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              Bruksela, styczeń 2008 r. 

 

 

KOMUNIKAT N°30 

 

Drodzy Państwo, 

 
W niniejszym Komunikacie informujemy Was o pracach Zarządu Rady Polonii Belgijskiej w okresie od 1 

stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. 

 

1. W ramach „otwierania się” RPB na nowe organizacje polonijne i działaczy polonijnych, w poczet 

członków Rady, w wyniku głosowania na Walnym Zgromadzeniu RPB w dniu 22 kwietnia 2007 r. 

przyjęto pana Alaxandre Kozłowskiego reprezentującego „Instytut Badań Polonijnych Centre Les 

Polonais du Centre et leurs amis”, panią Jolantę Ruts-Ratajczak reprezentującą Chór „Antwerpia” i 

panią Izabelę Fijałkowską-Petelską reprezentującą miesięcznik „Gazetka”  

 

2. Są kontynuowane prace Komisji Społecznej. Między innymi, p. Isabelle Czetwertyńska 

pozyskała pomoc Konsulatu Generalnego RP w Brukseli przy wyrabianiu polskich dokumentów 

tożsamości tym Polakom, którzy je  utracili w trakcie swojego pobytu w Belgii (kradzież, 

zagubienie). Są to często bezdomni, z którymi I. Czetwertyńska spotyka się w ośrodku „La 

Fontaine” w Brukseli. Osoby te  nie mają środków finansowych, nie potrafią lub nie chcą sami 

udać się do Konsulatu, aby sobie załatwić polski dokument tożsamości. Brak dokumentu 

tożsamości często uniemożliwia im korzystanie z wielu oficjalnych form pomocy medycznej i 

socjalnej czy powrót do kraju. W niektórych, indywidualnych przypadkach Konsulat pomaga w 

pokryciu kosztów wyrabiania dokumentów.  Stale dopływają nowi potrzebujący. Wywodzą się 

z grupy pracujących "na czarno", gdy coś się stanie, tracą pracę, mieszkanie, trafiają na bruk.   
 

3. Jest kontynuowane rozpowszechnianie i zbieranie ankiety „Tożsamość Polonii Belgijskiej”. 

 

4. Prezes K. Bystram znalazł informację o budżecie na dofinansowywanie organizacji polonijnych 

na świecie. W związku z tym poruszył temat trybu opiniowania projektów organizacji 

polonijnych przez Komisję Senatu ds. Polonii i Polaków za granicą. Jego zdaniem takie opinie 

powinna wydawać EUWP po konsultacji z organizacjami polonijnymi w danym kraju, a nie 

konsulaty. 
 

5. W dniu 22 kwietnia 2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie RPB. Prezes RPB K. Bystram zdał 

Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Zarządu  i Rady za okres od 12.06.2006 do 22.04 

2007 r. oraz zaproponował ramowy program pracy na rok sprawozdawczy 2007-2008.  

 

6. Oprócz spraw „tradycyjnych” dotyczących reprezentowania polonii belgijskiej wobec władz polskich i 

belgijskich (jak np. udział w uroczystościach na cmentarzach w Maldegem i Lommel, spotkania z 

politykami: m.in. premierem RP Jarosławem Kaczyńskim, Jean-Luc Dehaene, Paulem Wille, Hermanem 

De Croo oraz Charles Piqué, udział w spotkaniach oficjalnych i roboczych z przedstawicielami placówek 

konsularnych RP), utrzymywania kontaktów z organizacjami polonijnymi w Belgii i innych krajach, 

pomocy rodakom w bardzo trudnych sytuacjach, obrony dobrego imienia Polski i Polaków, Zarząd chce 

się skoncentrować na realizacji celów statutowych w nowej sytuacji politycznej, tj.  po wejściu Polski do 

UE, zaktywizować istniejące kontakty i nawiązywać nowe z organizacjami w terenie, kontynuować 



                      CONSEIL                                                                                              RAAD 
DE LA COMMUNAUTÉ POLONAISE                      VAN DE POOLSE GEMEENSCHAP 
             DE BELGIQUE asbl                                                                           VAN BELGIË vzw 
 

 RADA POLONII BELGIJSKIEJ 
 

________________________________________________________________________ 
Rue Baron de Castro 46  Baron de Castro straat 46 
B-1040 BRUXELLES FORTIS 001-1421535-76 B-1040 BRUSSEL 

wysiłki w zakresie współpracy z organizacjami polonijnymi w Belgii oraz kontynuować szukanie 

rozwiązań dla trwałych źródeł finansowania działalności Rady poprzez adekwatną do stosowanych 

przepisów reorganizację Rady. Na Walnym Zgromadzeniu powołano Komisję ds. Reorganizacji 

RPB: pp. J. Ptaszyński na Flandrię i Brukselę, P. Kaczmarek na Walonię.  
 

7. Członkowie RPB uczestniczyli w obchodach Konstytucji 3-Maja w 2007 r. zorganizowanych 

wspólnie przez RPB, Zjednoczenie Polskie i Konsulat Generalny RP w Brukseli, które odbyły 

się w Brukseli 6.05.2007 r. 

 

8. W dniu 25.10.2007 r. J. Ptaszyński, jako reprezentant Zarządu RPB, spotkał się z 

przedstawicielami flamandzkich organizacji SOCJUS i FOV, które prowadzą działalność na 

rzecz rozwoju ludności: Socjus zajmuje się szkoleniem członków organizacji społecznych a 

FOV reprezentuje i broni interesów organizacji członkowskich. 

 

9. K. Bystram spotkał się z p. Lesławem Pietraszem - założycielem brukselskiego radia „Róża”. 

Gorąco popierając jego inicjatywę, zapewnił o pełnym poparciu RPB. 

 

10. Celem wartościowego zagospodarowania czasu dzieciom i młodzieży z najnowszej emigracji, 

K. Bystram zaproponował, by reaktywować drużynę/y harcerską/ie, tam gdzie są młodzi 

Polacy: w Brukseli, Antwerpii, Limburgii, Liegè... Aby zebrać doświadczenia w tej sprawie, K. 

Bystram spotkał się z Piotrem Ładomirskim, oraz, w czasie Zjazdu Polonii i Polaków z 

zagranicy, rozmawiał z drh Franciszką Konieczną z Kongresu Polonii Francuskiej oraz z drh 

Stanisławem Berkietą z Wielkiej Brytanii – oboje należący do władz harcerstwa na 

wychodźstwie – od których dostał pełne poparcie swojej inicjatywy. 

  

11. RPB włączyła się do akcji pomocy na rzecz p. Szymona Szałandy. Dr J. Stelmaszyk 

zorganizował zbiórkę pieniędzy na zapłacenie protez dla p. Szymona. Pan Szałandy wrócił do 

Polski. 

 

12. RPB otrzymała zaproszenie Komitetów Regionów na seminarium "Solidarność a konkurencja: 

regiony europejskie wobec wyznań jakie niesie ze sobą globalizacja" w dniu 20.11.2007 r. 

Gościem honorowym seminarium był Lech Wałęsa.  

 
 

Ponadto, utrzymujemy robocze kontakty z Ambasadą oraz Konsulatem Generalnym RP. 

 

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

 

Łączymy serdeczne pozdrowienia, 

 

 

Zarząd  RPB 


