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Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie

Consulat Général de la République de Pologne à Lyon

Najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku!
Niech przyniesie On Państwu jak najwięcej radości, szczęścia,
pomyślności oraz pozwoli zrealizować życiowe plany i marzenia.
Piotr Adamiuk, Konsul Generalny wraz ze współpracownikami.
KOMUNIKATY

Konsulat Generalny RP w Lyonie informuje, iż od 15 stycznia 2007r. przyjmuje
interesantów, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 14.00-16.00.
INFORMACJE
W październiku 2006r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między partnerskimi miastami
Bourg-en-Bresse i Brzeg. Celem porozumienia jest rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnooświatowej szkół oraz współpracy gospodarczej (szczególnie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich).
Info: www.bourg-en-bresse.fr.
W roku 2006, około 10.000 obywateli 10 nowych krajów członkowskich UE podjęło pracę zarobkową
we Francji. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy (80% pozwoleń na pracę stalą), następnie obywatele
Czech (10%) i Węgier (9%).
Według danych z Centrum Informacji Statystycznych Urzędu Celnego na koniec trzeciego kwartału 2006r
wartość polsko-francuskiej wymiany handlowej wyniosła 9,1mld€ i była większa o 34% w porównaniu
z analogicznym okresem 2005r. Francja utrzymała dodatnie saldo w obrotach z Polską. Eksport francuski
do Polski wyniósł prawie 5,5mld€ (wzrost o 50%), a import 3.6mld€ (wzrost o 27%).
Centralwings, tanie linie lotnicze należące do PLL LOT, uruchomiły bezpośrednie połączenia Lille Warszawa; od 16 grudnia 2006r. 3 razy w tygodniu, oraz Paryż/Beauvais – Łódź; od 19 lutego 2007r.;
2 razy w tygodniu. Dodatkowe informacje: www.centralwings.com.
Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Figurowym i Tańcach na Lodzie odbędą się w Warszawie
w dniach 23 – 28 stycznia 2007r.. Polska, po raz drugi od 1908r., przywita największe sławy łyżwiarstwa
figurowego, reprezentujące 34 kraje europejskie. Info: www.jazdafigurowa.pl.
Utworzona przez Instytut Książki baza danych polskiej literatury, dostępna w Internecie
w wersjach polskiej, angielskiej i niemieckiej, oferuje szczegółowe informacje o polskich nowościach
wydawniczych (wkrótce dostępna w wersji francuskiej i hiszpańskiej). Info: www.instytutksiazki.pl
„Młode talenty” chcące wziąć udział w IV edycji Międzynarodowego Konkursu Fryderyka Chopina,
który odbędzie się w Jeleniej Górze w dn. 14 – 22 listopada 2008r. proszone są o zapoznanie się
z regulaminem konkursu na stronie Internetowej: www.mkchd.pl. Info: Agata Karaskiewicz,
tel. +48/757538171, e-mail: biuro@mkhd.pl.
Polska Organizacja Turystyczna zamieściła dwie broszury turystyczne o Polsce na portalu internetowym:
www.brochuresenligne.com.

ROCZNICE 2007
Rok 2007 został ogłoszony przez UNESCO „Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego”, z okazji
150-rocznicy urodzin tego polskiego pisarza tworzącego w języku angielskim. Ponadto, bieżący rok jest
rokiem Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907), dramaturga, scenografa, poety, reformatora teatru
polskiego oraz rokiem gen. Władysława Andersa (1892-1970), Naczelnego Wodza Polskich Sił
Zbrojnych w latach 1944-1945. W 2007r. przypada 120 rocznica urodzin wybitnego pianisty Artura
Rubinsteina oraz 80 rocznica śmierci Karola Szymanowskiego (1882-1937), największego polskiego
kompozytora okresu międzywojennego. W 2007r. obchodzona jest też 200 rocznica utworzenia Księstwa
Warszawskiego (1807–1815).
KALENDARZ
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14 stycznia – Villeurbanne, godz.14.30, Centre Culturel de la Vie Associative – doroczna gala
Stowarzyszenia Francusko-Polskiego w Lyonie. Info: 04 78 74 07 27.
21 stycznia – Lyon, 11h30, Parafia Św. Trójcy – Jasełka prezentowane po mszy świętej przez polskie
dzieci. Info: 04 42 20 68 30.
22 stycznia – Nîmes, godz.18.00, Centre Communautaire – wernisaż wystawy Instytutu Adama
Mickiewicza « Mille ans de vie juive en Pologne ». Info: 06 21 19 86 37.
24 stycznia - Juvignac, godz.18.30, Hall de Hôtel de Ville – wernisaż wystawy malarstwa Franciszka
Ryszarda Mazurka «Paysage de Pologne». Info: 0663870461.
26 stycznia – Clermont-Ferrand, godz.21.00, pub irlandzki – spotkanie w ramach cyklicznych
«Spotkań» polskich i francuskich studentów. Info: «France-Pologne du Puy-de-Dôme», 04 73 35 2592.
26-28 stycznia – Dijon, godz.10.00, Parc des expositions – salon turystki « Loiroscope », Polska
gościem honorowym. Info: www.loiroscope.com.
27 stycznia – Carros, g. 19.00, restauracja „Lu Castelet” – bal noworoczny Stowarzyszenia „Amicale
des Polonais Nice Côte d’Azur”. Info: 04 97 21 92 90.
28 stycznia – Sochaux, g. 14.00, Théâtre de l’Hôtel de Ville – gala noworoczna zespołu
folklorystycznego Mazurka. Info: 06 30 20 29 91.
28 stycznia - 4 lutego - Clermont-Ferrand – „Festival International de Court Métrage” z udziałem
Piotra Kamlera i Zbigniewa Rybczyńskiego, specjalistów od ruchomej grafiki oraz wizualnych
efektów specjalnych. Info : kosinski.collette@wanadoo.fr.
2 lutego – Clermont-Ferrand, godz. 20.30, Salle Sémaphore Cébazat – koncert krakowskiej grupy
«Motion Trio». Info: 04 73 87 43 43.
3 lutego - Dijon, godz. 20.30, sala Devosge - doroczna gala zespołu „Warszawa”,
3 lutego – Thonon-les-Bains, godz.17.00, Château de Ripaille – konferencja nt. kopalni soli w
Wieliczce. W programie: projekcje filmowe, polska muzyka folklorystyczna. Info: „Association
Lémanique d’Echanges Culturelles avec la Pologne”, tel. 04 50 81 41 87.
4 lutego - Saint-Etienne, godz. 14.30, salle Jeanne d’Arc – gala humanitarna na rzecz polskich sierot
organizowana przez stowarzyszenie «Espoir-Nadzieja». Info:http://nadzieja.espoir.monsite.wanadoo.fr/
6 lutego - Lyon, godz.18.30, Université Jean Moulin Lyon III, Auditorium André Malraux –
konferencja organizowana przez Maison de l'Europe de Lyon skierowana do studentów: «Ce qu’il faut
faire pour bien préparer sa mobilité internationale?».
17 lutego – Lyon, godz.12.00, Mairie du 8ème arr. Espace Citoyen – wernisaż V edycji
międzynarodowej wystawy figur historycznych: Polacy z epoki napoleońskiej. Info: Souvenir
Polonais en France.
18 lutego – Montbéliard, Hôtel de Sponek – 25-lecie stowarzyszenia «Franco-Polonaise du Pays
de Montbeliard». Info : tel/fax 03 81 32 09 46.

Wkrótce:

•

9 marca - Lyon, Mairie du 6ème arr. – inauguracja miesiąca frankofonii, goście honorowi: Polska, Mali,
Liban. – spotkanie „okrągłego stołu” «Francophonie, francophilie, franco folies» z udziałem
Dyrektora Alliance Française w Łodzi. Info: 04 78 93 14 85. Tydzień Polski trwać będzie od 12
do16go marca. W programie: wystawy, koncerty, spektakle i warsztaty w szkołach....
Informacje o Polsce: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl www.ambassade.pologne.net
Strona internetowa KG RP Lyon: www.lyon.consulat.pologne.net

