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             Bruksela, maj 2008 r. 
 

KOMUNIKAT N° 31 

Drodzy Państwo, 

 

W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej w 

okresie od 1 stycznia do 10 maja 2008  r. 

 

1. W dniu 10.05.2008 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Rady Polonii 

Belgijskiej, któremu przewodniczył Jan Bielecki. Sprawozdanie z prac Rady w okresie 

minionej kadencji tj. od 06.06.2005 do 10.05.2008 przedstawił Prezes Krzysztof Bystram. W 

okresie tym Rada Polonii Belgijskiej zajmowała się m. in. następującymi sprawami:  

A. Określenie kierunków działalności Rady w sytuacji „po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej” oraz w stosunku do nowej fali emigracji zarobkowej. W tym celu 

posłużono się badaniami ankietowymi „Tożsamość Polonii Belgijskiej” pod 

kierownictwem p. dr  Krystyny Balawajder. Wyniki badań zostaną podane pod dyskusję 
w najbliższych miesiącach. 

B. Podejmowanie nowych kontaktów z organizacjami polonijnymi. Efektem działań w 

tym obszarze było przyjęcie do Rady Polonii Belgijskiej Pani Jolanty Ruts-Ratajczak jako 

reprezentantki „Chóru Antwerpia”, Pani Fijałkowskiej-Petelskiej jako reprezentantki 

redakcji „Gazetka” i Pana Alexandre Kozłowskiego jako reprezentanta organizacji „Instytut 

Badań Polonijnych Centre Les Polonais du Centre et leurs amis”z Estinnes.  

C. Podtrzymywanie współpracy z organizacjami polonijnymi, co przejawiało się we 

wspólnym organizowaniu uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych. 

D. Restrukturyzacja Rady Polonii Belgijskiej w celu uzyskania uprawnień do starania się 

o środki finansowe dla działalności Rady ze strony władz belgijskich. Jak wynika z 

informacji zebranych przez p. Josepha Ptaszyńskiego informacji taka możliwość istnieje, 

pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych (szczególnie po stronie 

władz flamandzkich, natomiast po stronie walońskiej nie ma jeszcze wiedzy na ten 

temat). 

E. Reprezentowanie społeczności Polonii Belgijskiej wobec władz Polski. W trakcie 

rozmaitych rozmów i spotkań z przedstawicielami Polski w Belgii oraz goszczącymi tu 

polskimi politykami poruszone zostały różne problemy Polonii Belgijskiej i 

przedstawiona działalność Rady. Dobrze przyjęty został apel o utworzenie Instytutu 

Kultury Polskiej w Brukseli.  
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F.  Prowadzenie działalności społecznej na rzecz rodaków w trudnej sytuacji. Tym 

zajmowała się przede wszystkim Komisja Społeczna pod kierunkiem Isabelle du Bois 

d'Aische Światopełk Czetwertyńskiej. Dzięki tej działalności, wielu Polaków, w bardzo 

trudnym położeniu, bez dachu nad głową i środków do życia, znalazło pomoc.  

G. Zajmowanie się bieżącymi problemami i nowymi kierunkami działań. Do pierwszej 

kategorii  zaliczyć można problem tzw. „podwójnego opodatkowania”, do drugiej – 

reaktywowanie harcerstwa w Belgii. 

 

2. W opinii zebranych, ponieważ zagadnienie finansowania działalności Rady jest sprawą 
fundamentalną dla jej istnienia i wypełniania stawianych przed nią celów, projekt 

restrukturyzacji Rady Polonii Belgijskiej stał się głównym zadaniem dla nowego Zarządu. 
 

3. W imieniu ustępującego Zarządu, K. Bystram przedstawił kierunki działalności RPB, którymi 

nowy Zarząd powinien się zająć, a także podziękował Zarządowi i wszystkim osobom 

zaangażowanym w liczne projekty, za owocną współpracę w ciągu całej kadencji. Zarząd 

zebrał się w ciągu ostatniego roku na 12 zebraniach. Ponadto, Komisja Rewizyjna 

zaproponowała, by Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.   

Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi RPB absolutorium.  

4. Walne Zgromadzanie wybrało nowy Zarząd. W jego skład weszli: Joseph Ptaszyński (prezes). 

Krzysztof Bystram (wiceprezes), Isabelle du Bois d’Aische Światopełk Czetwertyńska 

(wiceprezes), Jan Bielecki (wiceprezes skarbnik), Alicja Białkowska-Ptaszyńska (wiceprezes 

sekretarz), Krystyna Balawajder (sekretarz), Jolanta Ruts – Ratajczak (członek zarządu).  

  
 

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia, 

Zarząd RPB 


