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             Bruksela, grudzień 2005 r. 
 

 

KOMUNIKAT N°25 

 

Drodzy Państwo, 

 

W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej 

w okresie od 1 paździenika do 31 grudnia 2005 r. 

 

1. W dniu 14/10/2005 r. przedstawiciele zarządu RPB byli obecni w Konsulacie RP na 

pożegnaniu pani Iwony Wojtaczak, konsula RP do spraw Polonii. Mieliśmy tam 

okazję złożyć jej serdeczne podziękowania za 6-letni wkład pracy na rzecz polonii 

belgijskiej. 

 

2. W dniu 14/10/2005 r. prezes RPB Krzysztof Bystram reprezentował RPB na 

zjeździe EUWP w Budapeszcie. Zjazd przebiegał pod znakiem wielkiej gościnności 

węgierskich gospodarzy i ciekawego programu. Uczestników zjazdu mile 

zaskoczyła duża dynamiczność działania polonii węgierskiej, wyrażająca się 

posiadaniem środków finansowych z tytułu uznania jej za mniejszość narodową 

(Węgry uznają mniejszości narodowe, dzięki czemu są one reprezentowane w 

Parlamencie, otrzymują dotacje na ich utrzymanie), posiadaniem domu polonijnego 

i możliwościami finansowania publikacji polonijnych. Na zjeździe ustalono, że 

organizacje polonijne będą wywierały presję na władze Białorusi odnośnie ich 

postępowania wobec Polonii zamieszkującej na Białorusi. Statut EUWP można 

znaleźć na stronach: www/polonia.org. 

 

3. W dniu 2/11/2005 r. spotkaliśmy się w przedstawicielstwie RP przy UE z 

ambasadorem Markiem Grelą. Prezes K. Bystram przedstawił nas ambasadorowi 

oraz podał aktualny skład zarządu RPB, jaki się uformował po wyborach na 

walnym zgromadzeniu z dnia 5/06/05 i pełnione przez członków Zarządu funkcje. 

K. Bystram przedstawił program pracy zarządu RPB. W dalszej rozmowie 

poruszono temat wzajemnej współpracy. Postawiono sobie pytanie:  Co UE może 

dla RPB zrobić? Ambasador Grela zaproponował : pomoc w zorganizowaniu 

oprowadzania po Parlamencie Europejskim, szczególnie dla wycieczek z prowincji, 

informowanie zarządu o sprawach poruszanych w UE dotyczących Polonii, 

oferowanie pomocy logistycznej: np. poprzez udostępnienie lokalu. 
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4. W dniu 9/11/2005 r. przedstawiciele nowego zarządu spotkali się z ambasadorem 

RP w Belgii Iwo Byczewskim, a następnie z nowym konsulem generalnym RP w 

Brukseli, panią Elwirą Kucharską. 

 

5. W dniu 1/12/2005 r. uczestniczyliśmy w prezentacji książki belgijskiego slawisty i 

historyka Idesbalda Goddeerisa pt. „Polonia belgijska w pierwszych latach po II 

wojnie światowej”.  

 

6. W dniu 2/12/2005 r. odbyło się w Bibliotece Polskiej w Brukseli Walne 

Zgromadzenie RPB, gdzie omawiano sprawy statutowe i regulamin wewnętrzny 

RPB, dyskutowana nad programem pracy RPB w oparciu o zalecenia Zarządu 

zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia RPB w dniu 5/06/2005 r. 

 

7. Zapraszamy do dyskusji na temat „Jak powinna wyglądać Polonia po wstąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej?” 

 

 

Sprawy bieżące: 

Utrzymujemy robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP. 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  życzymy wszystkim członkom i 

sympatykom Rady wesołych świąt oraz dużo zdrowia i sukcesów w nowym, 2006 roku. 

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia, 

 

 

Zarząd  Rady 


