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             Bruksela, kwiecień 2006 r. 
 

 

KOMUNIKAT N°26 

 

Drodzy Państwo, 

 

W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej 

w okresie od 1 styczni a do 31 marca 2006 r. 

 

1. Zgodnie z tradycją, na początku roku 2006, członkowie Zarządu RPB spotkali się z 

Ambasadorem RP Iwo Byczewskim. Ponadto, prezes RPB K. Bystram spotkał się z 

Konsul Generalną RP panią Elwirą Kucharską.  

 

2. Na zebraniu Zarządu RPB w dniu 11.01.2006 roku, Prezes Honorowa RPB pani 

Izabela du Bois d'Aische Czetwertynska zreferowała pracę Komisji Społecznej 

RPB. Ze sprawozdania wynika, że Komisja na bieżąco zajmuje się jednocześnie co 

najmniej 2-3 sprawami losowymi. Ta działalność, chociaż bardzo pracochłonna, jest 

mało widoczna dla wszystkich ze względu na konieczność zachowania dyskrecji. 

 

3. Prezes RPB Krzysztof Bystram pragnie poddać pod szeroką dyskusję pytanie “Co 

znaczy byc członkiem Polonii Belgijskiej w XXI wieku (w nowych warunkach 

politycznych, tzn. po przystąpieniu Polski do UE)?” Zdaniem prezesa przeżywamy 

okres braku zainteresowania pracą społeczną, pracą dla innych. Bardzo wiele 

problemów i spraw jest nie rozwiązanych, a chętnych do pracy jest bardzo mało. 

Definicja Polonii w krajach Unii Europejskiej nabrała zupełnie nowego kształtu. 

Powody, dla których tu żyjemy – czasowo lub na stale – są zupełnie inne niż w 

latach 40-50-tych lub 80-tych. Jest potrzeba społecznego uświadomienia sobie 

wielu aspektów związanych  z obecnością Polek i Polaków w Belgii. Istnieje 

natychmiastowa potrzeba wciągnięcia do pracy Rady nowych członków i 

organizacji. Jeśli my sami nie zajmiemy się naszymi sprawami, nikt za nas tego nie 

zrobi. Groźba, że dzieci z niektórych grup społecznych znajdą się w błędnym kole, 

z którego szanse awansu społecznego są znikome, jest bardzo duża. Jesteśmy za 

integracją, ale nie za asymilacją. Zainteresowanie pracą i członkostwem w Radzie 

wykazała organizacja Polish Expat Network. 

 

4. W styczniu br., członek Zarządu RPB, Wacław Styranka wystąpił w audycji 

telewizyjnej « De Zevende Dag », w której poruszono temat otwarcia belgijskiego 

rynku pracy 
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5. dla obywateli krajów przyjętych do UE w 2004 r. 

 

6. Jak już informowaliśmy Państwa w Komunikacie Specjalnym, w nocy z 27 na 28 

lutego odszedł od nas nieodżałowany wice prezes i skarbnik RPB książe Jerzy 

Jełowicki. Msza żałobna odbyła się 6 marca w kościele Notre-Dame de la Cambre 

w Brukseli. Wiadomość o śmierci Jerzego Jełowickiego odbiła się szerokim echem 

w środowisku polonijnym. Informacje, listy pożegnalne i komunikaty ukazały się 

między innymi na stronie internetowej www.polonia.be, w „Wolnym Słowie” i w 

„Novum”.  Prezes K. Bystram zaproponował na zebraniu Zarządu, by na następnym 

Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.06.2006 r. nadać pośmiertnie Jerzemu 

Jełowickiemu tytuł „Honorowego Prezesa RPB”. 

7. Ponadto, w związku ze zgonem J. Jełowickiego, Zarząd zaproponował Janowi 

Bieleckiemu przyjęcie funkcji skarbnika RPB, natomiast funkcję sekretarza Alicji 

Białkowskiej. 

 

8. W lutym br. Zarząd RPB wystosował pismo do ministra spraw zagranicznych 

Belgii K. De Guchta w sprawie sytuacji polskiej mniejszości narodowej na 

Białorusi. W odpowiedzi Minister zapewnia nas, że sprawa Białorusi oraz 

mniejszości narodowych w tym kraju jest w centrum zainteresowania dyplomacji 

nie tylko Belgii, ale całej Unii Europejskiej. Zostały podjęte stosowne uchwały 

mające na celu zmuszenie władz Białorusi do uszanowania podjętych zobowiązań 

na arenie międzynarodowej (m.in. ograniczenie wjazdu polityków białoruskich do 

krajów Unii Europejskiej). 

 

9. Pod koniec lutego br. rozpoczęły się zebrania przygotowawcze komitetu 

organizacyjnego obchodów święta Konstytucji 3 Maja. Jak zwykle w organizacji 

obchodów weźmie udział RPB, Zjednoczenie Polskie w Belgii, Konsulat 

Generalny, a uroczysta akademia odbędzie się w Centrum Polskim w Brukseli.   

 

10. RPB ma możliwość zorganizowania zwiedzania Parlamentu Europejskiego dla 

organizacji polonijnych. Wszystkie zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać 

na adres RPB.   

 

11. Stowarzyszenia Polaków na Węgrzech zaprosiło dwie przedstawicielki z Belgii do 

Budapesztu na sympozjum poświęcone roli kobiet polskich na emigracji. Na 

sympozjum, które odbyło się w dniach od 24 do 26 marca 2006 r. Zarząd 

wytypował Aleksandrę Czacką z Belgijskiego Związku Polskich Kombatantów i 

Alicję Białkowską z RPB. Sympozjum gościło przedstawicielki z wielu krajów 

europejskich, które zreferowały historię oraz specyficzne dla danego kraju 

zagadnienia integracji kobiet oraz własne doświadczenia emigranckie.      
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Sprawy bieżące: 

Utrzymujemy robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP. 

 

Ponadto, członkowie Zarządu wzięli udział w następujących imprezach i spotkaniach: 

14.01.06.  w Wieczorze Opłatkowym w Polskiej Misji Katolickiej, 26.01.06. w Assemblée 

Générale du Conseil des Femmes Francophones de Belgique, 24.02.06. w Wieczorze 

poświęconym poecie ks. Janowi Twardowskiemu w Konsulacie Generalnym R.P. w 

Brukseli.  

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia, 

 

 

Zarząd  Rady 


