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             Genk, styczeń 2009 r. 
 

KOMUNIKAT N° 32 

Drodzy Państwo, 

 

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

okresie od 10 maja 2008  do 31 grudnia 2008 r. 

 

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

Belgijskiej, o czym szerzej poinformowaliśmy Państwa w Komunikacie 31.  

2. Walne Zgromadzanie wybrało też 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).  

3. Nowo wybrany Zarząd spotkał się w dniu 26.05.2008 r na pierwszym zebraniu. Głównym 

tematem było przygotowanie projektu zmian restrukturyzacyjnych, które umożliwią starania 

się o środki finansowe ze strony władz flamandzkich. Wymaga to podjęcia szeroko 

zakrojonych kontaktów z organizacjami polonijnymi w terenie oraz opracowania nowego 

statutu Rady Polonii Belgijskiej. 

4. Na spotkaniu Zarządu RPB została zreferowana przez Isabelle du Bois d'Aische Światopełk 

Czetwertyńską działalność Komisji Społecznej, która przede wszystkim jest aktywna w dwóch 

obszarach: pomocy bezdomnym Polakom w Belgii oraz podjęcia nowej inicjatywy, 

wspomaganej przez Konsulat i Ambasadę RP, jakim jest otwarcie Poradni Rodzinnej w 

Brukseli. Pierwszym etapem projektu „Poradnia Rodzinna” było otwarcie Punktu 

Konsultacyjnego 16 września 2008 r. Personel Punktu składa się z koordynatora projektu, 

pedagoga, psychologa, lekarza pediatry, logopedy, osoby dla pomocy społecznej i osoby 

zajmującej się sekretariatem. Placówka działa w każdy wtorek od godziny 18.00 do 20.00 pod 

adresem : ul. d’Angleterre 43-45, 1060 Bruksela (Siedziba Zespołu Szkół im. J. Lelewela przy 

Polskiej Misji Katolickiej). Działalność Punktu skierowana jest przede wszystkim do rodzin, 

które z wielu powodów, a w większości zarobkowych, podjęły decyzję o wyjeździe do Belgii, 

lecz nie radzą sobie w nowym środowisku. Brak kontaktu z bliskimi, bariera językowa, strach 

przed nieznanym jutrem, powodują problemy adaptacyjne, a w konsekwencji i zdrowotne. Ich 

ofiarami są najczęściej matki z dziećmi zdane wyłącznie na siebie. Celem przedsięwzięcia jest 

nawiązanie kontaktu z osobami potrzebującymi wsparcia i ofiarowanie im bezpłatnej pomocy.  

Szczególną troską otaczane są dzieci w wieku przedszkolnym, które z powodu nieznajomości 

języka nie asymilują się, są źle kwalifikowane i źle kierowane w dziedzinie szkolnictwa. 
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5. Członkowie Zarządu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Konsulat RP między 

organizacjami polonijnymi i dziennikarzami mediów polonijnych w dniu 30 maja 2008 r.  

6. Isabelle du Bois d'Aische Światopełk Czetwertyńska reprezentowała Zarząd RPB na „II Sesji 

nt. Roli Polonii w uzyskiwaniu pomocy przez naród polski od społeczności narodowej w 

latach 1981-1989” w Zielonej Górze, gdzie przedstawiła referat oparty na własnych 

doświadczeniach i posiadanych materiałach wraz ze zdjęciami z tamtego czasu.     

7. W 2009 roku przypada 15 rocznica istnienia RPB. Z tej okazji zostanie zorganizowana 

impreza w pierwszej połowie 2009 roku. 

8. Przedstawiciele Zarządu wezmą udział w pracach komitetu organizacyjnego „Polak Roku 

2008”. RPB przypadło wskazanie kandydatów w kategorii działalność społeczna i 

przedsiębiorczość w biznesie. 

9. Zarząd utrzymuje robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP. 

Ambasador RP przy Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski zaprosił nowy Zarząd RPB na 

spotkanie w Ambasadzie w dniu 9.06.2008 r. Na spotkaniu wymieniliśmy poglądy na tematy 

związane z rolą Polonii oraz współpracy między Ambasadą, Konsulatem, Polonią i RPB.   

10. Członkowie Zarządu zostali zaproszeni przez Ambasadora tytularnego, kierownika 

Konsulatu Generalnego RP w Brukseli pana Piotra Wojtczaka na spotkanie w dniu 3 listopada 

2008 r. 

11. Na zaproszenie Ambasady RP członkowie Zarządu uczestniczyli w imprezach i 

spotkaniach zorganizowanych z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości RP.  

12. Jak co roku, przedstawiciele Zarządu byli obecni na uroczystościach w Maldegem i w 

Lommel.  

13. Prezes RPB J. Ptaszyński wziął udział w Zjeździe EUWP w Berlinie 28 listopada 2008 r.  

Tradycyjnie, w okresie świąt Bożego Narodzenia uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych przez 

Ambasadę i Konsulat RP i organizacje polonijne.  

 

Prosimy też zaglądać na stronę internetową: www.polonia.be. 

 

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia, 

Zarząd RPB 


