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Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie

Consulat Général de la République de Pologne à Lyon

Kończąc pracę na stanowisku Konsula Generalnego RP w Lyonie pragnę podziękować Państwu za współpracę
i sympatię, którą mnie obdarzyliście. Życząc Państwu wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym,
przekazuję również gratulacje oraz życzenia owocnej pracy mojemu następcy, Panu Wojciechowi Tycińskiemu.
Piotr Adamiuk.
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Od 29 czerwca 2009 r. wydawane za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Lyonie paszporty biometryczne zawierają
drugą cechę biometryczną tj. obok cyfrowego zapisu wizerunku twarzy również zapis odcisków palców posiadacza paszportu.
Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych z jedną cechą 28 sierpnia 2006 r. Obowiązek taki nałożyło na kraje
członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących
zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie.
Każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch
palców poprzez przyłożenie palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Wymagane jest osobiste stawiennictwo zarówno
przy składaniu wniosku, jak i przy odbiorze paszportu. Opłaty za wydanie paszportu pozostają bez zmian. Elementem
niezbędnym do wystawienia paszportu biometrycznego jest posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL. Nadanie tego numeru
możliwe jest po przedstawieniu aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, a w przypadku kobiet zamężnych - odpisu zupełnego
aktu małżeństwa) wydanego przez polski urząd stanu cywilnego. Czas oczekiwania na wydanie paszportu biometrycznego z
ważnością na 10 lat wynosi do 3 miesięcy. Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r., bez względu na ich rodzaj,
zachowują ważność do terminów w nich określonych. W pilnych przypadkach można ubiegać się o wydanie paszportu
tymczasowego, który nie zawiera danych biometrycznych.
Departament Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informuje, że osoby posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające poza granicami kraju, które podejmują w Polsce studia
bądź inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są uprawnione do ubiegania się o wszelkiego
rodzaju świadczenia pomocy materialnej przysługujące polskim studentom i doktorantom. Wspieranie obywateli polskich (w
tym również osób polskiego pochodzenia posiadających polskie obywatelstwo) realizowane jest poprzez system pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów przewidziany w ustawie z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, ust. 1365, z późn. zm.). Informacje o warunkach ubiegania się o pomoc materialną można uzyskać w komórkach
organizacyjnych wybranych szkół wyższych zajmujących się rekrutacją albo we właściwych departamentach Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.mnisw.gov.pl, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uczelnie artystyczne) www.mkidn.gov.pl oraz Ministerstwa Zdrowia (uczelnie medyczne) - www.mz.gov.pl.
Forum dziennika Liberation: 20 lat po zburzeniu muru berlińskiego odbędzie się w Lyonie (Hôtel de Ville i Opéra) od 18 do 20
września 2009 r. W ramach forum liczni intelektualiści i decydenci polityczni wezmą udział w około 100 debatach.
Uczestniczyć będą m.in.: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Gen. Wojciech Jaruzleski, Bp Bronisław Dembowski,
Aleksander Hall, Henryk Woźniakowski, Mikołaj Dowgielewicz, Adam Boniecki, Karol Modzelewski, Zbigniew Bujak.
Jednocześnie, w salach Urzędu Miasta Hotel de Ville zorganizowane zostaną liczne stoiska informacyjne, w tym stoisko
Konsulatu Generalnego RP w Lyonie. Rezerwacje i program forum: www.forum-liberation-lyon.com.
Konsulat Generalny RP w Lyonie informuje o nominacji nowego konsula honorowego RP w Nicei, pana Wiesława Kazimierza
Forkasiewicza. Siedziba nowego konsulatu honorowego mieści się pod adresem: 205 av. de la Lanterne, Palais Anaïs, 06200
Nice. Kontakt: tel. +33/4 93 71 47 28, e-mail: forkasiewicz@gmail.com.

Nauka języka polskiego
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wstępny Program Rozwoju Oświaty Polonijnej i Oświaty Polskiej za Granicą na
lata 2009 – 2011. Przedstawia on m.in. model kształcenia i dokształcania dzieci polskich za granicą, system wydawania
świadectw oraz wsparcia metodycznego nauczycieli. Program jest dostępny na stronach internetowych: http://www.spzg.pl/
(Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą) oraz http://www.polska-szkola.pl/ (Polska
Szkoła).
Stowarzyszenie Instytut Języka i Kultury Polskiej w Lyonie (ILCP) informuje o wznowieniu seminariów dla młodzieży
przygotowującej sie do francuskich egzaminów w jęz. polskim (matura, BTS, classes prépa). Pierwsze spotkanie odbędzie się 3
października o godz. 13.45 w siedzibie Szkoły Polskiej: Collège St Marc 11 rue Soeur Bouvier, Lyon 5. Info: tel. 06 19 89 64
69.
Szkoła Polska Polonica z Aix-en-Provence przyjmuje zapisy na rok szkolny 2009-2010. Zapisy przyjmowane są pod nr 04 42
27 44 98 (dzieci), 04 42 50 62 26, 06 60 90 39 62 (dorośli), lub drogą elektroniczną na adres szkolapolska.aix@laposte.net.
Adres szkoły: 5, av. André Magnan, Aix-en-Provence.
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Konsulat Generalny RP w Lyonie zaprasza na koncert muzyki klasycznej organizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem
ILCP 9 października br. o g. 19.30 w Sali Molière (Quai de Bondy, 69005 Lyon) ku czci żołnierzy Polskich poległych w II
wojnie światowej. Wstęp wolny. Rezerwacja: tel. 04 37 51 12 22, fax. 04 37 51 12 36.
Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Oddział w Opolu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w trzeciej edycji
konkursu Dzieje mojej polskiej rodziny. Termin nadsyłania prac konkursowych (max. 20 stron maszynopisu) upływa 1
października 2009 r. Regulamin i warunki uczestnictwa: www.wspolnota-polska.org.pl.
Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka zaprasza środowiska polonijne do udziału w konkursie pamiętnikarskim
Wyfrunęli, mającego na celu przedstawienie życia i doświadczeń emigracyjnych Polaków w krajach Unii Europejskiej. Teksty
należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka ul. Piłsudskiego 83, 18-403
Łomża, w terminie do 30 września br. Info: tel. +48 / 86 216 42 61, oficyna@stopkapress.com.pl. Warunki uczestnictwa:
www.wspolnota-polska.org.pl.
Galeria Marquardt Gallery w Łodzi zaprasza profesjonalnych artystów, studentów ostatnich 2 lat uczelni artystycznych oraz
amatorów sztuki do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Konkursie AKT. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15
października br. Szczegółowy program i warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej
www.artgallery31.com.
Zespół artystyczny Les Violons de la Puszta z Charbonnières les Bains grający muzykę słowiańską i cygańską poszukuje
wokalistki śpiewającej w języku polskim. Kontakt: tel. 04 78 87 08 09.
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4 września - La Versanne - obchody 65 rocznicy odzyskania niepodległości i walk pod Versanne przy pomniku w hołdzie
Polakom, którzy polegli we Francji. Info: roche42230@wanadoo.fr, www.harmonia42.skyrock.com.
6 września - Izieu, Maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés - konferencja L’ère du témoin, et après z udziałem
Annette Wiewiorka, historyka, dyrektora ds. badań w CNRS organizowana w ramach cyklu Visites de sites et conférences Comparer Histoires et Mémoires de la Résistance et de la Guerre 1939-1945. Info: tel. 04 79 87 26 37,
http://www.izieu.alma.fr/francais/frame_principale.htm (rubryka événements).
9 września - Lyon, Pl. Carnot, g. 12.00 - 14.00 - stoisko informacyjne Biura Toruńskiego Centrum Miasta organizowane z
okazji Międzynarodowego Roku Astronomii w ramach akcji promocyjnej Z Kopernikiem po Europie: pokazy z użyciem
teleskopu słonecznego oraz prezentacje dorobku Mikołaja Kopernika. Info: tel. +48 / 602 25 52 72.
11 - 16 września - Rillieux-la-Pape - wizyta przedstawicieli miasta partnerskiego Łęczycy z okazji Biennale Tańca. Info: tel.
04 37 85 01 50.
12 września - Roche la Molière, sala Grangeneuve, g. 19.00 - koncert humanitarny organizowany przez stowarzyszenie
Espoir-Nadzieja na rzecz małej Darii chorej na raka; występy Damiana Holeckiego i śląskich artystów. Info: tél. 04 77 90 41
40.
13 września - Aix-en-Provence, cours Miribeau - stoisko informacyjne stowarzyszenia Polonica na kiermaszu stowarzyszeń
Assogora. Info: tel 04 42 50 62 26, 04 42 27 44 98.
13 września - Soumont, prieuré de Saint Michel de Grandmont, g. 18.00 - koncert pianistyczny z udziałem Adama Czulaka.
Wstęp płatny. Info: tel. 04 67 85 73 18, clubfranco_polonais@yahoo.fr.
17 - 19 września - Lyon, Théâtre Célestins, g. 20.30 - spektakl Jana Klaty Transfer w ramach międzynarodowego festiwalu
Sens Interdits. Info: tel. 04 72 77 40 00, www.sensinterdits.org; www.celestins-lyon.org.
19 września - Alès, av. Carnot, g. 9.30 - 18.00 - stoisko informacyjne stowarzyszenia La Polonaise des Cévennes w ramach
Forum Stowarzyszeń. Prezentacja polskiego rzemiosła, kultury i literatury, projekcja filmu o atrakcjach turystycznych,
degustacja polskich wypieków. Info: tel. 06 82 25 53 58, 09 66 42 67 21.
19 września - Passy, Plateau d'Assy, 150 Promenade Marie Curie, g. 18.30 - uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci
Marii Sklodowskiej-Curie w związku z 75 rocznicą jej śmierci Sancellemoz z udziałem senatora Ireneusza Niewiarowskiego.
Info: www.ville-passy-mont-blanc.fr.
20 września - Montceau-les-Mines, sala Syndicat des Mineurs, g. 12.00 - posiłek i zabawa taneczna z akompaniamentem Odra
Orchestra. Info: stowarzyszenie Jumelage Montceau-Zory, tel. 03 85 58 23 64.
26 września - 4 października - Montluçon - stoisko informacyjne stowarzyszenia Amitié France-Pologne Montluçon;
prezentacja polskiego rzemiosła i degustacja polskich produktów spożywczych. Info: tel. 04 70 64 02 01.
7 października - Lyon, Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, 14 av. Berthelot - konferencja o Powstaniu
Warszawskim z udziałem Elisabeth G. Sledziewski, historyka, profesora nauk politycznych na Uniwersytecie w Strasburgu
(IEP). Wstęp bezpłatny. Info: www.lyonkg.polemb.net.
13 października - Annecy - konferencja Il était une fois la Pologne z udziałem M. Gomes i J. Vauriot. Info: tel. 04 94 93 55 50.
17 października - la Garde, sala Gérard Philipe, g. 18.00 - konferencja Kopernik, l’Astronome qui arrêta le Soleil et mit la
Terre en Mouvement z udziałem Joël’a Thibault. Info: Amicale Franco-Polonaise du Var, tel. 04 94 93 55 50.
18 października - Thonon-les-Bains, Château de Ripaille, g. 17.00 - konferencja nt. St. Leszczyńskiego, ostatniego księcia
Lotaryngii, muzyka oraz pokazy zdjęć. Info: Association Lémanique d’Échanges Culturels avec la Pologne, 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

