg (Samochody - Furgonetki - Przyczepy)

3 jours/dni =80 €
5 jours/dni =93 €
8 jours/dni = 100 €
15 jours/dni = 115 €

POUR TOUS VÉHICULES D'I

22 jours/dni = 140 €
30 jours/dni = 158 €
60 jours/dni = 254 €
90 jours/dni = 350 €

POIDS SUPÉRIEUR a 3 500 kg
(TRACTEURS ROUTIERS - CAMIONS - REMORQUES) NOUS CONSULTER

Documents a fournir : Carte grise + Permis de conduire
Potrzebne dokumenty : Oryginalny dowod rejestracyjny + Prawo jazdy

240, rue de Rivoli 75001 Paris • 01 47 03 90 00 • 01 47 03 90 02
(RDC - cour, parter w podwórzu) métro : Concorde 

BIURO CZYNNE : poniedz. - piątek od 10:30-18:00) 
• W soboty Biuro czynne od 8:30 do 12:00 • Tel. : 06 09 02 8417 (po zamknięciu Biura)

Dr Danuta Baranowicz - Schouker 
Chirurgien-dentiste

33, rue Poissonnière 75002 Paris -

M“ Bonne Nouvelle

Ü1 42 33 60 31 - 06 20 25 08 15 
(mówimy po polsku)

Lekarz rodzinny 
z orientacją pediatryczną 
Lek. Med. M. JÜDKÜWSKA

91, rue Leclerc 95600 EAUB0NNE
Ol 39 59 35 38

(200 m od dworca Ermont Eaubonne 
dojazd - RER lub dworca St Lazare)

Lydia RUBIO AXA Assurances
Agent Ubezpieczeniowy

13, rue Trebois - 92300 Levallois Perret metro : Louise Michel

Tel. : 01 42 70 77 62 - Fax : 01 47 37 81 25 
Jerzy - tel. 0615 82 47 32 (mówię po polsku) 

e-mail : agence.rubio@axa.fr
• Oferujemy 15 % zniżki przy Umowie Ubezpieczeniowej 
SAMOCHODU lub w przypadku zakupu Polisy 
Ubezpieczeniowej na NIERUCHOMOŚCI.

• 5 % rabatu dla nowych klientów nigdy nieubezpieczonych.
• Specjalista w sektorze budownictwa (aż do -17 %)

Maître
Claire di Crescenzo 

fidwokat mówiqcy po polsku 

uprzejmie informuje 
o nowym adresie 

21. Bd Henri IV - 75004 Paris
Tel.: (00 33) 01 46 22 21 14 
Tell: (00 33) 06 80 43 82 19 
Fax : (00 33) 01 46 22 21 24

LICENCJONOWANA, REGULARNA LINIA AUTOKAROWA

5 razy nz tygodniu 
do wszystkich miast w Polsce ///& no st Zł €WW>MI>

tel : 01 44 69 30 80 - 01 40 20 00 80 r
252. r,“„: d.° 75001 - m" Concorde^"

POLSKI SKLEP
Jacky Association

Tylko u nas! Wszystko, co dobre i tanie prosto z Polski !
Zbieramy też odzież dla Domów Dziecka w Polsce

7, rue Rene-Boulanger, 75010 PARIS
Tel. 01 42 38 63 20 / 06 62 75 50 06 

otwarte odpon. do piątku (12:00-20:00) 
w soboty - niedziele (12:00 -18:00)

PRZEPROWADZKI - PRZEWÓZ PACZEK FRANCJA - POLSKA 
TRANSPORT TOWARÓW Z POLSKI NA ZAMÓWIENIE 

Poznań - Konin - Łódź - Warszawa - Siedlce - Białystok - Olsztyn i okolice
Tel.: + (33) 06 73 91 12 04 + (48 )600 800 808

SwissLife

UBEZPIECZENIA PO POLSKU
Grażyna Lubicz Fernandes

14, Residence du Lac BP 27 - 95880 Enghien Les Bains
Tel: O1 39 64 38 36 / 06 73 47 94 20 Fax : O1 34 1 7 43 51 

E-mail : grazyna.fernandes.ag@swissiife.fr

KOMPLETNA OBSŁUGA KLIENTA PO POLSKU

WSZELKIE UBEZPIECZENIA OSÓB I FIRM : Samochodowe 
ze stażem z Polski, mienie, OC, zdrowie, NW, lokaty, renty. 
Dojazd pociągiem

Dojazd samochodem

Do zobaczenia

BIO-ENERGOTERAPEUTA
UZDRAWIAJĄCE SEANSE 
DLA CIAŁA LUDZKIEGO

POMAGA

WE WSZYSTKICH DOLEGLIWOŚCIACH 

SÉANCES DE GUÉRISON POUR LE CORPS 

TRAITEMENT

DE TOUS LES PROBLEMESDE SANTE

Tel. 06 99 16 55 06 
www.remedamil.com

8, Passage Tenaille - Paris 14“ - M° Gaite

NIEDROGA FIRMA POGRZEBOWA 
FRANCUSKO-POLSKA 

Sprowadzanie ciała i pogrzeby 24 godz/24 
Szybka interwencja na terenie całej Francji

POMPESFUNEBRES 
ASSISTANCE INTERNATIONALE

Koszty: trumna (lub urna), formalności, transport 
2400 €TTC

Pogrzeb we Francji: 1100 € TTC

Tel. 02 31 85 23 66 - mówimy po polsku 
02 31 78 25 93 - mówimy po francusku 

Fax: 02 31 3498 93

i

ADRIANA & MARGOT
SKLEP POLSKI - TRAITEUR P0L0NAIS 

WYROBY I WYPIEKI DOMOWE

14, RUE DES G0NC0URT - 75011 PARIS
iI.: 01 47 00 64 50 http://aariana.margotfree.fr

H0RAIRES D’0UVERTURE
mardi ai jeudi : 10h -19h vendredi et samedi 10h -19h30 

dimanche 10h - 13 h30 ferme le lundi

Docteur Yolande Zarzycki 
chirurgien-dentiste 
45, rue du Caire - 75002 Paris

Tel. : 01 42 33 30 58
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