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KOMUNIKAT N°28
Drodzy Państwo,
W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej w okresie od
1 lipca do 30 września 2006 r.

1. W związku z Walnym Zgromadzeniem RPB w dniu 11.06.2006 r., każdy z członków Rady
otrzymał pocztą elektroniczną lub zwykłą „Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia”,
„Sprawozdanie prezesa RPB z działalności Zarządu i Rady od 5.06.2005 do 10.06.2006 r.” oraz
„Program pracy Zarządu na rok sprawozdawczy 2006-2007”.
2. W dniu 23.08.06 w Bibliotece Polskiej odbyło się zebranie Komisji Obrony Wizerunku Polski i
Polaka. Celem spotkań, które będą się regularnie odbywać, jest m.i. ustalenie, jak adekwatnie
reagować na fałszywe czy obrażające Polskę i Polaków doniesienia, artykuły i publikacje.
3. Zarząd proponuje, by corocznie (np. pod koniec lutego) zamówić od przyjaciół mszę św. za
duszę śp. Jerzego księcia Jełowickiego. O dacie mszy będziemy zawiadamiać wszystkich
członków RPB.
4. W ramach działalności Komisji Społecznej RPB Isabelle Czetwertyńska spotkała się z Konsul
Generalną RP Panią Elwirą Kucharska, by omówić problemy bezdomnych Polaków
przebywających w Brukseli oraz formy pomocy, jakich Konsulat mógłby tym ludziom udzielić.
Osoby te można spotkać w centrum „La Fontaine” w Brukseli. „La Fontaine” to ośrodek
higieny dla bezdomnych, gdzie mogą oni skorzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki, fryzjera,
wykąpać się, dostać ubranie. I. Czetwertyńska regularnie spotyka się tam z niektórymi
bezdomnymi Polakami, w celu poznania ich sytuacji życiowej i zbadania możliwości udzieleni
im pomocy.
5. Jednym z częstych tematów poruszanych na zebraniach Zarządu RPB są liczne problemy, z
jakimi borykają się Polacy przebywający w Belgii. Istnieje potrzeba lepszego dostępu naszych
rodaków do informacji. Chociaż mamy w Belgii całą rzeszę fachowców polskiego pochodzenia:
lekarzy, adwokatów, nauczycieli..., to nie wielu ludzi potrafi dotrzeć do tych informacji. Każda
propozycja, jak to usprawnić, jest więc mile widziana.
6. Przedstawiciele Zarządu RPB uczestniczyli w spotkaniu z premierem RP Jarosławem
Kaczyńskim, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2006 r. w Ambasadzie RP. Prezes RPB K.
Bystram wygłosił w imieniu Rady przemówienie.
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7. Na obchodach Kanadyjsko-Polskich w Maldegem upamiętniających poległych kanadyjskich i
polskich żołnierzy, które odbyły się w dniu 10 września, z ramienia RPB byli obecni Krzysztof
Bystram, Isabelle Czetwertyńska i Wacław Styranka, podczas których złożyli kwiaty na
kanadyjskim cmentarzu wojskowym w Adegem.
8. W dniach 27-29.10.2006r. odbędzie się w Wilnie EUWP. Belgię będzie reprezentować Prezes
RPB K. Bystram.
9. Zarząd RPB gościł dr psychologii Krystynę Balawajder, która zajmuje się projektem
przedstawionym na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, pt. „Tożsamość Polonii Belgijskiej”.
Celem projektu jest m.in. ustalenie, kim jesteśmy i jakie są oczekiwania Polonii wobec RPB i
innych organizacji, co dla RPB może być wskaźnikiem do dalszego działania i wytyczną do
zaktywizowania ludzi do udziału w pracy społecznej. K. Balawajder opracowała ankietę, która
jest sukcesywnie rozsyłana / rozdawana . Wszystkich członków Rady prosimy o jak najszersze
rozprowadzanie i wypełnianie tej ankiety oraz odsyłanie jej na załączone adresy.
10. RPB włączy się do organizacji tradycyjnego Balu Polskiego. W tym celu zawiązał się komitet
organizacyjny balu, który będzie czynił starania o pozyskanie środków finansowych. Planowana
data balu to 20.01.2008 r.
Ponadto, utrzymujemy robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP.
Prosimy też zaglądać na stronę internetową: www.polonia.be.
Łączymy serdeczne pozdrowienia,

Zarząd RPB
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