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INFORMACJE
•

•

•

•

Od 1 lipca 2008r., na mocy rozporządzenia nr 149 z 24 czerwca 2008r. (Journal Officiel de la République Française
z 27 czerwca br.), obywatele Polski, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Czech, Słowenii i Słowacji mają nieograniczony
dostęp do rynku pracy we Francji i korzystają w pełni z prawa do swobodnego poruszania się, pobytu i dostępu
do pracy zgodnie z dyrektywą UE z dn. 29 kwietnia 2004 (nr 2004/38/UE). Oznacza to, że mogą oni wykonywać
wszelką działalność zawodową na tych samych warunkach, co obywatele Francji, z wyjątkiem zawodów
reglamentowanych, które wymagają spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych
przepisach. Karta pobytu jest fakultatywna. Prawo do niej mają obywatele UE spełniający warunki wymienione w
w/w dyrektywie tj. przynależność do jednej z czterech kategorii: pracownik, osoba nieaktywna, student lub członek
rodziny obywatela UE należącego do jednej z tych kategorii. Na prośbę i po złożeniu wymaganej dokumentacji
prefektury zobowiązane są wydać odpowiednią kartę pobytu.
Z okazji 400-setnej rocznicy pierwszego użycia teleskopu przez Galileusza, rok 2009 został ogłoszony przez ONZ
i UNESCO Międzynarodowym Rokiem Astronomii. W lutym przyszłego roku przypada również 100 rocznica
urodzin Grażyny Bacewiczówny oraz 100 rocznica śmierci Mieczysława Karłowicza, znamienitych polskich
kompozytorów.
Ukazała się nowa pozycja wydawnicza będąca zbiorem wspomnień o życiu w Polsce przed II wojną światową
oraz deportacji do Rosji. Książka autorstwa Joanny Krasińskiej-Głażewskiej pt. ‘Un destin polonais’
(wyd. Harmattan, 2008) dostępna jest w Księgarni Polskiej w Paryżu, adres: 123, Boulevard St Germain, 75006
Paris, tel. 01 43 26 04 42.
Powstał nowy anglojęzyczny portal internetowy informujący o możliwościach studiowania w Polsce:
www.studyinpoland.pl. Portal zawiera informacje praktyczne dla studentów zagranicznych oraz szczegółowy wykaz
polskich uczelni wyższych.

ZAPROSZENIA
•

•

•

•

•

•
•

W dniach 9 - 16 września br., pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP, odbędzie się XVI Światowe Forum
Mediów Polonijnych ‘Tarnów - Małopolska 2008’. Tematem spotkania będzie rola mediów polonijnych w promocji
Polski za granicą oraz w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Tegoroczna edycja
poświęcona będzie w szczególności promocji regionu Małopolska. Info: www.mforum.wu.pl
W dniach 6, 7 i 8 czerwca 2009r. w Warszawie odbędzie się XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
organizowana przez ‘Fundację Polonia’. Celem spotkania będzie rozwijanie gospodarczych więzi z krajami osiedlenia
Polonii oraz umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami polonijnymi z całego świata.
Info: tel./fax.: +48/22 841 14 77, zl.olszewski@wp.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie zapraszają Polaków
przebywających za granicą do współpracy w tworzeniu portalu internetowego wspierającego nauczanie języka
polskiego, polskiej historii i geografii za granicą. Portal zawiera m.in. interaktywne bazy danych nt. polskich szkół
i instytucji, fora dyskusyjne oraz poradniki dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Info: www.polska-szkola.pl
Muzeum Historii Polski informuje badaczy i popularyzatorów dziejów Polski za granicą o możliwości skorzystania
z oferty stypendialnej. O stypendia mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł magistra, których
działalność obejmuje prowadzenie badań naukowych. Celem programu stypendialnego jest pomoc w realizacji
przedsięwzięć o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub edukacyjnym. Termin składania wniosków
konkursowych upływa 30 października 2008r. Info: www.muzhp.pl, rubryka ‘fundusz stypendialny’.
Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile, oddział lubuski stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’ oraz oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na I Międzynarodowe Seminarium
Naukowe pt. ‘Kraj i Emigracja 1918-2008’ organizowane 4 i 5 listopada br. w Pile z okazji 90 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września br. Info: tel. +48/ 67 352 26 07.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich
na dwuletnie studia magisterskie ‘International Business’ prowadzone w języku angielskim. Info:

www.sgh.waw.pl/international.
Dom Polonii w Hénin-Beaumont zaprasza na międzynarodową konferencję dotyczącą potrzeb informacyjnych
współczesnej Polonii organizowaną w dniach 14 - 16 października br. pod honorowym patronatem KGRP w Lille.
Info: tel. 03 20 14 41 80, contact@maisondelapolonia.com

•
•
•

Merostwo i Biuro turystyczne miasta Seillan zapraszają na wystawę malarstwa Stanisława Appenzellera
pt. ‘un Polonais de Provence’, prezentowaną w Maison Waldberg (Place du Thouron, 83440 Seillans) do 30 maja
2009r. Info: tel. 04 94 76 85 91, http://stanappenzeller.monsite.orange.fr/
Chór męski ‘Polonium’ z Lyonu prowadzi nabór nowych chórzystów. Program chóru na nadchodzący sezon obejmuje
m.in. koncert muzyki słowiańskiej i irlandzkiej z chórami z gimnazjów z akademii lyońskiej. Info: tel. 06 13 05 70 13.
Stowarzyszenie ‘ILCP’ Lyon zaprasza na coroczne spotkania językowo-literackie dla maturzystów (LVI, LV2),
BTS i klas prépa. Pierwsze zajęcia odbędą się 11 października o g. 14.00 w Szkole Polskiej (Collège St Marc,
11 rue Soeur Bouvier, Lyon 5°). Info: tel. 06 19 89 64 69.

KURSY JĘZYKOWE
•

•
•
•
•

‘La Mission de Formation Appliquée Continue’ przy Uniwersytecie Jean Moulin Lyon III oferuje kursy języka
polskiego od podstaw. Oferta skierowana jest dla szerokiej publiczności bez względu na wiek i wykształcenie.
Dyplom uniwersytecki uzyskiwany jest po 3 latach kształcenia. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w budynku
‘Manufacture’ (6 rue Rollet, Lyon 8ème). Info : tel. 04 78 78 70 48, fac@univ-lyon3.fr
‘Foyer d’Animaion pour Tous’ w Ugine zaprasza do uczestnictwa w kursach języka polskiego. Adres:
45, place Montmain, 73400 Ugine. Info: tel. 04 79 37 31 81.
Stowarzyszenie ‘Franco-Polonaise de Villeurbanne’ zaprasza na kursy języka polskiego. Adres: ’Centre Culturel
de Villeurbanne’, 234 Cours E. Zola, 69100 Villeurbanne. Info: tel. 04 78 74 07 27.
Stowarzyszenie ‘Roanne-Pologne’ zaprasza na kursy języka polskiego. Info: tel. 04 77 60 77 29.
Stowarzyszenie ‘Amicale Franco-Polonaise du Var’ z Tulonu zaprasza na kursy języka polskiego i francuskiego.
Info: tel. 04 94 93 55 50, 06 03 49 06 34.

KALENDARZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 września - Saint Martin d'Hères, l'Heure Bleue - forum stowarzyszeń z udziałem stowarzyszenia ‘Pro Art's
Pologne’. Info: tel. 06 64 82 35 11
6 września -Vivans - piknik stowarzyszenia ‘Roanne-Pologne’. Info: tel 04 77 60 77 29.
6-15 września - Cournon-d'Auvergne, Grande Halle - stoisko informacyjne stowarzyszenia ‘France-Pologne
du Puy-de-Dôme’ i Domu Europy w Owerni na targach międzynarodowych w Clermont-Cournon. Info: tel. 04 73 35
25 92 16.
7 września - La Garde - forum stowarzyszeń z udziałem stowarzyszenia ‘Amicale Franco-Polonaise du Var’.
Info: tel. 04 94 93 55 50.
11 września - Rillieux-la-Pape, Hôtel de Ville, g.18.00 - uroczyste powitanie polskiej delegacji z Łęczycy.
Info: ‘Comité de Jumelage de la Ville de Rillieux-la-Pape’, tel. 04 37 85 01 50.
11 - 16 września - Rillieux-la-Pape/Lyon - udział delegacji polskiej w ‘Biennale de la Danse’. Info: tel. 04 37 85 01
50.
12 września - Ricamarie, Hôtel de Ville, g.16.00 - ceremonia złożenia wieńców przy pomniku Jean Moulin, miejscu
pamięci Joannès Maroc i bojowników z Ricamarie i Versanne. Oddanie hołdu Polakom poległym w Versanne
(masyw Pilat). Info: ‘Association Culturelle Franco-Polonaise de la Ricamarie’, tel. 06 10 27 11 92.
13-19 września - la Ricamarie - wizyta Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej z Pyskowic z okazji 10
rocznicy podpisania porozumienia o współpracy międzymiastowej. Info: ‘Association Culturelle Franco-Polonaise
de la Ricamarie’ ,http://acfp.unblog.fr/
20 września - Alès, place de la Mairie, g.10.00-18.00 - forum stowarzyszeń z udziałem stowarzyszenia ‘la Polonaise
des Cevennes’. Info: tel. 06.82.25.53.58.
1-5 października - Lyon, Théâtre des Asphodèles - II edycja Międzynarodowego Forum Karawany ‘Dziesięciu słów
frankofonii’ z udziałem 16 krajów Europy i Kanady. Info: www.caravanedesdixmots.com
5 października - Chambon Feugerolles, g. 14.00 - gala dobroczynna stowarzyszenia ‘Espoir-Nadzieja’. W
programie: przedstawienie z udziałem dzieci z Hałcowa, występy zespołu folklorystycznego ‘Syrena’ z Roche la
Molière i grupy ‘Alliance Gospel’ z St. Genest Lerpt’. Info: http://espoirnadzieja.skyblog.com/
18 października - Lyon, Konsulat Generalny RP w Lyonie, g.19.00 - projekcja filmu ‘Katyń’ w reżyserii A. Wajdy.
Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacja obowiązkowa: tel. 04 37 51 12 22.
25 października - la Valette, domaine des Gueules Cassées, g.19.00 - polsko-francuski wieczorek taneczny
z ‘Amicale Franco-Polonais du Var’. Info: tel. 04 94 93 55 50.
26 października - Thonon-les-Bains, Château de Ripaille, g.17.00 - konferencja na temat króla Polski i Francji,
Henryka Walezego. Info: tel./fax.04 50 81 41 87, info@alecp.org, www.alecp.org
Informacje o Polsce: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl, www.paris.polemb.net
Strona internetowa KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

