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Consulat Général de la République de Pologne à Lyon

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Konsula Generalnego RP w Lyonie pragnę powitać Państwa serdecznie,
wyrażając nadzieję na dobrą i owocną współpracę. Jestem przekonany, że razem - w grupie osób, którym bliskie są sprawy
współpracy polsko-francuskiej, Polski i Polonii – uda nam się zrealizować wiele ważnych i ciekawych projektów.
Wszystkich chętnych zapraszam do wspólnych działań
Wojciech Tyciński
Komunikat
Informujemy, że dążąc do poszerzenia kręgu Czytelników Listu z Konsulatu, a także do zwiększenia w nieodległej
przyszłości jego objętości, podjęta została decyzja o zmianie, począwszy od następnego numeru, formy jego wydawania i
dystrybucji – z tradycyjnej w formie papierowej na elektroniczną, która przesyłana będzie drogą e-mailową. Ze względu na
wysokie koszty przesyłania Listu, sięgające rocznie 5.000 euro, nie byłoby możliwe dalsze zwiększanie liczby jego
odbiorców, coraz istotniejsze stają się też ograniczenia wynikające z małej objętości tego wydawnictwa. Wprowadzenie
dystrybucji elektronicznej pozwoli na rozwiązanie obu tych problemów. W związku z powyższym, Konsulat Generalny RP
w Lyonie prosi wszystkie zainteresowane otrzymywaniem Listu z Konsulatu osoby o przekazywanie nam drogą
elektroniczną adresów e-mail, na które przesyłane będą kolejne numery Listu. Informacje te można przekazać elektronicznie
na adres: lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: 04 37 51 12 35.
Polonia płd. Francji w Polsce i Europie
• 9-11 października w Malmö w Szwecji odbyła się z udziałem Minister Edukacji Narodowej K. Hall konferencja pt.
„Przyszłość szkoły polonijnej”, którą zorganizował tamtejszy Konsulat Generalny RP oraz Europejska Unia Wspólnot
Polonijnych. Z inicjatywy KG w Lyonie środowisko polskie z południowej Francji reprezentowała na konferencji Pani Ewa
Matczak, dyrektorka Szkolnego Punktu Konsultacyjnego oraz sekcji polskiej w Szkole Międzynarodowej w Lyonie.
• 22 października w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia przez ministra Radosława Sikorskiego Dyplomów
Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. Wśród 17 tegorocznych laureatów znalazła
się również Pani Kinga Miodońska-Joucaviel z Tuluzy, niestrudzona propagatorka kultury polskiej we Francji, której
kandydaturę zgłosił Konsulat Generalny RP w Lyonie. Laureatce serdecznie gratulujemy!
Informacje
• 4 września w miejscowościach Le Chambon-Feugerolles, La Ricamerie oraz La Versanne (departament Loire) odbyły sie
doroczne uroczystości upamiętniające miejscowych partyzantów poległych w okresie walk o wyzwolenie Francji w 1944 r.,
w tym 23-osobowego oddziału partyzanckiego, którego skład w większości stanowili Polacy. W obchodach wzięli udział
przedstawiciele władz lokalnych oraz Konsul generalny RP.
• 17-19 września w teatrze Célestins w Lyonie pokazana została sztuka „Transfer” w reżyserii Jana Klaty. Sztuka ta
zaprezentowana została podczas inauguracji pierwszej edycji międzynarodowego festiwalu teatralnego Sens Interdits.
Partnerami w realizacji tego przedsięwzięcia, oprócz Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, był Instytut Polski w Paryżu oraz
francuskie stowarzyszenie ONDA. Spektakl, cieszący się dużą popularnością i wysoką frekwencją, zyskał bardzo pozytywne
opinie krytyków i uznanie publiczności.
• 18-20 września w merostwie Lyonu oraz w operze lyońskiej odbyło się forum francuskiego dziennika Libération
zatytułowane „20 lat po zburzeniu muru berlińskiego”. W ramach forum zorganizowanych zostało ponad 100 debat
związanych z tematyką przemian demokratycznych w Europie po 1989 r. Ze strony polskiej udział w debatach wzięli
prezydent W. Jaruzelski, premier T. Mazowiecki, ambasador T. Orłowski, minister M. Dowgielewicz, biskup B. Dembowski,
H. Woźniakowski, A. Hall, A. Michnik, A. Boniecki, B.Lis. Jednocześnie, w salach Urzędu Miasta Hotel de Ville
zorganizowane zostały liczne stoiska informacyjne, w tym stoisko poświęcone Polsce i przemianom 1989 r. Wg danych
oficjalnych, w forum uczestniczyło ok. 19.000 osób.
• 19 września w alpejskiej miejscowości Passy - w lecznicy Sancellemoz, gdzie w 1934 r. zmarła Maria Curie-Skłodowska odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce ostatniego pobytu i śmierci wielkiej uczonej. W
uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz regionu Rodan-Alpy, miasta Passy, delegacja regionu Małopolski oraz
konsul generalny RP.
• 19 września w Saint-Etienne odbyło się otwarcie wystawy pt. «De la Pologne à la Loire: les Polonais dans la guerre et la
Résistance» zorganizowanej przez miejscową organizację Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la Loire w jej
siedzibie. 30 września z organizatorami wystawy, a także zaproszonymi gośćmi (m. in. zastępca mera Saint-Etienne oraz
przedstawiciele Polonii) spotkał się konsul generalny RP w Lyonie. Podziękował za tę ważną, także dla Polski, inicjatywę.

Wystawa będzie udostępniona publiczności do końca 2009 r., obejrzą ją m.in. uczniowie wszystkich szkół publicznych z
Saint-Etienne.
• W dniach 23-28 września gościła w Lyonie, na zaproszenie ILCP, prof. Jadwiga Cieszyńska – psycholog, logopeda,
specjalistka w sprawach dwujęzyczności dzieci, wykładowczyni w WSP w Krakowie. W ramach jej pobytu odbyły się, w
szkole polskiej i sekcji polskiej Szkoły Międzynarodowej, warsztaty językowe oraz zajęcia indywidualne z dziećmi, a także
spotkania z rodzicami.
• 6 października miał miejsce w Lyonie, w teatrze Célestins, wernisaż prac wybitnego artysty, wywodzącego się z Litwy, a
mieszkającego i tworzącego od 1980 r. w Polsce - Stasysa Eidrigeviciusa. Na wystawę składa się kilkadziesiąt plakatów
teatralnych, tematycznie związanych ze sztukami, które będą prezentowane w sezonie 2009/2010 na scenie teatru Célestins.
• 7 października w Ecole Supérieure de Lyon, odbyła się projekcja dwóch polskich filmów w ramach cyklu
współorganizowanego przez Instytut Polski pod nazwą: Polska Rewolucja w Kinie. Pokaz otworzył film dokumentalny
Piotra Bikonta Historie Okrągłego Stołu z 1989r. Po projekcji odbyła się debata z przybyłym do Lyonu autorem, który
odpowiadał na pytania żywo zainteresowanych realiami tamtych czasów studentów oraz innych uczestników spotkania. Po
debacie wyświetlony został film Krzysztofa Kieślowskiego Przypadek.
• 7 października odbyła się w Lyonie konferencja pt. „Histoire et mémoire de l’insurrection de Varsovie (août - octobre
1944)”. Spotkanie miało formę prezentacji – dwugłosu ojca i córki: Zbigniewa Śledziewskiego - uczestnika powstania,
potem emigranta we Francji oraz prof. Elisabeth G. Śledziewski - autorki książki o Powstaniu Warszawskim („Varsovie 44:
récit d’insurrection Août – Octobre 1944”, wyd. Paryż 2004), obecnie wykładowcy nauk politycznych na Uniwersytecie w
Strasburgu. Organizatorem konferencji, w której uczestniczyło ok. 100 osób, było stowarzyszenie z Lyonu Association des
Amis du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.
• 9 października miał miejsce zorganizowany przez KG Lyon koncert z okazji 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Odbył się on w prestiżowej sali koncertowej im. Moliera, a artystami prezentującymi utwory m.in. Mozarta i Góreckiego,
byli znana polska flecistka Jadwiga Kotnowska oraz akompaniujący jej na fortepianie Andrzej Jungiewicz. W koncercie
uczestniczyło ok. 200 osób - przedstawiciele władz lokalnych, miejscowych instytucji oraz Polonii.
• 23 października w La Ricamarie - w ramach obchodów 70-lecia zasłużonej organizacji Association Culturelle FrancoPolonaise - odbył się koncert miejscowego zespołu Harmonia. Gościem honorowym był Konsul Generalny RP. Jubilatom
składamy serdeczne gratulacje!
Kalendarium planowanych wydarzeń
• 4 - 8 listopada - Villard-de-Lans - cykl imprez kulturalnych „Variations polonaises en Vercors” promujących polską
kulturę w miejscu, gdzie w czasie wojny działało polskie liceum im. Norwida (film, wystawa, teatr, konferencja, msza,
koncert). Informacja i rezerwacja: tel. 04 76 95 17 31, email: maisondupatrimoine@villard-de-lans.fr.
• 6 listopada - Lyon, Mairie du 7e, godz. 20.00 - przedstawienie „TRIO dans l'espace BLEU” w wykonaniu Hanny i
Andrzeja Brychów oraz Miry Piotrowskiej. Wstęp wolny.
• 7 listopada - La Garde, Auditorium de la Médiathèque, godz. 15.00 - spotkanie poświęcone współczesnej historii Polski
zorganizowane przez merostwo i stowarzyszenie l'Amicale Franco-polonaise du Var (debata nt. paktu niemieckosowieckiego 1939 r. i zbrodni katyńskiej, zbrodni komunizmu, złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą ks. J.
Popiełuszkę.
• 8 listopada - Villeurbanne, godz. 15.00 - doroczne uroczystości na cmentarzu wojskowym La Doua zorganizowane przez
organizacje kombatanckie francuskie, polskie, brytyjskie i włoskie ku czci poległych żołnierzy.
• 10-29 listopada - Riom, sala Les Abbattoirs, 1 route d'Ennezat – wystawa grafiki polskiego artysty Piotra Kalińskiego.
• 14 listopada - Valence, Halle du Polygone, godz. 20.00 - mecz Francja - Polska w szermierce.
• 18 listopada - Lyon, mairie du 8e, godz. 19.30 - wernisaż wystawy « Les aviateurs polonais à Lyon-Bron en 1940 ».
Zaprasza stowarzyszenie Souvenir Polonais en France.
• 21 listopada - Lyon, Konsulat Generalny RP, 79 rue Crillon, godz. 16.00 - spotkanie z Mirą Piotrowską, współautorką
książki « La derniere goutte d'eau ». Wstęp wolny.
• 26 listopada - Montpellier, Planetarium - wykład J. Thibault nt.: « Copernic, l'astronome qui arrêta le Soleil et mit la Terre
en mouvement ».
• 28 listopada - Lyon, Salle polyvalente de Neyron, godz. 20.30 - koncert m.in. chóru męskiego POLONIUM.
• 4 grudnia - Villeurbanne, Église du St Cure D'Ars, rue Jean Baptiste Durand, godz. 19.30 - koncert m.in. chóru męskiego
POLONIUM w ramach Téléthon 2009.
• 6 grudnia - Roche la Molière, Église de Beaulieu, godz. 10.00 - msza barbórkowa.
• 12 grudnia - Lyon, Salle Moliere, godz. 20.30 - koncert bożonarodzeniowy z udziałem m.in. chóru męskiego POLONIUM.
• 13 grudnia - Thonon les Bains, Château de Ripaille - konferencja nt. książki I. Singera «Sztukmistrz z Lublina» pt. « Le
rêve est-il la seule liberté de l'homme...?... » zorganizowana przez stowarzyszenia Association Lémanique d’Echanges
Culturels avec la Pologne.
• 18 grudnia - Lyon, Kościół pw. Świętej Trójcy, 111 av. Jean Mermoz, godz. 20.00 - świąteczne spotkanie z Polonią. W
programie występ artystów z Polski i śpiewanie kolęd. Wszystkich zainteresowanych zapraszają ksiądz proboszcz T. Śmiech
i konsul generalny W. Tyciński.
Informacje o Polsce: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl, www.paris.polemb.net
Strona internetowa KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

