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Komunikaty
ZJAZD POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W WARSZAWIE I PUŁTUSKU
W dniach 24-26 sierpnia obradował w Warszawie i Pułtusku IV Zjazd Polonii i Polaków za Granicą. Więcej
informacji

na

temat

programu

zjazdu

oraz

jego

rezultatów

można

uzyskać

pod

adresem:

http://wspolnotapolska.org.pl/ .

WSPÓŁPRACA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z POLONIĄ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w którego budżecie od br. znajdują się środki finansowe na
współpracę z Polonią i Polakami za granicą, rozpoczęło szerokie konsultacje w sprawie planu takiej
współpracy w 2013 r.
Więcej:
http://www.msz.gov.pl/Konsultacje,w,sprawie,Planu,wspolpracy,z,Polonia,i,Polakami,za,granica,w,2013,roku,56196.html

NOWA KONSUL DS. PROMOCYJNYCH I POLONIJNYCH
Z przyjemnością informujemy o przyjeździe do Lyonu i objęciu stanowiska przez Panią wicekonsul Marię
Czechowicz, odpowiadającą za sprawy promocji oraz współpracę z Polonią i stowarzyszeniami francuskopolskimi. Kontakt – tel. 04 37 51 12 22, email: maria.czechowicz@msz.gov.pl. Serdecznie zapraszamy do
współpracy.

SPROSTOWANIE NA TEMAT ZESPOŁU ŚLĄSK
W ostatnim numerze Listu z Konsulatu podaliśmy błędną informację o początkach działającego do dziś w
naszym regionie zespołu folklorystycznego Śląsk. Jego założycielką – z ramienia ówczesnego konsulatu w
Lyonie - była w 1955 r. zatrudniona w nim Pani Danuta Waluga (obecnie Perkowski). Za pomyłkę
przepraszamy.
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Kronika
NOWE STOWARZYSZENIE W TULUZIE
«Polki»

-

stowarzyszenie

na

rzecz

aktywizacji

i

integracji Polek we Francji powstało w Tuluzie z
inicjatywy zaprzyjaźnionych kobiet. Zorganizowało
ono 30 czerwca pierwsze seminarium pod nazwą
« Polki

we

Francji

-

dzisiaj

i

jutro

».

Prawie

pięćdziesiąt Polek mieszkających na południu Francji
spotkało sie w Tuluzie, aby zaprezentować przyszłe
projekty stowarzyszenia i przedyskutować problemy
związane

z

udziałem

kobiet

w

migracjach

międzynarodowych. Opowiedziały o tym zaproszona na seminarium dr Ewa Kempińska z Ośrodka Badań nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i dr Małgorzata Kobierska, socjolog i antropolog z Université Paris
Decartes. Kwestie związane z aktywizacją zawodową przedstawiła Katarzyna Kata-Christophe z francuskopolskiego stowarzyszenia w Grenoble.
Stowarzyszenie przygotowuje obecnie projekt cyklicznych szkoleń

dla kobiet poświęconych nowym

technologiom oraz prowadzeniu działalności i programów UE. Stałym elementem pracy mają być spotkania z
Polkami i Francuzkami polskiego pochodzenia, których droga rodzinna i zawodowa jest związana z ich pasją.
W najbliższych miesiącach przygotowywana zostanie witryna internetowa stowarzyszenia. Program i
kalendarz «Polek» na ostatnie miesiące 2012 roku będzie przedstawiony we wrześniu na portalu
www.strefapl.com . Wszystkich zainteresowanych stowarzyszenie zaprasza do współpracy. Kontakt: « Polki »,
19, rue Héliot, 31000 Toulouse, tel. 05 61 62 86 49, email: lespolonaises@gmail.com (prezeska
stowarzyszenia – p. Aldona KALUZA).

OBCHODY W VIZILLE, SEYSSINET-PARISET, SAINT-GENIS-LAVAL
Przedstawiciele naszego konsulatu uczestniczyli w rocznicowych uroczystościach organizowanych w regionie
Rhône-Alpes:
 21 lipca w Sayssinet-Pariset wicekonsul Michał Jadach wziął udział w obchodach rocznicy
rozstrzelania 10 członków ruchu oporu, w tym pięciu Polaków
 22 lipca w Vizille konsulat zorganizował obchody 5.
rocznicy wypadku polskiego autokaru, w którym
zginęło 26 osób (obecny był

konsul Dariusz

Dobrowolski)


19 sierpnia w Saint-Genis-Laval wicekonsul Maria
Czechowicz wzięła udział w obchodach 68. rocznicy
zamordowania 120 osób w Forcie Côte Lorette
(zginął tam co najmniej jeden Polak).

2

Kalendarium planowanych wydarzeń
WYSTAWA SALUT LA POLOGNE W UGINE (DEP. SAVOIE)
Konsulat

Generalny

RP

w

Lyonie,

merostwo

oraz

stowarzyszenie Polonez zapraszają na wystawę fotografii pt.
SALUT LA POLOGNE, która prezentowana będzie w dniach
29 sierpnia – 14 września w merostwie Ugine w Savoie (73)
w godz.

8.00-12.00

i

14.00-17.30

od

poniedziałku

do

czwartku, oraz w godz. 8.00-12.00 i 14.00-16.00 w piątki.
Kontakt: Stanisław Szczepanski – tel. 04 79 37 46 58,
Bernadeta Wojtkowiak, tel. 04 79 39 09 87.

DOŻYNKI W BRESSOLS (DEP. TARN-ET-GARONNE)
Stowarzyszenie francusko-polskie „Polonia 82” zaprasza bardzo serdecznie na tradycyjne polskie DOŻYNKI,
które odbędą się 2 września w Bressols nad brzegiem rzeki Tarn (''LA PLAINE DE JEUX'' chemin de la Rive).
Program Dożynek: 15:00 – msza Święta na świeżym powietrzu pod przewodnictwem (najprawdopodobniej)
biskupa Montauban Bernarda Ginoux; przedstawienie wspólnoty polskiej; konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy (kosze przygotowane przez polskich pracowników sezonowych z departamentu 82); piknik
przygotowany przez wspólnotę polską (potrawy z grilla, tradycyjne polskie potrawy itp.); pokaz polskich
tańców ludowych.

STOISKO POLSKIE W LA GARDE (DEP. VAR)
Stowarzyszenie Amicale franco-polonaise du Var poprowadzi 2 września polskie stoisko na FORUM DES
ASSOCIATIONS (informacje o podróżach do Polski i działalności Stowarzyszenia). Kontakt: 04 94 93 55 50.

SPOTKANIE POLONIJNE W UGINE (DEP. SAVOIE)
Stowarzyszenie

Polonez d'Ugine (Savoie) podejmować będzie w dniach 7-9 września przedstawicieli

Association polonaise Stanislaw Leszczynski de Nancy w ramach współpracy organizacji zainteresowanych
promocją Polski w różnych regionach.

DZIEŃ POLSKI W PARAY-LE-MONIAL (DEP. SAÔNE-ET-LOIRE)
9 września w Le Centre Associatif Parodien (rue Pierre Lathuilière) będzie miał miejsce (po raz trzeci) DZIEŃ
FOLKLORU FRANCUSKO-POLSKIEGO. Tegoroczna edycja jest poświęcona p. Gerardowi Batorowi – twórcy i
prezesowi komitetu Bourgogne Franche-Comté du Souvenir Polonais en France, z którego inicjatywy w 2010 r.
odbyło

sie

pierwsze

regionalne

spotkanie

francusko-polskie

z

udziałem

700

osób.

Uczestnikom

przybywającym z Montceau-les-Mines organizatorzy zapewniają transport autobusowy. W programie:
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uroczystość pod pomnikiem, msza w CAP o godz. 10.30, od 14.30 spektakl folklorystyczny z udziałem m.in.
zespołu z Dijon Warszawa

i orkiestry Élan Palingeois. W południe posiłek, m.in. bigos (konieczna

rezerwacja). W trakcie imprezy sprzedaż produktów regionalnych, także z Polski. Ceny: spektakl – 10 €,
spektakl i posiłek – 20 €, spektakl, posiłek i autobus – 30 €. Kontakt i rezerwacja: tel. 06 16 04 67 91, email:
ggbator@gmail.com.

POLSKIE STOISKO W AIX-EN-PROVENCE
Stowarzyszenie Polonica zaprasza na ASSOGORA - Dzień Stowarzyszeń, na którym poprowadzi polskie stoisko
w Parc Jourdan (9 września, godz. 10.00-17.00).

WAŻNA KSIĄŻKA O POLSKICH PISARZACH

Wydawnictwo

Classiques

Garnier

opublikowało

ważną

książkę

o

polskich

pisarzach : "Exil et modernité. Vers une littérature à l'échelle du monde :
Gombrowicz, Herling, Milos". Jej autorem jest prof. Pierre Bilos (ENS) z Lyonu.
« Witold Gombrowicz, Czeslaw Milosz et Gustaw Herling, trois écrivains polonais
majeurs du XXe siècle, ont cherché à transcender par leurs œuvres l'exil
géopolitique imposé par l'histoire. Que ce soit sous la forme d'une réunion des
contraires étendant le périmètre de la contrée natale à l'univers entier, à travers
l'idée d'un «noyau inentamable» en l'homme, ou bien par le moyen d'une «déviation»
systématique des codes établis, ces trois projets littéraires explorent le lien entre
condition

d'exilé

et

modernité. »

Więcej

informacji :

http://www.classiques-

garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=725&category_id=6
4&option=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1

FRANCUSKA PREMIERA FILMU KRET
12 września wchodzi na ekrany kin we Francji polski film KRET (francuski tytuł „La Dette”) w reżyserii
urodzonego we Francji twórcy Rafaela Lewandowskiego. Film ten otrzymał w 2011 r. nagrodę na festiwalu w
Arras.
Gdy Paweł (Borys Szyc) odkrywa, że ojciec, którego uważał zawsze za bohatera historycznej SOLIDARNOŚCI,
być może nie miał tak chlubnej przeszłości oraz że zaprzedał się reżimowi komunistycznemu,

wracają

demony przeszłości. Kret to jeden z pierwszych filmów fabularnych, który porusza otwarcie temat rozliczeń
politycznych

w

krajach

postkomunistycznych.

Zanurzony

w

polskich

realiach,

dramat

polityczno-

psychologiczny jest tym bardziej uniwersalny, że ukazuje skomplikowane relacje pomiędzy ojcem a synem.

OBCHODY W LA RICAMARIE I LE CHAMBON FEUGEROLLES (DEP. LOIRE)
14 września oba miasta organizują obchody kolejnej rocznicy śmierci polskich uczestników Ruchu Oporu
poległych w Versanne. Odjazd o godz. 16.00 sprzed merostwa Chambon-Feugerolles.
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GRODZISK MAZOWIECKI DZIĘKUJE ZA STAŻE POLSKICH UCZNIÓW W NICEI
W dniach 25-29 września - na zaproszenie starosty powiatu grodziskiego Marka Wieżbickiego oraz dyrektora
Liceum Gastronomicznego Andrzeja Okurowskiego - wizytę w Grodzisku Mazowieckim złoży p. Hubert Boivin,
prezes Związku Restauratorów i Hotelarzy w Nicei. Jest to wyraz podziękowania partnerów w Polsce za wielką
pomoc w zorganizowaniu dwóch staży w latach 2010 i 2012 dla 64 uczniów i ich opiekunów w restauracjach i
hotelach nicejskich. Trwają ponadto rozmowy na temat nawiązania przez liceum grodziskie współpracy
partnerskiej z liceum Paul Augier w Nicei. W 2013 r. przewidywany jest staż kolejnych uczniów z Polski.
Inicjatorem tego projektu oraz jego realizatorem jest konsul honorowy RP w Nicei Pan Michel Forkasiewicz.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM DO SPRAW RYNKU POLSKIEGO W CCI SAVOIE
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie zaprasza 26 września przedstawicieli zainteresowanych firm
na indywidualne spotkania z ekspertem ds. rynku polskiego – p. Nadią Bouacid z Francuskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Spotkanie jest przeznaczone dla firm pragnących rozwijać aktywność w
Polsce. Kontakt: Patrick CIVIER - tel. 08 20 22 73 73, email: p.civier@savoie.cci.fr. Więcej: http://www.rhonealpes.cci.fr/competences/international/rae/trouve.php?id=1.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM DO SPRAW RYNKU POLSKIEGO W CCI LYON
Chambre de Commerce et d’Industrie w Lyonie zaprasza 27 września przedstawicieli zainteresowanych firm na
indywidualne spotkania z ekspertem ds. rynku polskiego – p. Lillą Bacha z Francuskiej Izby PrzemysłowoHandlowej w Polsce. Spotkanie jest przeznaczone dla firm pragnących rozwijać aktywność w Polsce,
poszukujących partnerów handlowych lub dystrybutorów, a także szukających możliwości zwiększenia
obrotów w handlu z Polską. Więcej: http://www.lyon.cci.fr/site/cms/2005011717325514/Agenda-de-la-CCIde-Lyon--detail-d-un-evenement?id_evnt=6197.

STOISKO POLSKIE W MONTLUÇON (DEP. ALLIER)
Stowarzyszenie Amitié France Pologne de Montluçon będzie uczestniczyć w dniach 29 września –
7 października w targach w Montluçon. Do nabycia w stoisku polskim m.in. wyroby kryształowe, ceramika,
wędliny. Kontakt : tel. : 04 70 64 02 01.

WYSTAWA SALUT LA POLOGNE W TULONIE
Stowarzyszenie Amicale franco-polonaise du Var organizuje w dniach 2-6 października w Mediatece Pont-duLas wystawę fotografii o Polsce współczesnej pt. SALUT LA POLOGNE. Kontakt: 04 94 93 55 50. Wernisaż
wystawy będzie miał miejsce 5 października, godz. 18.00.

PREZENTACJE POLSKIE W SAINT-MARCELLIN I CHATTE (DEP. ISERE)
Stowarzyszenie Współpracy Francusko-Polskiej zaprasza w dniach 3 października – 3 listopada na
SPOTKANIA Z POLSKIM OBRAZEM. W ich trakcie odbędą się:
 Wystawa fotograficzna Moniki Lewandowskiej i Michela Christophe, artystów pasjonujących sie
naturą, człowiekiem i „odkryciem”. Office de Tourisme w Saint-Marcellin, od 3 października do 3
listopada, wernisaż 5 października, godz. 19.00.
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 Wystawa

POLSCY

ARTYŚCI

dedykowana

polskim

artystom z dziedziny filmu, malarstwa, muzyki i literatury.
Biblioteka

w

Chatte,

od

8

października

do

20

października.
 Projekcja filmów: „Wszystko co kocham” (2011) i „Kret”
(2012).

Informacje o filmach: http://www.allthatilove.fr, http://www.ladette-lefilm.com/film-infos/. Seanse odbędą
się kinie Les Mèliès w

Saint-Marcellin, 19 i 20 października,

godz. 19.00. Kontakt: Katarzyna Kata-

Christophe - contact@pfpa-asso.com , tel. 06 60 12 28 52.

POLSKA ULICA W LA RICAMARIE (DEP. LOIRE)
Merostwo La Ricamerie organizuje 6 października uroczystość nadania nowej ulicy nazwy „Rue de Pyskowice”.
Obecni będą radni z miasta Pyskowice w Polsce, które współpracuje z La Ricamarie już od wielu lat.

POLSKI OBIAD W LA RICAMARIE (DEP. LOIRE)
Association Culturelle Franco-Polonaise ACFP zaprasza 7 października, godz. 12.00 na obiad w sali Fernand
Montagnon. Muzyka, goście z miasta partnerskiego Pyskowice. Kontakt : tel. 0610271192.

WYKŁAD O BAŁTYKU W THONON-LES-BAINS (DEP. HAUTE-SAVOIE)
Stowarzyszenie ALECP (Association Lémanique Echanges Culturelle avec la Pologne) zaprasza 7 października,
godz. 17.00 na wykłady w Chateau de Ripaille « Tajemnice Bałtyku », « Zaślubiny Polski z morzem » (legendy) –
powstawanie bursztynu. Kontakt: 06 11 61 33 09.

KONFERENCJE O JANUSZU KORCZAKU W GRENOBLE I LYONIE
W związku z obchodzonym w 2012 r. – decyzją Sejmu RP –
Rokiem Janusza Korczaka, w naszym okręgu konsularnym
odbędą się wkrótce dwie konferencje mające przybliżyć sylwetkę
tego wielkiego pedagoga odbiorcom francuskim.
9 października konferencję zorganizują
Régional

de

Documentation

Pédagogique

w Grenoble Centre
(CRDP),

Konsulat

Generalny RP w Lyonie oraz p. Christine Golczynski. W jej
programie znajdą się wykłady o Januszu Korczaku, projekcja
filmu dokumentalnego L’Adieu aux enfants, a także prezentacja
wystawy o Januszu Korczaku.
10 października podobna konferencja zostanie zorganizowana w
Lyonie przez nasz Konsulat Generalny we współpracy z Université
Claude Bernard – Lyon 1.
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Wkrótce przekażemy Państwu szczegółowe informacje związane z obu konferencjami. Serdecznie zapraszamy
do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

WYKŁAD O MONTE CASSINO W TULONIE
Stowarzyszenie Amicale Franco-Polonaise du Var serdecznie zaprasza 11 października, godz. 17.00 na wykład
Jeana Vauriot zatytułowany: Czerwone maki na Monte Cassino - Armia generała Andersa w bitwie pod Monte
Cassino w 1944 r. Adres: 8 Cité Montéty. Kontakt: 04 94 93 55 50.

KONFERENCJA O ENIGMIE W ALES (DEP. GARD)
W 70. rocznicę zakończenia w Uzès operacji « Cadix » władze miejskie Alès, stowarzyszenie La Maison de
l’Europe de Nimes et de Alès oraz p. Marie Thérèse Kwiatkowska-Petry zapraszają 12 października na
specjalną konferencję poświęconą jednej z większych tajemnic II wojny światowej - Enigmie. Przez dwa lata w
zamku Fouzes trzech polskich matematyków (Marian Rajewski, Henryk Żygalski i Jerzy Różycki) pracowało
nad złamaniem niemieckich szyfrów. W sumie zajmowało się tym 27 osób – Polaków, Francuzów i Hiszpanów,
które działały w latach 1940-1942 pod bokiem Niemców.
Konferencja składa sie z trzech części :
 Życie i działalność badawcza trzech polskich matematyków przed ich przybyciem do Francji (Marie
Thérèse Kwiatkowska-Petry)
 Przebieg operacji « Cadix » w Uzès i opis maszyny deszyfrującej (p. Jean Médrala)
 Współczesne zastosowania militarne maszyny deszyfrującej (temat ten przedstawi specjalista
wojskowy).
Miejsce konferencji : Pole scientifique et culturel de Rochebelle, 155 Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100
Alès. Kontakt : tel. 06 82 25 53 58.

WYKŁAD O KRAKOWIE W TULONIE
Stowarzyszenie Amicale franco-polonaise du Var zaprasza 19 października, godz. 17.30 w ramach wystawy
SALUT LA POLOGNE na wykład Daniela Urbana zatytułowany „Podróż do Krakowa”. Miejsce: Mediateka
Pont-du-Las. Kontakt: 04 94 93 55 50.

POLSKA ULICA W NEVERS
Obchody 10. rocznicy zainicjowania partnerstwa miasta Nevers z Siedlcami z udziałem przedstawicieli obu
miast odbędą się 20 października (nadanie jednej z ulic nazwy "Rue de Siedlce", wieczorek taneczny).
Kontakt: M. Renia Bouquet, tel. 03 86 58 63 28.

OBIAD I ZABAWA POLONIJNA W MONTLUÇON
Stowarzyszenie Amitié France Pologne de Montluçon zaprasza 21 października, godz. 12.30 na posiłek z
tańcami (salle des fêtes d’Huriel). Kontakt : tel. : 04 70 64 02 01.
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POLSKIE STOISKO W ALBERTVILLE
Stowarzyszenie Polonez d'Ugine (Savoie) poprowadzi w dniach 26-28 października stoisko w ramach 11. edycji
LE GRAND BIVOUAC (L’Espace Convivialité). Wiodący temat tegorocznej edycji to “Ludzie gór”. Celem jest
promocja turystyki do Polski, polskich gór, tradycji, folkloru i wypieków domowych.

Ogłoszenia
PRZEDSZKOLE POLSKIE W LYONIE - ZAPISY 2012-2013
Przedszkole polskie w Lyonie ogłasza zapisy na rok 2011/2012 dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zebranie
organizacyjne odbędzie się w sobotę 8 września, godzinie 10.30 w lokalach Szkoły Polskiej. W programie
zapoznanie rodziców z placówką, przedstawienie zarządu i kadry nauczycielskiej oraz działalności
przedszkola. Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy. Możliwość zapisów w ciągu roku
w miarę wolnych miejsc. Grupy wiekowe: I – 3-4 lata, II – 5-6 lat.
Program zajęć: wprowadzenie do języka polskiego poprzez gry i zabawy, lektury, zajęcia plastyczne, taneczne i
muzyczne. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9.00 do 12.30 od września do czerwca.
Informacje i zapisy: www.przedszkole-lyon.com/
Email : contact@przedszkole-lyon.com
Tel. Jan Koziol: 06 71 86 94 48 / fax : 09 59 93 07 08
Adres : Centre Scolaire Saint Marc, 11, rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA DOROSŁYCH – ZAPISY 2012/2013
Szkoła Polska w Lyonie organizuje kursy języka polskiego dla dorosłych na poziomach początkującym, słaboi średniozaawansowanym. Zajęcia odbywają się w lokalach Szkoły Polskiej w College Saint Marc rano w każdą
sobotę pracującą albo w tygodniu wieczorem, od października do czerwca (min. liczba w grupie - 5 osób).
Cena kursu 264 euro/rok. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pedagogów. Rozpoczęcie kursu jest
planowane na sobotę 6 października, godz. 10.00. Możliwość kursów indywidualnych dostosowanych do
potrzeb ucznia.
Informacje i zapisy : www.szkolapolska-lyon.org
Email : kursy@szkolapolska-lyon.org
Tel. Jan Koziol: 06 71 86 94 48 / fax: 09 59 93 07 08.
Adres : Centre Scolaire Saint Marc, 11, rue Sour Bouvier, 69005 Lyon

KURSY INTEGRACYJNE JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA DOROSŁYCH – ZAPISY 2012-2013
Szkoła Polska w Lyonie prowadzi kursy integracyjne języka francuskiego dla dorosłych. Celem kursów jest
pogłębienie znajomości języka francuskiego i ułatwienie integracji osobom, które nie znają lub słabo znają
ten język. Zajęcia odbywają się w lokalach Szkoły Polskiej w College Saint Marc rano w każdą sobotę
pracującą albo w tygodniu wieczorem, od października do czerwca (min. liczba w grupie - 5 osób). Cena kursu
264 euro/rok. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pedagogów. Rozpoczęcie kursów jest planowane
na sobotę 6 października 2012 r., godz. 10.00. Możliwość kursów indywidualnych dostosowanych do potrzeb
ucznia.
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Informacje zapisy : www.szkolapolska-lyon.org . Email : kursy@szkolapolska-lyon.org
Tel. Jan Koziol: 06 71 86 94 48 / fax : 09 59 93 07 08
Adres: Centre Scolaire Saint Marc, 11, rue Sour Bouvier, 69005 Lyon.

POCZĄTEK KURSÓW I DYŻURÓW W TULONIE
Stowarzyszenie Amicale franco-polonaise du Var rozpoczyna działalność po przerwie wakacyjnej 13 września w
swoim lokalu w Tulonie – 4, Cité Montéty.

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W AIX-EN-PROVENCE
Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : tel. 06 60 90 39 62.
Początek kursów jęz. polskiego dla dorosłych : październik 2012 - informacje : te. 04 42 50 62 26.
Więcej informacji na stronie internetowej www.aixpolonica.net .
Kurs jęz. polskiego dla dorosłych : tel. 04 42 50 62 26.

SZKOŁA POLSKA W TULUZIE
Jak co roku z końcem września rozpoczyna swoją działalność polska szkoła językowa dla dzieci w Tuluzie Polinka. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców z dziećmi na drzwi otwarte - data zostanie
ogłoszona na początku września. Pytania dotyczące szkoły, programu zajęć, kalendarza imprez, prosimy
kierować pod adres: polinka31@gmail.com .
Nowa strona internetowa szkoły: www.polinka.pl

jest właśnie modernizowana. Zakończenie prac nad nią

zaplanowano na początek roku szkolnego.

AKTUALIZACJA PORTALU STREFAPL
Od 1 września dostępna będzie nowa zaktualizowana wersja portalu strefaPL - polsko-francuskiego portalu
społecznościowego (www.strefapl.com). Zakończony został główny etap prac nad wersją polską portalu.
Wersja francuska jest w przygotowaniu. Na portalu można znaleźć informacje administracyjne, prawne,
biznesowe oraz związane z kulturą i edukacją.

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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