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Przedmowa

Editorial

Dessin original réalisé par le talentueux duo d’auteurs liégeois de Bande dessinée Warnauts et Raives. Retrouvez leurs “partitions
pour quatre mains” dans leurs nombreux et beaux albums tels que Congo 40, Equatoriales, Intermezzo, Les lettres d’Outremer, Les Suites
vénitiennes ou encore Les Temps nouveaux... Liste non exhaustive !
Liège, tętniące życiem, wielokulturowe i dynamiczne miasto
Oryginalna praca Warnautsa i Raivesa, dwóch utalentowanych, pochodzących z Liège autorów komiksów. Ich „twórczość na cztery
ręce” mogą Państwo podziwiać w wielu pięknych albumach, jak chociażby w Congo 40, Equatoriales, Intermezzo, Les lettres d’Outremer,
Les Suites vénitiennes, czy Les Temps nouveaux...

Le Délégué et toute l’équipe de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012
Delegat i pracownicy Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie
życzą Państwu Szczęśliwego Nowego Roku 2012
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Przedmowa

Après un premier semestre ponctué par la réunion de commissions mixtes avec la Pologne, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie,
le second semestre s’est ouvert sur la présidence polonaise du
Conseil de l’Union européenne. De nombreuses activités mobilisèrent l’équipe de la Délégation à Varsovie pour accueillir Ministre
et experts venus représenter Wallonie-Bruxelles lors des réunions
organisées par les partenaires polonais dans les
domaines tels que la culture, l’agriculture ou l’éducation. Parmi les visites à épingler, nous relèverons
celle de Madame la Ministre Simonet à la réunion
informelle des Ministres de l’Education à Gdańsk.
Après une célébration marquante de notre Fête
du 27 septembre au Palais primatial de Varsovie,
dans le domaine de la culture, nous mentionnerons
entre autres la soirée « Tintin » organisée par notre
Ambassadeur en collaboration avec la Délégation
dans les salons de la résidence de l’Ambassadeur,
au Palais Mniszchów.
La rétrospective consacrée à Jacques Lizène au
BWA de Katowice fut un autre point fort de notre
présence culturelle. Ces manifestations furent
complétées par des colloques sur la littérature
belge de langue française avec la participation de
nos lecteurs à Cracovie et Poznań. A Cracovie encore, une présentation des dix meilleurs courts métrages belges d’animation
sélectionnés par Raoul Servais, en partenariat avec notre collègue flamand.
Notre accréditation dans les pays baltes nous amena à nous
rendre par trois fois à Riga – pour la signature d’un mémorandum
avec l’OIF, l’arrivée de notre nouvel Ambassadeur, Frank Arnauts,
et le concert mémorable du « Ricercar Consort » à la clôture du
festival Bach… et deux fois en Lituanie – à l’occasion du 20ème
anniversaire du renouvellement des relations diplomatiques entre
la Belgique et la Lituanie, et pour une mission destinée à assurer
la mise en œuvre de notre nouveau programme de travail, à
l’occasion d’une mission du FOREM.
Les élections polonaises du 12 octobre nous amenèrent quant à
elles à rencontrer nos partenaires dans les voïvodies de Łódź, de
Małopolska et de Silésie, où nous les avons encouragés à coopérer entre autres avec les pôles de compétitivité wallons.
Ces six mois seront passés avec la rapidité de l’éclair et nous
amènent dans la dernière ligne droite de mon mandat qui devrait
prendre fin après l’Euro 2012… mais mon départ sera précédé
au mois de mars par celui de mon collègue de l’AWEX, Maxime
Woitrin, qui au cours de près de cinq ans aura fourni un travail
appréciable et apprécié.
L’Année 2012 verra encore les célébrations du 10ème anniversaire
de la Délégation à Varsovie pour lesquelles nous espérons vous
réserver quelques agréables surprises. Mais auparavant, qu’il me
soit permis au nom de la petite équipe de la Délégation de vous
souhaiter une excellente année nouvelle, pleine de bonheur, de
santé et de prospérité.

Po pierwszym półroczu 2011 r., które wypełniły spotkania komisji mieszanych z Polską, Estonią, Łotwą i Litwą, druga połowa
roku ukierunkowana była na prezydencję Polski w Radzie Unii
Europejskiej. Liczne wydarzenia mobilizowały ekipę Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie, która gościła Ministra
oraz ekspertów reprezentujących Walonię-Brukselę na spotkaniach organizowanych przez polskich partnerów
w dziedzinie kultury, rolnictwa czy edukacji. Wśród
najważniejszych wizyt odnotowaliśmy udział Minister Marie-Dominique Simonet w nieformalnym
spotkaniu Ministrów Edukacji w Gdańsku.
Obok bardzo udanego przyjęcia, wydanego z okazji
naszego Święta 27 września w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, wśród wydarzeń kulturalnych
wymienię Wieczór Tintina zorganizowany przez
naszego Ambasadora przy współpracy z Przedstawicielstwem Walonia-Bruksela w okazałych salonach rezydencji Ambasadora w Pałacu Mniszchów.
Retrospektywa dzieł Jacques’a Lizène’a w Galerii
BWA w Katowicach stanowiła kolejny mocny akcent naszej obecności w życiu kulturalnym kraju.
Wydarzeniom kulturalnym towarzyszyły konferencje poświęcone francuskojęzycznej literaturze belgijskiej, w których uczestniczyli nasi lektorzy z Krakowa i Poznania. W Krakowie, we współpracy z naszym flamandzkim kolegą
zorganizowaliśmy również pokaz 10 najlepszych krótkometrażowych filmów animowanych wybranych przez Raoula Servais.
W ramach akredytacji na państwa bałtyckie w drugiej połowie
2011 roku odwiedziłem 3 razy Rygę (w związku z podpisaniem
memorandum z Międzynarodową Organizacją Frankofonii, objęciem funkcji przez nowego Ambasadora Belgii, Franka Arnautsa
oraz niezapomnianym koncertem « Ricercar Consort » na zakończenie Festiwalu J. S. Bacha), Litwę dwa razy (przy okazji 20.
rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych przez Belgię
i Litwę oraz misji mającej na celu wprowadzenie w życie Programu Wykonawczego podczas pobytu przedstawicieli FOREM).
Po wyborach parlamentarnych w Polsce, które odbyły się 12 października, spotkałem się z władzami Województw Łódzkiego,
Małopolskiego i Śląskiego, które zachęcałem do rozwijania współpracy m.in. z walońskimi centrami doskonałości.
Pierwsze półrocze nowego roku pewnie minie w mgnieniu oka
i tak oto dotrę do końca mojej kadencji, co nastąpi po Euro
2012… Jednak wcześniej Polskę opuści mój kolega z AWEX-u,
Maxime Woitrin, który w ciągu pięciu lat wykonał godną uwagi
i docenianą pracę.
W 2012 roku będziemy świętowali dziesięciolecie Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie. Mam nadzieję, że z tej
okazji uda nam się zaskoczyć Państwa kilkoma miłymi niespodziankami. Zanim będziemy mogli je wspólnie przeżyć, pragnę
w imieniu małego zespołu Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela
w Warszawie życzyć Państwu przepełnionego szczęściem, upływającego w dobrym zdrowiu i przynoszącego wszelką pomyślność, wspaniałego Nowego Roku 2012!

Edito
Zénon Kowal

Délégué Wallonie-Bruxelles à Varsovie

Photos couverture : © WBT

© Piotr Pudełko et Marcin Stieber

Liège, ville ardente, multiculturelle et dynamique

Editorial

Zénon Kowal

Delegat Walonii-Brukseli w Warszawie
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Activités

Wydarzenia

W piątek 16 września w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Rydze zostało podpisane 2. Memorandum MiędzynaroLa cérémonie de signature du 2 Mémorandum de l’OIF
dowej Organizacji Frankofonii (OIF) z Łotwą. Porozumienie
(Organisation internationale de la Francophonie) avec la Letumożliwia naukę j. francuskiego
tonie a eu lieu le vendredi 16 sepwielu łotewskim urzędnikom odtembre au Ministère des Affaires
powiedzialnym za współpracę euétrangères à Riga. Cet accord perropejską.
mettra à de nombreux fonctionJego sygnatariuszami są Minister
naires lettons destinés à œuvrer
Girts Valdis Kristovskis, Ambasador
dans le cadre des instances euroFrancji, Chantal Poiret i Delegat
péennes, d’apprendre le français.
Walonii-Brukseli, Zénon Kowal.
Le Ministre Girts Valdis Kristovskis a
Ceremonia odbyła się w obeccosigné le document avec l’Ambasności Ambasadora Szwajcarii oraz
sadeur de France, Chantal Poiret
przedstawiciela Międzynarodowej
et le Délégué Wallonie-Bruxelles,
Organizacji Frankofonii, Stéphane’a
© Ministère des Affaires étrangères de Lettonie
Zénon Kowal, en présence de
Lopeza.
l’Ambassadeur de Suisse et du représentant de l’OIF, Stéphane Lopez.

© Andrzej Lek

Le 27 septembre, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
a été célébrée au Palais primatial à Varsovie. C’était un événement particulier car il a eu lieu dans le cadre de la Présidence
polonaise de l’Union européenne.
La salle était comble. De nombreux diplomates et partenaires
polonais et belges participèrent à la réception qui fut rehaus-

Madame Jolanta Chełmińska, Voïvode de Łódź

sée par la présence de plusieurs Ambassadeurs et représentants des autorités polonaises. Comme l’année passée,
l’Atelier 340 a aidé la Délégation à obtenir le parrainage de
Chimay, ce qui fût particulièrement apprécié par les invités et
contribua à la convivialité de l’événement.

© DWB

S. E. le Nonce apostolique Mgr Migliore

Święto Federacji Walonia-Bruksela uroczyście obchodziliśmy
27 września w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Był to
wyjątkowy wieczór, tym bardziej, że przypadł podczas prezydencji polskiej w Unii Europejskiej.
Sala Kolumnowa była wypełniona po brzegi. Przyjęcie zaszczycili swoją obecnością liczni ambasadorzy i przedstawiciele polskich władz,
dyplomaci oraz
partnerzy polscy
i belgijscy.
Podobnie
jak
w
ubiegłym
roku, Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela
uzyskało, dzięki
pomocy Atelier
340,
patronat
browaru Chimay,
co szczególnie docenili nasi goście, a samo przyjęcie nabrało
bardziej « swojskiego » klimatu.

Wizyta Minister
Marie-Dominique Simonet w Gdańsku

Le 10 octobre, le Délégué a accueilli à Gdańsk la Ministre
Delegat powitał 10 października w Gdańsku Minister MarieMarie-Dominique Simonet, accompagnée de M. Michel We-Dominique Simonet oraz towarzyszących jej eksperta Miber (expert) et d’E. Gilliard (directeur
chela Webera i Etienne’a Gilliard,
– MFWB), venus pour une conférence
dyrektora w Ministerstwie Fedeinformelle des Ministres UE chargés
racji Walonia-Bruksela. Delegacja
de l’enseignement fondamental.
przybyła na nieformalne spotkaLes deux thèmes abordés lors de la
nie ministrów edukacji krajów
conférence ont été :
członkowskich Unii Europejskiej.
- « les compétences linguistiques dans
Podczas konferencji ministrowie
la perspective de l’enseignement contipodjęli tematy:
nué et de l’employabilité »,
- kompetencji językowych w per- « la diversité des systèmes éducatifs
spektywie nauczania ciągłego
Les Ministres Hall et Simonet
conduisant à de meilleurs résultats dans
i możliwości znalezienia zatrudl’acquisition des connaissances, des qualifications et des comnienia odpowiadającego wykształceniu,
pétences ».
- różnorodności systemów edukacyjnych, umożliwiającej
La présence de la Ministre Siuzyskanie lepszych wyników w zdobywaniu wiedzy,
monet fut fort appréciée par la
nabywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności.
présidence polonaise, dans la
Obecność pani Minister Simonet na konferencji w Gdańsku
mesure où la Ministre Hall s’était
podczas prezydencji polskiej spotkała się z dużym uznaniem,
déplacée en Belgique pendant la
tym bardziej, że Minister Katarzyna Hall przebywała z oficjalnôtre…
ną wizytą w Belgii w okresie, kiedy to Belgia przewodniczyła
Outre ses nombreux contacts, la
w Radzie Unii Europejskiej.
Ministre Simonet a notamment
Podczas konferencji Minister Simonet odbyła liczne spotkania,
évoqué dans son intervention le
zaś w swoim wystąpieniu podjęła tematy « Programu Rodziprogramme LCO et le réseau
my Język i Kultura » w szkołach Federacji Walonia-Bruksela,
des classes francophones de
Projektu Klas Frankofońskich na Śląsku oraz naszego lektora,
Silésie avec notre « lectorat itiprzydzielonego do tego projektu.
nérant ».
© DWB

Święto Federacji
Walonia-Bruksela w Warszawie

Fête de la Fédération
Wallonie-Bruxelles à Varsovie

© DWB
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Visite de la Ministre
Marie-Dominique Simonet à Gdańsk

Podpisanie Memorandum z Łotwą

ème

Wydarzenia

© DWB

Signature du Mémorandum OIF
en Lettonie

Activités

activités

Candidature de la ville de Liège
à l’organisation
de l’Exposition internationale de 2017

Le 10 juin, le Premier ministre Yves Leterme a déposé au
Bureau international des Expositions (BIE) la candidature officielle de la ville de Liège à l’organisation de l’Exposition internationale de 2017. C’est la première fois, depuis 1958, que
la Belgique se porte candidate à l’accueil d’une manifestation
de ce genre.
Le dossier bénéficie de l’appui de toutes les autorités du pays,
fédérales comme régionales. Des démarches auprès des autorités polonaises ont été effectuées par notre Ambassadeur
et la Délégation.
Un des critères retenus par le BIE, dont chacun des 157 pays
membres dispose d’une voix lors du vote, est le niveau de
mobilisation de la population vis-à-vis d’une candidature.
A cette fin, les responsables de Liège 2017 ont créé un site
dont vous trouverez le lien ci-après, qui permet à tout un chacun de signer en faveur de cette candidature.
Adresse du site :
http://www.liege-expo2017.com/fr/je-signe-pour-.html

Kandydatura Liège na organizatora
Wystawy Międzynarodowej EXPO
w 2017 r.

Premier Yves Leterme złożył
10 czerwca 2011 r. w Międzynarodowym Biurze Wystaw
oficjalną kandydaturę miasta
Liège na organizatora Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2017 roku. Po raz pierwszy od
1958 roku Belgia kandyduje do organizacji wydarzenia takiego
formatu. Projekt otrzymał poparcie wszystkich władz kraju,
zarówno federalnych, jak i regionalnych.
W kontaktach z polskimi władzami Ambasador Belgii i Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela podjęli odpowiednie działania
promujące kandydaturę Liège.
Oprócz wyników głosowania 157 państw, z których każde
odda jeden głos, ważnym kryterium, jakim Międzynarodowe
Biuro Wystaw będzie się kierowało przy wyborze, jest poziom poparcia miasta kandydującego przez obywateli. W tym
właśnie celu osoby odpowiedzialne za projekt „Liège 2017”
stworzyły stronę internetową, gdzie można udzielić poparcia
kandydaturze miasta Liège.
Jej adres: www.liege-expo2017.com/fr/je-signe-pour-.html
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Visites officielles

Wizyty oficjalne
Misja we Wrocławiu

Mission à Wrocław

Visites officielles
pour le premier trimestre 2012. Le Recteur Banyś se montra
fort intéressé par ce projet.
Après la réunion, le Délégué se déplaça vers l’Alliance Française pour rencontrer Mme Sandrine Kosnicki, la nouvelle
présidente et Mme Renata Klimek-Kowalska, directrice pédagogique.
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La professeure Chantal Mouffe, lors d’une des tables rondes du congrès

© DWB

© DWB

Od 9 do 11 września Delegat uczestniczył w Europejskim
Du 9 au 11 septembre, le Délégué s’est rendu à Wrocław
Kongresie Kultury we Wrocławiu, który został zorganizowany
pour assister au Congrès européen de la Culture, organisé
w ramach Predans le cadre de la Présidence polonaise de
zydencji Polski
l’UE.
w Radzie Unii
Lors de sa mission, il a rencontré Mme
Europejskiej.
Anne-Françoise Drion, chef de pupitre
Spotkał się rów« Pologne » à WBI, venue à cette occasion
nież z Anneà Wrocław, et Mme Anna Pacześniak de
-Françoise Drion
l’Université de Wrocław. Il a été également
odpowiedzialną
reçu par le prorecteur de l’Université de
za współpracę
Wrocław, M. Adam Jezierski, en compagnie
Le prorecteur Adam Jezierski en compagnie de Mmes Drion et Pacześniak
z Polską w WBI,
de Mmes Pacześniak et Drion.
która również
przyjechała do Wrocławia na kongres, oraz z dr Anną Pacześniak
Missions à Katowice
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Delegat w towarzystwie Anne-Françoise Drion i Anny Pacześniak został również przyjęty
Le 23 septembre, le Délégué a rencontré le Vice-Maréchal de
przez profesora Adama Jezierskiego, Prorektora Uniwersytetu
la Voïvodie de Silésie, M. Jerzy Gorzelik, compétent pour les
Wrocławskiego.
relations internationales.
Il s’agissait d’une
Misje w Katowicach
première ren23 września Delegat spotkał się z Jerzym Gorzelikiem, Wicontre protococemarszałkiem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za
laire. Le Déléwspółpracę międzynarodową. Podczas pierwszej wizyty progué félicita son
tokolarnej u Wicemarszałka Gorzelika Delegat pogratulował
interlocuteur
mu objęcia stanowiska i podjął temat aktualnego Programu
pour sa nomiAvec le Vice-Maréchal Gorzelik
Wykonawczego, w którym Śląsk jest ważnym dla nas partnation au poste
nerem. Zachęcał wicemarszałka do włączenia Województwa
du vice-maréchal. Il parla également du nouveau programme
Śląskiego do projektu « Innovation Broker », który jest otwarty
de travail, rappela les projets de coopération où la Silésie est
dla wszystkich regionów partnerskich. Omówił również Plan
un partenaire important et invita le maréchal à participer à
Marshalla i jego centra doskonałości, a także zasugerował,
la réalisation du projet « Innovation Broker » qui est ouvert
żeby w kontaktach z nimi korzystać z pomocy przedstawià tous ceux qui le souhaitent. Il présenta également le Plan
cielstw polskich województw w Brukseli.
Marshall avec ses pôles de compétitivité et encouragea son inPodczas kolejnego pobytu w Katowicach, 12 grudnia, Delegat
terlocuteur à bien exploiter auprès des Pôles WB les bureaux
spotkał się z Wiesławem Banysiem, Rektorem Uniwersytetu
représentant les voïvodies polonaises à Bruxelles.
Śląskiego i Przewodniczącym Konferencji Rektorów UniwerLors d’une nouvelle mission, le 12 décembre, le Délégué a
sytetów Polskich. Delegat zainteresował rektora otwartym
rencontré M. Wiesław Banyś, Recteur de l’Université de Siléprojektem « Innovation Broker », który będzie realizowany
sie et Président de la Conférence des Recteurs polonais. Le
w pierwszym kwartale 2012 r.
sujet principal de la rencontre fut le projet « Innovation BroNastępnie Delegat rozmawiał w Alliance Française w Katoker » du programme de travail dont la réalisation est prévue

Visites

wicach z Sandrine Kosnicki, nową dyrektor tej placówki oraz
Renatą Klimek-Kowalską, dyrektorem ds. dydaktyki.

Misje w Wilnie i Rydze
Podczas spotkania z Dariusem Simaitisem, odpowiedzialnym
za współpracę z Belgią w litewskim MSZ, 14 października
Delegat podjął temat wdrożenia projektów współpracy dwu-

Le 14 octobre le Délégué a rencontré M. Darius Simaitis, chef
de pupitre « Belgique » au Ministère des Affaires étrangères
de Lituanie pour parler des projets de coopération bilatérale
et de leur mise en œuvre. En soirée, il a assisté au concert
organisé par l’Ambassadeur Christian Verdonck à l’occasion du
20ème anniversaire du renouvellement des relations diplomatiques entre la Belgique et la Lituanie.
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Missions à Vilnius et à Riga

Wizyty oficjalne

Vilnius - concert d’Yossif Ivanov et Guoda Gedvilaite

stronnej. Wieczorem uczestniczył w koncercie zorganizowanym przez Ambasadora Christiana Verdoncka z okazji 20.
© Ambassade de Belgique à Riga
rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych między
Belgią i Litwą.
L’équipe de l’Ambassade à Riga
Następnie na zaproszenie nowego Ambasadora Belgii w Rydze, Franka Arnautsa, i po złożeniu przez niego listów uwieLe Délégué s’est ensuite rendu à Riga (Lettonie) du 17 au 19
rzytelniających, Delegat przebywał od 17 do 19 października
octobre, à l’invitation du nouvel Ambassadeur de Belgique, M.
na Łotwie.
Frank Arnauts, après la remise de ses lettres de créance.
W MSZ w rozmowie z Indulisem
Au Ministère des Affaires étrangères, il a renAbelisem, dyrektorem departacontré M. Indulis Abelis, directeur « Europe »
mentu « Europa » oraz Aiją Balcare,
et la nouvelle chef de pupitre « Belgique » Aija
która niedawno objęła stanowisko
Balcare pour aborder l’activation des projets
szefa działu « Belgia », podjął temat
communs.
usprawnienia realizacji wspólnych
Lors d’une nouvelle mission en Lettonie, le 6
projektów.
décembre, le Délégué a participé, en présence
Podczas kolejnej misji, 6 grudnia w łode l’Ambassadeur, à la réunion du groupe de
tewskim MSZ, Delegat wraz z Amtravail letton pour la mise en œuvre du pro- © Ambassade de Belgique à Riga
basadorem Belgii wziął udział w zegramme de travail avec Wallonie-Bruxelles,
organisée dans les locaux du Ministère des Af- Philippe Pierlot, fondateur du Ricercar Consort, avec braniu grupy roboczej, która pod
l’Ambassadeur Arnauts et le Délégué
przewodnictwem Indulisa Abelisa
faires étrangères sous la direction de M. Indulis
dyskutowała nad realizacją Programu
Abelis. Le soir, il a assisté au concert de RicarWykonawczego z Walonią-Brukselą. Wieczorem, na zakońcar Consort à l’occasion de la clôture du 11ème « International
czenie 11. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej
Bach Chamber Music Festival » à Riga.
im. J. S. Bacha, uczestniczył w koncercie Ricercar Consort
Le 14 décembre, le Délégué est retourné à Vilnius pour partiw Rydze.
ciper en présence de l’Ambassadeur à une réunion du groupe
14 grudnia Delegat ponownie przyjechał do Wilna, żeby wraz
interministériel chargé de la mise en œuvre du nouveau proz Ambasadorem Belgii uczestniczyć w spotkaniu międzyminigramme de travail. Trois experts du FOREM en mission à
sterialnej grupy roboczej, powołanej do koordynacji Programu
Vilnius ont également été conviés à cette réunion avec leurs
Wykonawczego. Przebywający z misją na Litwie trzej eksperci
partenaires lituaniens.
z FOREM również zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu
z litewskimi partnerami.

Officielles

Mission à Łódź

Le 24 octobre le Délégué s’est rendu à Łódź à l’invitation de la
Voïvode, Madame Jolanta Chełmińska. Le but de la rencontre
était de faire le point sur la coopération de Wallonie-Bruxelles
et la région de Łódź.

Wizyta w Łodzi

Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej
Delegat przyjechał do Łodzi 24 października, aby omówić

Visites officielles

Wizyty oficjalne

© DWB

© DWB

La Voïvode a souligné la qualité et l’efficacité de la collaboration avec Wallonie-Bruxelles.
Parmi les points abordés par le Délégué figuraient la visite pro-

Au château d’Oporów

chaine d’un représentant de la COCOF et le projet « Innovation Broker » auquel il invita la Voïvodie à participer.
Après la réunion, les services de la Voïvode organisèrent une
visite au studio SE-MA-FOR (atelier d’animation, lauréat de
deux « oscars ») ainsi qu’une visite au château d’Oporów.

Mission à Cracovie
Le 21 novembre, le Délégué a rencontré M. Jacek Purchla,
directeur du Centre international de Culture et ses collaboratrices pour préparer l’exposition des photographies de
René Magritte prévue pour avril 2012 ainsi que les activités
d’accompagnement (conférences sur l’exposition elle-même,
sur les photographies de Magritte, sur la Belgique, sur le surréalisme belge et d’Europe centrale, sur le système fédéral
belge, sur la littérature et le surréalisme, projections de films).
Ensuite, le Délégué s’est rendu à l’Université Jagellonne de
Cracovie, au département de
philologie romane, pour tenir
une réunion avec Mme Regina
Bochenek, directrice, en présence de notre lectrice, Melle
Marie Dehout.
Mme Bochenek souligna l’excellent travail presté par notre lectrice et notamment sa participation très réussie au colloque sur
la pensée orientale.
En fin de journée, le Délégué a
rencontré le Vice-Voïvode, M. Andrzej Harężlak, afin d’évoquer notamment la coopération de Cracovie et de Małopolska
avec la province de Liège (Charte signée en 2005).
Le Délégué présenta brièvement le programme de travail
avec la Pologne (avec le projet « Innovation Broker »), le Plan
Marshall ainsi que le Plan Marshall 2 avec des 6 pôles de compétitivité. Il n’oublia pas non plus de rappeler la candidature de
Liège pour l’exposition internationale de 2017. Le lendemain,
il rencontra M. Kazimierz Murzyn, directeur du Life Science
Cluster Kraków, partenaire de BIOWIN.
© DWB
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współpracę Walonii-Brukseli z Województwem Łódzkim.
Wojewoda podkreśliła, że ceni jakość i skuteczność kontaktów
z Walonią-Brukselą. Delegat zaś podjął temat przygotowania wizyty przedstawiciela Wspólnotowej Komisji Francuskiej
Regionu Stołecznego Brukseli w Łodzi oraz włączenia Województwa Łódzkiego do projektu « Innovation Broker ».
Następnie, wraz ze współpracownikami Wojewody Delegat
zwiedził Studio SE-MA-FOR (laureata 2 Oskarów) oraz Zamek w Oporowie.

Misja w Krakowie
Delegat spotkał się 21 listopada z profesorem Jackiem Purchlą,
dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury, oraz jego
współpracownikami, aby omówić przygotowania wystawy
fotografii René Magritte’a, która jest planowana na kwiecień
2012 r. Wystawie towarzyszyły będą liczne atrakcje: wykłady
poświęcone wystawie, fotografiom Magritte’a, Belgii, literaturze i surrealizmowi w Belgii i Europie Środkowej, projekcje
filmów oraz prezentacja belgijskiego systemu federalnego.
Następnie Delegat udał się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie
spotkał się z Reginą Bochenek, dyrektorem Instytutu Filologii
Romańskiej, oraz naszą lektorką Marie Dehout.
Dyrektor zaznaczyła, że
nasza lektorka wykonuje
doskonale swoje obowiązki
i że jej udział w konferencji
poświęconej myśli wschodu
był bardzo udany.
Po południu w rozmowie
z Wicewojewodą Małopolskim Andrzejem Harężlakiem Delegat podjął temat
współpracy Krakowa i Małopolski z Prowincją Liège (porozumienie z 2005 r.).
Przedstawił pokrótce Program Wykonawczy realizowany
z Polską (w tym projekt « Innovation Broker »), Plan Marshalla i 2. Plan Marshalla oraz ich 6 centrów doskonałości.
Wspomniał o kandydaturze Liège na organizatora wystawy
międzynarodowej w 2017 r. Nazajutrz spotkał się z Kazimierzem Murzynem, dyrektorem Klastera « LifeScience Kraków », partnera BIOWIN.

Missions d’experts

Misje eksperckie

Affaires sociales (COCOF)

Sprawy społeczne (COCOF)

Du 13 au 19 novembre, M. Sébastien Noël, représentant de
la Commission communautaire française (COCOF) de la Région de Bruxelles-Capitale s’est rendu en Pologne afin de rencontrer les partenaires dans le domaine des affaires sociales.
Le 14 novembre, accompagné du Délégué, il a rencontré les
représentants du Service du Soutien et de l’Intégration, des
Départements de la Politique sociale et de la Gestion des
Fonds européens à l’Office de la Voïvodie de Łódź. La réunion
avait pour but l’échange d’expériences dans le cadre du projet
« Le perfectionnement et la promotion des capacités sociales
des personnes handicapées ». Ils ont également visité l’Association amicale des Handicapés.
Le lendemain à Poznań, M. Noël rencontra les représentants
du Département de la Politique sociale à l’Office de la Voïvodie de Grande Pologne. Le mercredi, à Szamotuły, M. Noël
dialoga avec les représentants du Centre pédagogique et tutélaire et le directeur du Centre régional d’Aide aux Familles.
Le jeudi 17 novembre, à Olsztyn,
© Office de la Voïvodie de Warmie et Mazurie
M. Noël participa
en compagnie du
Délégué à une réunion portant sur
« les actions contre
la marginalisation et
l’exclusion sociale –
coopération, échange d’informations, popularisation des solutions », organisée par le Département de la Politique sociale
de l’Office de la Voïvodie de Warmie et Mazurie. A cette occasion, ils visitèrent le Centre d’Hébergement et de Réhabilitation de l’Association polonaise des Aveugles (APA).

Od 13 do 19 listopada Sébastien Noël ze Wspólnotowej
Komisji Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli spotkał się
w Polsce z partnerami współpracy, której zakres określa rozdział « Sprawy społeczne » aktualnego Programu Wykonawczego.
W dniu 14 listopada Delegat i Sebastien Noël wymienili doświadczenia z przedstawicielami Oddziału Wsparcia i Integracji WSP, Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Zarządzania
Środkami Europejskimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
Dyskusja toczyła się wokół projektu « Doskonalenie i promowanie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych ».
Po południu odwiedzili Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Nazajutrz w Poznaniu Sebastien Noël dzielił się doświadczeniami z przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W środę wziął udział
w spotkaniu w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych w Szamotułach oraz rozmawiał z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o
działaniach służących wsparciu dziecka i rodziny.
Następnego dnia podczas spotkania w Olsztynie
w ramach projektu « Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu – współpraca,
wymiana informacji, upowszechnienie rozwiązań » Sebastien Noël omawiał formy współpracy
z przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu wziął udział Delegat. Sebastien Noël i Zénon Kowal
odwiedzili również Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie.

Visite d’experts polonais de Silésie
en Région wallonne
Du 5 au 7 décembre, six représentants de l’Office du Maréchal de la Voïvodie de Silésie et de l’Institut général des Mines à
Katowice se sont rendus en visite d’étude en Wallonie.
Cette mission s’est réalisée dans le cadre du projet « Gestion intégrée des friches industrielles – un outil de revitalisation
spatiale et socio-économique des régions de tradition industrielle » du Programme de travail.
Le premier jour de leur séjour à l’Aéropole, les experts silésiens ont découvert l’IGRETEC et la SPAQuE. Après une
présentation du renouveau urbain de Charleroi (Métro léger,
Phénix et Rive gauche), ils ont visité le Welcome office « Central & Eastern Europe ».
Le 6 décembre, ils ont assisté à la présentation du mécanisme
SAR-SRPE, des projets de la microzone Léonard-Giot et de
la Porte des Sports, de l’Ecopole et des sites SPAQuE. Dans
l’après-midi, les polonais ont visité AMS Nord et Cockerill
Sambre II.
Le lendemain, ils ont visité le Bois du Cazier et la plateforme
multimodale.

Wizyta ekspertów ze Śląska
w Regionie Walonii
Sześciu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przebywało od 5 do 7 grudnia z wizytą studyjną w Walonii.
Misja odbyła się w ramach projektu « Zintegrowane zarządzanie nieużytkami poprzemysłowymi – narzędzie odnowy przestrzennej i społeczno-gospodarczej regionów o tradycjach
przemysłowych ».
Pierwszego dnia, podczas pobytu w Parku Naukowym « Aéropole », śląscy eksperci zwiedzili Centrum Współpracy Gmin
w zakresie Zarządzania i Przygotowania Analiz Technicznych
i Ekonomicznych (IGRETEC) oraz zarządzającą nieużytkami
poprzemysłowymi w Walonii firmę SPAQuE. Zapoznali się
z tematem odnowy przestrzennej Charleroi (szybki tramwaj,
projekty « Phénix » i « Lewy brzeg ») oraz zwiedzili Welcome
office « Central & Eastern Europe ».
Eksperci ze Śląska uczestniczyli 6 grudnia w prezentacji mechanizmu SAR-SRPE i projektów mikrostrefy « Léonard-Giot »,
odwiedzili nowy kompleks sportowy « Porte des Sports »
w Charleroi, centrum « Ecopole » i przynależące do SPAQuE
lokalizacje. Po południu Polacy zwiedzili tereny AMS Nord
i Cockerill Sambre II, a nazajutrz kopalnię-muzeum « le Bois
du Cazier » i platformę multimodalną.
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Cie Besprosvany na Festiwalu
« Zawirowania » w Warszawie

Cie Besprosvany au Festival
« Zawirowania » à Varsovie
© Compagnie José Besprosvany
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Radoń et Auquier... A l’ordre du jour, la création d’un Centre
polonais de la BD à Łódź.
En soirée, le Délégué et M. Auquier furent invités au gala
de clôture du festival et à la remise des prix aux lauréats. Le
directeur du festival les invita à remettre des prix et à prendre
la parole. Leurs discours furent très appréciés du public. Ils
n’oublièrent pas de mentionner la présence à cette soirée de
M. Grzegorz Rosiński, sous les applaudissements du public.

Podczas Festiwalu Teatrów Tańca « Zawirowania » Compagnie
José Besprosvany zaprezentowała w sobotę 2 lipca spektakl
« Dobles » na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego. W czterech wariacjach i w czterech różnych tematach stanowiących
fragment jednej mozaiki, spektaklem « Dobles » zespół pytał o
relacje pomiędzy tańcem i śpiewem, ciałem i głosem.

Projet « City Stories »

Koncert « Blind Note »
podczas Brave Festival we Wrocławiu

Concert de « Blind Note »
au Brave Festival à Wrocław
Dans le cadre du Brave Festival, le 3 juillet, le groupe « Blind
Note » (Wallonie-Bruxelles) a donné un concert dans le noir
au Théâtre Polski à Wrocław.
Blind Note est une création qui s’articule autour de l’idée
d’une performance musicale entièrement jouée dans le noir,
tant pour les musiciens que pour le public. L’idée est née suite
à une campagne visant à offrir des solutions médicales aux
enfants africains nés aveugles.

Exposition « Voyage
dans la 9ème dimension, la BD
de Wallonie-Bruxelles » à Łódź
Dans le cadre du 22ème Festival international de la Bande dessinée de Łódź, Wallonie-Bruxelles a présenté une exposition
intitulée « Voyage dans la 9ème dimension, la BD de WallonieBruxelles ».
L’expo était accessible du 15 septembre au 10 octobre au
Centralne Muzeum Włókiennictwa à Łódź.
Le 30 septembre, le Délégué s’est déplacé à Łódź pour y accueillir M. Jean Auquier, directeur du Centre belge de la Bande
dessinée, invité au Festival international de la BD. Ils ont été
reçus par M. Adam Radoń, directeur du festival.
A cette occasion, le Délégué organisa un déjeuner de travail
avec les représentants des trois autorités locales : la Voïvode
de Łódź, Madame Jolanta Chełmińska, le Vice-Maréchal de
la Voïvodie de Łódź, compétent pour les fonds européens,
Monsieur Marcin Bugajski et le Vice-Président de la ville de
Łódź, Monsieur Krzysztof Piątkowski, en présence de MM.

la BD de Łódź
dedź
al Łó
de
BDtiv
Sto
des,laFes
al rie
©
Fesytiv
© Cit

Wystawa « Podróż w dziewiąty
wymiar - komiks
z Walonii-Brukseli » w Łodzi
W ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi Walonia-Bruksela zaprezentowała wystawę zatytułowaną
« Podróż w dziewiąty wymiar – komiks z Walonii-Brukseli ».
Wystawę można było obejrzeć od 15 września do 10 paź-

Soirée « Tintin » à Varsovie

dziernika w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Delegat powitał 30 września Jeana Auquier, Dyrektora Belgijskiego Centrum Komiksu (CBBD), który przybył na festiwal do
Łodzi. Przedstawiciele Walonii-Brukseli spotkali się z Adamem
Radoniem, dyrektorem festiwalu.
Z tej okazji Delegat wydał uroczysty obiad dla przedstawicieli
władz lokalnych. Swoją obecnością zaszczycili go Wojewoda
Łódzki, Jolanta Chełmińska, Wicemarszałek Województwa
Łódzkiego odpowiedzialny za fundusze europejskie, Marcin
Bugajski i Wiceprezydent Łodzi, Krzysztof Piątkowski, oraz
Adam Radoń i Jean Auquier. Tematem rozmów było otwarcie
Polskiego Centrum Komiksu w Łodzi.
Wieczorem Delegat i Jean Auquier uczestniczyli w gali fina-

. z o.o.
nt Polska Sp
dition Egmo
© Maison d’é

Dans le cadre du Festival des Théâtres de Danse « Zawirowania », la Compagnie José Besprosvany a présenté le spectacle « Dobles » le samedi 2 juillet sur la scène Kameralna du
Théâtre Polski à Varsovie.
« Dobles » explore et interroge le rapport entre la danse et
le chant, le corps et la voix, au travers de quatre variations,
quatre thèmes différents, réunis en une seule et même mosaïque.

Wallonie-Bruxelles International
a également soutenu la 7ème édition du projet « City Stories ». En
été, des auteurs de Bande dessinée de Wallonie-Bruxelles (Kas,
Julie Maroh, Max de Radiguès et
Sacha Goerg) ont travaillé avec
des auteurs polonais (Marek
Oleksicki, Adrian Madej, Tomasz Tomaszewski et Tomasz
Kołodziejczak) à la création d’une BD sur
la ville de Łódź. Cette BD fut présentée lors du Festival qui
s’est tenu du 30 septembre au 2 octobre à Łódź.
Le principe de l’Atelier « City Stories » est de réunir, chaque
année, des artistes polonais avec des créateurs de bandes dessinées d’un autre pays. Tout d’abord, leur tâche est d’explorer Łódź et de visiter des endroits touristiques, mais aussi de
faire connaissance avec des lieux de la vie quotidienne d’une
grande ville postindustrielle. Puis, individuellement ou en duos
internationaux, les artistes créent des bandes dessinées inspirées par leur séjour. Elles sont toujours présentées sous forme
d’un album bilingue et d’une exposition en plein air sur la rue
Piotrkowska – artère centrale de la ville de Łódź.

Podczas Brave Festival grupa « Blind Note » (Walonia-Bruksela) zagrała 3 lipca koncert w ciemnościach w Teatrze Polskim
we Wrocławiu.
Blind Note to projekt muzyczny specjalizujący się w koncertach na żywo, podczas których muzycy i publiczność są całkowicie pogrążeni w ciemnościach. Zespół wspiera kampanie na
rzecz poprawy warunków leczenia afrykańskich, niewidzących
i niedowidzących dzieci.

© DWB
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A l’occasion de la sortie du film « Les Aventures de Tintin : le secret de la Licorne »
de Steven Spielberg et de la publication
de l’intégrale des aventures de Tintin en
polonais par Egmont Polska, le 26 septembre, une soirée spéciale « Tintin »,
suivie d’une réception, a été organisée à
l’initiative de M. Raoul Delcorde, Ambassadeur de Belgique à Varsovie. La Délégation Wallonie-Bruxelles était un des
partenaires de cet événement.
Lors du briefing de presse organisé dans
la salle de conférence de l’Ambassade de Belgique, l’Ambassadeur de Belgique, le Délégué Wallonie-Bruxelles, M. Simon
Casterman (Casterman), M. Yves Fevrier (Moulinsart), M.
Tomasz Kołodziejczak (Egmont) et M. Grzegorz Rogowski
(Ubisoft) sont intervenus devant les représentants de la presse
polonaise.
Lors de la réception animée par des acteurs déguisés en Tintin
et autres personnages de cette BD, l’Ambassadeur de Belgique et le Délégué ont pris la parole.

łowej festiwalu oraz wręczyli nagrody laureatom konkursów
komiksowych. Zabierając głos, wspomnieli o obecnym na sali
Grzegorzu Rosińskim, co publiczność przyjęła oklaskami.

Projekt « City Stories »
Wallonie-Bruxelles International udzieliła wsparcia 7. edycji
projektu « City Stories ». W lecie czwórka autorów komiksu
z Walonii-Brukseli (Zbigniew Kasprzak, Julie Maroh, Max de
Radiguès i Sacha Goerg) współpracowała z polskimi twórcami
(Markiem Oleksickim, Adrianem Madejem, Tomaszem Tomaszewskim i Tomaszem Kołodziejczakiem) nad stworzeniem
wspólnego komiksu o Łodzi, który następnie został zaprezentowany podczas festiwalu.
« City Stories » to coroczne wspólne warsztaty artystów polskich i twórców komiksu z innego kraju. Ich zadaniem jest sięganie po bogactwo Łodzi, zwiedzanie miasta, poznanie miejsc,
w których toczy się życie dużego, poprzemysłowego miasta.
Następnie, indywidualnie lub w parach, artyści tworzą inspirowane aurą miasta komiksy, które są publikowane w dwujęzycznym albumie oraz prezentowane na wystawie plenerowej
na ul. Piotrkowskiej.

« Wieczór Tintina » w Warszawie
Z inicjatywy
Ambasadora
Belgii Raoula
Delcorde’a, 26
września został
zorganizowany
w Warszawie
« Wieczór
© Ambassade de Belgique à Varsovie
Tintina ». Pomysł powstał
w związku z premierą filmu « Przygody Tintina » w reżyserii
Stevena Spielberga i wydaniem przez Egmont Polska pełnej
serii komiksów z przygodami belgijskiego bohatera. Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela było jednym z partnerów tego
wydarzenia.
©Ambassade de Belgique à Varsovie

Podczas briefingu prasowego zorganizowanego w sali konferencyjnej Ambasady Belgii, przedstawiciele polskich mediów
kierowali pytania do Ambasadora Belgii, Delegata Walonii-Brukseli, Simona Castermana (Wydawnictwo Casterman),
Yves’a Fevrier (Moulinsart), Tomasza Kołodziejczaka (Wydawnictwo Egmont) i Grzegorza Rogowskiego (Ubisoft).
Wieczorem w trakcie przyjęcia, które uatrakcyjnili aktorzy
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Exposition « Jacques Lizène
- REMAKES » à Katowice

przebrani za bohaterów tytułowego komiksu, Ambasador
Belgii i Delegat wygłosili przemówienia.

Dans le cadre du Programme de travail entre WalloWystawa « Jacques Lizène
nie-Bruxelles et la Pologne, l’exposition « Jacques Lizène
- REMAKES » w Katowicach
- REMAKES » a été présentée du 23 septembre au 23 novembre à la Galerie d’Art contemporain BWA à Katowice.
W ramach ProLe Délégué s’est rendu à la galerie BWA pour prendre la
gramu
Wykoparole
lors du vernissage et y a rencontré
nawczego UmoJacques Lizène, Nadja Vilenne
wy o współpracy
(galeriste), M. Botquin (historien
między Waloniąd’art), Wodek Majewski, direc-Brukselą i Polską
teur-concierge de l’Atelier 340 et
od 23 września
Yves Zurstrassen (peintre). Parmi
do 23 listopada
les hôtes de marque figuraient
zaprezentowaégalement la vice-présidente de
liśmy
wystawę
la mairie de Katowice, le Rec« Jacques Lizène
teur de l’Université de Silésie,
– REMAKES » w
M. Wiesław Banyś ainsi que le
Galerii
Sztuki
Vice-Maréchal de Silésie, Jerzy
Współczesnej BWA w Katowicach.
Gorzelik. Le vernissage, sponDelegat zabrał głos podczas wernisażu oraz spotkał się z Jasorisé par Chimay (bières et
cques’em Lizène, Nadją Vilenne (właścicielką galerii), M. Bofromages) et animé par des perfortquinem (historykiem sztuki), Wodkiem Majewskim (dyrekmances de J. Lizène, remporta un grand succès auprès
torem l’Atelier 340) i Yves’em Zurstrassenem (malarzem).
du très nombreux public. Cette
Wśród gości byli wiceprezydent Katowic,
exposition de tout haut niveau,
Rektor Uniwersytetu Śląskiego Wiesław Baréalisée à l’initiative du BWA
nyś oraz Wicemarszałek Województwa Śląde Katowice et de l’Atelier 340
skiego, Jerzy Gorzelik. Urozmaicony wyda(Bruxelles) et accompagnée d’un
rzeniami performatywnymi Jacques’a Lizèna
excellent catalogue, suscita l’intéwernisaż, którego sponsorem był browar
rêt de nombreux connaisseurs.
Chimay (producent piw i serów), odniósł
Une présentation à Poznań est
duży sukces wśród licznie przybyłych gości.
d’ores et déjà annoncée pour
Prezentowana wystawa to wydarzenie najLe Délégué, J. Lizène, le Vice-Maréchal Gorzelik et le Recteur Banyś
2012.
wyższej rangi, którego inicjatorem są galerie
e

© DWB

Katowic
BWA de

© DWB

Walonia-Bruksela na Europejskim Dniu
Języków w Warszawie

Films animés de Wallonie-Bruxelles
à Cracovie

BWA w Katowicach i Atelier 340 w Brukseli. Towarzyszył jej
wyjątkowy katalog, który wzbudził zainteresowanie licznych
znawców tematu. Dodajmy, że obecnie trwają przygotowania
do prezentacji tej ekspozycji w 2012 roku w Poznaniu.

a

Belgia frankofońska uhonorowana
przez « Literaturę na Świecie »
Z inicjatywy Anny Wasilewskiej we wrześniu magazyn literacki
« Literatura na Świecie » wydał podwójny numer (wrzesień/
październik 2011) poświęcony literaturze Belgii frankofońskiej. Pośród fragmentów przetłumaczonych dzieł znalazły
się między innymi: « Nieskończoność domu » Dominique
Rolin, « Kamień i puch » Christiana Dotremont,
« Pozory » Guy Vaes’a, « Karl i Lola » Caroline
Lamarche, « Krótki kurs dystansu miłosnego »
François Emmanuela, « Pokój królewski » Pierre’a
Mertensa, « Wiersze » Guy Goffette’a, « Trzy dni
u mojej matki » François Weyergans’a, « Tęsknota
za krajem » Patricka Roegiers’a, « Rwamać mater
» Jean-Pierre’a Verheggena.
Książka zawiera również eseje literackie i dyskusje o literaturze Belgii frankofońskiej autorstwa

Wallonie-Bruxelles à la Journée
européenne des Langues à Varsovie

Dans le cadre des 14èmes « Rencontres théâtrales OKNO », le
5 novembre, Gaëtan Bulourde a présenté, au Théâtre Kana à
Szczecin, le spectacle « Tous les objets qui servent à enfoncer
les clous ne sont pas des marteaux ». C’était une performance
musicale, acoustique, plastique, physique, esthétique, anti-esthétique, humoristique, orchestrée par Gaëtan Bulourde et
Olivier Toulemonde.

© MFF Etiud
a&Anim

A l’initiative de Mme Anna Wasilewska, le mensuel littéraire
polonais « Literatura na Świecie » (Littérature dans le Monde)
a sorti en septembre le numéro spécial double (septembre/
octobre 2011), dédié à la littérature de la Belgique francophone. Parmi les extraits d’œuvres traduites, il y a entre
autres : « L’infini chez soi » de Dominique Rolin, « La pierre
et l’oreiller » de Christian Dotremont, « Les apparences » de
Guy Vaes, « Karl et Lola » de Caroline Lamarche, « Petit précis de distance amoureuse » de François Emmanuel, « Une
paix royale » de Pierre Mertens,
« Poèmes » de Guy Goffette,
« Trois jours chez ma mère » de
François Weyergans, « Le mal du
pays » de Patrick Roegiers, « Stebête matter » de Jean-Pierre
Verheggen.
Le livre comporte également des
essais et des discussions sur la littérature belge francophone de

m.in. Judyty Zbierskiej-Mościckiej, Anny Wasilewskiej i Jacques’a De Deckera, Tomasza Swobody, Marca Quaghebeur
i Bohdana Zadury.

Gaëtan Bulourde à Szczecin

© DWB

La Belgique francophone mise à l’honneur
dans « Literatura na Świecie »

Judyta Zbierska-Mościcka, Anna Wasilewska et Jacques De
Decker, Tomasz Swoboda, Marc Quaghebeur et Bohdan
Zadura, entre autres.

Wallonie-Bruxelles était présent le 27 septembre à la Journée
européenne des Langues, organisée par EUNIC Varsovie,
plusieurs institutions culturelles et représentations diplomatiques à Varsovie.
Du 21 au 29 septembre, de nombreuses activités furent programmées pour les enfants, jeunes, parents et professeurs,
intéressés par l’apprentissage et l’enseignement des langues
étrangères. On mentionnera des cours de langues et des ateliers, des concours, un pique-nique pour enfants, une conférence et un festival de films européens.

ie
© Galer
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Dans le cadre du 18ème Festival international de Films « Etiuda &
Anima », le 22 novembre, les 10 meilleurs films animés belges
sélectionnés par Raoul Servais ont été projetés au Centre
culturel Rotunda à Cracovie. Wallonie-Bruxelles y
a présenté 5 films animés, honorés de prix lors de nombreux festivals internationaux :
« Scarabus » de Gérald Frydman,
1972,
« Le portefeuille » de Vincent
Bierrewaerts, 2003,
« Dji vou veu volti » de Benoît Feroumont, 2007,
« Lili et le loup » de Florence Henrard, 1996,
« Telerific voodoo » de Paul Jadoul,
2006.
Cette soirée a permis de réunir au
même endroit le Délégué WB et son
collègue flamand, et d’évoquer face au public certaines particularités du système fédéral belge. Le réalisateur de « Scarabus »
M. Gérald Frydman était également présent à cette soirée. La
projection fut suivie d’un drink offert par les deux Délégués.

27

września

« EUNIC Warszawa » zorganizował
Europejski Dzień Języków, w którym
uczestniczyły liczne instytuty kultury
i placówki dyplomatyczne w Warszawie.
Od 21 do 29 września przygotowano wiele wydarzeń dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, zainteresowanych nauczaniem i nauką
języków obcych.
Wymieńmy chociażby prezentację ciekawostek na temat różnych
krajów, pokazowe lekcje języków
obcych i warsztaty, konkursy, piknik dla dzieci, konferencję oraz festiwal filmów europejskich.
rsovie
© EUNIC Va

Culture

Gaëtan Bulourde w Szczecinie
Podczas 14. Spotkań Teatralnych OKNO, 5 listopada, Gaëtan
Bulourde wystąpił w teatrze Kana w Szczecinie ze spektaklem
« Nie każdy przedmiot używany do przybijania jest młotkiem ».
Było to wydarzenie muzyczne, dźwiękowe, plastyczne, estetyczne i antyestetyczne, humorystyczne, przygotowane przez
Gaëtana Bulourde i Oliviera Toulemonde.

Filmy animowane z Walonii-Brukseli
w Krakowie
W ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
« Etiuda & Anima », 10 najlepszych belgijskich filmów animowanych (5 frankofońskich i 5 flamandzkich), wybranych przez
Raoula Servais, zostało wyświetlonych 22 listopada w Centrum Kulturalnym Rotunda w Krakowie.
W ramach tego cyklu Walonia-Bruksela przedstawiła 5 filmów
obsypanych nagrodami na festiwalach międzynarodowych:
« Scarabus », reż. Gérald Frydman, 1972,
« Portfel », reż. Vincent Bierrewaerts, 2003,
« Dji vou veu volti », reż. Benoît Feroumont, 2007,
« Lili i wilk », reż. Florence Henrard, 1996,
« Telerific voodoo », reż. Paul Jadoul, 2006.
Tego wieczoru w jednym miejscu spotkali się Delegat Walonii-Brukseli i jego flamandzki kolega, aby zapoznać publiczność
festiwalową ze szczególnymi cechami belgijskiego systemu
federalnego. Po projekcji obaj Delegaci zaprosili widzów na
lampkę wina.
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Deuxième volet du projet
« Théâtre BE >< PL Teatr »

Drugi etap projektu
« Théâtre BE >< PL Teatr »

Lors de la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne, quatre auteurs polonais contemporains ont été traduits par leurs pairs en Belgique francophone. Leurs textes
ont été mis en voix par de jeunes metteurs en scène de Wallonie-Bruxelles dans cinq théâtres de Bruxelles, Charleroi et
Liège, et une rencontre publique « Żurek théâtral » a exposé
la richesse du théâtre de texte en Pologne.
Il s’agit ici du second volet du projet initié lors de la présidence belge en 2010, pendant laquelle 4 auteurs de WallonieBruxelles ont été traduits en polonais et présentés à Gdańsk,
Cracovie, Opole, Poznań, Varsovie et à Wrocław.

Podczas prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej sztuki
teatralne czterech współczesnych polskich dramaturgów zostały przetłumaczone w Belgii frankofońskiej.
Młodzi belgijscy reżyserzy z Walonii-Brukseli wystawili je
w pięciu teatrach w Brukseli, Charleroi i Liège, a spotkanie
zatytułowane « Żurek théâtral » ukazało bogactwo teatru słowa w Polsce.
To drugi etap projektu, który rozpoczął się podczas prezydencji belgijskiej w 2010 roku, kiedy sztuki teatralne 4 autorów
z Walonii-Brukseli zostały przetłumaczone na j. polski i wystawione w teatrach w Gdańsku, Opolu, Poznaniu, Warszawie
i we Wrocławiu.

Projection du film
« Un ange à la mer » à Varsovie
Dans le cadre des Journées belges organisées
par la Belgian Business Chamber (BBC), le
24 novembre, le film « Un ange à la mer » de
Frédéric Daumont a été projeté au cinéma
Muranów à Varsovie. L’entrée à la séance
étant gratuite, cet événement était adressé au
grand public… qui est venu en nombre. Les
échos après la séance étaient fort positifs.
La Délégation Wallonie-Bruxelles et la Délégation flamande à
Varsovie ont soutenu cet événement en présentant un film
chacune.

Concert de « Ricercar Consort »
en Lettonie
Le 6 décembre, « Ricercar Consort » a donné le concert de
clôture du 11ème « International Bach Chamber Music Festival » au Small Guild Hall à Riga. Ce festival constitue un des
temps forts dans la © Ambassade de Belgique à Riga
vie culturelle de la
capitale lettonne.
Devant une salle
comble, en présence
de
nombreuses
personnalités dont
l’ex-Président letton,
Valdis Zadlers et un
grand nombre de
jeunes, « Ricercar Consort » a donné un concert remarquable
ovationné par un public averti. Les Ambassadeurs de Belgique
et d’Espagne et la Délégation Wallonie-Bruxelles ont soutenu
ce concert et offert une réception après le spectacle.

© ART HO
US
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Projekcja filmu
« Anioł nad morzem » w Warszawie

Podczas Dni Belgijskich zorganizowanych przez Belgian Business Chamber, 24 listopada w kinie Muranów w Warszawie został wyświetlony film « Anioł nad
morzem » w reżyserii Frédérica Dumont. Wydarzenie
skierowane było do szerokiej publiczności. Organizatorzy zapewnili wstęp wolny na pokaz. Film spotkał się
z bardzo dobrym przyjęciem.
Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela oraz Przedstawicielstwo Rządu Flandrii w Warszawie wsparły to wydarzenie
prezentując po jednym filmie.

Koncert « Ricercar Consort » na Łotwie
Na zakończenie 11. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Kameralnej J. S. Bacha, « Ricercar Consort » wystąpił 6 grudnia w Small Guild Hall w Rydze. Festiwal ten stanowi znaczące
wydarzenie w życiu kulturalnym łotewskiej stolicy.

Nos lecteurs nous écrivent…
Cracovie…

Z Krakowa…

Être lecteur WBI, c’est donner, à l’université, des cours de
langue et de littérature francophones ; promouvoir notre
culture par diverses activités, avec les étudiants (par du théâtre
par exemple), ou en dehors de l’université (organiser un
mini-festival de cinéma belge) ; mais c’est aussi essayer de participer activement à la vie scientifique de l’université.

Jako lektorka Wallonie-Bruxelles International prowadzę na
uniwersytecie zajęcia z języka francuskiego i z literatury Belgii
frankofońskiej. Promuję naszą kulturę poprzez różne wydarzenia (np. teatralne), które przygotowuję wraz ze studentami
i organizuję czasami poza murami uczelni (mini-festiwal kina
belgijskiego). Uczestniczę w życiu naukowym uniwersytetu.
Ponad rok temu podjęłam pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zbieg
okoliczności sprawił, że w tym samym momencie rozpoczynano przygotowania do
konferencji zaplanowanej na październik
2011 r. Katarzyna Dybeł, jej organizatorka
i wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
UJ, zachęcała mnie do udziału w tym wydarzeniu. Z wahaniem przyjęłam zaproszenie,
które wydało mi się przedwczesne. Ostatecznie przekonał
mnie jednak nasz opiekun naukowy, profesor Marc Quaghebeur.
Zastanawialiśmy się nad tematem mojego wystąpienia.
Hasłem konferencji była « Myśl zachodnia i wschodnia: wpływy i komplementarność », więc zagadnienie, które postanowiłam poruszyć w mojej prelekcji, nasunęło się samo. Zdecydowałam się mówić o śladach emigracji z krajów Magrebu
w literaturze belgijskiej, na przykładzie pisarzy pochodzących
z rodzin imigrantów. Spróbowałam ukazać zetknięcie kultury,
z której pisarz się wywodzi z tą, w której przyszło mu żyć
w sytuacji, gdy to jego przodkowie podjęli decyzję o emigracji.
Wybrałam Saber Assal i jego książkę « W cieniu kropel » oraz
Malikę Madi i jej powieść « Atramentowa noc dla Farah ». Posługując się wyszukanym stylem, autorzy ukazują nam w poruszający sposób bogactwo takiej sytuacji oraz rozdarcie, które
często ona powoduje.
Sama konferencja stanowiła doskonałą okazję do podziwiania
przepięknych sal UJ oraz spotkania kolegów – wykładowców
literatury, z którymi czasami mijamy się na korytarzach. Przede
wszystkim mogłam jednak wysłuchać wykładów oraz poznać
wyniki prowadzonych badań. Swoich przedstawicieli przysłały
uczelnie z Lublina, Poznania, Warszawy, Torunia, a także Uniwersytet La Laguna na Teneryfie i Uniwersytet im. Mohameda V w Rabacie. Przy okazji zobaczyłam, jak działają uczelnie
publiczne w Polsce, które nie otrzymują żadnych środków na
organizację konferencji w całości finansowanych przez prelegentów i uczestników.
Wreszcie nadeszła moja kolej... Mój pierwszy w życiu wykład
podczas konferencji naukowej! Wśród słuchaczy było wielu
studentów i kolegów. Zabrałam głos i po chwili wiedziałam,
że wszystko jest dobrze, żadnej blokady, pomyłki... Byłam
zadowolona, że mogę jasno wyrazić to, o czym zamierzam
mówić. Po prelekcji otrzymałam kilka pozytywnych komentarzy. Jedna ze studentek przyszła, żeby mi podziękować. To
dla mnie budujące doświadczenie, a jego ostatnim etapem jest
napisanie artykułu, który w 2012 roku zostanie wydany w publikacji z konferencji.

Je suis arrivée à l’Univer- © Université Jagellonne de Cracovie
sité Jagellonne de Cracovie il y a un peu plus d’un
an. Un hasard de circonstances a fait qu’au même
moment, un colloque
s’organisait pour le mois
d’octobre 2011. L’organisatrice, vice-directrice de l’IFR, Katarzyna Dybeł, m’a invité à y
participer. J’ai hésité à accepter, ça me semblait un peu précipité… notre superviseur scientifique, Marc Quaghebeur, m’a
poussé à y prendre part, et m’a vite convaincue.
Nous avons alors discuté du sujet. Le colloque s’intitulait :
« Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité ». Le choix s’est vite imposé : parler des traces de
l’immigration maghrébine dans la littérature belge. Je me suis
attachée aux écrivains d’origine immigrée de 2ème génération,
pour essayer de cerner les contacts des cultures, celle d’origine et celle d’accueil, chez une personne qui n’a pas choisi son
immigration. J’ai analysé Saber Assal et son livre « À l’ombre
des gouttes » et Malika Madi, « Nuit d’encre pour Farah ». Ces
deux auteurs nous montrent bien, d’une façon touchante et
dans une écriture recherchée, la richesse que pourrait contenir
une telle situation, mais la déchirure qu’elle entraîne souvent.
Après la préparation, vient le colloque. C’est l’occasion d’enfin
voir les belles salles d’apparat de l’Université Jagellonne ; de
saluer les collègues professeurs de littérature que je croise
rarement. C’est surtout l’occasion de les écouter parler, d’entendre leur recherche. D’autres universités ont également des
représentants : Lublin, Poznań, Varsovie, Toruń, mais aussi
La Laguna de Ténérife et l’Université Mohamed V de Rabat.
C’est enfin l’occasion de voir le fonctionnement interne des
universités publiques polonaises, et de déplorer que les colloques ne reçoivent aucun financement, si ce n’est de la part
des participants qui doivent payer pour pouvoir parler…

Koncert odbył się przy pełnej sali, w obecności wielu osobistości życia publicznego, w tym byłego Prezydenta Łotwy Valdisa
Zadlersa oraz licznej młodzieży. Poruszona publiczność przyjęła go owacją. Ambasadorzy Belgii i Hiszpanii oraz Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela wsparli to wspaniałe wydarzenie,
po którym zaprosili publiczność na przyjęcie.

Vient mon tour de parole. Il s’agit de mon premier colloque…
Beaucoup d’étudiants et de collègues sont venus. Le moment
passe… et se passe bien, pas de trou, pas de cafouillage, plutôt
une certaine satisfaction d’avoir pu exprimer clairement ce que
je voulais dire. Je reçois quelques commentaires positifs, une
étudiante vient me remercier… C’est une jolie expérience !
Dont le dernier acte reste à écrire : l’article qui sera publié
l’année prochaine dans les Actes du Colloque.

Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonia-Bruksela
organizuje wydarzenia kulturalne
przy wsparciu Brussels Airlines.

Lectrice Wallonie-Bruxelles à l’Université Jagellonne de Cracovie

Marie Dehout

Les actions culturelles de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Varsovie sont organisées
avec le soutien de Brussels Airlines.

Listy od lektorów...

Marie Dehout

Lektorka WBI na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
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Wallonie-Bruxelles Tourisme

Turystyka

Poznań sous le signe
de la littérature francophone de Belgique

Poznań pod znakiem
francuskojęzycznej literatury Belgii

Le tourisme industriel en Wallonie :
une expérience qui exporte

Turystyka przemysłowa w Walonii
– doświadczenia « na eksport »

Le département de philologie romane de l’U.A.M. fut placé
sous le signe de la littérature francophone de Belgique les
lundi 5 et mardi 6 décembre derniers. Nos étudiants ont eu
la chance d’assister à un cours donné par notre invité Monsieur Marc Quaghebeur, directeur des Archives et Musée de
la Littérature de Bruxelles. Dans un exposé intitulé « L’invention de la première francophonie », ce dernier mît en évidence la nécessité de comprendre le schéma de l’impérialisme
français comme un processus historique et politique mis en
place du XVIème au XIXème siècle dont les effets sont encore
bien présents aujourd’hui dans les mentalités… et sans doute
aussi dans celles de nos plus jeunes étudiants. L’esquisse d’un
autre modèle francophone, à la lumière de plusieurs exemples
clés allant de De Coster à Hergé en passant par le mouvement COBRA, amena finalement le public à ce qui apparaît
aujourd’hui comme une évidence : le modèle de l’imaginaire
littéraire français, propre au romantisme et aux révolutions, ne
peut pas fonctionner comme le rassembleur d’autres modèles
francophones pourtant proches, comme ceux de la Belgique
ou de la Suisse. Cette question de l’indépendance des francophonies en fit réfléchir plus d’un : la conférence fut finalement un excellent tremplin vers un débat sur la notion de
francophonie, animé par des étudiants lors d’un cours d’expression orale de première année (niveau B2-C1). Espérons
que d’aussi riches questions alimentent encore à l’avenir nos
classes de FLE !
Grâce à ma collègue, le Dr. Joanna Teklik, et au soutien de
notre département, nous avons également eu le plaisir d’inaugurer la journée d’études « Raconter l’Histoire dans les lettres
belges d’expression française », deuxième évènement d’une
tradition mise en place à l’université en 2010. Le Collegium
Novum de Poznań a en effet à nouveau accueilli une petite
dizaine d’intervenants venus des Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles, de l’Université Pédagogique de Cracovie,
de l’Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin, de l’Université de Varsovie ainsi que plusieurs professeurs de notre
université, l’U.A.M. de Poznań. Suite à l’éclairante introduction
de Marc Quaghebeur sur la singularité de l’expression de l’Histoire en Belgique francophone, les intervenants se sont tous
respectivement penchés sur des exemples précis et variés :
le Prince de Ligne, Pierre Mertens, Françoise Lalande, Jean
Muno, la littérature de témoignage de l’après-guerre et Hergé.
Au-delà des lignes de force mises en évidence lors de cette
petite dizaine d’interventions, qui seront par ailleurs prochainement publiées par notre institut, nous retiendrons surtout
l’ambiance d’échange cordial entre les intervenants et avec le
public (d’étudiants et de doctorants) ainsi que les discussions
qui se sont poursuivies jusque dans les couloirs et les salles de
cours.

Od 5 do 6 grudnia francuskojęzyczna literatura Belgii zdominowała zajęcia w Instytucie Filologii Romańskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Studenci mieli okazję
wysłuchać wykładu profesora Marca Quaghebeur, dyrektora
Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli, poświęconego
« Narodzinom pierwszej frankofonii ». Profesor mówił o tym,
jak ważne jest ujęcie francuskiego imperializmu jako trwającego od XVI do XIX wieku procesu historycznego i politycznego, którego skutki widać i dzisiaj w mentalności najmłodszych
studentów. Zarys modelu frankofonii zilustrowany przykładami wielu autorów, poczynając od De Costera, poprzez ruch
COBRA, a kończąc na Hergé, pozwolił słuchaczom dojść do
nie podlegających dyskusji wniosków. Charakterystyczny dla
romantyzmu i epoki rewolucji model francuskiej kreacji literackiej nie może być pojmowany jako połączenie bliskich mu modeli literatur frankofońskich (chociażby literatury belgijskiej, czy
szwajcarskiej). Właśnie to spojrzenie na niezależność literatur
krajów frankofońskich skłoniło do głębszej refleksji niejednego
uczestnika konferencji. Spotkanie wywołało dyskusję na temat
pojęcia frankofonii, którą podjęli studenci pierwszego roku
(poziom B2-C1) podczas zajęć z wypowiedzi w j. francuskim.
Liczę, że ciekawe wątki, które poruszył profesor Quaghebeur,
nie raz jeszcze zainspirują zajęcia z języka francuskiego!
Dzięki pracy mojej koleżanki, dr Joanny Teklik, oraz wsparciu
naszego instytutu, z przyjemnością uczestniczyłam w drugim
spotkaniu na temat literatury mojego kraju, które począwszy od 2010 roku na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń
uniwersytetu. Podczas jednodniowej konferencji zatytułowanej « Opowiadanie historii we francuskojęzycznej literaturze
belgijskiej », Collegium Novum w Poznaniu gościło 10 prelegentów z Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po doskonałym wykładzie wprowadzającym profesora Marca Quaghebeur na temat szczególnego sposobu przedstawienia
historii w belgijskiej literaturze francuskojęzycznej, uczestnicy
konferencji zilustrowali temat przykładami twórczości Prince
de Ligne, Pierre’a Mertensa, Françoise Lalande, Jeana Muno,
Hergé’go oraz wspomnieniami wojennymi redagowanymi po
wojnie. Obok tematów poruszonych w dziesięciu prelekcjach,
które zostaną opublikowane przez nasz instytut, na uwagę zasługuje szczególnie ciepła atmosfera, w której wykładowcy
oraz złożona ze studentów i doktorantów publiczność prowadzili dyskusję oraz niekończące się rozmowy na korytarzach
i w salach wykładowych.

Illuminations et feux d’artifice font certes partie des images
propres aux fêtes de fin d’année. De feux et d’étincelles crépitant, il en sera certes question dans cet article, mais ceux que
nous évoqueront seront plutôt liés aux puissantes installations
de ce passé industriel, à peine révolu, que la conscience collective aura légué à la postérité sous le terme de « patrimoine
industriel ». On sait combien la Wallonie est liée à ce chapitre
historique dont les principaux héros furent autant les grands
capitaines d’industrie que les masses ouvrières.
Depuis de nombreuses années, le bassin industriel wallon est
jalonné de vestiges de cette époque, dressés comme autant
de géants inertes, dont un certain nombre semble trouver fort
heureusement aujourd’hui une vie nouvelle, en tant que lieux
de mémoire dédiés au passé industriel et ouverts au public, et
donc, en tant qu’attractions touristiques.

Oświetlenie i fajerwerki stanowią nieodzowną część magii
Świąt. O ogniu i iskrzących się płomieniach będzie mowa
w niniejszym artykule, szczególnie zaś w odniesieniu do potężnych obiektów należących do dziedzictwa przemysłowego
naszego regionu. Powiązania Walonii z dziejami przemysłu
są powszechnie znane. W północnej części regionu od wielu
lat niszczeje cały szereg opustoszałych obiektów upamiętniających niejako czasy świetności przemysłu ciężkiego. Niektóre
udało się na szczęście uratować, czyniąc z nich miejsca pamięci dedykowane przeszłości przemysłowej regionu, dostępne
dla publiczności jako atrakcje turystyczne.

Nos lecteurs
Sophie Chéron

Lectrice Wallonie-Bruxelles
à l’Université A. Mickiewicz de Poznań

Sophie Chéron

Lektorka Walonii-Brukseli
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ognisty Szlak

Więcej niż zwykła trasa turystyczna, « Ognisty Szlak » jest sam
w sobie odrębnym podmiotem sprawującym nadzór nad siecią wybranych obiektów turystycznych, w takich dziedzinach
La route du feu
jak np. zarządzanie systemami rezerwacji, czy opracowanie
Plus qu’un simple circuit de visite ou réseau d’attractions, « la
polityki promocji.
Route du Feu » représente une véritable structure de gestion
Ściśle związany z dziedzictwem przemysłowym regionu Liège,
dont les multiples missions vont de la politique de réservation
« Ognisty Szlak » łączy sześć obiektów turystycznych odzwierau concept de promotion.
ciedlających rolę i siłę ognia w jego historii, sztuce i technice.
Etroitement liée au patrimoine industriel de
Warte odwiedzela région liégeoise, la Route du Feu réunit
nia są takie obieksix attractions touristiques reflétant chacune
ty jak: Mistrzowie
le rôle et la puissance du feu à la fois dans
Ognia
(miejsce
l’histoire, l’art et les techniques, à savoir :
poświęcone boles Maîtres du feu : un parcours dédié aux
gactwom geolorichesses géologiques de la région et leur
gicznym regionu
exploitation par l’industrie ; la Maison de la
oraz sposobom ich
Métallurgie et de l’Industrie de Liège : un
wykorzystania dla
centre de culture technique et industrielle
celów przemysłoaménagé dans le cadre d’une ancienne usine
wych), Dom Hutsidérurgique ; le Préhistosite de Ramioul :
nictwa i Przemysłu
un simple passage permettra au visiteur
w Liège (ośrodek
d’apprendre les techniques élémentaires de
dedykowany kulla préhistoire comme la taille du silex, l’alluturze technicznej
Val-Saint-Lambert : démonstration de l’art verrier
mage du feu ou le façonnage de poteries ; le
i przemysłowej
Val-Saint-Lambert, quant à lui, propose à ses visiteurs de vivre
w Liège i okolicach, powstały na terenie dawnego zakładu
et de ressentir le travail du verrier et de découvrir l’histoire
hutniczego), « Préhistosite » w Ramioul (muzeum oraz park
du site et du cristal ; Blégny-Mine, montre la mine dans toute
archeologiczny odtwarzający rzemiosło techniczne ludzi żyjąson authenticité, grâce à la découverte d’ un authentique charcych w czasach prehistorycznych, jak np. obróbka krzemienia,
bonnage, au travers d’une descente par la cage de mine à la
rozpalenie ognia lub garncarstwo), Val-Saint-Lambert (dawna
rencontre d’un autre univers ; le Centre touristique de la Laine
huta szkła zaprasza do odkrycia kunsztu mistrzów szklarskich),
– Aqualaine entraîne le visiteur dans un parcours-spectacle où
Blégny-Mine (stara kopalnia cechująca się autentyzmem za
celui-ci sera projeté à l’époque des grandes manufactures, de
sprawą m. in. licznych maszyn i urządzeń górniczych wystal’essor industriel et du commerce du drap de laine, …
wionych w podziemnych chodnikach i korytarzach), TuryMoins connu du public reste sans doute le fait que la Route
styczny Ośrodek Wełny « Aqualaine » przenosi zwiedzających
du Feu aura constitué une source d’inspiration directe pour
do ery wielkich manufaktur oraz epoki rozwoju przemysłu
d’autres régions industrielles d’Europe, devenant ainsi un
i handlu suknem wełnianym.
exemple à la fois en matière de politique de réalignement des
Nieliczni tylko wiedzą, iż jako udany przykład reaktywacji dawanciens sites industriels et de leur gestion en tant qu’attractions
nych obiektów przemysłowych w formie atrakcji turystycztouristiques.
nych, « Ognisty Szlak » stał się źródłem bezpośredniej inspiracji dla podobnych przedsięwzięć w różnych regionach Europy.
© WBT
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Szlak Zabytków Techniki
Województwa Śląskiego

Différent par sa nature, le projet silésien présente les sites
industriels de la région de Silésie à la fois les plus importants,
les plus représentatifs et les plus intéressants sur le plan des

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego łączy najważniejsze, najbardziej charakterystyczne i najciekawsze
obiekty dziedzictwa przemysłowego usytuowane na terenie
Województwa Śląskiego. Mają one określone walory turystyczne i nawiązują nie tylko do tradycyjnych dla regionu gałęzi
przemysłu, jak np. górnictwo, hutnictwo, browarnictwo lub
kolejnictwo, ale także do takich branż jak energetyka, gospodarka wodna lub przetwórstwo przemysłowe. Szlak Zabytków Techniki obejmuje muzea, dawne zakłady pracy, gmachy
użyteczności publicznej. Łącznie 36 obiektów, które znajdują
się wzdłuż wytyczonej i oznakowanej trasy oraz odzwierciedlają tradycje przemysłowe Śląska, jak np. Zabytkowa Kopalnia « Guido » w Zabrzu, Stare Browary w Tychach i Żywcu,
Dworce Kolejowe w Bielsku-Białej i Sosnowcu, Elektrownia
Szombierki, Osiedla Robotnicze w Giszowcu i Nikiszowcu, itp.
Szlak Zabytków Techniki stał się w ciągu kilku lat najciekawszą
i zarazem najważniejszą
trasą turystyczną związaną z dziedzictwem
przemysłowym na terenie Polski. Tym samym,
należy on dziś do najbardziej charakterystycznych dla Województwa
Śląskiego
produktów
turystycznych. Z roku
na rok wydłuża się lista
przyznanych mu nagród
i wyróżnień. Jako pierwszy produkt turystyczny
w Europie Środkowej
i Wschodniej, Szlak Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego
Châssis de la mine Guido
przystąpił w styczniu
2010 r. do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Przemysłowego
(European Route of Industrial Heritage), powszechnie znanej
jako « ERIH ».
Z czasem stał się sam w sobie źródłem inspiracji dla różnych
przedsięwzięć o charakterze pokrewnym, przenosząc tym
samym poza granice Polski ducha pierwotnego projektu walońskiego.

valeurs touristiques, liés non seulement aux traditions minières
ou sidérurgiques ou ferroviaires, mais également à des secteurs plus inattendus comme l’énergie, la gestion des eaux ou
la production alimentaire. Composé tant de simples musées
que de bâtiments d’utilité publique, le circuit réunit dans le
cadre d’un circuit routier balisé jusqu’à 36 sites reflétant
le patrimoine industriel de la Silésie, comme p. ex. la mine
« Guido » à Zabrze, les brasseries de Tychy et de Żywiec, les
gares ferroviaires de Bielsko-Biała et de Sosnowiec, la centrale
électrique de Szombierki, les cités ouvrières de Giszowiec et
Nikiszowiec, etc.

Le Circuit des Sites Techniques de Silésie est devenu en
quelques années le plus intéressant et aussi le plus important
des parcours touristiques liés au patrimoine industriel en Pologne, de même qu’il constitue l’un des produits touristiques
les plus représentatifs de la Voïvodie de Silésie. D’année en
année, la liste des prix et distinctions décernés à ce projetphare de la Voïvodie de Silésie n’a fait que s’allonger. En janvier
2010, le Circuit des Sites Techniques de Silésie fut le premier
produit touristique de ce type, originaire de l’Europe centrale
et orientale, à rejoindre l’ « European Route of Industrial Heritage », également connue en tant que « ERIH ».
Plus surprenant encore, le Circuit des Sites Technique de
Silésie a lui-même inspiré d’autres projets de nature similaire,
véhiculant ainsi le concept wallon au-delà de la Pologne, et
notamment en République Tchèque.

La route des monuments techniques
de Moravie-Silésie

C’est en Moravie-Silésie, région tchèque frontalière et partenaire
de la Silésie polonaise que réapparaît en effet l’idée d’un Circuit
de Sites d’Archéologie Industrielle. Largement inspirée par le
modèle polonais voisin, la Route des Monuments Techniques de
Moravie-Silésie, nous permet de découvrir aux quatre coins de la
Région des sites post-industriels au caractère varié, propres aux

© WBT
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Szlak Zabytków Techniki
Kraju Morawsko-Śląskiego

Idea Szlaku Zabytków Techniki trafiła także do Republiki
Czeskiej, a ściślej do Kraju Morawsko-Śląskiego, sąsiadującego
z Województwem Śląskim. Czeski projekt jest w dużej mierze
zainspirowany pierwowzorem śląskim, głównie za sprawą tradycyjnych układów partnerskich między tymi regionami. Trasa
Pamiątek Technicznych Kraju Morawsko-Śląskiego przedstawia bowiem cały szereg zabytków dziedzictwa przemysłowego o bardzo urozmaiconym charakterze, usytuowanych
w różnych zakątkach regionu: obiekty rolnicze, wiatraki, for-

Wallonie-Bruxelles Tourisme
différents districts qui la composent : installations agricoles et notamment moulins à eaux et à vent, fortifications et constructions
d’architecture militaire, chemins de fer à voie étroite, parmi les
plus vieux et le plus longs d’Europe… Observatoires, brasseries,
ouvrages routiers et hydrauliques ou encore ateliers d’assemblages de voitures ou de wagons de chemin de fer…. La palette
de sites proposés est particulièrement riche et diversifiée.
Ostrava et ses alentours méritent ici une attention toute particulière : marqué par l’industrie minière et tout ce qui s’y apparente, l’endroit se caractérise principalement par ses anciennes
mines et usines sidérurgiques, dont certaines figurent sur la liste
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ainsi, le « Landek Park »,
principal Musée de la Mine en République Tchèque doublé par

Landek Park : Musée du Sauvetage

son « Musée du Sauvetage », unique en Europe ; la Mine « Michal » présente la vie professionnelle du Mineur reconstituée
dans les locaux de ce charbonnage encore intact ; zone industrielle avant l’heure dont les origines remontent à la Ière moitié du XIXème siècle, la « Dolni Oblast Vitkovice » surprendra
quant à elle le visiteur par ses installations retraçant l’ensemble
du processus technologique, depuis la mine « Hlubina » aux
anciens fours à métaux, en passant par les cokeries.
Comment l’expérience de quelques attractions touristiques
liées au patrimoine industriel wallon et regroupées pour mieux
servir leurs visiteurs et gérer leur avenir a-t-elle pu être plusieurs
fois répercutée et développée à plus de 1000 km de distance ?
On se rappellera les stages « tourisme » organisés dans le cadre
de l’accord de coopération « Communauté française de Belgique – Région wallonne – République de Pologne », et ces
participants si attentifs aux acquis de notre secteur touristique…
L’un de leurs principaux acquis restera d’avoir encouragé les autorités touristiques de la Voïvodie de Silésie à utiliser le modèle
de la « Route du Feu » pour créer leur propre « Circuit des Sites
Techniques ». Voilà un exemple probant de l’utilité des partenariats internationaux et autres échanges d’expertises. L’expérience de la Route du Feu restera sans doute l’un des principaux
acquis de l’accord de coopération entre Wallonie-Bruxelles et
la Pologne, car à la base d’un processus répondant à un besoin
bien spécifique de notre époque.

Michel Janowski

Chargé de Mission « Wallonie-Bruxelles Tourisme »
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Le « circuit des sites techniques »
de Silésie
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Landek Park - vue panoramique

tyfikacje, obiekty wojskowe, kolejki wąskotorowe należące do
najstarszych i najdłuższych w Europie, obserwatoria, browary,
obiekty drogowe lub hydrotechniczne, fabryki samochodów
lub wagonów kolejowych. Paleta atrakcji jest wyjątkowo bogata i urozmaicona.
Miasto Ostrava i jego okolice zasługują w tym miejscu na szczególną uwagę. Region zachowuje bowiem wiele śladów po przemyśle węglowym i hutniczym, w tym przede wszystkim dawne
kopalnie i huty, spośród których kilka zostało wpisanych na listę
Dziedzictwa Światowego UNESCO. Na zainteresowanie zasługuje « Landek Park », największa kopalnia zabytkowa na terenie
Republiki Czeskiej z unikalnym Muzeum Ratownictwa i dawna
Kopalnia « Michał », która przetrwała do dziś w stanie nienaruszonym. Zapewne zwiedzających zaskoczy swoją wielkością
pochodzący częściowo z pierwszej połowy XIX wieku dawny
kompleks przemysłowy « Vitkovice », odtwarzający cały proces
technologiczny dzięki kopalni, koksowni i piecom hutniczym.
Jakim sposobem idea połączenia kilku atrakcji turystycznych
związanych z dziedzictwem przemysłowym Walonii, której
przyświecała myśl o usprawnieniu mechanizmów zarządzania
i lepszej obsłudze zwiedzających, stała się źródłem inspiracji
dla podobnych projektów na obszarach oddalonych o ponad
1000 km? Wszyscy pamiętają liczne staże poświęcone « turystyce » organizowane w ramach Umowy o Współpracy między
Walonią-Brukselą a Rzeczpospolitą Polską oraz uwagę, z jaką
uczestnicy poznawali osiągnięcia Walonii w zakresie zarządzania sektorem turystycznym i kreowania produktów turystycznych. Jednym z pierwszych sukcesów tego cyklu szkoleń była
inicjatywa władz turystycznych Województwa Śląskiego, polegająca na wykorzystaniu koncepcji « Ognistego Szlaku » jako
wzoru dla śląskiego « Szlaku Zabytków Techniki ». Jest to jeden
z najlepszych przykładów korzyści, jakie mogą wynikać z realizacji międzynarodowych umów o współpracy. Przeniesienie
na grunt Polski doświadczeń walońskiego « Ognistego Szlaku »
należy zapewne do najbardziej wymiernych osiągnięć wynikających z Umowy o Współpracy między Walonią-Brukselą a
Polską. Stało się ono bowiem początkiem procesu wdrożenia
rozwiązań odpowiadających wyzwaniom charakterystycznym
dla naszej epoki.

Michel Janowski

Chargé de Mission « Wallonie-Bruxelles Tourisme »
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Mobilizacja firm walońskich do odkrywania
rynku polskiego: program Explort

Du 10 au 12 octobre 2011, un séminaire sur l’approche
du marché polonais a été
organisé en Belgique. Ce
séminaire faisait partie du
programme Explort Pologne
qui propose aux entreprises
wallonnes de bénéficier d’un
stagiaire pour prospecter
le marché polonais. Il offre
également à ce stagiaire une
occasion de développer son
potentiel en commerce international. L’AWEX Varsovie était impliquée dans l’organisation de ce séminaire
et a également présenté le
potentiel de ce marché. Une trentaine de personnes ont participé à l’évènement dont des représentants de la fédération
d’entreprises polonaises Lewiatan et des régions polonaises
de Poméranie, Silésie et Basse-Silésie. Suite à ce séminaire,
plusieurs entreprises wallonnes ont entamé une prospection
approfondie du marché polonais.

W dniach 10-12 października 2011 r. odbyło się w Belgii
seminarium przybliżające rynek polski. Stanowiło ono część programu
« Explort Pologne », który zachęca firmy
walońskie do korzystania z pomocy stażystów w badaniu polskiego rynku. Jednocześnie stwarza stażystom okazję do
rozwijania swojego potencjału w handlu
międzynarodowym. AWEX Warszawa
włączył się w organizację tego seminarium i przedstawił możliwości rynku
polskiego. W wydarzeniu wzięło udział
około 30 osób, w tym przedstawiciele
Federacji Pracodawców Polskich Lewiatan i województw pomorskiego,
śląskiego i dolnośląskiego. Dzięki seminarium wiele przedsiębiorstw walońskich bardziej zainteresowało się rynkiem polskim.

Znaczący udział firm walońskich
w targach ochrony środowiska
POLEKO 2011

La Petite Pologne plus près de la Wallonie
grâce aux lignes aériennes directes
Les relations de coopération entre la Wallonie et la Petite Pologne sont très intenses. En juin dernier, une mission commer-

Biznes–AWEX

była do Krakowa na spotkania z partnerami polskimi. Instytut
Fizyki Jądrowej podpisał z walońską firmą IBA kontrakt warty
100 milionów złotych na dostawę stanowiska terapii Gantry.
Co roku AWEX bierze także udział w Forum Gospodarczym
w Krynicy. Aby podkreślić dobrą współpracę, AWEX i Biuro Promocji Turystyki « Walonia-Bruksela » zorganizowały
w dniach 1-4 grudnia 2011 r. Dni Walońskie na lotnisku w Krakowie. Celem była promocja wśród mieszkańców Małopolski
połączenia lotniczego z Walonią i uwydatnienie jego znaczenia
w kontaktach biznesowych. W tych dniach pasażerowie przylatujący z Charleroi i Brukseli-Zaventem otrzymywali belgijskie
czekoladki i prospekty turystyczne o Walonii.
Dni Walońskie zostały zainaugurowane 1 grudnia spotkaniem
Radcy Ekonomicznego Maxima Woitrin z krakowską prasą.

Dégustation de produits wallons à Varsovie

Degustacja produktów walońskich
w Warszawie

L’AWEX Varsovie a organisé le 8 décembre 2011 une dégustation de produits wallons présentant des bières, des cidres,

W dniach 22-24 listopada 2011 r. AWEX wziął udział w targach ochrony środowiska POLEKO w Poznaniu organizując
stoisko grupowe dla dziesięciu firm walońskich oferujących
oryginalne rozwiązania w dziedzinie recyklingu, rekultywacji
i oczyszczania gruntu, energii odnawialnych itp. AWEX Warszawa przygotował przedsiębiorcom walońskim program
spotkań z firmami polskimi. Kontakty były bardzo owocne
i pewne umowy partnerskie są w fazie konkretyzowania się.
W dniu 23 listopada zorganizowany również został w stoisku
Belgijski Koktajl Biznesowy.

Małopolska bliżej Walonii dzięki
bezpośrednim połączeniom lotniczym
Współpraca między Walonią i Małopolską jest bardzo intensywna. W czerwcu misja handlowa 16 firm walońskich przy-

des chocolats et, pour la première fois en Pologne, des fromages wallons. C’est dans une ambiance conviviale et dans le
cadre séduisant du restaurant Sketch à Varsovie que les invités
ont pu (re)découvrir les bières Blanche de Namur et Chimay,
les chocolats Galler, les cidres « Stassen over the ice » et les
fromages de Herve. Tous ces produits sont maintenant disponibles dans les supermarchés haut de gamme en Pologne.
La dégustation à Varsovie a ravi les invités. C’était aussi l’occasion pour l’AWEX Varsovie de remercier tous ses partenaires
pour toutes les actions organisées pendant l’année 2011. Le
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Du 22 au 24 novembre 2011, l’AWEX a participé au salon de
l’environnement POLEKO à Poznań avec un stand regroupant
une dizaine
d’entreprises wallonnes du
secteur présentant des
solutions
originales
en
recyclage, traitement des
sols, compost, etc.
L’ A W E X
Va r s o v i e
avait préparé des programmes de rendez-vous entre entreprises polonaises et wallonnes. Les contacts ont été très fructueux et certains partenariats sont en train de se concrétiser.
Un Belgian business cocktail a également été organisé le 23
novembre sur le stand.

ciale de 16 entreprises
wallonnes est venue à
Cracovie rencontrer
des partenaires polonais. L’Institut de Physique nucléaire de Cracovie a signé un contrat
de près de 100 million
PLN avec la société
wallonne IBA pour un
centre de traitement du
cancer. L’AWEX participe également chaque
année au Forum économique de Krynica.
Pour souligner cette
bonne
collaboration,
l’AWEX et Wallonie-Bruxelles Tourisme ont organisé du 1er
au 4 décembre 2011 les journées wallonnes à l’aéroport de
Cracovie. Le but était de promouvoir la destination « Wallonie » auprès des habitants de Petite Pologne et de souligner
son importance pour les affaires. Pendant ces journées, les
passagers à destination de Charleroi et de Bruxelles-Zaventem
recevaient des chocolats belges et des brochures touristiques
sur la Wallonie.
Ces journées ont été inaugurées le 1er décembre par des
contacts entre le Conseiller économique, Maxime Woitrin, et
la presse de Cracovie.
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Participation wallonne importante
au salon de l’environnement POLEKO 2011

Business–AWEX

© AWEX Varsovie

Mobiliser les entreprises wallonnes
à prospecter la Pologne : programme Explort

© AWEX Varsovie
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AWEX Warszawa zorganizował 8 grudnia 2011 r. degustację
piw, cydru, czekoladek oraz – po raz pierwszy w Polsce –
serów walońskich. W miłej, przyjaznej atmosferze i niezwykle ujmujących wnętrzach restauracji Sketch w Warszawie
goście mieli możliwość skosztowania piw takich, jak Blanche
de Namur, czy Chimay, czekoladek Galler, cydru « Stassen
over the ice » i serów de Herve. Wszystkie te produkty są
już dostępne w sieciach marketów delikatesowych w Polsce.
Degustacja w Warszawie zachwyciła wszystkich gości. Była też
okazją, żeby podziękować partnerom AWEX-u za wszystkie
akcje zorganizowane w 2011 roku. Radca Handlowy, Maxi-
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Conseiller commercial, M. Maxime Woitrin, a également annoncé son départ dès mars 2012.

me Woitrin, ogłosił również, że w marcu 2012 roku opuści
placówkę.

Football : match entre un club wallon
et un club polonais pour l’Europa League

Piłka nożna : spotkanie walońskiego
i polskiego klubu piłkarskiego
w Lidze Europejskiej

L’AWEX participe au salon
de la construction BUDMA 2012

© AWEX Varsovie

Pour la neuvième fois consécutive, l’Agence wallonne à
l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) participe au salon de la construction BUDMA à Poznań du 24
au 27 janvier 2012.
L’AWEX
organise
un stand regroupant
une dizaine d’entreprises wallonnes de la
construction. Le stand
regroupe tant des entreprises déjà actives
sur le marché polonais telles Convergent
(sols industriels) et
Magemar (logistique)
que de nouvelles
entreprises
telles
Happax (attache pour
terasses) ou Editelco
(ciment innovant).
Venez nous rendre
visite sur notre stand AWEX (n°18) à l’entrée du palais 5 de
la foire.
Pour plus de renseignements :
www.budma.pl, varsovie@awex-wallonia.com
Pour toutes demandes d’informations sur les activités de
l’AWEX en Pologne, contactez :

M. Maxime Woitrin

Conseiller économique et commercial
pour la Wallonie (AWEX)
Stratos Office Centre
Ul. Ks. I. Skorupki 5 (6ème étage)
00-546 Varsovie
Tél. +48 22 583 70 11
e-mail : varsovie@awex-wallonia.com

Losowanie 1/16 finału Ligi Europejskiej odbyło się 16 grudnia
w siedzibie UEFA. W wyniku losowania waloński klub Standard z Liège, wielokrotny mistrz Belgii, zagra z polskim klubem
Wisła Kraków. Mecz odbędzie się 16 lutego w Krakowie, a
mecz rewanżowy 23 lutego w Liège. Niech wygra najlepszy!

AWEX - Pays baltes

AWEX - Baltic States

« Energy & Environment 2011 » à Riga
Le Kipsala Exhibition Center a organisé pour la 7 fois consécutive son salon de l’environnement et de l’énergie du 20 au
23 octobre 2011. Lors de ce salon, 125 participants étaient
présents, y inclus 12 pays différents (Allemagne, Autriche,
Belgique, Canada, Chine, Danemark, Estonie, Italie, Lettonie,
Lituanie, République tchèque et Suisse).
3 secteurs représentés :
• l’énergie et l’efficacité énergétique
• l’environnement
• l’infrastructure
Avec près de 28 000 visiteurs, un beau regain depuis le récent
déclin économique, cette foire s’inscrit donc en 2011 parmi

AWEX uczestniczy w targach
budownictwa BUDMA 2012
Już po raz dziewiąty z rzędu, Agencja Walońska ds. Eksportu
i Inwestycji Zagranicznych (AWEX) weźmie udział od 24 do
27 stycznia 2012 r. w targach budownictwa BUDMA w Poznaniu. AWEX organizuje wspólne stoisko
dla dziesięciu firm
walońskich z branży
budowlanej. Stoisko
gromadzi nie tylko
firmy działające już
na rynku polskim,
takie jak Convergent (posadzki przemysłowe) i Magemar (logistyka), ale
i nowe firmy, jak np.
Happax (mocowania
tarasów) lub Editelco
(innowacyjny
cement).
Zapraszamy do odwiedzenia
stoiska
AWEX-u (n°18) usytuowanego przy wejściu do pawilonu nr. 5
na terenie targów poznańskich.
Więcej informacji:
www.budma.pl, varsovie@awex-wallonia.com
W sprawie wszelkich informacji dotyczących działalności
AWEX-u w Polsce, prosimy o kontakt:

Maxime Woitrin

Radca Ekonomiczny i Handlowy Regionu Walonii (AWEX)
Stratos Office Centre
ul. Ks. I. Skorupki 5 (6 piętro)
00-546 Varsovie
Tel. +48 22 583 70 11
e-mail : varsovie@awex-wallonia.com

« Energy & Environment 2011 » in Riga

ème
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Ce 16 décembre a eu lieu au siège de l’UEFA le tirage au sort
pour les 16ème de finale de l’Europa League. Un des résultats
du tirage est la rencontre entre le club wallon Standard de
Liège, plusieurs fois champion de Belgique, et le club polonais
Wisła Cracovie. Le match aller aura lieu le 16 février à Cracovie et le match retour le 23 février à Liège. Que le meilleur
gagne !
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les 3 premières manifestations du genre dans la région des
Pays baltes.
L’AWEX y participait en collaboration avec 11 sociétés wallonnes représentées : Aluthermo, Menart, Realco, Wos Hautrage, Ecorem, Wascos, AMB, Xylowatt, Cluster VAL +, Cluster Agoria renewable energy club et Cluster TWEED.

La présence physique d’Aluthermo
Durant un jour et demi, Lambert Jakobs (administrateur et
délégué d’Aluthermo) a bénéficié du stand pour y organiser
des rencontres avec d’éventuels partenaires. En effet, l’édition
2011 du salon avait prouvé et confirmé l’intérêt de la participation Aluthermo.
A noter, l’organisation d’un cocktail sur le stand le jour de
l’ouverture avec une large participation de personnalités du
monde diplomatique et économique. Son Excellence Monsieur Frank Arnauts, nouvel Ambassadeur belge en Lettonie,
en fut l’invité d’honneur.
L’AWEX a déjà inscrit sa participation pour cette même foire
en 2012.

André Villers

Conseiller économique et commercial
Estonie – Lettonie – Lituanie
AWEX/ Ambassade de Belgique/ Belgijas vestnieciba
Tél. 371 67 039 321
Fax : 371 67 039 324
Site Web : www.belgium.apollo.lv
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The Kipsala Exhibition Center has organized for the seventh
consecutive time the Energy&Environment Fair, from October 20th until the 23rd. During this exhibition, 125 participants
from 12 different countries (Germany, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Czech
Republic and Switzerland) attended.
The represented Sectors:
• Energy and energy efficiency
• Environment
• Infrastructure
With nearly 28,000 visitors, a nice boost from the recent economic decline, this international fair is now back in the top 3 of
main fair events of its kind in the Baltic region.
The Walloon Agency took part in collaboration with some
Walloon companies: Aluthermo (that was present on the stand
for a day and a half), Menart, Realco, Wos Hautrage, Ecorem,
Wascos, AMB, Xylowatt, Cluster VAL +, Cluster Agoria renewable energy club and Cluster TWEED.

The physical participation of Aluthermo
During one and a half day, Jakobs Lambert (director of Aluthermo) took advantage of our stand as some meetings with potential partners were planned ahead. Indeed, the 2011 Fair’s
edition proved and confirmed the interest for his participation.
Still to be noted on the opening day was the organization of
a cocktail which took place on the stand. The latter gathered
together some personalities issued from the diplomatic and
economic local society. His Excellency Mr. Franck Arnauts,
new Belgian Ambassador in Latvia, was the honoured guest
on the occasion.
AWEX has already registered for this same fair in 2012.

André Villers

Economic and Commercial Counsellor
for Estonia – Latvia – Lithuania
AWEX/ Ambassade de Belgique/ Belgijas vestnieciba
Tel: 371 67 039 321
Fax: 371 67 039 324
Site Web: www.belgium.apollo.lv
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