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Editorial
Kandydatura Liège na organizatora
Wystawy Międzynarodowej EXPO
w 2017 r.

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.

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.

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 Ambassade et la
Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie.
Le 25 mai, le Délégué et Mark Van de
Vreken, Conseiller à l’Ambassade de
Belgique, ont présenté la candidature
de Liège à Mmes Joanna Skoczek, Directrice du Département de la Diplomatie
publique et culturelle, et Margareta
Kassangana-Jakubowska, responsable
des Relations internationales au sein
du même département du Ministère des
Affaires étrangères.
Le 6 juin, le Délégué et Raoul Delcorde, Ambassadeur de Belgique ont abordé le même sujet au Ministère des Affaires étrangères et le 18 juin, l’Ambassadeur s’est encore entretenu avec un
représentant du Ministère de l’Economie.

W kontaktach z polskimi władzami Ambasada Belgii i Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie podjęły działania promujące kandydaturę Liège.
Delegat i Mark Van de Vreken, Radca w Ambasadzie Belgii 25 maja zaprezentowali kandydaturę Liège na
spotkaniu z Joanną Skoczek, Dyrektorem Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej oraz Margaretą
Kassangana-Jakubowską, specjalistą
ds. stosunków międzynarodowych
w tymże departamencie MSZ.
Z kolei 6 czerwca Delegat i Ambasador Belgii Raoul Delcorde
podjęli ten sam temat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
zaś 18 czerwca Ambasador rozmawiał o kandydaturze Liège
z przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki.

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.

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 obywateli dla miasta kandydującego.

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 :

W tym właśnie celu osoby odpowiedzialne za projekt « Liège
2017 » stworzyły stronę internetową, gdzie można udzielić poparcia tej kandydaturze:

www.liege-expo2017.com/fr/je-signe-pour-.html

www.liege-expo2017.com/fr/je-signe-pour-.html
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Editorial

Przedmowa

Quatre ans et le couperet de la guillotine s’approche… c’est le lot
de notre fonction… créer des contacts, développer des projets,
évaluer, lancer des passerelles… et puis, au terme du mandat,
s’en aller, s’arracher et recommencer ailleurs… le scénario est
connu mais il ne cesse de surprendre. On fait des découvertes,
on s’applique, on s’implique, on s’attache… et les quatre années
nous donnent l’impression d’être passées en un
coup de vent.
Ces quatre années m’ont permis de mieux
découvrir certaines régions de la Pologne et d’y
approfondir les liens développés par WallonieBruxelles. J’ai en effet passé une bonne partie
de mon temps dans les trains reliant Varsovie
à Katowice, Kielce, Cracovie, Łódź, Olsztyn,
Poznań ou Wrocław… ou dans les aéroports,
attendant les vols vers Szczecin ou Gdańsk…
Comparée à la Belgique, la Pologne est
grande… dix fois plus grande ! Et puis, il y avait
aussi mes accréditations à Vilnius, Riga et Tallinn… nouveaux aéroports… nouveaux déplacements… nouveaux horizons.
Lors de mon mandat, j’aurai eu à connaître des
moments tragiques, tels que la catastrophe de
Smoleńsk, des moments pénibles, tels que les visites à AuschwitzBirkenau, des moments exaltants, tels que le 5ème anniversaire de
l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne ou l’Euro 2012,
organisé en partenariat avec l’Ukraine.
Parlant d’Ukraine ou de Belarus, il fut intéressant de voir à quel
point la perception que l’on peut en avoir est différente selon que
l’on soit basé à Bruxelles ou à Varsovie…
Et puis, en quatre ans, notre Délégation aura dû s’associer à la
préparation de quatre commissions mixtes qui ont eu lieu coup
sur coup, en 2011, en l’espace d’un peu plus d’un mois ( !) :
Lituanie (30 mars), Pologne (20 avril), Estonie (26 avril) et Lettonie (11 mai).
Rappelons encore que notre mandat aura vu nos deux pays de
référence, la Belgique (juillet 2010) et la Pologne (juillet 2011),
présider aux destinées de l’Union européenne… tout ceci se
répercutant également sur nos agendas !
Alors qu’il me soit permis ici de remercier mes collaboratrices et
collaborateur à la Délégation, mes collègues de l’Ambassade de
Belgique, de la Délégation de Flandre, de WBI/ AWEX/ WBT et
tous nos partenaires polonais, lituaniens, lettons et estoniens qui
m’ont accompagné dans ma tâche.
De nouveaux partenariats auront été créés, d’autres auront été
développés ou renforcés au terme de ce mandat qui ne permettait pratiquement pas de prendre du recul.
Comme le dit le poète : « La Pologne, on pleure en y arrivant et
on pleure en en partant… ».
En ce qui me concerne, je n’ai pas pleuré en arrivant en Pologne
parce que j’avais demandé à y venir… et si je dois pleurer en
partant, ce sera peut-être d’émotion ou de bonheur en pensant
à ce que nous avons accompli en commun.

Minęły cztery lata i czas pożegnania zbliża się nieuchronnie.
Ten aspekt wpisany jest w pracę dyplomaty. Przybycie, nawiązywanie nowych kontaktów, rozwijanie projektów, ich ocena, następnie wyznaczanie nowych kierunków współpracy,
a na koniec kadencji – odejście, start w innym środowisku
i rozpoczynanie od nowa. Scenariusz ten jest znany, a jednak ciągle zaskakuje. Odkrywamy nowe zadania,
podejmujemy je, angażujemy się, przywiązujemy,
a po czterech latach mamy wrażenie, że minęły
w mgnieniu oka.
Podczas czteroletniego pobytu w Polsce poznałem
część jej województw i rozwijałem związki, które
łączą je z Walonią-Brukselą. Dużo czasu spędziłem
w pociągach z Warszawy do Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania i Wrocławia oraz
w samolotach do Szczecina i Gdańska. Polska jest
przecież dziesięć razy większa od Belgii!
W obszarze moich kompetencji znalazły się też
trzy kraje, na które zostałem akredytowany, co
wiązało się z podróżami do Wilna, Rygi i Tallina.
Dla mnie oznaczało to również nowe lotniska, wyjazdy, horyzonty...
W trakcie mojej kadencji przeżywaliśmy wiele momentów tragicznych (katastrofa smoleńska), trudnych (wizyty
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau), wzruszających (5. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, które Polska
organizowała z Ukrainą).
Odnośnie Ukrainy i Białorusi interesujące było zauważyć,
w jakim stopniu różne jest spojrzenie na te kraje z perspektywy Brukseli i Warszawy.
W 2011 roku Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela uczestniczyło w przygotowaniu czterech komisji mieszanych, które
odbyły się w przeciągu niemalże jednego miesiąca! (Litwa –
30 marca, Polska – 20 kwietnia, Estonia – 26 kwietnia i Łotwa
– 11 maja).
Warto zauważyć, że podczas mojej pracy w Warszawie nasze
dwa kraje objęły przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej
– Belgia w lipcu 2010 roku, a Polska w lipcu roku następnego.
Znalazło to oczywiście odbicie w kalendarzu Delegata!
Na łamach tej publikacji pragnę podziękować moim współpracownikom z Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela, kolegom z Ambasady Belgii, Przedstawicielstwa Rządu Flandrii
i WBI/ AWEX/ WBT oraz wszystkim naszym polskim, litewskim, łotewskim i estońskim partnerom.
Przez te cztery lata podjąłem współpracę z nowymi partnerami, rozwijałem projekty już istniejące, dzięki czemu ciągle
szliśmy naprzód.
Jak mówi poeta: « Za Polską płacze się dwa razy, gdy się tu
przyjeżdża i gdy się opuszcza ten kraj… ».
Nie płakałem przyjeżdżając tutaj, gdyż moim pragnieniem
było tu pracować.
Gdy przyjdzie mi uronić łzę wyjeżdżając, będzie to raczej
z emocji i szczęścia z tego, czego dokonaliśmy razem.

Edito
Zénon Kowal

Délégué Wallonie-Bruxelles à Varsovie
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Candidature de la ville de Liège
à l’organisation
de l’Exposition internationale de 2017

Zénon Kowal

Delegat Walonii-Brukseli w Warszawie
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M. Rudy Demotte, Ministre-Président de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, a effectué une mission à Cra-

Od 29 marca do 1 kwietnia Premier Walonii i Federacji Walonia-Bruksela Rudy Demotte przebywał z wizytą w Krakowie
i Auschwitz-Birkenau.
Wizyta Premiera związana była z objęciem przez Belgię
1 marca przewodnictwa w « International Task Force on the
remembrance of Holocaust ».
Wspólnoty Flamandzka i Francuska zorganizują również
w czerwcu i grudniu dwie konferencje międzynarodowe
poświęcone tej tematyce.
Premier i członkowie towarzyszącej mu delegacji zwiedzili
w Krakowie dzielnicę żydowską oraz Muzeum Schindlera.
Spotkali się również z dyrektorem muzeum.
Wizytę Premiera Demotte w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau poprzedziło spotkanie z dyrektorem Piotrem Cywińskim.
W imieniu rządu Federacji Walonia-Bruksela członkowie
delegacji złożyli wieńce przy Ścianie Śmierci w Auschwitz
oraz w miejscu pamięci w Birkenau.
W wydanej przez Delegata na cześć Premiera kolacji
uczestniczyły Marie Dehout i Elodie Cailliau, nasze lektor-
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Visites
Auschwitz - devant « le mur de la mort »

covie et Auschwitz-Birkenau, du 29 mars au 1er avril.
Cette visite se place dans le contexte de la présidence
belge (depuis le 1er mars) de l’« International Task Force
on the remembrance of Holocaust ».
En effet, les Communautés flamande et française organiseront respectivement en juin et décembre deux conférences internationales portant sur cette thématique.
A Cracovie, outre le quartier juif, le Ministre-Président
et sa délégation ont visité le musée « Schindler » et été
accueillis par son directeur.
A Auschwitz, la visite a également démarré par une
rencontre et un entretien avec le directeur du site, M.
Cywiński.
Des couronnes de fleurs au nom du gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été déposées
devant le mur de la mort (Auschwitz) et devant le mémorial (Birkenau).
A Cracovie, lors du dîner qu’il a offert en l’honneur du

Le Ministre-Président (à dr.) et sa délégation

ki pracujące w Krakowie, oraz przedstawiciel Biura Promocji
Turystyki « Walonia-Bruksela », Michel Janowski. Dzięki przeprowadzonym rozmowom Premier zapoznał się na miejscu
z różnymi formami działalności Walonii-Brukseli w Polsce.

© DWB

Wizyta Minister Marie-Dominique
Simonet w Krakowie i Auschwitz-Birkenau

Od 19 do 21 lutego Marie-Dominique Simonet, Minister
Edukacji Federacji Walonia-Bruksela odwiedziła Kraków i Auschwitz-Birkenau. Pani Minister towarzyszyli Delegat Zénon
Kowal, posłanka do Parlamentu Federalnego Muriel Gerkens,
Senator Hassan Boussetta oraz przewodniczący Parlamentu
Flamandzkiego, Jan Peumans.

Wizyty Ministrów

Ministre-Président, le Délégué a veillé à associer notre lectrice, Marie Dehout, notre formatrice, Elodie Cailliau et notre
représentant de WBT, Michel Janowski. Le Ministre-Président
a eu ainsi l’occasion de se familiariser avec différents aspects de
notre présence en Pologne.

Visite de la Ministre Marie-Dominique
Simonet à Cracovie et Auschwitz

Delegacja przybyła do Polski na zaproszenie firmy Agora z Visé
i towarzyszyła grupie sześćdziesięciu osób, głównie uczniów.
Wpisująca się w akcję upowszechniania wśród młodzieży pamięci o wydarzeniach historycznych inicjatywa Agory miała
miejsce już po raz dziesiąty.
Delegat powitał w Krakowie Panią Minister i towarzyszył jej
podczas pobytu w Polsce. Po wizycie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau Delegat opowiedział o doświadczeniach swojego ojca, który był więźniem obozu od 1941 r.
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Du 19 au 21 février, Marie-Dominique Simonet, Ministre de
l’Enseignement de la Fédération « Wallonie-Bruxelles » a effectué une mission à Cracovie, Auschwitz et Birkenau en compagnie notamment de la Députée fédérale Muriel Gerkens,
du Sénateur Hassan Boussetta et du Président du Parlement
flamand, Jan Peumans.
Ces personnalités politiques avaient été invitées par l’asbl « Agora »
de Visé, à accompagner
un groupe d’une soixantaine de personnes composé
majoritairement
d’étudiants. S’inscrivant
dans une démarche
de sensibilisation et de
mémoire, cette initiative
d’« Agora » en est à sa
10ème édition.
Le Délégué s’est déplacé à Cracovie pour
y accueillir Madame la
Ministre et l’accompagner lors de sa mission.
Il a également pris la parole lors de la rencontre
consécutive à la visite des
camps pour y témoigner
de l’expérience de son
père (arrêté en 1941), et
Au centre, le Président du Parlement flamand, Jan Peumans
rescapé d’Auschwitz.

et Madame la Ministre de l’Enseignement de la Fédération « Wallonie-Bruxelles », Marie-Dominique Simonet
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Wizyta Premiera Rudy’ego Demotte
w Krakowie i Auschwitz-Birkenau
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Mission du Ministre-Président
Rudy Demotte à Cracovie et Auschwitz

Visites ministérielles
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Wizyty Ministrów
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Visites ministérielles

Poznań

Du 15 au 17 mars, le Délégué s’est rendu à Poznań pour
participer à la cérémonie de clôture et de remise des prix de la
35ème olympiade de la langue
française.
WallonieBruxelles y était l’invité
d’honneur.
Le 16 mars, le Délégué a été reçu par M.
Miroslaw Loba, directeur de la Philologie
romane de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań.
M. Loba évoqua
iewiecka
Anna Hryn
la
transformation
Madame
ec
av
,
A Poznań
du « laboratoire francophone » de son
département en « groupe francophone ». Ses activités seront
animées surtout par notre lectrice, Sophie Cheron, avec l’assistance du professeur Joanna Teklik.
M. Loba informa également le Délégué que M. Marc Quaghebeur, Directeur des Archives et Musée de la Littérature
à Bruxelles, serait prochainement décoré par le recteur de
l’Université. La faculté prévoit d’organiser, à cette occasion,
une journée d’hommage à M. Quaghebeur.
Après la réunion à l’Université, le Délégué se rendit au Centre
culturel Zamek pour une réunion avec la nouvelle directrice,
Mme Anna Hryniewiecka, qui évoqua notamment le projet
de coopération avec le centre des « Brigittines » et le Val de
Marne dans le cadre du programme européen « Culture ».
Le samedi, 17 mars, le Délégué prit part à la cérémonie de
remise des prix aux finalistes et lauréats des olympiades du
français (35ème édition) dont il fut l’invité d’honneur.

Od 15 do 17 marca Delegat przebywał w Poznaniu i wziął
udział w ceremonii wręczenia nagród laureatom 35. Olympiady Języka Francuskiego, której Walonia-Bruksela była honorowym gościem.
W piątek 16 marca w trakcie spotkania z Delegatem Mirosław
Loba, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, podjął temat przekształcenia
Pracowni Badań nad Literaturą Belgii frankofońskiej w Pracownię frankofońską. Jej działalność poprowadzi przy wsparciu dr
Joanny Teklik nasza lektorka, Sophie Cheron.
Mirosław Loba poinformował również, że rektor nada wkrótce odznaczenie profesorowi Marcowi Quaghebeur, Dyrektorowi Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli. Instytut Romanistyki zamierza zorganizować z tej okazji specjalny dzień
poświęcony profesorowi.
Delegat spotkał się również z Anną Hryniewiecką, Dyrektorem Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tematem rozmów był prowadzony w ramach europejskiego programu
« Kultura » projekt współpracy z centrum « Brigittines » oraz
le Val de Marne.
W sobotę Delegat uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród
laureatom i finalistom 35. Olimpiady Języka Francuskiego.

Missions du Délégué en Pologne

Misje Delegata w Polsce

par la direction de l’Institut.
Après une réunion avec les autorités de l’Institut et le Recteur
Wiesław Banyś, les invités participèrent au spectacle « Ariane
et Barbe-Bleue » de Maurice Maeterlinck, préparé par notre
lecteur Bundu Malela.
Le 29 mars, le Délégué rencontra le Vice-maréchal de la Voïvodie de Silésie, M. Jerzy Gorzelik pour faire le bilan de nos
activités et prendre congé.
Le Délégué a également visité la Silésie les 23 et 24 mai. Le
premier jour, il a rencontré le curateur de Katowice, M. Faber,

cesy sieci Klas Frankofońskich na Śląsku. Mówił również o prowadzonych z Ministerstwem Edukacji Narodowej negocjacjach

En réunion avec le Staroste de Pszczyna

Śląsk

Chez le Staroste de Pszczyna

28 i 29 marca Delegat odwiedził Śląsk. Pierwszego dnia
w Sosnowcu wziął udział w Święcie Frankofonii, przygotowanym przez naszego lektora Buatę Bundu Malela oraz jego studentów z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. W tym wydarzeniu uczestniczyli również
licealiści z sieci Klas Frankofońskich na Śląsku.

Missions

pour nouer avec lui des contacts plus personnels et lui présenter les objectifs et les succès du réseau des Classes francophones. Le Délégué mentionna également les négociations
en cours de la Charte LCO (Langue et Culture d’Origine).
Le lendemain, le 24 mai, le Délégué a tenu à Pszczyna une
réunion de travail avec les responsables du réseau des Classes
francophones de Silésie et des autorités locales.

Silésie

Cracovie

Le 28 mars, le Délégué s’est rendu à Sosnowiec pour participer aux fêtes de la Francophonie coorganisées par notre
lecteur, Buata Bundu Malela, et ses étudiants à l’Institut des

© Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Poznań

© DWB

Kraków
Delegat i Anne-Françoise Drion, odpowiedzialna za współpracę
z Polską w WBI, przebywali od 16 do 19 kwietnia z misją w Krakowie. W poniedziałek delegacja odwiedziła krakowski Klaster LifeScience, zapoznała się z jego działalnością oraz zwiedziła pracownie i laboratoria. Następnego dnia Delegat i Anne-Françoise Drion
spotkali się z dyrekcją Instytutu Romanistyki UJ, w którym pracuje
nasza lektorka, Marie Dehout. Po południu w Międzynarodowym
Centrum Kultury uczestniczyli w prezentacji dla mediów wystawy
« Wierność obrazów. René Magritte i fotografia ». Wieczorem Delegat i Ambasador Belgii Raoul Delcorde swoimi przemówieniami
uświetnili uroczyste otwarcie ekspozycji.
18 kwietnia w rozmowie z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem Karolem Musiołem Delegat i AnneFrançoise Drion podjęli temat współpracy z Uniwersytetem
w Liège.
Po południu, w ramach wydarzeń towarzyszących ekspozycji
fotografii Magritte’a, uczestniczyli w MCK w konferencji Xaviera Canonne na temat związków surrealizmu z fotografią.
Wieczorem zaś delegacja obejrzała w Centrum Kultury Rotunda przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów

© DWB

Le Délégué, accompagné d’Anne-Françoise Drion, chef du
Pupitre Pologne de WBI, s’est rendu à Cracovie du 16 au
19 avril 2012.

umowy o wprowadzeniu nauki języka i kultury kraju pochodzenia dla dzieci polskich imigrantów w Belgii frankofońskiej.
Nazajutrz Delegat rozmawiał w Pszczynie z przedstawicielami
sieci Klas Frankofońskich na Śląsku oraz władzami lokalnymi.

Langues romanes et de Traduction de l’Université de Silésie.
Aux manifestations participaient également les étudiants des
lycées de Silésie, notamment des classes francophones, invités

A Cracovie, en visite de travail chez le recteur Musioł

Lundi, le 16 avril, la délégation s’est rendue au Cluster LifeScience de Cracovie. La visite comprenait la présentation du
Cluster et de son fonctionnement ainsi que la visite des lieux
(chantier, laboratoires).

© DWB

A Katowice, en réunion avec le Vice-maréchal Gorzelik

Po spotkaniu z władzami Instytutu i Rektorem Wiesławem
Banysiem zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie « Ariana
i Niebieska Broda » Maurice’a Maeterlincka, które wraz ze studentami wystawił nasz lektor.
Następnego dnia podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Delegat i Wicemarszałek Jerzy
Gorzelik omówili prowadzoną współpracę.
Delegat ponownie odwiedził Śląsk 23 i 24 maja. Pierwszego
dnia spotkał się ze Śląskim Kuratorem Oświaty Stanisławem Faberem, aby nawiązać współpracę oraz przedstawić cele i suk-

© DWB

A Sosnowiec, en réunion avec le recteur Banyś (à dr.)

© DWB
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Misje Delegata w Polsce

© Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Missions du Délégué en Pologne

Au vernissage de l’expo Magritte à Cracovie

7

Świętokrzyskie

De g. à dr., M. Perz, le Délégué, Mmes Drion et Wandziuk-Obłuska

Delegat i Anne-Françoise Drion odwiedzili 19 kwietnia
Kielce. Wizyta miała na celu spotkanie z przedstawicielami Województwa Świętkorzyskiego i omówienie
projektu « Innovation broker » i możliwości współpracy. Marcin Perz, Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego oraz jego współpracownicy
zaprezentowali ośrodek, dla którego najważniejszymi
kierunkami rozwoju pozostają medycyna i turystyka
zdrowotna. Delegat przywołał przykład współpracy
Klastra LifeScience w Krakowie i centrum BIOWIN. Zachęcił dyrektora Perza do skontaktowania się z kolegami
z Krakowa i przyłączenia się do współpracy przez nich
już rozwijanej.
Była to pierwsza wizyta dyplomaty z Walonii-Brukseli
w Województwie Świętokrzyskim.

© DWB

© DWB

Le 19 avril, le Délégué et Madame Drion se sont déplacés à
Kielce, chef-lieu de la Voïvodie de Sainte-Croix. Le but de la
mission était de rencontrer les responsables du projet II.1 du
Programme de travail « Innovation broker » et de discuter des
modalités de réalisation de ce projet. M. Marcin Perz, directeur du Centre régional scientifique et technologique, et ses
collaborateurs ont présenté le Centre et leurs projets pour
l’avenir. Leurs domaines de prédilection sont les sciences de
la vie et le tourisme de santé. Le Délégué évoqua les contacts
existants déjà entre le Cluster LifeScience de Cracovie et
BIOWIN et encouragea le directeur à contacter ses collègues
de Cracovie pour s’inscrire dans leur mouvance.
Il est à noter que cette visite à la Voïvodie de Sainte-Croix
constituait une première pour WBI.

Le Délégué, accompagné de M. Frédéric Wauters, Chef du Pupitre pays baltes
de WBI, s’est rendu à Riga du 1 au 4
mai. En présence de l’Ambassadeur
de Belgique à Riga, M. Franck Arnauts,
le Délégué et M. Wauters ont visité le
Musée de l’Occupation, le Musée Riga
Bourse et le Musée des Beaux-Arts. Ils
ont rencontré les responsables de ces
institutions pour discuter des possibilités
de coopération.
Le 2 mai, en présence de l’Ambassadeur de Belgique à Riga, le Délégué,
et Frédéric Wauters ont remis officiellement au Musée de l’Occupation de
Lettonie une subvention destinée à la
poursuite de la traduction et de la transposition en français des
textes de l’exposition et de ses supports. Le Musée retrace

Le Délégué et l’Ambassadeur Abelis avec l’Ambassadeur Arnauts

l’histoire des différentes occupations russes et allemandes de
la Lettonie au 20ème siècle, jusqu’à l’avènement de son indépendance en 1991. L’exposition entretient la mémoire de ces
occupations pour le public letton.
Le même jour, ils ont également eu une réunion
de travail au Ministère des Affaires étrangères letton avec Mme Aija Balcare, responsable du Pupitre
Belgique, et l’Ambassadeur Indulis Abelis, Directeur
du Département Europe pour faire le point sur le
Programme de travail et les projets de coopération
en cours.
Le Délégué a saisi cette occasion pour annoncer la
fin de sa mission à Varsovie et dans les pays baltes et
remercier les partenaires lettons pour l’excellente
collaboration développée pendant son mandat.
Le lendemain, la délégation s’est encore entretenue
avec la professeure Olga Ozolina de la Faculté des
Sciences humaines de l’Université de Lettonie.

Misje Delegata w państwach bałtyckich
Łotwa

© Musée de l’Occupation de Lettonie

© DWB
Nos lectrices, Elodie Cailliau et Marie Dehout, devant l’affiche de leur spectacle

i studentów oraz nasze lektorki, Marie Dehout i Elodie Cailliau, przy wsparciu aktora Axela de Vreese. W wypełnionej po
brzegi sali publiczność gorącymi oklaskami nagrodziła aktorów.

Région de Sainte-Croix

A Kielce, en réunion avec le directeur Perz

Missions du Délégué dans les pays baltes
Lettonie

© DWB
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Le 17 avril, le Délégué et Mme Drion rencontrèrent à l’Université jagellonne les autorités académiques de la lectrice
WBI, Marie Dehout. Après, ils se rendirent au Centre international de la Culture pour les heures réservées à la presse,
en « pré-vernissage » de l’exposition « La fidélité des images.
René Magritte et la photographie ». En soirée, le Délégué et
l’Ambassadeur de Belgique, M. Raoul Delcorde, prirent la
parole lors du vernissage de l’exposition.
Le 18 avril, le Délégué et Mme Drion rencontrèrent le Recteur de l’Université jagellonne, M. Karol Musioł, pour faire le
point sur la coopération avec l’Université de Liège.
En soirée au MCK, la délégation assista à la conférence de
X. Canonne sur le surréalisme et la photographie dans le
cadre de l’exposition de René Magritte. Après la conférence,
le Délégué se rendit au Centre culturel Rotunda pour assister
aux spectacles montés par les étudiants de la lectrice et de la
formatrice WBI (Mmes Marie Dehout et Elodie Cailliau) avec
l’aide de l’acteur Axel de Vreese. La salle était comble et le
public applaudit les troupes avec beaucoup d’enthousiasme.

Misje Delegata w Polsce

Au Musée de l’Occupation

Delegat i Frédéric Wauters, odpowiedzialny za kontakty z państwami bałtyckimi w WBI, przebywali od 1 do 4 maja z wizytą w Rydze. Wraz z Ambasadorem Belgii Franckiem
Arnautsem zwiedzili Łotewskie Muzeum Okupacji,
Muzeum Sztuki « Riga Bourse » oraz Muzeum Sztuk
Pięknych w Rydze. Spotkali się z przedstawicielami tych
instytucji i omówili możliwości współpracy.
W dniu 2 maja w obecności Ambasadora Belgii, Delegat i Frédéric Wauters oficjalnie przekazali Łotewskiemu Muzeum Okupacji subwencję na przetłumaczenie
na j. francuski opisów wystaw i zgromadzonych pamiątek. Muzeum to bowiem prezentuje kolejne okupacje
Łotwy w XX wieku: rosyjską i niemiecką, aż do zdobycia niepodległości w 1991 r. Ekspozycje mają na celu
utrwalenie wiedzy o okupacji Łotwy wśród obywateli
tego kraju.
Po południu delegacja spotkała się w łotewskim MSZ
z Aiją Balcare, odpowiedzialną za współpracę z Belgią, i Ambasadorem Indulisem Abelisem, Dyrektorem
Departamentu Europy. Rozmowy dotyczyły bieżących
projektów współpracy.
Nazajutrz w Ambasadzie Belgii w Rydze członkowie delegacji
rozmawiali z Olgą Ozoliną z Wydziału Humanistycznego Łotewskiego Uniwersytetu.

© Musée de l’Occupation de Lettonie
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© Erik Peinar/Official Photographer/Ministry of Foreign Affairs/Republic of Estonia
Le Délégué avec le Ministre Paet, au centre l’Ambassadeur de France F. Billet
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Avec « L’Ame des Poètes », avant le concert

A l’occasion de la Fête de la Francophonie, la Délégation Wallonie-Bruxelles a organisé, le mercredi 21 mars, un concert
de jazz du trio « L’Ame des Poètes » au Centre culturel de
Mazovie à Varsovie.
Trois musiciens exceptionnels, Pierre Vaiana (sax), Fabien Degryse (guitare acoustique) et Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse) – chacun leader ou membre de groupes bien établis
– se sont retrouvés dans le trio « L’Ame des Poètes » pour
interpréter avec humour et talent les plus belles et célèbres
mélodies du répertoire de la chanson de langue française.
C’était une première à Varsovie.
Au début du concert, le Délégué a mis l’accent sur le 10ème anniversaire de la Délégation et le 20ème anniversaire du groupe.
Environ 180 personnes ont assisté au concert : diplomates,
représentants de Ministères polonais, partenaires de Wallonie-Bruxelles dans les domaines de la culture et de l’éducation,
professeurs de français et étudiants, représentants de sociétés
polonaises distribuant des produits wallons en Pologne. La
Délégation a reçu beaucoup d’échos très positifs du public
enchanté par ce concert.

Cinéma – Wallonie-Bruxelles
aux « Rendez-vous francophones » à Varsovie

ski

Le mercredi 30 mai, le Délégué s’est rendu à
Tallinn pour signer la convention de partenariat
entre l’OIF, l’Estonie, la France, le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération WallonieBruxelles, pour « la formation au et en français
dans la diplomatie et la fonction publique estonienne ». Le Ministre des Affaires étrangères
d’Estonie, Urmas Paet, l’Ambassadeur de France,
Frédéric Billet, et le Délégué Zénon Kowal ont
signé la convention en présence notamment de
l’Ambassadeur de Belgique, Nicolaas Buyck et
de Mme Imma Tor, Sous-directrice de la Langue
française de l’OIF, qui s’était spécialement déplacée pour l’occasion.
Le Délégué a ensuite rencontré Mme Ann
Hänni, directrice du département « Europe de
l’Ouest et Amérique du Nord », pour faire le © Erik Peinar/Official Photographer/Ministry of Foreign Affairs/Republic of Estonia
point sur les projets en cours, annoncer la fin
mować o zbliżającym się zakończeniu jego mandatu w Warprochaine de son mandat et prendre congé des partenaires
szawie oraz podziękować estońskim partnerom za doskonałą
estoniens tout en les remerciant pour leur excellent esprit de
współpracę.
collaboration.
Dzień wcześniej w towarzystwie Ambasadora Nicolaasa BuycDans le cadre de la même mission, le mardi 29 mai, le Déléka Delegat spotkał się z przedstawicielami dwóch instytucji
gué a rencontré deux partenaires culturels estoniens de WBI,
kulturalnych współpracujących
en compagnie de l’Ambasz Wallonie-Bruxelles Internasadeur Nicolaas Buyck :
tional: Anu Liivak, dyrektorem
Mme Anu Liivak, directrice
KUMU i Tamarą Luuk z Tallinn
du KUMU et Mme Tamara
Art Hall. Na spotkaniu podjęto
Luuk du Tallinn Art Hall
temat wspólnych projektów.
pour faire le point sur divers
Wieczorem Delegat wziął
projets de coopération.
udział w uroczystej kolacji wyLe soir, il s’est joint au dîner
danej przez Radcę Ekonomiczorganisé par André Villers,
nego i Handowego Regionu
représentant de l’AWEX
Walonii, André Villersa z okazji
pour les pays baltes, à l’ocmisji multisektorowej AWEX
casion d’une mission multiw państwach bałtyckich.
sectorielle de l’AWEX dans
les pays baltes.

Muzyka - Koncert jazzowy tria
« L’Ame des Poètes » w Warszawie
Z okazji Święta Frankofonii Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela zorganizowało koncert jazzowy grupy « L’Ame des
Poètes » w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

ow
k Ujazd

Le Ministre Paet salue le Délégué Wallonie-Bruxelles (à sa g. l’Ambassadeur Buyck)

W środę 30 maja Delegat udał się z oficjalną wizytą
do Tallina, gdzie Federacja Walonia-Bruksela, Francja, Wielkie Księstwo Luksemburg i Estonia podpisały z Międzynarodową Organizacją Frankofonii (OIF)
Memorandum o współpracy w zakresie « nauki języka francuskiego i szkoleń w tym języku dla estońskich
dyplomatów i urzędników państwowych ».
W obecności Ambasadora Belgii Nicolaasa Buycka
umowę podpisali Delegat Walonii-Brukseli Zénon
Kowal, Ambasador Francji w Tallinie Frédéric Billet,
estoński Minister Spraw Zagranicznych Urmas Paet
oraz Imma Tor, Zastępca Dyrektora ds. Języka Francuskiego w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.
Delegat spotkał się też z Ann Hänni, Dyrektorem Departamentu Europy Zachodniej i Ameryki Północnej
w MSZ, aby omówić realizowane projekty, poinfor-

ame
CSW Z

© Erik Peinar/Official Photographer/Ministry of Foreign Affairs/Republic of Estonia

Musique - Concert de jazz du trio
« L’Ame des Poètes » à Varsovie

Święto Frankofonii

Le mardi 13 mars, « Le gamin au vélo » de Jean-Pierre
et Luc Dardenne a été
projeté gratuitement au
Kino Lab du Centre d’Art
contemporain
Zamek
Ujazdowski à Varsovie.
Cette projection a eu lieu
dans le cadre du Festival
du cinéma « Rendezvous francophones » et
a attiré un public très
nombreux.
Pour les amis de
la
Francophonie,
chaque mardi de
mars, des films fran-

© DWB
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Fêtes de la Francophonie

Misje Delegata w państwach bałtyckich

nes,
copho
us fran
dez-vo
© Ren

Missions du Délégué dans les pays baltes

W środę 21 marca trzech wyjątkowych muzyków, liderów
lub członków uznanych zespołów, Pierre Vaiana (saksofon),
Fabien Degryse (gitara akustyczna) i Jean-Louis Rassinfosse
(kontrabas), w fomule tria « L’Ame des Poètes » wystąpiło po
raz pierwszy w Warszawie. Z humorem i talentem interpretowali najpiękniejsze i najbardziej znane melodie z repertuaru
piosenki francuskiej.
Zapowiadając koncert Delegat podkreślił, że w 2012 roku
Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela świętuje swoje dziesięciolecie, a zespół « L’Ame des Poètes » swoje dwudziestolecie.
Koncertu wysłuchało około 180 osób, w tym dyplomaci,
przedstawiciele polskich ministerstw, partnerzy Walonii-Brukseli z instytucji kulturalnych i edukacyjnych, nauczyciele j. francuskiego i uczniowie, przedstawiciele dystrybutorów produktów walońskich w Polsce. Koncert zebrał bardzo pozytywne
opinie wśród publiczności przybyłej do MCKiS.

Kino – Walonia-Bruksela
na « Frankofońskich rendez-vous »
w Warszawie
We wtorek 13 marca ostatni film belgijskich reżyserów Jean-Pierre’a i Luca Dardenne pt. « Chłopiec na rowerze » został
wyświetlony w Kinie Lab w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Projekcja odbyła się w ramach
festiwalu filmowego « Frankofońskie rendez-vous » i zgromadziła liczną widownię.
W każdy wtorek marca przyjaciele Frankofonii mogli bezpłatnie obejrzeć w Kinie Lab jeden film frankofoński z Francji,
Szwajcarii, Luksemburga i Walonii-Brukseli.

Szkoły i uczelnie wyższe
W ramach Święta Frankofonii Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela przekazało szkołom i uczelniom dokumentację,
broszury oraz nagrody (książki, gadżety WBI) dla laureatów

Fêtes de la Francophonie
cophones de France, de Suisse, du Luxembourg et de Wallonie-Bruxelles ont été ainsi projetés gratuitement au Kino Lab.

Ecoles et universités

licznych konkursów poświęconych j. francuskiemu i Walonii-Brukseli.
Oprócz tradycyjnego koncertu, który 21 marca odkrył warszawskiej publiczności jazzowe trio « L’Ame des poètes », nasze Przedstawicielstwo wsparło wiele frankofońskich przedsięwzięć. Swoją obecnością Delegat uświetnił w dniu 17 marca
uroczystość wręczenia nagród laureatom 35. Olimpiady Języ-

Langue française

Język francuski

Séminaires pour les étudiants et professeurs
de français à Cracovie et en Silésie

Wykłady dla studentów i nauczycieli języka
francuskiego w Krakowie i na Śląsku

Marie-Eve Damar, maître de conférences à l’Université libre
de Bruxelles et experte scientifique de Wallonie-Bruxelles
International, a récemment donné une série de conférences à
Sosnowiec, Pszczyna et à Cracovie :
• Le mardi 24 avril et le mercredi 25 avril, conférences destinées aux étudiants de l’Institut des Langues romanes et de la
Traduction de l’Université de Silésie à Sosnowiec.
• Le jeudi 26 avril, conférence « La grammaire en FLE :
quel(s) discours grammatical et quelle(s) méthodologie(s)
d’enseignement ? », au Lycée d’Enseignement général nº1 à
Pszczyna. Cette conférence était destinée aux enseignants de

Marie-Eve Damar, wykładowca na Wolnym Uniwersytecie
w Brukseli i ekspert naukowy Wallonie-Bruxelles International
przeprowadziła szkolenia w Sosnowcu, Pszczynie i Krakowie:
• we wtorek 24 kwietnia i w środę 25 kwietnia w Sosnowcu,
wykłady dla studentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego,
• w czwartek 26 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 1
w Pszczynie, szkolenie pt. « Nowoczesne, aktywujące metody nauczania gramatyki języka francuskiego » dla nauczycieli
języka francuskiego z sieci Klas Frankofońskich na Śląsku oraz
członków Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur.

© Lycée général de Pszczyna

A l’occasion des
« Journées
de
la
Francophonie », la
Délégation
a
soutenu
de
nombreux
établissements
scolaires,
notamment
par l’envoi de
documentation et de prix
divers (livres,
CD, matériel
scolaire) destinés à récomA Pszczyna
A Varsovie
penser les lauka Francuskiego w Poznaniu. Kolejną ważną uroczystością było
réats de nombreux concours de langue française.
obchodzone 27 marca 20-lecie sekcji dwujęzycznej w Liceum
Outre l’organisation traditionnelle du « concert de la Franim. Sempołowskiej w Warszawie, którego Walonia-Bruksela
cophonie », le 21 mars, avec le trio de jazz « L’Ame des
była gościem honorowym. W programie uroczystości znalazły
poètes », le Délégué s’est déplacé pour des manifestations à
się m.in. wykład Delegata i dyskusja z młodzieżą, przemóPoznan (17 mars) : 35ème Olympiade de français (discours et
ème
wienie i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. Z kolei
remise de prix), à Varsovie (27 mars) : 20 anniversaire des
28 marca na Unisections bilingues au
wersytecie Śląskim
Lycée Sempołowska
w Sosnowcu Dele(Wallonie-Bruxelles
gat spotkał się z Rek– invité d’honneur,
torem Wiesławem
conférence-débat,
Banysiem i władzadiscours et remise
mi akademickimi, a
de prix), à Sospo południu swoim
nowiec (28 mars) :
przemówieniem
Université de Silézapowiedział sztukę
sie (contact avec le
teatralną przygotorecteur et les autowaną przez naszego
rités académiques,
lektora i jego studiscours suivi d’une
dentów.
pièce de théâtre
W związku z wizytą
mise en scène par
Premiera Demotte’a
notre lecteur).
w Krakowie, DeleEtant dans l’imposgat nie mógł uczestsibilité de répondre
niczyć w Dniu Franfavorablement
à
kofonii, które Sieć
l’invitation du réseau
Klas Frankofońskich
des Classes franA Cracovie
na Śląsku świętowała
cophones de Siléw Pszczynie. Dzięki nagraniu przemówienia w formie wideo
sie, vu la visite du Ministre-Président qui avait lieu au même
Delegat zwrócił się do uczestników uroczystości w Pszczynie,
moment, le Délégué a enregistré un message vidéo qui a été
co zostało bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy.
diffusé et fort bien accueilli lors de la fête de la francophonie à
Pszczyna (Silésie).
© DWB
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Święto Frankofonii

A Cracovie, de g. à dr., Elodie Cailliau (formatrice), Marc Quaghebeur, Marie-Eve Damar et les partenaires polonaises - à dr. Marie Dehout

français du réseau des Classes francophones de Silésie et aux
membres de l’Association polonaise – Europe des Langues et
des Cultures.
• Le vendredi 27 avril, conférence intitulée « Linguistique
applicable et réforme de la grammaire française. Moderniser
la grammaire pour mieux l’apprendre et l’enseigner », destinée aux professeurs et étudiants de l’Institut de la Philologie
romane à l’Université jagellonne à Cracovie.

• w piątek 27 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykład pt. « Zastosowanie językoznawstwa i reforma gramatyki
j. francuskiego. Jak unowocześnić nauczanie i uczenie się gramatyki? » dla nauczycieli i studentów Instytutu Filologii Romańskiej.

Conférences pour les professeurs
de français en Silésie

Geneviève Briet, główny wykładowca w Instytucie Języków
Nowożytnych na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve, poprowadziła seminaria poświęcone « Wykorzystaniu zasobów frankofońskiej telewizji TV5Monde oraz strony
internetowej TV5 PREMIERE CLASSE na lekcjach języka francuskiego » dla nauczycieli j. francuskiego zrzeszonych w sieci
Klas Frankofońskich na Śląsku:
• w piątek 18 maja w Gimnazjum nr 14 im. Prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej,
• w sobotę 19 maja w Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.
Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela i Wallonie-Bruxelles International udzieliły wsparcia tej inicjatywie.

Geneviève Briet, maître de langues principal à l’Institut des
Langues vivantes de l’Université catholique de Louvain-laNeuve, a donné deux conférences consacrées aux « Possibilités d’exploitation du site de TV5Monde et du contenu du
site TV5 PREMIERE CLASSE, lors des cours de français » aux
professeurs de français réunis au sein du réseau des Classes
francophones de Silésie :
• Le vendredi 18 mai, au Collège nº14 de Ruda Śląska.
• Le samedi 19 mai, au Collège nº1 de Wodzisław Śląski.
Cette initiative a été soutenue par Wallonie-Bruxelles International et la Délégation.

Seminaria dla nauczycieli języka
francuskiego na Śląsku

Konferencje poświęcone surrealizmowi,
fotografii i René Magritte w Krakowie
W programie towarzyszącym wystawie « Wierność obrazów.
René Magritte i fotografia » znalazły się
wykłady, które goście z Walonii-Brukseli
wygłosili w MCK w języku francuskim
z tłumaczeniem symultanicznym na j.
polski:
• 18 kwietnia wykład « Surrealizm i fotografia » Xaviera Canonne’a, dyrektora
Muzeum Fotografii w Charleroi,
• 26 kwietnia wykład « W cieniu Magritte’a : Paul Nougé » Marca Quaghebeur,
dyrektora Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli,

Walonia-Bruksela
na « Belgian Escapade » w Krakowie
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Au premier plan, l’Ambassadeur Raoul Delcorde avec son épouse

W ramach « Belgian Escapade » Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela zaprosiło na dwa wydarzenia kulturalne:
• 25 kwietnia, na projekcję w Kinie Ars uhonorowanego

© DWB

Dans le cadre de la « Belgian Escapade », la Délégation Wallonie-Bruxelles a proposé deux événements culturels :

© P. Mazur, MCK de Cracovie
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Wallonie-Bruxelles
à la « Belgian Escapade » à Cracovie

• 5 czerwca wykład Delegata « Czy federalizm belgijski jest
surrealistyczny? ».

Le Steve Houben Quartet

• le 25 avril, projection gratuite du
« Grand Prix » du festival de Cannes
– 2011, « Le gamin au vélo » de JeanPierre et Luc Dardenne (Kino Ars à
Cracovie),
• le 28 avril à 19h00, concert de jazz
avec le « Steve Houben Quartet feat.
Mélanie De Biasio », (hôtel Sheraton à Cracovie). Le concert de Steve
Houben Quartet enrichi par la présence de Mélanie De Biasio a conquis
les spectateurs et les invités de marque
présents (Ambassadeurs, Président de
la ville, députés locaux, hommes d’affaires, etc.). Les commentaires furent
nombreux et élogieux.
La « Belgian Escapade » était organisée
par la Belgian Business Chamber (BBC)
et l’Ambassade de Belgique à Varsovie,
avec le soutien de la Délégation Wallonie-Bruxelles et de la Délégation de la
Flandre.

Mélanie De Biasio

© DWB
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Conférences sur le surréalisme,
la photographie et René Magritte à Cracovie
Au programme des activités
accompagnant
l’exposition
« La fidélité des images. René
Magritte et la photographie »,
trois conférences ont été données au MCK, en français avec
traduction simultanée en polonais, par des invités de Wallonie-Bruxelles :
• le 18 avril, conférence « Le
surréalisme et la photographie »
de Xavier Canonne, directeur
du Musée de la Photographie à
Charleroi,

• le 26 avril, conférence « A l’ombre de Magritte : Paul Nougé » de Marc Quaghebeur, directeur des Archives et Musée de
la Littérature à Bruxelles,
• le 5 juin, conférence du Délégué « Le fédéralisme belge,
est-il surréaliste ? ».

Wystawa « Wierność obrazów. René Magritte
i fotografia » była prezentowana od 18 kwietnia
do 10 czerwca 2012 r. w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. W cyklu
kilkudziesięciu fotografii wykonanych przez malarza surrealistę w latach 1928-1955 element
artystycznej kreacji łączy się z prywatnym, intymnym światem artysty i jego najbliższych.
Magritte przedstawia swoją żonę i muzę,
Georgette, dwóch przyjaciół i poetów,
Louisa Scutenaire’a i Paula Nougé, oraz
pisarkę, Irène Hamoir. Waloński artysta
prowadzi grę z tym, co realne i z tym, co
wyobrażalne.
Przez dwa miesiące około 7600 osób
obejrzało w Krakowie tę mniej znaną
część twórczości jednego z najbardziej
popularnych malarzy surrealistów.
Ekspozycja jest włączona do programu
festiwalu « Miesiąc Fotografii w Krakowie 2012 ».

© P. Mazur, MCK de Cracovie
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L’exposition « La fidélité des images. René Magritte et la photographie » a été présentée du 18 avril au 10 juin à
la Galerie du Centre international de la
Culture à Cracovie.
Le cycle de quelques dizaines de
photographies de ce peintre surréaliste, faites entre 1928 et 1955, unit la
création artistique avec le monde privé
et intime de l’artiste et de ses proches.
Magritte y présente Georgette, sa femme
et muse, ses amis - deux poètes, Louis
Scutenaire et Paul Nougé, de même que
l’écrivaine, Irène Hamoir. L’artiste wallon y
mélange les mondes du réel et de l’imaginaire.
Pendant deux mois, environ 7600 visiteurs
ont regardé la partie moins connue de la
création d’un des peintres surréalistes les plus
connus au monde.
L’exposition a fait partie du programme du festival « Le Mois de la Photographie à Cracovie ».

Wystawa « Wierność obrazów.
René Magritte i fotografia » w Krakowie

Kultura
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Exposition « La fidélité des images.
René Magritte et la photographie » à Cracovie

Culture
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Steve Houben et Rick Hollander

« Grand Prix » na Festiwalu w Cannes
w 2011 r. filmu « Chłopiec na rowerze » w reż. J-P. i L. Dardenne.
• 28 kwietnia, na koncert jazzowy
« Steve Houben Quartet feat. Mélanie de Biasio », w hotelu Sheraton
w Krakowie. Wzbogacony obecnością Mélanie De Biasio koncert
« Steve Houben Quartet » zachwycił widzów oraz obecne osobistości
- Ambasadorów, Prezydenta Miasta,
posłów, biznesmenów. Koncert zebrał bardzo liczne i entuzjastyczne
opinie.
« Belgian Escapade » organizują Belgian Business Chamber (BBC) i Ambasada Belgii w Warszawie, przy
wsparciu Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela oraz Przedstawicielstwa
Rządu Flandrii.

Kultura
Walonia-Bruksela
na Warszawskich Targach Książki

Culture

toute la recherche qui allait suivre, donne
l’occasion de réinterroger une thématique
plus actuelle que jamais, l’empreinte de
la religion catholique sur nos comportements. Il permet de revisiter la chorégraphie de la pièce à travers l’incarnation d’une
jeune interprète, Julia Arbey, qui tient le rôle
que Nicole Mossoux créa à l’époque.
Le 25ème Festival international de l’Art de
la Poupée s’est déroulé du 25 au 30 mai au
Théâtre Banialuka à Bielsko-Biała. A part la présentation des spectacles de 28 compagnies de
18 pays, le programme du festival était enrichi
par des projections de films, des ateliers de
théâtre, des séminaires et des concerts qui présentaient l’art de la poupée dans le contexte plus
large.

ł Kliś

Dans le cadre du 25ème
Festival international
de l’Art de la Poupée,
le lundi 28 mai, la
Compagnie MossouxBonté a présenté
son spectacle « Juste
Ciel » (recréation) à
la grande scène du
Théâtre Banialuka à
Bielsko-Biała.
26 ans après sa création, ce spectacle
phare de la Compagnie Mossoux-Bonté,
précurseur
de

ha
© Mic

© Darek Dudziak

Compagnie Mossoux-Bonté
au 25ème Festival international
de l’Art de la Poupée à Bielsko-Biała

Le Délégué, Jean-Pierre Verheggen et Léo Beckman

Walonia-Bruksela zaprezentowała swoją ofertę na stoisku
podczas Warszawskich Targów Książkiod 10 do 13 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Jean-Pierre Verheggen, belgijski poeta i pisarz francuskojęzyczny spotkał się z polskimi czytelnikami w piątek 11 maja w Sali
Kopernika w Pałacu Kultury i Nauki.
W spotkaniu i dyskusji udział wzięli Anna Wasilewska, redaktorka miesięcznika « Literatura na Świecie » i Jacek Giszczak,
tłumacz Jean-Pierre’a Verheggena.

Compagnie Mossoux-Bonté
na 25. Międzynarodowym Festiwalu
Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej

W ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej
Compagnie Mossoux-Bonté wystąpiła ze spektaklem « Wielkie nieba » w poniedziałek 28 maja na Dużej Scenie Teatru
Banialuka w Bielsku-Białej.
Po 26 latach na deski teatru powraca przełomowy spektakl
« Wielkie nieba », który stał się fundamentem twórczych poszukiwań
zespołu. Stanowi okazję, aby ponownie podjąć dziś bardziej istotny niż
kiedykolwiek temat wpływu religii
katolickiej na nasze zachowania. Poprzez wcielenie młodej artystki Julii
Arbey przywołuje on choreografię i rolę stworzoną ćwierć wieku
temu przez Nicole Mossoux.
25. Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Lalkarskiej odbył się od 25
do 30 maja w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej.
Oprócz widowisk przygotowanych przez 28 teatrów
z 18 krajów program festiwalu urozmaiciły występy plenerowe, projekcje filmów,
koncert, warszaty oraz
seminaria teatralne, które
prezentowały sztukę lalkarską w szerszej perspektywie.

Teatr frankofoński na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach

Madame Ewa Miczka, Directrice de l’Institut

Nous travaillons à l’Université de Silésie à Katowice en tant que lecteur WBI depuis octobre
2008. Ces années passées nous auront permis
d’essayer de faire connaître la Belgique francophone dans le cadre des enseignements qui
nous ont été confiés par l’Institut des Langues
Romanes et de Traduction de cette même
université. Ce travail prend deux directions
principales : la langue française et la littérature
francophone. Or il n’aura pas été nécessaire de
déployer beaucoup d’efforts pour consolider
ces matières à l’Institut, car l’enseignement de
qualité prodigué par les enseignants-chercheurs
polonais demeure efficace et convaincant. C’est
sur leur travail que nous pouvons nous appuyer
pour tenter de construire le nôtre. Pour ce
faire, nous restons attentif aux mouvements du monde et c’est pourquoi nos cours de langue peuvent
aussi contenir d’autres aspects que
purement formels.
En effet, nous avons davantage insisté sur la dimension culturelle de la
Belgique francophone en donnant à
lire des textes assez informatifs sur
le sujet. Ces textes concernent aussi
bien le cinéma belge, la musique,
l’art, la diversité linguistique que la
littérature. Et cela, dans l’objectif de
consolider la maîtrise de la langue
française, aussi bien dans son versant dit « standard » que spécifique
(France et Belgique notamment).
Pour donner plus de relief à cette
démarche et désinhiber un public
particulièrement introverti, nous
avons lancé un projet de mise en
© DWB
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Listy od lektorów...

W październiku 2008 roku podjąłem pracę
jako lektor Wallonie-Bruxelles International na
Uniwersytecie Śląskim.
Przez te kilka lat starałem się zaprezentować
studentom Belgię francuskojęzyczną zarówno
podczas zajęć praktycznej nauki języka francuskiego, jak i warsztatów z literatury frankofońskiej. Dzięki skutecznemu i prowadzonemu
na wysokim poziomie nauczaniu języka francuskiego przez polskich wykładowców i badaczy moja praca okazała się o wiele łatwiejsza
niż przypuszczałem. Mogłem się bowiem
oprzeć na wynikach ich pracy, aby realizować
swoje zadania. Przez cały czas z uwagą przyjmowałem różne sugestie i w ten sposób udało mi się wyjść poza czysto formalny schemat
prowadzenia zajęć na uczelni.

© DWB

Wallonie-Bruxelles était présente avec
un stand lors de la « 3ème Foire du Livre
de Varsovie » qui s’est tenue du 10 au
13 mai au Palais de la Culture et des
Sciences à Varsovie (PKiN).
Le vendredi 11 mai, Jean-Pierre
Verheggen, poète et écrivain belge
francophone, a rencontré le public polonais
lors d’une présentation dans la Salle Kopernik du PKiN.
Anna Wasilewska, rédactrice du mensuel polonais « Literatura
na Świecie », et Jacek Giszczak, traducteur polonais d’œuvres
de Jean-Pierre Verheggen, ont également participé à la rencontre.

Le théâtre francophone à l’Université
de Silésie à Katowice

© DWB

Wallonie-Bruxelles
à la Foire du Livre de Varsovie

Nos lecteurs nous écrivent…

Le Délégué, le Dr Buata Malela et Madame la Directrice Miczka

© DWB

Culture

Pośród prezentowanych dziedzin największy nacisk położyłem na kulturę
Belgii frankofońskiej omawiając ze
studentami teksty, które dotyczyły tak
belgijskiego kina, jak i muzyki, sztuki,
różnorodności językowej i literatury.
Głównym moim celem było nie tylko
rozwijanie u młodzieży znajomości
j. francuskiego standardowego, ale
również zaznajomienie jej ze specyfiką języka francuskiego, którym
posługują się Belgowie. Aby mocniej
zaangażować tych studentów, którzy
byli dość zamknięci w sobie, w roku
akademickim 2010-2011 zaproponowałem im wspólne wystawienie
sztuki teatralnej belgijskiego autora.
W przedsięwzięciu mającym na celu
ciekawsze i bardziej dynamiczne
uczenie języka nie zabrakło mi wspar-
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scène de pièces de théâtre belge pendant l’année 2010-2011.
Et le soutien de l’Institut des Langues romanes et de Traduction et celui de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie
ne nous aura pas manqué alors pour tenter d’introduire un
peu de souplesse dans l’appréhension de la langue française
à l’Université.
Le projet n’aura marché que grâce à une motivation constante
d’étudiantes totalement mobilisées à la réification de cette ambition collective. Ainsi durant l’année 2010-2011, nous avons
pu mettre en scène la pièce de théâtre tirée du « Cocu magnifique » (1921) du dramaturge belge Fernand Crommelynck
(1886-1970). Nous en avons conservé le titre, mais retravaillé
le texte pour le rendre conforme à nos besoins.

cia ani ze strony Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki,
ani ze strony Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie.
Projekt teatralny zawdzięczał jednak swój sukces przede
wszystkim bardzo zdeterminowanym studentom. W roku
akademickim 2010-2011 udało nam się wystawić sztukę teatralną « Rogacz wspaniały » (1921 r.) belgijskiego dramaturga
Fernanda Crommelyncka (1886-1970). Zachowując oryginalny tytuł utworu, tekst dostosowałem do potrzeb studenckiej
trupy.

Spectacle « Ariane et Barbe-Bleue»
- mars 2012

Sukces pierwszej sztuki zachęcił mnie do wystawienia w następnym roku innej, już z nowymi aktorami. Wybrałem sztukę
teatralną i operę z 1901 roku « Ariana i Niebieska Broda »
belgijskiego autora Maurice’a Maeterlincka (1862-1949), który
w 1911 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Tym razem
zadanie, które stanęło przed studentami było trudniejsze.
Sztuka wymagała bowiem przygotowania śpiewu i choreografii scenicznej. Zaadaptowałem więc sztukę komponując do niej
współczesną muzykę, a studenci starali się ją zaśpiewać w jak
najbardziej przekonywujący sposób. Wynik był bardziej niż zadowalający, co mogliśmy stwierdzić podczas Święta Frankofonii w marcu tego roku, kiedy przedstawienie obejrzała szersza
publiczność.
Ten dość czasochłonny, lecz porywający i inspirujący projekt
sprawił, że osoby, które nie wyszłyby nigdy z relacji jedynie
czysto formalnych, nawiązały dobre kontakty. Powstały więzi między studentami, którzy jednocześnie nabrali swobody
w posługiwaniu się językiem i pewności w rozmowie z lektorem. To wszystko zawdzięczamy wzajemnemu zaufaniu, które
narodziło się podczas godzin prób. Dzięki niemu łatwiej jest
teraz studentom akceptować stawiane im wymagania czysto
uniwersyteckie. Najważniejsza zaś była znacząca poprawa
u młodzieży umiejętności poprawnego mówienia w języku
francuskim oraz zmiana jej stosunku do języka, kultury Belgii
frankofońskiej i wykładowców. Potrzebny był jej ten pełen zaangażowania występ aktorski przed liczną publicznością.
To zaangażowanie studentów zasługuje na szczególne uznanie, gdyż w nim znajduję potwierdzenie, że warto, abym jako
lektor z Walonii-Brukseli pracujący na Uniwersytecie Śląskim
projekt teatralny kontynuował. W ten bowiem sposób buduję
pozytywny obraz języka francuskiego i działań prowadzonych
przez Wallonie-Bruxelles International na Śląsku.

Le succès d’estime rencontré nous a encouragé à réitérer la
chose pour l’année 2011-2012, mais avec une nouvelle pièce
et des nouvelles actrices. Nous avons pu mettre en scène
une autre pièce de théâtre du dramaturge belge Maurice
Maeterlinck (1862-1949), prix Nobel de littérature (1911).
La pièce était une pièce-opéra intitulée « Ariane et BarbeBleue » (1901). La spécificité de celle-ci est qu’elle exigeait des
étudiantes de chanter et éventuellement de mettre en place
une chorégraphie scénique. Pour ce faire, nous avons aussi
réactualisé la pièce en en composant nous-mêmes la musique
en fonction des réalités d’aujourd’hui. Les étudiantes n’ont
pas ménagé leurs efforts pour musiquer de la façon la plus
convaincante possible. Et le résultat a été plus que satisfaisant,
ce qui a rencontré les attentes d’un public assez bienveillant
pendant la fête de la francophonie du mois de mars 2012.
Ce projet théâtral assez chronophage, mais passionnant et stimulant, nous aura permis de mettre en relation des personnes
qui peut-être ne se seraient pas même parlé autrement que
dans un cadre strictement formel. Il a donc créé du lien entre
les étudiantes et facilité les échanges linguistiques (p.ex. la fluidité de la parole) avec l’enseignant. Et cela parce que ce projet
aura créé un cadre de confiance mutuelle, ce qui rend plus
acceptables des exigences plus strictement universitaires. Mais
l’aspect le plus important pour les étudiant-e-s aura été l’amélioration de la pratique de la langue orale et la modification
du rapport à la langue française, aux cultures de la Belgique
francophone et aux enseignants. Il leur aura fallu jouer devant
un public nombreux avec générosité.
Or c’est cette générosité des étudiantes de Silésie que l’on a
souhaitée mettre en exergue dans ce propos, parce qu’elle
encourage notre pratique en tant qu’enseignant belge à l’Université de Silésie à Katowice et donne à voir une image positive de la langue française et de l’action de WBI en Silésie.
Buata Malela
Lecteur de Wallonie-Bruxelles à l’Université de Silésie

Présence wallonne active
à la 9ème Conférence internationale
du Tourisme industriel à Zabrze
Un Patrimoine industriel similaire,
des acquis considérables
Les nombreuses similitudes socio-économiques et même
géographiques entre la Wallonie et la Voïvodie de Silésie ont

Turystyka
Aktywny udział Walończyków
w 9. Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Praktycznej w Zabrzu
Ścisłe związki z przeszłością przemysłową,
znaczące osiągnięcia
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, Walonię i Województwo
Śląskie łączy wiele, w tym przede wszystkim ścisłe związki

«Ariana i Niebieska Broda»
- marzec 2012 r.

Nos lecteurs
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Wallonie-Bruxelles Tourisme

Buata Malela
Lektor Walonii-Brukseli na Uniwersytecie Śląskim
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Nos lecteurs nous écrivent…

Photo de groupe: des membres fondateurs du Réseau des Musées de la Mine et des autorités compétentes.
Au centre J-L. Delaet, Directeur du Bois du Casier, 2ème à droite, J-P. Lambot, Commissaire général au Tourisme.

plus d’une fois été évoquées dans nos colonnes et notamment
l’important patrimoine que légua aux deux régions leur passé
industriel en bien des points identique. Les nombreux sites
industriels aux origines parfois bien reculées, certains à l’état
de simples friches, d’autres toujours en activité, se retrouvent
aujourd’hui bien souvent convertis en attractions touristiques
dédiées à la mémoire de ce passé parfois glorieux, mais également bien souvent tragique.
Maintes fois également, nous nous sommes faits l’écho des
mérites et acquis de la Ville de Zabrze, située non loin de
Katowice, en matière de promotion de tourisme industriel. En
dehors des nombreux sites touristiques développés sur la base
d’un patrimoine essentiellement minier (comme notamment
la Mine historique « Guido », le Musée de l’Industrie minière
avec son ancien charbonnage « Luiza » également accessible
au public, ainsi que l’ambitieux projet de la « Sztolnia Dziedziczna », un ancien boyau d’évacuation des eaux jadis utilisé pour
le transport du charbon par barges, dont les travaux d’adaptation en musée souterrain battent leur plein, Zabrze est également le siège du Centre international de Documentation du
Tourisme industriel, une initiative financée par l’UNESCO.
Poursuivant sur cette prestigieuse lancée, la Municipalité de
Zabrze accueille également la Conférence internationale du
Tourisme industriel, organisée chaque année en parallèle avec
le Salon international consacré au Tourisme industriel et souterrain. L’ensemble aura valu à Zabrze son titre de Capitale
polonaise du Tourisme industriel.

każdego z Regionów ze swoją przeszłością przemysłową.
Chodzi tu o liczne obiekty architektoniczne odziedziczone po
dawnym przemyśle, spośród których wiele zostało przekształconych w atrakcje turystyczne.
Wielokrotnie wspominaliśmy także o zasługach i osiągnięciach
położonego nieopodal Katowic Zabrza w zakresie popularyzowania tzw. turystyki przemysłowe. Miasto proponuje wiele
atrakcji turystycznych, związanych przede wszystkim z dawnym przemysłem górniczym (Kopalnia Zabytkowa « Guido »,
Muzeum Przemysłu Górniczego wraz ze skansenem górniczym « Królowa Luiza » oraz przede wszystkim bardzo ambitne przedsięwzięcie związane z tzw. « Główną Kluczową
Sztolnią Dziedziczną » i jej adaptacją dla celów turystycznych).
Zabrze stało się także siedzibą Międzynarodowego Centrum
Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki, powstałego z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki
przy ONZ.
Od 2004 r. Zabrze organizuje Międzynarodową Konferencję
Naukowo-Praktyczną poświęconą Turystyce Przemysłowej, a
od pięciu lat gości także niemalże równolegle Międzynarodowe Targi Turystyki Przemysłowej i Podziemnej. Przez wyjątkowe osiągnięcia w zakresie popularyzacji kultury dziedzictwa
przemysłowego, Zabrze uzyskalo miano Polskiej Stolicy Turystyki Przemysłowej.
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna w Zabrzu stała się już dziś tradycją i należy do znaczących wydarzeń
turystycznych w Polsce. Jej renoma sięga już daleko poza gra-

Turystyka
nice Polski, czego dowodem jest
fakt, że w 2011 roku konferencja
gościła 32. Spotkanie Komisji Regionalnej ds. Europy przy Światowej Organizacji Turystyki.

© Office de la Ville de Zabrze
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ganisation mondiale du Tourisme.
Un évènement de marque
Cette 9ème édition de la Conférence arborait elle-aussi un
caractère
tout
particulier,
puisqu’elle prêta son cadre à
la signature d’une Charte de
Partenariat visant, à la constitution du futur Réseau européen
des Musées de la Mine. Créé à
l’initiative du Centre historique
Minier du Nord-Pas-de-Calais à
Lewarde et de son Directeur M.
Andre Dubuc, du Musée de la
Mine du Bois du Cazier en Wallonie, le Réseau Européen des
Musées de la Mine réunit également le Deutsches BergbauMuseum de Bochum (DBM), le
National Coal Mining Museum
Conférence de Zabrze: Séance inugurale - au premier plan M. J-P. Lambot, Commissaire général au Tourisme
9
for England (NCMME), le Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC), rejoints ce 9
nie wzajemnej współpracy, kierując się przy tym czterema
mai par la Mine historique « Guido » à Zabrze.
głównymi, lecz odrębnymi założeniami takimi jak:
Par la signature de la Charte de Partenariat, les six musées
- wymiana doświadczeń w zakresie badań naukowych,
partenaires se sont fixé pour objectif un renforcement de leur
- opracowanie wspólnych produktów kulturalnych (filmy, wycollaboration autour de quatre champs distincts, à savoir :
dawnictwa, itp.),
- l’échange dans le domaine des recherches à caractère scienwymiana doświadczeń zawodowych (wzajemne staże dla
tifique,
pracowników),
- l’échange de productions culturelles,
opracowanie wspólnych metod obsługi zwiedzających, pro- l’échange de pratiques professionnelles,
mocji, marketingu, itp.
- la « mise en tourisme », le marketing, la communication.
© Office de la Ville de Zabrze
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Wyjątkowe wydarzenie
Tegoroczna edycja konferencji
w Zabrzu miała również charakter wyjątkowy, gdyż stała się okazją do uroczystego podpisania
aktu założycielskiego Europejskiej
Sieci Muzeów Górniczych, powstałej z inicjatywy Historycznego Centrum Górniczego Regionu
Nord-Pas-de-Calais w Lewarde
(Francja), Muzeum Kopalni « Le
Bois du Cazier » w Marcinelle
(Walonia), « Deutsches Bergbau-Museum » w Bochum (Niem9
Conférence de Zabrze: Séance inugurale - exposé de M. J-P. Lambot, Commissaire général au Tourisme
cy), « National Coal Mining
Museum for England » (Wielka BryInaugurée en 2004, la Conférence annuelle de Zabrze se
tania), « Centro Italiano della Cultura del Carbone » (Sardynia).
confirme comme un évènement majeur pour le secteur touZ okazji podpisania uroczystego aktu, 9 maja do zacnego grona
ristique polonais, dont les échos se prolongent bien au-delà de
dołączyła Zabytkowa Kopalnia « Guido » w Zabrzu.
la seule Pologne, jusqu’a lui permettre en 2011 de prêter son
Podpisując akt założycielski, strony przyjęły za cel wzmocniecadre à la Conférence mondiale du Tourisme organisée par l’Or-

ème

Wallonie-Bruxelles Tourisme
Une présence wallonne renforcée
Les nombreux accents historiques et patrimoniaux communs
entre la Silésie et la Wallonie, le partenariat développé avec la
Silésie dans le cadre de l’accord de coopération signé entre la
Région wallonne et la Pologne, et surtout la richesse de nos
propres acquis en matière de tourisme industriel, firent que
les éditions successives de la Conférence de Zabrze auront à
chaque fois été marquées par différents accents wallons, qu’il
s’agisse de simples interventions de la part de nos experts ou
de la visite de délégations complètes de représentants de nos
attractions à caractère industriel ou de nos autorités touristiques…
Etant donné la présence du Bois du Cazier, une attraction wallonne majeure, parmi les parties signataires de la Charte, l’évènement avait suscité le déplacement sur place d’experts wallons de haut-rang, dont une délégation des autorités du Cazier,
en les personnes de MM. Jean-Louis Delaet, Directeur général, et Alain Forti, historien, et surtout le Commissaire général
au Tourisme de la Région wallonne M. Jean-Pierre Lambot,
lui-même
dont c’était
la première
participation à la
Conférence
de Zabrze.

Turystyka
Wzmocniony udział Walończyków
Liczne podobieństwa między Śląskiem a Walonią związane
z przeszłością przemysłową obu regionów i pozostałym po
niej dziedzictwem, aktywność Województwa Śląskiego w ramach walońsko-polskiej Umowy o współpracy oraz bogactwo naszych własnych doświadczeń związanych z turystyką
przemysłową przyczyniły się do tego, iż w poszczególnych
edycjach konferencji zabrzańskiej niemalże zawsze uczestniczyli walońscy specjaliści. Czasami były to pobyty jednej
osoby, czasami miały one formę wyjazdów studyjnych kilkuosobowych delegacji, złożonych z przedstawicieli zarówno
walońskich obiektów turystycznych, jak i walońskich władz
turystycznych.

Okoliczność podpisania aktu założycielskiego oraz obecność
wśród sygnatariuszy Kopalni « Le Bois du Cazier » przyczyniła
się do przyjazdu do Polski nie tylko przedstawicieli władz tego
obiektu, w osobach Dyrektora Generalnego Jean-Louis Delaeta oraz historyka Alaina Forti, ale także samego Komisarza Generalnego
ds. Turystyki
w Rządzie
Wa l o n i i ,
J e a n - Pi e rre’a Lambot, który
uczestniczył
Tout comme
po
raz
lors des édipierwszy
tions précéw obradach
dentes, la
zabrzańskiej
Conférence
konferencji.
de Zabrze
Zgodnie
se dérouz tradycją 9.
lait
cette
konferencja
fois encore
w Zabrzu
en paralodbyła się
lèle avec le
niemalże
Salon interw tym sanational du
mym czasie
To u r i s m e
co Między9
Conférence de Zabrze: Séance inugurale - exposé de M. J-P. Lambot, Commissaire général au Tourisme
industriel et
narodowe
souterrain dont c’était cette année la cinquième édition. Avec
Targi Turystyki Przemysłowej i Podziemnej. Wśród stoisk wyprès de 10 000 visiteurs, l’édition 2012 du salon aura été marstawców licznie zgromadzonych w hali zabrzańskiego MOquée par une double présence wallonne, dans la mesure où
SiRu, Walonia prezentowała się dwukrotnie. W formie zdjęć
outre une apparition du Bois du Cazier dans le cadre du stand
i informacji nt. Kopalni « Le Bois du Cazier », umieszczonych
dédié aux différents signataires de la Charte de Partenariat, un
na wspólnym stoisku członków-założycieli Europejskiego
stand individuel de Wallonie-Bruxelles Tourisme y vantait égaZrzeszenia Muzeów Górniczych oraz za pośrednictwem odlement les attraits touristiques de notre destination.
rębnego stoiska Urzędu Promocji Turystyki « Walonia-Bruksela ».
Lors des traditionnels discours d’ouverture qui suivirent l’inauTradycyjne wystapienia, jakie miały miejsce po uroczystym
guration officielle de la Conférence par la Présidente de Zaotwarciu konferencji przez Prezydenta Zabrza Małgorzatę
brze, Mme Małgorzata Mańka-Szulik et le Vice-Maréchal de SiMańkę-Szulik oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego
lésie, M. Jerzy Gorzelik, M. Jean-Pierre Lambot fut le premier
Jerzego Gorzelika, zainaugurował Jean-Pierre Lambot, wspoà prendre la parole pour exprimer « l’attachement que porte
minając o « przywiązaniu Walonii do swojej przeszłości przela Wallonie à son histoire industrielle et que reflète la présence
mysłowej, czego dowodem był udział przedstawicieli jednego
d’un site wallon parmi les signataires de l’Acte Fondateur du
z czołowych walońskich obiektów turystycznych w procesie
Réseau européen des Musées de la Mine ».
utworzenia Europejskiej Sieci Muzeów Górniczych.
© Office de la Ville de Zabrze
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Des invités de tous les horizons
Pour sa 9ème édition, la Conférence internationale avait réuni
près de 200 invités, non seulement issus des quatre coins de la
Pologne, mais également représentatifs de la plupart des pays
européens, avant tout la France, la Grande-Bretagne, la République fédérale d’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la République
tchèque, la Slovaquie, etc. et même d’autres nations situées
au delà des frontières de l’Union, comme la Tunisie, l’Ukraine,
et pour la première fois, la République autonome d’Adjarie,
en Géorgie, représentée par M. Gubaz Varshalomidze, Directeur-adjoint de l’Agence adjarienne de Protection du Patrimoine culturel et Mme Sophiko Gujabidze, Responsable des
Relations publiques au sein du Département du Tourisme et
des Lieux de Vacances près le Gouvernement régional.
Michel Janowski
Chargé de mission (Wallonie-Bruxelles Tourisme)

« Fakt, że « Le Bois du Cazier » jest jednym z założycieli nowej
organizacji ma dla nas wymiar wielce symboliczny, gdyż kopalnia ta była nie tylko miejscem ciężkiej pracy wielu górników, ale
także miejscem strasznej katastrofy górniczej, w której wielu
z nich straciło życie. »
« Powstanie Europejskiej Sieci Muzeów Górniczych jest dla
nas wyjątkowo ważnym wydarzeniem, gdyż eksponuje specyficzną formę turystyki. Do tradycyjnej turystyki przemysłowej
dodaje element nawiązujacy do pamięci zbiorowej. Turystyka
przemysłowa i podziemna jest więc także turystyką pamięci.
Zasługuje ona tym samym na wyjątkowe uznanie.
Turystyka przemysłowa i podziemna przynosi zwiedzającym
emocje i wrażenia, czyli to, co Anglicy nazywają « experience »
(doświadczenie). Zwiedzając kopalnię nigdy nie opuszczamy
jej obojętnie. Zawsze bowiem zachowujemy wspomnienia o
charakterze « fizycznym ».
Dlatego też, turystyka przemysłowa i podziemna cały czas
przyciąga szerokie rzesze zwiedzających, co świadczy o tym,
iż łączy ona w sobie przesłania nawiązujące zarówno do
gospodarki, jak i do zagadnień społecznych. Powstające Europejskie Zrzeszenie Muzeów Górniczych zapewne przyczyni
się do zwiększenia dynamiki tego zjawiska.
Dlatego też Walonia może wyrazić swoją radość z powodu
inicjatywy, która stanowi formę finalizacji różnych refleksji na
temat praktyk i technik obowiązujących w zakresie muzeów
górniczych... ».
Zamykając swoje wystąpienie, pan Lambot stwierdził, iż byłby
wielce zadowolony, jeśli jeszcze w roku bieżącym mógłby być
świadkiem kolejnych, podobnych inicjatyw. « Od samego początku w Walonii śledzono wyniki kolejnych edycji konferencji
w Zabrzu. Było rzeczą jasną, iż jej tematyka była wyjątkowo
bogata i pasjonująca oraz że stanowiła ona sama w sobie jeden
z wiodących kierunków rozwoju sektora turystycznego ».
Uczestnicy z różnych części świata
Kolejna edycja zabrzańskiej konferencji zdołała zgromadzić
około dwustu uczestników przybyłych nie tylko z różnych zakątków Polski, ale także z większości krajów europejskich (w
tym przede wszystkim z Francji, Wielkiej Brytanii, Republiki
Federalnej Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Republiki Czeskiej,
Słowacji, itp.) oraz nawet z poza granic Unii (m. in. z Tunezji
i Ukrainy). W obradach uczestniczyła po raz pierwszy delegacja Autonomicznej Republiki Adżarii, stanowiącej część Republiki Gruzji, w osobach Z-cy Dyrektora Agencji Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego Adżarii, pana Gubaza Varshalomidze oraz pani Sofiko Gujabidze, Dyrektor Wydziału PR w Departamencie Turystyki przy Rządzie Adżarii.
Michel Janowski
Chargé de mission
Biuro Promocji Turystyki « Walonia-Bruksela »
(Wallonie-Bruxelles Tourisme)
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« Pour nous, il est d’autant plus symbolique que le Bois du
Cazier fasse partie des sites fondateurs, que cette mine est
un lieu où des hommes ont non seulement travaillé, mais où
des hommes ont également perdu la vie, le site ayant été le
théâtre d’une terrible catastrophe minière. » poursuivit M.
Lambot.
« Dès lors, le Réseau européen des Musées de la Mine revêt
pour nous une importance particulière. Il révèle pour nous
une forme de tourisme particulier : à la notion de tourisme
industriel, il ajoute en effet celle de mémoire collective. Le
Tourisme industriel et souterrain est donc un tourisme mémoriel. Il mérite à ce titre une considération spéciale.
Mais le tourisme industriel et souterrain est également un
tourisme qui procure aux visiteurs des émotions et des sensations, qui procure ce que les Anglais appellent des « experiences ». On ne sort jamais indemne de la visite d’une mine :
on en conserve toujours un souvenir physique.
C’est pourquoi le tourisme industriel et souterrain est toujours
susceptible d’attirer un grand public. Il y a donc là une vocation
économique et sociale que le Réseau européen des Musées
de la Mine ne manquera pas de dynamiser.
C’est pourquoi la Wallonie se réjouit vraiment de cette initiative qui constitue une forme d’aboutissement des différentes
réflexions sur les pratiques et les techniques en matière de
musées de la mine… »
Clôturant son discours, M. Lambot exprima son souhait de
voir aboutir, encore au cours de cette même année, d’autres
initiatives de ce type, car « pour la Wallonie qui suit les travaux de ces Conférences depuis leur début, il est clair que la
matière en est à la fois riche et passionnante, et qu’elle recèle
un véritable devenir touristique ».

Turystyka
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