
  

                                          
                                    

                            ALBUM ROKU 2010/2011
                           

27 Listopada 2010: OGOLNE ZEBRANIE 
            Kadencja Rady Administracyjnej zostala przedluzona na nastepny rok 
2010/2011 : Jean-Pierre NOWAK, Prezes, Renée CALCUS, sekretarka, Monique 
BERNARD, skarbniczka

Nasz prezes proponuje Pana Beaubreuil 
na pezesa Honorowego. 
Pan Beaubreuil serdecznie oklaskiwany 
zgadza sie z decyzja i dziekuje obecnym 
osobom za wyrazy sympatii

                     



12 Grudnia 2010 :OPLATEK

Boze Narodzenie
I na nowo w tym roku podzielilismy sie 
oplatkiem w obecnosci ksiedza Jarka 
Kucharskiego ktory z przyjemnoscia 
wytlumaczyl tradycje

Grupa « Rebels Dancers » umilila nasza 
maifestacje tancami  folklorystycznymi i 
kuntry.
Uczestnicy chetnie sie zapoznawali z tym
tancem

          
22 Stycznia 2011:OPLATEK W DORDOGNE (sasiednim
                                                                                             departamentie) 

Otrzymalismy oficjalne zaproszenie. 
Pojechali reprezentowac nasze 
zgromadzenie :Jean-Pierre Nowak z 
zona, Monique Bernard z mezem i Renée
Calcus z mezem w celu nawiazania 
kontakow bardziej przyjaznych z 
Dordogne byc to wspanialy wieczor przy 
swietnej  orkiestrze



12 Lutego 2011: GRA LOTO

Tak jak w ubieglym roku 
zorganizowalismy rekreacyjne 
popoludnie. Niestety data byla nie 
odrowienia, poczatek wakacji skolnych i 
mala frekfencja. Nieliczni uczestnicy 
zadowoleni z nagrod. 

1 Maja 2011 :SWIETO NARODOWE POLSKI I SWIATOWY
                                   DZIEN POLONII
Spotkanie na cmentarzu Sw Brice w Villenave d’Ornon z delegacja rady miejskiej i 
przedstawicieli bilych kombatantow i armii gdzie uczcilismy pamiec zolnierzy 
polskich zmarlych w Gironde koncelebrowana msza przez proboszcza Bacqueyrisses 
i Ksiedza Jarka Kucharskiego odbyla sie w kosciele Sw Rocha w Cestas



Poludniowa biesiada zaczela sie od aperitiwu na sympatycznej sali w lesie « Les 
Sources w Gazinet.
Okolo 30 osob spedzilo wspolnie dlugie popoludnie.

Une jolie tablée

 

15 Maja 2011 : DZIEN EUROPY
Tak jak w poprzednich latach planowalismy uczestniczyc. Niestety warunki 
ubiegloroczne niezadowalajace : stoisko zbyt waskie, bez dostempu elektrycznosci, 
bez toilet (caly dzien strasznie dlugi :…) wiec zrezygnowalismy



11 Wrzesnia 2011: ZGROMADZENIE STOWARZYSZEN W
                                                 CESTAS

Uczestnictwo zawsze wzbogacajace. 
Pozanie innych stowarzyszen o roznych 
celach kulturalnych i humanitarnych. 
Burmistrz miasta Cestas, Pierre Ducout i 
Prezes Regionu Aquitaine zatrzymali sie 
przy naszim stoisku

Mlodzi Polacy ktorzym pomagamy 
reprezentowali ich kraj.

                                                        I
Po 7 pracowitych zebraniach przy pomocy 3 mlodych studentow w tej dziedzinie 
Emeline, Benoit i Raphaël otwarlismy strone internetowa naszego zgromadzenia. W 
podzielowaniu podarowalismy kazdemu z nich ksiazke o historii polski przy kolacji 
typowo polskiej przygotowanej przez krystyne Benaiges

NASZA INTERNETOWA STRONA: 
                      www.france-pologne-gironde.com

Le Conseil d’Administration remercie toutes les personnes ayant participé 
aux diverses manifestations et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.

 
REDACTRICE: Renée CALCUS
TRADUCTRICE:Krystyna BENAIGES
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