
15/12/2009 – Biuro Zwiazku  
Wanda Devillers-Delingier – Krystyna Fassina-Kamieniak – Daniel Liber – Stéphane Malbos – Georges Nowak. 
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Drodzy przyjaciele, 
 
Na wstepie, zyczymy Wam milych, pogodnych Swiat Bozego Narodzenia, oraz zdrowia i wszelkiej pomyslnosci 
w Nowym Roku. 
 
Rok 2009 byl waznym rokiem dla naszego stowarzyszenia. Wiele projektow zrealizowanych :  trojjezyczny portal 
internet,  wydanie  ksiazek Henryka Grabowskiego, Karola Obidniaka i Jozefa Wedrychowskiego ; utrwalenie w 
formie numerycznej reportazu Ewy Cendrychowskiej Retour au Vercors (przesylamy CD-R w zalaczeniu) ; 
odnowienie ekipy zwiazku ;  udzial w manifestacjach  Variations polonaises en Vercors  w Villard-de-Lans… 
Te Variations, ktore mialy miejsce w  ubieglym listopadzie i trwaly cztery dni, mialy znaczny sukces, liczna 
publicznosc  byla zainteresowana czy to ekspozycja na temat historii Liceum, czy konferencjami, czy tez 
koncertem. Sztuka teatralna Obidniaka/Wedrychowskiego  Goscie z Hotelu du Parc, przedstawiona cztery razy, 
zliczyla 700 spektatorow ! Wspolpraca z nowym  miejskim zarzadem Villardu byla, tak jak z poprzednim,  pelna 
zyczliwosci,  co przyczynilo sie do utrzymania  dalszych wiezow miedzy nami. 
 
Rok 2010 bedzie rowniez waznym. 
Zwiazek zamierza ustalic nowy  regulamin (statut) bardziej dostosowany do obecnej sytuacji , czyli do zespolu 
majacego na celu utrzymania pamieci, ale rowniez goraco pragnacego przyjac do grona  wielu innych,  nie 
tylko bylych aktorow Liceum. 
Wiele projektow zaplanowanych : odswiezenie 7ej Stacji  Drogi Krzyzowej, obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w 
kosciele Villardowskim, odnowienie grobu Polakow, przetlumaczenie ksiazki Adama Skindera i Tadeusza 
Lepkowskiego.! 
 
Wydanie Lepkowskiego jest naszym priorytetem. Wiemy ze ksiazka  byla i jest krytycznie  przyjeta w gronie bylych 
uczniow. Tym niemniej, jest to szczegolowa historia  liceum, jego dzieje i losy, monografia naukowa opracowana 
przez historyka. Jezeli tlumaczenie  nie ma na celu jakiejkolwiek modyfikacji  tresci, pragniemy  tym niemniej  
zestawic  w prefacji  wszelkie uwagi i krytyki ktore beda nam podane. 
W tym celu  skontaktowalismy sie z kilku bylymi uczniami, jak rowniez z jedna  specjalistka emigracjiws polskiej.  
Rownoczesnie, pragniemy  poszerzyc grono  i prosimy o przeslanie nam Waszych osobistych obserwacji. Michal 
Markiewicz, Andrzej Podgorski i Stéphane Malbos  podejma sie zebraniem tych spostrzezen i, wraz z reszta 
czlonkow biura i innych  dobrowolnych, zatwierdza tekst przed wydaniem . A wiec, prosimy i z gory dziekujemy  
za udzial. 
   
Ten list bedzie wyslany do  141 osob : 90 bylych uczniow i ich 51 dzieci, wnukow, przyjacieli . Nasz zwiazek liczy 
jednak tylko 36 czlonkow ! Jak widzicie, trzeba rozszerzyc grono, potrzebujemy nowych czlonkow i wasza 
wspolprace, aby pamiec o Liceum  nie zaginela, aby  haslo tak czesto oglaszane « Za nasza wolnosc i za 
Wasza » mialo dalej  glebokie znaczenie ; 
 
Aby stac sie czlonkiem : przeslac 35 euro (lub rownowaznosc w dewizach) na : 
Stéphane Malbos - Ripaillère - 38950 St-Martin-le Vinoux – France 
 
Polaczcie sie z naszym portalem Internet (poprzez Google) : www.lycee-polonais.com 


