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Komunikaty
Szanowni Państwo,
Przekazując Państwu kolejny numer Listu z Konsulatu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa
ważne wydarzenia czekające nas w niedługiej przyszłości.
10 maja 2015 r. w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Już dziś zachęcam wszystkich
Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu. Można to będzie uczynić osobiście albo drogą
korespondencyjną. Przygotowaliśmy dla Państwa materiał informacyjny na temat udziału w
wyborach. Dołączamy go do tego numeru Listu z Konsulatu. Materiał ten możecie Państwo
powielać albo przesyłać dalej, jeśli uznacie to za celowe. Zawiera on wyłącznie podstawowe
informacje i nie powinien być traktowany jako wykładnia obowiązującego prawa. Jeśli będziecie
Państwo mieli pytania szczegółowe lub wątpliwości prosimy o kontakt z Konsulatem.
W tym roku mija 75 rocznica Zbrodni Katyńskiej. Na rozkaz władz ZSRR z 5 marca 1940 r.
ponad 22 tysiące polskich oficerów i cywili, którzy po agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września
1939 r. zostali internowani przez Armię Czerwoną, zostało zamordowanych przez rozstrzelanie.
Ich groby znajdują się miedzy innymi w Charkowie, Katyniu i Miednoje. Zachęcam Państwa do
włączenia się w obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W Konsulacie Generalnym w Lyonie w
dniu 27 kwietnia odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem historyków, na który już dziś
serdecznie zapraszam. Wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoja wiedzę o Katyniu zachęcam
do skorzystania z materiałów zebranych przez Instytut Pamięci Narodowej i dostępnych na
stronie IPN http://ipn.gov.pl/zasoby-cyfrowe/teki-edukacyjne/zbrodnia-katynska
Dariusz Wiśniewski, Konsul Generalny RP w Lyonie
POWOŁANIE KONSULA HONOROWEGO RP W MONTPELLIER
Minister Spraw Zagranicznych RP pan Grzegorz Schetyna powołał w dniu 4 lutego 2015 r.
pana Daniela Kan-Lacasa na urząd Konsula Honorowego RP w Montpellier.
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Okręg konsularny obejmuje region departamenty: Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48),
Pyrénées Orientales (66).
Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla Pana Konsula Honorowego!
DYŻURY KONSULARNE AD HOC W AIX-EN-PROVENCE I AJACCIO
W odpowiedzi na prośby kierowane pod adresem konsulatu zamierzamy zorganizować dwa
dyżury konsularne ad hoc.
1. 8 kwietnia konsul będzie dyżurował w Aix-en-Provence w
godz. 13.00-17.00. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie
przybycia na dyżur na tel. 04 37 51 12 23 lub 04 37 51 12 26.
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Avenue du Square,
Val St André.
2. 22 kwietnia konsul będzie dyżurował w Ajaccio na Korsyce.
Miejsce i godziny trwania dyżuru zależą od liczby osób, które
zgłoszą się na dyżur.
KONKURS WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ ROZSTRZYGNIĘTY
W tegorocznej edycji konkursu MSZ dofinansuje 144 projekty na kwotę 31,7 mln zł.
Ponadto w 2015 r. finansowane będzie 11 dwuletnich projektów modułowych wyłonionych w
konkursie zeszłorocznym. Na te projekty przeznaczono dodatkowe środki w wysokości 21,3 mln
zł. W bieżącym roku MSZ przekazało także 9,5 mln zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej na
doskonalenie

metodyczne

nauczycieli oraz organizację

obozów

i kolonii o

charakterze

edukacyjnym.
Lista wszystkich projektów wraz z uzyskaną przez nie punktacją dostępna jest na stronie
internetowej MSZ.
PRZEWODNIK POLOGNE -PARTENAIRE D'AFFAIRES GUIDE 2014/2015
W lutym br. ukazał się Przewodnik Pologne – partenaire d’affaires
guide 2014/2015, którego zadaniem jest przedstawienie możliwości
inwestowania w Polsce oraz promocja polskich firm na rynku francuskim.
Przewodnik zawiera informacje na temat polskiego rynku oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dostępny jest w wersji
drukowanej

na

zamówienie

contact@groupespro.com,

wersja

złożone

za

pośrednictwem

elektroniczna

będzie

e-mail

możliwa

do

pobrania ze strony www.pologne-partenaire-d-affaires.fr.
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NOWA ODSŁONA VECTORA POLONII
Vector Polonii to polonijny magazyn społeczno-kulturalny wydawany
od 2012 roku, najpierw jako tygodnik, obecnie w formie miesięcznika.
Jest dystrybuowany we Francji, a poprzez możliwość zakupu wersji
elektronicznej i portal internetowy dociera do odbiorców w innych
krajach. W każdym wydaniu publikowane są wywiady, artykuły,
felietony, w których poruszana jest tematyka polonijna, społeczna i
kulturalna oraz informacje o Polakach, którzy osiągnęli sukces poza
granicami kraju. Zamieszczane są relacje z ciekawych wydarzeń,
poradnik dla rodziców Witaj szkoło, porady prawne, artykuły o tematyce
psychologicznej, podróżniczej, prawnej, kulinarnej i wiele innych.
Prenumerata 38 euro za abonament roczny. Dostępny jest w polskich sklepach, instytucjach,
szkołach, restauracjach, biurach podróży na terenie Francji oraz w wersji elektronicznej na
stronie: http://www.61qt.com/p/vector-polonii/
Kontakt

redakcja:

redakcja@vectorpolonii.com,

marketing

01

85

08

73

68,

c.kotlarski@vectorpolonii.com
NOWE STOWARZYSZENIA W NICEI I NA KORSYCE
W Nicei powstało stowarzyszenie Azure Club France – Pologne, a jego celem jest budowanie i
pogłębianie współpracy z zakresu kultury i sztuki, nauki oraz biznesu pomiędzy Polską a
Lazurowym Wybrzeżem. Stowarzyszenie będzie również działać na rzecz promocji Polski i jej
walorów turystycznych.
Azure Club France–Pologne, www.acfrancepologne.fr, secretariat@acfrancepologne.fr.
Stowarzyszenie korsykańsko-polskie PLatforma-Corse zostało założone w Ajaccio i stawia
sobie następujące cele: promocję oraz rozwój relacji między Polską a Korsyką w dziedzinie
kultury, ekonomii, pomocy socjalnej, turystyki i rekreacji, a także pomoc Polakom mieszkającym
na Korsyce w integracji ze środowiskiem lokalnym.
PLatforma-Corse, platforma.corse@gmail.com, tel. 06 24 74 4820, 07 77 79 38 59.

Kronika
NOWY ROK W VILLEURBANNE
11 stycznia Association Franco-Polonais de Villeurbanne powitało Nowy Rok występami
zespołów folklorystycznych Mazovia z Montceau-les-Mines i Lublin z Pont-de-Cheruy, które
zaprezentowały tańce z różnych regionów Polski. W programie spotkania znalazł się także występ
chóru dzieci ze Szkoły Polskiej w Lyonie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 500 osób. Gratulacje
dla pana Prezesa Steckiego i całej ekipy!
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GOMBROWICZ W LYONIE

21

stycznia

w

Konsulacie

Generalnym

w

Lyonie odbyło się spotkanie z panią Ritą
Gombrowicz,

żoną

najwybitniejszych

jednego

autorów

XX

w.

z
Rita

Gombrowicz jest pisarką i znawczynią twórczości
Witolda Gombrowicza. Podczas spotkania pani
Gombrowicz opowiedziała o pierwszym spotkaniu
z W. Gombrowiczem, swojej fascynacji nim jako
autorem i jako człowiekiem, a także o tym, w jaki sposób dba o zachowanie jego
spuścizny literackiej.
FESTIWAL FOLKLORU W PONT-DE-CHERUY
1 lutego w Pont-de-Cheruy odbył się festiwal polskiego folkloru, którego gospodarzem była
grupa Lublin. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich wykonawców gromkimi
brawami. Gratulacje dla pana Prezesa Nagadziny i całej ekipy.
ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z CZYTELNIKAMI WE FRANCJI
W

pierwszych

dniach

lutego

Zygmunt

Miłoszewski,

promując swoją drugą książkę, spotkał się z czytelnikami
w Lyonie, Vienne, Montpellier, Montauban i w Bordeaux.
Ziarno prawdy (Fond de la verite) jest w sprzedaży we Francji
od stycznia, a pierwszy tytuł, który ukazał się po francusku
Les impliques (Uwikłanie) jest obecnie dostępny w wydaniu
kieszonkowym (Pocket).
Kalendarium planowanych wydarzeń
POLONIJNY DZIEŃ KOBIET W BORDEAUX
W niedzielę 8 marca o godz. 16.30 stowarzyszenie Polskie
Bordeaux zaprasza wszystkie Panie z Bordeaux i okolic na
pierwszy polonijny Dzień kobiet.

W programie miedzy innymi:

porady specjalistów dotyczące zdrowia i urody, koktajl, oraz koncert
Karoliny Popczyk, laureatki konkursu The Voice of Poland.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia na stronie internetowej
www.polonais-bordeaux.org.
Sala La Conga, 44 rue Promis, 33100 Bordeaux. Kontakt i rezerwacja:
contact@polskie-bordeaux.org
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MAGIA OPERY W PLAKATACH RAFAŁA OLBIŃSKIEGO (THONON-LES-BAINS)
W niedzielę 8 marca o godz. 17.00 stowarzyszenie ALCEP (Association
Lemanique d’Echanges Culturels avec la Pologne) z Thonon-les-Bains,
zaprasza

na

wykład

poświęcony

Rafałowi

Olbińskiemu,

polskiemu

malarzowi, grafikowi i twórcy plakatów.
Spotkaniu towarzyszyć będzie występ tenora Auriélien REYMOND, który
wykona arie operowe.
Zamek Ripaille w Thonon-les-Bains. Kontakt : Wanda Floret-Wosko, tel. 06
11 61 33 09, wandaf@wanadoo.fr
POLSKI TYDZIEŃ W RAMACH MIESIĄCA FRANKOFONII W 6. DZIELNICY LYONU
Od 8 do 14 marca Konsulat Generalny RP w
Lyonie zaprasza serdecznie na Tydzień Polski
w ramach Miesiąca Frankofonii organizowany
przez

Konsulat

i

merostwo

6.

dzielnicy.

W

merostwie 6. dzielnicy zaprezentowane zostaną
trzy wystawy : oryginalne plakaty Polskiej Szkoły
Plakatu ze zbiorów Jean-Claude Vincent, Reflets
de la Pologne – zdjęcia Polski autorstwa Gérarda
Bouchacourta i Alain Mulhsteina, oraz grafiki
Tereski Rozwadowskiej-Potocki i pastele Renaty
Laytou-Branka – polskich artystek tworzących w Lyonie. Tydzień Polski rozpocznie się
koncertem chóru Polonium 8 marca o godz. 16.00 w Eglise de la Redemption. 10 marca o
godz. 18.30 podczas oficjalnej inauguracji w merostwie 6. dzielnicy wystąpią młodzi
artyści z konserwatorium w Lyonie, którzy zaśpiewają polskie pieśni m.in. F. Chopina, I.
Paderewskiego, M. Karłowicza.
Więcej informacji na stronie www.lyon.msz.gov.pl
SPOTKANIA POLEK Z LAZUROWEGO WYBRZEŻA W MARCU I KWIETNIU
11 marca w godz. 14.15-16.45 Polki z Lazurowego Wybrzeża spotkają się na warsztacie rozwoju
osobistego, w duchu psychologii procesu, którego tematem będzie znaczenie i rola kobiety.
18 marca prowadzony będzie warsztat samorozwojowy dla kobiet poświęcony wadze i znaczeniu
tzw. wewnętrznego krytyka. (8 avenue Joseph Revelli, 06000 Nicea)
4 kwietnia w godz. 10.30-13.30 odbędzie się warsztat rozwoju osobistego … w kuchni, podczas
którego przygotowanie sałatki będzie jednocześnie określaniem blokujących ludzi przekonań,
odkrywaniem pewności siebie oraz rozwijaniem własnej kreatywności.(144 chemin de la
Mignionnette, 06220 Golfe Juan)
Informacje i zapisy 06 50 94 70 14 joannapalacz@gmail.com.
5

WYKŁAD O MARII LESZCZYŃSKIEJ W TULONIE
W czwartek 12 marca o godz. 17.30 pan Joel Thibault wygłosi wykład o Marii
Leszczyńskiej w siedzibie stowarzyszenia Amicale Franco-Polonais du Var.
4 Cite Montety, Bd Ct Nicolas, Toulon. http://afpv.wifeo.com.
WIOSNA POETÓW W LYONIE
11 i 12 marca o godz. 20.00 odbędą się przedstawienia
poetyckie Les Passeurs d’Europe w ramach 17 edycji
Wiosny

Poetów.

Tematem

tegorocznej

edycji

jest

l’Insurection poetique (Insurekcja). Wiersze wybrane przez
Passeurs d’Europe czytane będą po francusku, a następnie w
różnych
którym

językach przez aktorów i studentów z zagranicy,
akompaniować

będą

uczniowie

konserwatorium

lyońskiego.
Espace Hillel, 113 Bd Vivier Merle, 69003 Lyon. Konieczne rezerwacje: tel. 04 78 62 89 42,
info@plateforme-plattform.org
ORCHESTRE KUBIAK WYSTĄPI W FIRMINY
14 marca o godz. 19.00 podczas Festi’Roche w Firminy wystąpi polsko-francuski zespół
l’Orchestre Kubiak.
Rezerwacje 06 28 57 11 45. Ceny: 30 i 15 euro.
WYSTAWA PASTELI W LYONIE
Od 17 do 28 marca w Galerii Vaubecour w Lyonie prezentowane będą pastele polskiej artystki
mieszkającej w Lyonie pani Renaty Laytou-Branki.
Galerie

Vaubecour,

12

rue

Vaubecour,

69002

Lyon.

Kontakt:

06

35

77

08

59,

renata.l@hotmail.fr
KINOPOLSKA W LYONIE
Od 19 do 22 marca Konsulat Generalny RP w Lyonie oraz kino
Comoedia zapraszają na 7. edycję festiwalu KINOPOLSKA w
Lyonie. W tegorocznym programie jeden segment poświęcony będzie
pokazowi odrestaurowanych kopii klasyki polskiego kina. Jego
głównym tematem będzie

wpływ sztuki i kina na obraz Polski w

latach 80., kiedy panujący system komunistyczny zaczynał się
kruszyć. Do programu KINOPOLSKA włączony został festiwal Short
Waves, podczas którego widzowie mogą głosować na najlepszy polski
film krótkometrażowy – finał festiwalu odbywa się w Polsce. Dla
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najmłodszych widzów w programie znalazł się specjalny mini festiwal filmów animowanych
MINOPOLSKA.
Czwartek 19 marca
19.30 koktajl otwierający KINOPOLSKA
20.30 projekcja filmu dokumentalnego Minkowski │Saga, któremu
towarzyszyć

będzie

spotkanie

z

reżyserem

Rafaelem

Lewandowskim, twórcą m.in. filmu Kret.
Piątek 20 marca
19.00 koktajl otwierający Short Waves Festiwal – festiwal polskich filmów
krótkometrażowych
20.00

projekcja
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filmów

konkursowych

–

dokumentów,

fabularnych,

animowanych, wideoklipów.

Sobota 21 marca dzień Transformacji
11.00 Mniejsze niebo reż. Janusz Morgenstern
18.00 Usłyszcie mój krzyk, reż. Maciej Drygas
Moje zapiski z podziemia, reż. Jacek Petrycki
20.00 Ucieczka z kina Wolność, reż. Wojciech Marczewski
Niedziela 22 marca
10.45 MINOPOLSKA – pokaz 5 polskich filmów animowanych z lat 50. i 60.
Dla dzieci od lat 3.
16.00 Mundial. Gra o wszystko, reż. Michał Bielawski
18.00 Pod mocnym aniołem, reż. Wojciech Smarzowski.
Program festiwalu na stronie www.lyon.msz.gov.pl.
WYKŁAD – HISTORIA POLSKI W OBRAZACH W AIX-EN-PROVENCE
W czwartek 19 marca o godz. 16.15 dr Marta Chrzanowska-Folzer wygłosi wykład pt.
Historia Polski w obrazach – od X do XVIII wieku.
Universite du Temps Libre, Espace Rene Cassin, 5 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence.
Informacje : 04 42 95 14 05, 04 42 50 62 26, wstęp 6 euro.
WIECZOREK POETYCKI W AIX-EN-PROVENCE
W piątek 20 marca o godz. 20.30 stowarzyszenie Polonica organizuje wieczorek poetycki
zatytułowany W oparach absurdu.
Sala Le Bastidon Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix-en-Provence, Informacje: 04 42
50 62 26.
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WARSZTATY WIELKANOCNE W TULONIE (DEP. VAR)
W sobotę 21 marca o godz. 14.30 stowarzyszenie Amicale Franco-Polonais du Var zaprasza na
warsztaty poświęcone tradycjom wielkanocnym m.in. dekorowaniu pisanek.
4 Cite Montety, Bd Ct Nicolas, Toulon. http://afpv.wifeo.com.
WIOSNA POLSKA W AIX-EN-PROVENCE
25 marca inauguracja Polskiego Sezonu Kulturalnego Wiosna Polska w Aix-en-Provence,
który rozpocznie się tradycyjnym topieniem Marzanny przez uczniów Szkoły Polskiej z Aix-enProvence.
Park La Torse, godz. 15.00-16.30. Kontakt: 04 42 50 62 26 i www.aixpolonica.net.
WYSTAWA W VIENNE (DEP. ISERE)
0d 27 marca do 16 kwietnia w Galerii Lety w Vienne można będzie obejrzeć prace Tereski
Rozwadowskiej-Potocki (grafika) i Andrzeja Brycha (malarstwo). Wystawę zatytułowaną
Migration colorees można zwiedzać od wtorku do piątku w godz. 14.30-19.00, w sobotę i niedzielę
w godz.15.00-18.30.
Galerie Lety, 15 rue des Clercs, 38200 Vienne.
PIKNIK WIELKANOCNY NA KORSYCE
28

marca

o

rozpocznie

godz.15.00
się

Wielkanocny
stowarzyszenie

w

pierwszy

organizowany

Ajaccio
Piknik
przez

PLatforma-Corse

(stowarzyszenie korsykańsko-polskie) w
ramach współpracy ze stowarzyszeniem
zajmującym się promocją sztuki cyrkowej
– CIRKO.
W programie: poszukiwanie czekoladowych jajek, degustacja polskich potraw wielkanocnych,
wspólne przygotowywanie pisanek oraz pokazy i zajęcia ze sztuki cyrkowej. Organizatorzy
zachęcają do włączenia się w wydarzenie poprzez przygotowanie świątecznej potrawy.
Siedziba Cirko Bât. petite vitesse Terre Plein de la Gare, 20090 Ajaccio. Kontakt : Monika
Bartlewska, PLatforma-Corse, platforma.corse@gmail.com, 06 24 74 48 20, 07 77 79 38 59.
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ W TULONIE
W sobotę 28 marca o godz. 14.30 stowarzyszenie Amicale Franco-Polonais du Var zaprasza na
otwarty dla wszystkich konkurs na Najładniej udekorowaną pisankę.
4 Cite Montety, Bd Ct Nicolas, Toulon. http://afpv.wifeo.com.
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MALOWANIE PISANEK W CASTELSARRASIN
2 8 marca stowarzyszenie Polonia 82 zaprasza na zajęcia, podczas
których będzie można zdobić jajka woskiem, farbami, kordonkiem
oraz innymi metodami.
Kościół Sauveur w Castelsarrasin. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 06 12 48 99 55 lub polonia82@hotmail.fr
KIERMASZ WIELKANOCNY W AIX-EN-PROVENCE
W niedzielę 29 marca o godz. 19.00 (po polskiej mszy) odbędzie się Kiermasz Wielkanocny
zorganizowany przez Stowarzyszenie Polonica i polski sklep Delicepol.
Informacje : 04 42 95 14 05, 04 42 50 62 26.
WYKŁAD – HISTORIA POLSKI W OBRAZACH W AIX-EN-PROVENCE
W czwartek 9 kwietnia o godz. 16.15 dr Marta Chrzanowska-Folzer wygłosi wykład pt.
Historia Polski w obrazach – od X do XVIII wieku.
Universite du Temps Libre, Espace Rene Cassin, 5 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence.
Informacje : 04 42 95 14 05, 04 42 50 62 26, wstęp 6 euro.
WIECZÓR POLSKI W VILLEFONTAINE
W sobotę 11 kwietnia podczas wieczoru kultury polskiej grupa folklorystyczna Śląsk z
Villeurbanne i zespół Lublin z Pont-de-Cheruy zapraszają na występ oraz warsztaty taneczne
w Villefontaine.
KANTOR – PORTRET WIELOKROTNY. INSPIRACJE, POLIFONIE, ODRODZENIA…
TYDZIEŃ POLSKI W TULUZIE
W dniach 13 – 17 kwietnia odbędzie się 24 edycja Tygodnia polskiego w Tuluzie, która
będzie poświęcona Tadeuszowi Kantorowi (1915–1990), malarzowi, teoretykowi sztuki,
scenografowi, reżyserowi i reformatorowi teatru. Z okazji setnej rocznicy urodzin T. Kantora
organizatorzy spróbują wskrzesić atmosferę ostatniego spektaklu Kantora sprzed 25. lat w
Tuluzie i ożywić spiralę powiązań, kontekstów i skojarzeń pomiędzy jego kreacją a sztuką
współczesną, tak aby uczcić dzisiaj jego wczorajsze urodziny...
Zgodnie z wieloletnią tradycją, Tydzień Polski łączy część naukową (sesja naukowa, okrągły stół)
i część ilustracyjną (wystawy, filmy, spektakle teatralne i choreograficzne, performance i
koncerty).
Université de Toulouse Jean Jaurès, Théâtre Garonne, Cinémathèque de Toulouse, Musée des
Augustins, librairie Ombres blanches. Więcej informacji na stronie www.semainepolonaise.fr
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MALARKI NA POŁUDNIU FRANCJI - WYKŁAD W AIX-EN-PROVENCE
W czwartek 16 kwietnia o godz. 16.15 dr Marta Chrzanowska-Folzer wygłosi wykład pt.
One- Malarki na Południu Francji.
Universite du Temps Libre, Espace Rene Cassin, 5 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence.
Informacje : 04 42 95 14 05, 04 42 50 62 26, wstęp 6 euro.
WYKŁAD W TULONIE
W piątek 19 kwietnia o godz. 9.00 pani Marysha Gomes i pan Daniel Urban ze
stowarzyszenia Amicale Franco-Polonais du Var wygłoszą wykład Pewnego razu w Polsce,
któremu towarzyszyć będzie pokaz slajdów.
Maison du Combattant, 1 place Douaumont, 83000 Toulon.
DZIEŃ POLSKI NA KORSYCE
W środę 22

kwietnia odbędzie się dzień korsykańsko-polski, zorganizowany przez

stowarzyszenie Platforma-Corse we współpracy ze stowarzyszeniem Europe en Corse z Ajaccio.
Tego dnia pokazane zostaną filmy o Polsce, zaprezentowana zostanie wystawa zdjęć fotografki
Anety Jamróz, oraz historyczne związki z Polską i Napoleonem. Nie zabraknie bufetu
składającego się ze smakołyków kuchni polskiej.
Informacje : PLatforma-Corse, platforma.corse@gmail.com, 06 24 74 48 20, 07 77 79 38 59
PASTELE W BALARUC-LES-BAINS (DEP. HERAULT)
Od 23 kwietnia do 9 maja gościem honorowym 3. międzynarodowego
salonu

wystawienniczego

pasteli

(Pastel)

będzie

polski

artysta

mieszkający na stałe w Lyonie - Jerzy Mościcki.
Lo Solehau Touristra Vacances, pavillon Sevigne, 34540 Balaruc-les-Bains.
Godziny otwarcia poniedziałek-czwartek 14.00-19.00 i wtorek-piątek 10.0012.00.
WYKŁAD POŚWIĘCONY WAGNEROWI
26 kwietnia gościem lyońskiego Towarzystwa Wagnerowskiego będzie profesor Michał
Piotr Mrozowicki z Uniwersytetu w Gdańsku, autor monografii Richard Wagner et sa reception
en France, która została bardzo pozytywnie przyjęta przez krytyków francuskich.
Les salons du Sofitel Lyon –Bellecour.
Więcej informacji : http://cercle.wagner.lyon.free.fr/index.php
75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
W poniedziałek 27 kwietnia o godz. 19.30 Konsulat Generalny RP w Lyonie zaprasza na
panel dyskusyjny z udziałem historyków poświęcony Zbrodni Katyńskiej.
Konsulat Generalny RP w Lyonie, 79 rue Crillon, 69006 Lyon.
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Ogłoszenia
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015-2016
Szkolny Punkt Konsultacyjny (Szkoła Polska) w Lyonie ogłasza zapisy uczniów na nowy rok
szkolny 2015- 2016. Karty zapisu i dodatkowe informacje zamieszczone są na stronach
internetowych szkoły : www.szkolapolska-lyon.org.
Kontakt: Kierownik SPK Elżbieta Blachas: tel. 06 74 22 67 47 lub eblachas@neuf.fr.
POLINKA - SZKOŁA POLSKA W TULUZIE
Po przerwie rozpoczynają się zajęcia w polskiej szkole Polinka według dotychczasowego rytmu
zajęć 9.30 – 12.30. Zajęcia będą odbywać się w lokalu szkoły muzycznej Mom en Sol przy 1 rue
Bouquiere, Toulouse (dzielnica Carmes) w pobliżu dwóch stacji metra Carmes i Esquirol.
Zajęcia poprowadzą jak wcześniej Magdalena Sartre i Anna Buisson.
ZAJĘCIA DLA DZIECI W DEP. TARN-ET-GARONNE
Stowarzyszenie Polonia 82 zamierza zorganizować sobotnie zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3-6 lat). Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, a ich celem będzie
promowanie ojczystej mowy, polskiej kultury oraz tradycji, jak również integracja dzieci oraz
zacieśnianie więzi miedzy najmłodszymi Polakami. Zachęcamy do zgłaszania chętnych dzieci
drogą mailową.
6 marca ustalone zostanie miejsce (Castelsarrasin lub Moissac) oraz kalendarz zajęć. Zajęcia
prowadzone będą za niewielką odpłatnością. Więcej informacji: 06 15 99 58 18 lub
polonia82@hotmail.fr.
DYŻURY STOWARZYSZENIA POLONIA 82
Stowarzyszenie Polonia 82 zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na dyżury, podczas których
będzie można uzyskać informacje dotyczące różnych spraw administracyjnych, sposobu
wypełniania francuskich dokumentów. Spotkania odbędą się :


9 marca, 7 kwietnia oraz 4 maja w Montauban w Maison du Quartier du Ramier, 1860
Chemin de Tauge w godzinach od 19.30 do 21.30;



27 marca, 24 kwietnia oraz 29 maja w Moissac w Centre Culturel – 24 Rue de la
Solidarité; w godzinach od 19-30 do 21:30.

Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej stowarzyszenia,
którą będzie można nabyć podczas spotkania w cenie 10 euro za jedną osobę lub 15 euro za
rodzinę.
Więcej informacji: 06 12 48 99 55 lub: polonia82@hotmail.fr
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BIBLIOTEKA POLSKA W BORDEAUX
Stowarzyszenie Polskie Bordeaux informuje wszystkich miłośników literatury polskiej, iż w
ramach współpracy z mediateką w Pessac w Bordeaux, od marca będzie możliwość wypożyczenia
książek i filmów w języku polskim.
Szczegółowe

informacje

zostaną

opublikowane

na

stronie

internetowej

www.polonais-

bordeaux.org w połowie marca.
Kontakt: contact@polskie-bordeaux.org
M4P MOBILNY PUNT PORAD PRAWNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH
W dalszym ciągu czekamy na propozycje miejsc, w których moglibyśmy organizować dyżury M4P.
W ostatnich miesiącach odbyły się one w Nicei i Tuluzie. Ekspertom, którzy pro bono poświęcili
swój czas na konsultacje, serdecznie dziękujemy.
Propozycje i zgłoszenia prosimy kierować na adres lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl.
DYŻURY KONSULARNE W NICEI, TULUZIE I BORDEAUX
Konsulat Generalny RP w Lyonie uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie planowane są
kolejne zamiejscowe dyżury konsularne (w czasie dyżuru konsul przede wszystkim przyjmuje
wnioski paszportowe oraz udziela zainteresowanym informacji w sprawach konsularnych).
Ostateczna data dyżuru jest każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Konsulatu
Generalnego na około dwa tygodnie przed dyżurem. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie
przybycia na dyżur tel. 04 37 51 12 23 lub 04 37 51 12 26 Jednocześnie przypominamy, że
opłaty konsularne za czynności realizowane podczas dyżurów konsularnych mogą być uiszczane
wyłącznie czekiem lub przekazem pocztowym (mandat cash) wystawionym na Consulat General
de Pologne. Na dyżur należy przynieść kopie dokumentów oraz oryginały do wglądu, dotyczy to
również dokumentu tożsamości (dowodu lub paszportu).
20 marca w Nicei dyżur odbędzie się w siedzibie Espace Associations (biuro nr 6), 50 Boulevard
Saint Roch, godz. 9.00-15.00.
24 kwietnia w Tuluzie dyżur odbędzie się w siedzibie Aldona Kaluza Consulting, 19 rue Heliot,
godz. 9-12 i 14-16.
22 maja w Bordeaux dyżur odbędzie się w siedzibie Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bordeaux, 17 Place de la Bourse, , w godz. 9.00-15.00.
Informacje o Polsce:
www.polska.gov.pl
www.msz.gov.pl
www.paris.polemb.net
Strona internetowa KG RP Lyon:
www.lyonkg.polemb.net
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