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Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych wprowadziła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i
dowodach osobistych z 3 października 2008r., która weszła w życie 1 stycznia 2009r. (DZ.U. nr 195, poz.
1198). Na jej podstawie dowód osobisty ulega unieważnieniu z urzędu w przypadku zniszczenia, zgubienia
oraz po upływie terminu ważności. Ponadto, wymiana dowodu osobistego jest obowiązkowa w razie
zmiany nazwiska, imienia, bądź adresu i powinna nastąpić przed upływem 3 miesięcy od daty zdarzenia, a
w przypadku obywateli RP przebywających za granicą - przed upływem 4 miesięcy.
Powstał nowy portal internetowy Polscy lekarze (www.polscylekarze.org) skierowany do polskich
obywateli przebywających za granicą, zainteresowanych korzystaniem z opieki medycznej świadczonej
przez polskich lekarzy. Portal zawiera listę lekarzy oraz informacje o usługach i pomocy medycznej za
granicą. Polscy i polskojęzyczni lekarze wszystkich specjalności za granicą mogą zarejestrować się na
portalu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online (rubryka „formularz nowego lekarza”).
Federacja Polonii Francuskiej informuje stowarzyszenia polonijne oraz Polaków przebywających we
Francji o możliwości prenumeraty bezpłatnego magazynu Polonia de France dostępnego w wersji
francuskiej. Zgłoszenia z podaniem liczby egzemplarzy należy przesłać na adres: FPF, 20 rue Legendre
75017 Paris, bądź drogą e-mailową: jankonie@gmail.com.
W ramach współpracy między miastami Montceau-les-Mines i Żory powstało stowarzyszenie polonijne
Jumellage Montceau-Żory. Program kulturalny stowarzyszenia na rok 2009 przewiduje m.in. cykl imprez
promujących muzykę i tradycyjny polski folklor. Info: tel. 03 85 58 23 64.
W ramach współpracy miedzy miastami Bourg-en-Bresse i Brzegiem, liceum Saint-Joseph z Bourg-enBresse organizuje od 30 marca do 3 kwietnia 2009r. wizytę uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych
z Brzegu (ZSE). Info: tel. 04 74 45 88 80.
TVN International, kanał telewizyjny o profilu rozrywkowo-informacyjnym przeznaczony dla polskich
odbiorców mieszkających za granicą, dostępny jest we Francji za pośrednictwem sieci Orange.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.itvn.pl oraz drogą e-mailową
itvn@itvn.pl.
8 lutego 2009r. w Fréjus (departament Var) utworzony został Związek Katolików Polskich we Francji.
Jego siedziba mieści się pod adresem: 140 av. de la Californie 06200 Nice. Info: tel. 04 93 72 39 27.

Zaproszenia
•

•
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Konsulat Generalny RP w Lyonie, Federacja Gmin Żydowskich FSJU Lyon oraz Consistoire Israélite
de Lyon zapraszają na cykl imprez kulturalnych pt. „Tysiąc lat historii Żydów w Polsce” organizowanych
w Lyonie i w Villeurbanne do 13 maja br. Program cyklu: www.lyonkg.polemb.net. Teatr Asphodèles,
Konsulat Generalny RP, stowarzyszenie ILCP w Lyonie oraz miejscowe instytuty kultury krajów
europejskich zapraszają na V edycję międzynarodowego festiwalu Printemps des poètes organizowanego
w teatrze Asphodèles, 115 av. Lacassagne 13 i 14 marca o g. 20.00. W programie poezja recytowana w
ponad 20 językach przez amatorów poezji i studentów z Alliance Française de Lyon. Rezerwacja
obowiązkowa, tel. 04 78 62 89 42.
Sekcja polonistyki Uniwersytetu Le Mirail oraz stowarzyszenie Semaine Polonaise w Tuluzie zapraszają
na 18 edycję Tygodnia Polskiego pt. „Zakopane, genius loci modernizmu polskiego”, który odbędzie się w
dniach 20-26 kwietnia 2009r. Tydzień poświęcono wybitnym postaciom polskiego modernizmu, jak
Witkiewicz, Szymanowski, Karłowicz, Modrzejewska, Chałubiński, Sabała, którzy spotykali się i tworzyli
w Zakopanem, jednym z głównych ośrodków awangardy artystycznej w okresie zaborów.
„Śląsk” - polonijny zespół folklorystyczny z Lyonu poszukuje tancerzy i tancerek w każdym wieku
zainteresowanych polskim folklorem. Próby odbywają się w sali spotkań kościoła Sainte Trinité (Mermoz

Pinel) w soboty (co 15 dni) od godz. 10.00 do godz. 12.00. Szczegółowe informacje: tel. 04 78 95 26 09,
06 25 78 57 92; albansilvestre@aliceadsl.fr.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego zaprasza na serię występów we
Francji w dniach 2 marca - 7 kwietnia 2009r. organizowanych z okazji obchodów jubileuszu 60-lecia
zespołu. Trasa koncertowa: www.mazowsze.waw.pl
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do 4 marca - Saint Etienne, Guideurope, 5 rue de Praire - wystawa poświęcona Arturowi
Rubinsteinowi. Info: tel. 06 08 34 40 02, Alicja.TARDY@emse.fr.
do 5 marca - Lyon, Centre Berthelot, salle Locard - wystawa „Tysiąc lat historii Żydów w Polsce”
przygotowana przez Instytut Adama Mickiewicza. Wystawa otwarta od poniedziałku do soboty od g.
14.00 do 18.00. Wstęp wolny. Info: tel. 04 37 51 12 22.
7 marca - Grenoble, salle Olivier Messiaen, rue Vieux Temple, g. 20.30 - spektakl z udziałem
stowarzyszenia Krakowiak z Grenoble. Info : tel. 04 7625 51 73, krakowiak38gr@aol.com.
12 marca - Lyon, A Midi la Semaine, 6 rue des Rancy, g. 20.00 - wieczór polsko-francuski
ze stowarzyszeniem AFP Polska. Info: polska69001@hotmail.fr
12, 26 marca i 16 kwietnia - Tulon, 8 Cité de Montéty - konferencja-pogadanka nt. historii Polski z
udziałem Jean Vauriot. Info: Amicale Franco-Polonaise du Var, amicale.polognevar@neuf.fr.
15 marca - Thonon-les-Bains, Château de Ripaille, g.17.00 - opowieść polskiego oficera Adka Wosko
pt. „l'itinéraire d'un officier polonais”. Info: Association Lémanique d'Echanges Culturels avec la
Pologne; www.alecp.org.
W ramach cyklu „Tysiąc lat historii Żydów w Polsce” w Centre Culturel de la Vie Associative w Villeurbanne:
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- 17 - 25 marca - wystawa „Żydzi Warszawy - Warszawa Singera” autorstwa Fundacji Shalom z
Warszawy. Wernisaż: 17 marca o g. 19.00. Info: tel. 04 78 68 19 86, 04 37 51 12 22.
- 18 marca, g. 20.00 - spektakl Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie
pt. „Bonjour Mr Chagall” - śpiew w jidish. Wstęp bezpłatny. Rezerwacja obowiązkowa: tel. 04 37 51
12 22.
19 marca - Tulon, 8 Cité de Montéty - konferencja o M. Koperniku z udziałem J. Thibault. Info:
Amicale Franco-Polonaise du Var, amicale.polognevar@neuf.fr.
27 marca i 28 marca - Lyon, teatr Asphodèles - kreacja artystyczna „Miroir d'un peuple” zrealizowana
na podstawie „Anthologie de la poésie yiddish” Ch. Dobzynskiego. Info: tel. 04 72 61 12 55.
31 marca - Alès - wernisaż wystawy polskich antyków. Wystawa otwarta dla publiczności od 30 marca
do 11 kwietnia. Info: polonaisedescevennes@orange.fr
1 kwietnia - Lyon, Espace Hillel, 113, Bd Vivier Merle g. 20.30 - choreografia teatralna Marie Zighera
pt. „Le salon d'Hannah ou l'éloge des nuages” w wykonaniu teatru TDMI. Info: tel. 04 37 43 15 15.
od 6 do 17 kwietnia - Lyon, merostwo 8 dzielnicy - wystawa „Getto Warszawskie” zrealizowana
przez Mémorial de la Shoah w Paryżu. Info: tel. 04 72 78 33 00.
7 kwietnia - Tulon, salle Mozart - konferencja o M. Koperniku z udziałem J. Thibault. Info: Amicale
Franco-Polonaise du Var, amicale.pologevar@neuf.fr.
18 kwietnia - Chambon Feugerolles, salle de la Forge, g. 15.00 - występy artystyczne z okazji
jubileuszu 30-lecia zespołu Syrena. Info: bernardkonicki@hotmail.fr.
20 kwietnia - Lyon, Grande Synagogue, g. 19.00 - obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie
warszawskim. Info: tel. 04 78 37 13 43.
23 kwietnia - Saint Etienne, Merostwo - koncert muzyki współczesnej w wykonaniu artystów z
Katowic i St. Etienne. Info: tel. 06 08 34 40 02, Alicja.TARDY@emse.fr.
26 kwietnia - Juvignac, przed Intermarché, g. 9.00 - wędrówka piesza organizowana przez
stowarzyszenie Club Franco-Polonais de Montpellier. Info: tel. 04 67 85 73 18, 06 63 87 04 61.
27 kwietnia - Lyon, Espace Hillel 113, Bd Vivier Merle, g. 20.30 - oddanie hołdu bohaterom
powstania w getcie warszawskim: projekcja filmów dokumentalnych „Łyżeczka życia” z I. Sendler i
„Kronika Powstania w getcie warszawskim” z M. Edelmanem. Wstęp bezpłatny. Rezerwacja
obowiązkowa tel. 04 37 45 15 15.
28 kwietnia - Lyon, Konsulat Generalny RP, g. 19.30 - „Passion Wajda” koncert muzyki klasycznej
oraz pokaz fragmentów filmów A. Wajdy. Wstęp wolny. Info: polska69001@hotmail.fr.
Informacje o Polsce: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl, www.paris.polemb.net
Strona internetowa KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

