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Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie › Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie

Waterloo
1815 – 2015

Publikacja Federacji Walonia-Bruksela, Walonii i Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Brukseli-Stolicy w Polsce.
Publication de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en Pologne.

Au jour le jour en Pologne
26 – 27/09 : Concerts de jazz de Philip
Catherine à Gorzów Wielkopolski et à Poznań.
Jusqu’au 01/10 : Suite du séjour des
Parlementaires de la Fédération WallonieBruxelles à Varsovie à l’occasion de l’Assemblée
régionale Europe de l’APF.
1 – 31/10 : Bourse de stage pour Mme
Monika Organa, Office du Maréchal de la
Voïvodie de Silésie, au Service public de
Wallonie, à Namur.
1 – 2/10 : Participation de Michel Janowski
(WBT) à la 94e Session du Comité Tourisme
de l’OCDE, à Varsovie.
2 – 3/10 : Participation de Mmes Sylvie
Pirotte et Christiane De Halleux au colloque
de la fondation Zielone Domy, consacré
à l’accueil de la petite enfance.
Jusqu’au 3/10 : Participation du Délégué
au « Human dimension implementation
meeting » de l’OSCE, à Varsovie, en
représentation de la Fédération WallonieBruxelles.

Dzień po dniu w Polsce

2 – 6/11 : séjour à l’Université de Gdańsk
de Sabrina Messing (UCL) dans le cadre
du projet I. VII « Littératures populaires et
cultures médiatiques en Europe occidentale
et centrale (XIXe-XXe siècles) : influences et
échanges ». Dans le même cadre, séjour
à Gdańsk (2-9/11) de Geoffroy Brunson
(FNRS-UCL).
3 – 6/11 : Séjour du Professeur JeanLouis Dufays (ULg) à l’Université catholique
de Lublin, dans le cadre du projet I. VIII
(didactique des langues). Dans le cadre du
même projet, 3-6/11 : Séjour du Professeur
Marcela Świątkowska, de l’Université Jagellonne
de Cracovie à la Haute Ecole de Bruxelles.
3 – 7/11 : Séjour de Jacques Lizène,
Marie-Hélène Joiret, Justine Mathonet, Jean
Michel Botquin et Alain Delaunois à Szczecin
à l’occasion du vernissage, le 6/11, de
l’exposition consacrée à Jacques Lizène, au
Musée national de Szczecin, où l’exposition
sera présentée jusqu’au 1er février.

3 – 5/10 : Participation du scénariste Jean
Van Hamme au Festival de la BD à Łódź.

6 – 11/10 : Séjour du photographe liégeois
Jim Sumkay à Varsovie, en préparation de
son exposition de photographies consacrée
à « KIEV 2014 ». Cette exposition a été
présentée à Lublin du 15/11 au 1/12 dans
le cadre du Festival Ukraine, et à partir du
9/12 à Łódź, où l’auteur a ensuite séjourné
plusieurs jours.
De mi-octobre à mi-décembre :
dans le cadre du programme de travail,
quatre bourses de stage de deux mois
ont été offertes aux étudiants de la KSAP
Małgorzata Romanowicz (à la Direction
de l’Aménagement opérationnel du SPW,
Namur), Marek Waszczewski (au département
d’Emploi et de Formation professionnelle,
SPW, Namur), Cezary Maliszewski (à la
Direction de l’Intégration des personnes
d’origine étrangère et de l’Egalité des
chances, SPW, Namur), et Marta Arendt (au
centre culturel MNEMA à Liège).
20/10 – 19/11 : Bourse de stage dans
l’administration de M. Michał Tomczykiewicz
(Mairie de Pszczyna) au Département des
Infrastructures subsidiées, au Service public
de Wallonie (SPW), à Jambes.

17/11 : Remise du Prix d’Ambassadeur
de la Lecture en Pologne à l’écrivain EricEmmanuel Schmitt.
17/11 – 15/12 : Bourse de stage à l’INSAS
de Maciej Buchwald et Tomasz Gajewski,
étudiants à l’Ecole de Cinéma de Łódź, dans
le cadre du programme de coopération.
17/11 – 17/12 : Bourse de stage de Madame
Mariola Woźna (Office de la Voïvodie de
Łódź), à Wallonie-Bruxelles International.
18 – 19/11 : Mission de Hubert Goffinet,
WBI (Plateforme Recherche – Innovation)
à Varsovie dans le cadre de la réunion
CORNET. A cette occasion, réunion à la DWB
avec des représentants de quatre voïvodies
dans le cadre du projet UE Horizon 2020.
24 – 30/11 : Séjour à l’ULB de M. Dariusz
Dziurzyński (Université de Varsovie) avec
notamment trois conférences, dans le cadre
du programme de coopération (projet 24).
8/12 : Réunion à Bruxelles de Mme Jolanta
Chełmińska, Voïvode de Łódź, avec Mme
Delcomminette,
Administratrice
Pascale
Générale ff de Wallonie-Bruxelles International.

3 – 6/10 : Mission de Stéphanie Pécourt
(Wallonie-Bruxelles Théâtre et Danse) à
Poznań, afin de préparer le Focus Danse de
Wallonie-Bruxelles prévu dans cette ville à
l’automne 2015
6/10 : Concert de Todor Todoroff et Laura
C. Guerra avec leur « Beyond the Divide »
dans le cadre du festival ISCM World Music
Days 2014 « Elektronika+ » à Wrocław.

cadre du projet III.XIX, en coopération avec
DramEducation).
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3/11 – 3/12 : Bourse d’études à Mme
Beata Pyzlowska aux Archives et Musée de
la Littérature (AML), dans le cadre du projet
I.V. (Lettres belges de langue française).
Dans le cadre du même projet, 17 – 23/11 :
mission académique de Joanna Teklik de
l’Université Adam Mickiewicz de Poznań
au AML.
13/11 : Premier Forum francophone des
Affaires de Varsovie, organisé par le GADIF
et la Chambre polonaise de Commerce.
13 – 16/11 : mission de formation de
Catherine Flagothier (ULg) à Varsovie dans
le cadre du projet I. IX « Sensibilisation et
perfectionnement des compétences des
professionnels de l’éducation polonais
relativement à la Francophonie et à la culture
francophone ». A cette occasion, formation
au centre ORE de Sulejówek pour 30
professeurs de français.
16 – 19/11 : Représentations en Pologne
(Varsovie, Kutno et Łódź) de la pièce « Titre
provisoire » de Véronika Mabardi, mise en
scène de Frédéric Dussene, par les étudiants
de l’Académie de Mons, en présence de
l’auteur et du metteur en scène, dans le
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10/12 : Concert de l’ensemble namurois Vox
Luminis au Festival Actus Humanus à Gdańsk.
15 – 16/12 : Conférence sur la gestion
publique à la KSAP avec la participation
de MM. Alain Vaessen, Délégué spécial au
Service public de Wallonie, Service des
Stratégies transversales et Sébastien Brunet,
Administrateur général de l’Institut wallon
d’évaluation des politiques publiques.
16-19/12 : Visite d’études dans des
crèches et écoles maternelles de la Province
de Liège de 9 expertes de la Direction des
Crèches et du Bureau d’Education de la Ville
de Varsovie.
18-19/12 : Séjour à Varsovie de M. Hugues
Labar, Directeur à la DGO de l’Economie, de
l’Emploi et de la Recherche (Service Public
de Wallonie) dans le cadre du projet XVI
(Gouvernance des Pôles de Compétitivité),
avec l’Office du Maréchal de Mazovie.

W ramach Programu Wykonawczego Umowy o Współpracy między Polską i Walonią-Brukselą są organizowane liczne wizyty belgijskich partnerów w Polsce
oraz polskich partnerów w Walonii i w Brukseli. Służą one realizacji różnych projektów zapisanych w Programie Wykonawczym. Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela
koordynuje staże, pobyty szkoleniowe i wizyty studyjne. Będziemy o nich informowali w rubryce „Dzień po dniu”, w której znajdą Państwo również wiadomości o wydarzeniach kulturalnych przygotowywanych przez nasze Przedstawicielstwo w ramach Programu Wykonawczego.
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Editorial

Przedmowa

Waterloo, Waterloo, morne plaine …
Waterloo, Waterloo, ponura równina…

T

e 18 juin 1815, les armées alliées du Duc de Wellington et du
Maréchal Blücher remportaient la victoire face à l’armée de
l’Empereur Napoléon, mettant ainsi une fin définitive à l’épopée
napoléonienne.

C

ego pamiętnego dnia 18 czerwca 1815 roku, sprzymierzone wojska
Księcia Wellington i feldmarszałka Blüchera odniosły zwycięstwo
nad wojskami Napoleona, kończąc tym samym epopeję napoleońską
i otwierając drogę do wielkiej przebudowy Europy na Kongresie Wiedeńskim.

Si tout le monde connaît le nom de cette bataille, qui a changé le cours
de l’histoire moderne, sait-on que Waterloo est situé en…Wallonie,
à 20 kilomètres à peine au sud de Bruxelles ?

Wszyscy znają nazwę bitwy, która zmieniła losy współczesnej historii.
Kto wie, że Waterloo leży w regionie… Walonii, zaledwie 20 kilometrów
na południe od Brukseli?
Głównym elementem obchodów
dwusetlecia w czerwcu 2015 roku
będzie historyczna rekonstrukcja
bitwy w kostiumach z epoki, na którą
już zapisało się tysiące uczestników.

L’élément central des festivités du
bicentenaire, en juin 2015, sera la
reconstitution historique de la bataille
en costumes d’époque, pour laquelle
des milliers de participants se sont
déjà inscrits.
2015 sera également l’année de la ville
de Mons, qui sera Capitale culturelle
européenne, avec un programme
alléchant tout au long de l’année, faisant
notamment la part belle aux nouvelles
technologies, puisque Mons est au
cœur de la « Silicon Valley wallonne ».
Le bicentenaire de la bataille de
Waterloo, Mons Capitale culturelle
européenne, voilà deux événements majeurs qui devraient permettre à
chacun de découvrir les trésors culturels, architecturaux, naturels ou…
gastronomiques de cette merveilleuse Région qu’est la Wallonie, où la
qualité de l’accueil est irremplaçable ! Et depuis la Pologne il n’y a rien de
plus facile pour cela que de prendre un vol pour l’aéroport de Charleroi !
Pour la Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie, l’année 2015 s’annonce
riche et variée, avec la poursuite de notre programme de coopération avec
la Pologne (ainsi qu’avec les trois pays baltes), et le lancement du nouveau
programme de coopération de la sous-commission scientifique, sans parler
des innombrables activités culturelles, scientifiques, éducatives, touristiques,
sociales, économiques et politiques qui viendront s’ajouter, chaque jour, à
l’immense puzzle des échanges entre partenaires polonais, d’un côté, belges
francophones, de Wallonie et de Bruxelles, de l’autre.
La Francophonie en restera un point fort, d’autant plus que j’assumerai
jusqu’au 20 mars prochain la Présidence du Groupe des Ambassades,
Délégation et Institutions de la Francophonie en Pologne, le GADIF, qui
a désormais largement prouvé son intérêt, son dynamisme et sa légitimité,
notamment en élargissant son champ et son calendrier d’action au-delà des
activités traditionnelles du mois de mars.
Mais en ce début d’année, avant de se plonger dans toutes ces activités
passionnantes qui nous attendent, c’est à nos lecteurs, amis et partenaires,
en Pologne, en Belgique, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, que je pense, et
toute l’équipe de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie se joint à moi
pour vous souhaiter une année 2015 riche de joies et de bonheur partagé.

2015 będzie również rokiem Mons,
które zostało mianowane Europejską
Stolicą Kultury z programem kuszącym
przez cały rok, skupiającym się głównie na nowoczesnych technologiach,
ponieważ Mons leży w sercu walońskiej « Silicon Valley ».
Dwusetna rocznica bitwy pod Waterloo i Mons Europejską Stolicą
Kultury to dwa główne wydarzenia,
które pozwolą każdemu odkryć skarby kultury, architektury, przyrody czy
kuchni tego wspaniałego regionu, jakim jest Walonia, gdzie gościnność
jest wyjątkowa. A w Polsce nie ma nic łatwiejszego niż kupić bilet i wsiąść
w samolot do Charleroi!
Dla Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Warszawie rok 2015
zapowiada się bogaty i różnorodny w wydarzenia ze względu na nasz
program wykonawczy z Polską (i trzema krajami bałtyckimi), a także
na nowy program wykonawczy podkomisji naukowej, nie wspominając
o niezliczonych wydarzeniach kulturalnych, naukowych, edukacyjnych,
turystycznych, społecznych, gospodarczych i politycznych, które będą
odbywać się każdego dnia i łączyć z wymianami partnerów polskich
z jednej strony i frankofońskich Belgów z Walonii i Brukseli z drugiej.
Frankofonia pozostanie mocnym punktem naszej działalności, szczególnie, że do 20 marca przyszłego roku będę pełnił obowiązki Przewodniczącego Grupy Ambasad i Instytucji frankofońskich w Polsce (GADIF),
która do tej pory szeroko podkreśliła swoje zaangażowanie, dynamizm
i słuszność działania, szczególnie poprzez poszerzenie swojego pola
aktywności i kalendarza o tradycyjne wydarzenia marcowe.
Ale zanim porwiemy się w wir tych wszystkich pasjonujących wydarzeń,
które na nas czekają, ja i cały zespół Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela
w Warszawie, myślimy o naszych czytelnikach, przyjaciołach i partnerach
w Polsce, Belgii, na Litwie, Łotwie i w Estonii i składamy Wam życzenia
radosnego i szczęśliwego 2015 roku!

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015!

BONNE ANNÉE 2015 !

Franck Pezza
Délégué

Franck Pezza
Delegat
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L
 a Francophonie parlementaire s’est réunie à Varsovie
Frankofońscy parlamentarzyści spotkali się w Warszawie

© Isabelle Bodson

A cette occasion se sont réunis plus de 70
Parlementaires et cadres administratifs venus de
17 parlements européens, ainsi que le Président
(canadien) de l’APF et des représentants des
Assemblées régionales Afrique et Amérique
de la Francophonie. Les débats ont porté sur
la Francophonie en Pologne, la promotion
de la démocratie, du multiculturalisme et de
plurilinguisme, ou encore les défis de la vie
quotidienne des Francophones dans des pays où
le français n’est pas langue officielle.
La délégation parlementaire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles était fournie et de qualité,
avec trois Parlementaires dont M. Jean-Paul
Wahl, le Chargé de mission Europe, et trois
cadres administratifs du Parlement FWB.
Mais la participation de Wallonie-Bruxelles a
été au-delà de cette présence, puisque de
nombreux témoignages locaux ont été portés
par des partenaires de notre Délégation. On
peut citer par exemple Mme Renata KlimekKowalska, Présidente de l’Association Europe
des Langues et des Cultures et coordinatrice
de notre projet des Classes francophones en
Silésie, dont l’exposé sur la réussite de ces
Classes francophones a passionné le public et
provoqué de nombreuses réactions. Le Délégué
Wallonie-Bruxelles s’est également exprimé en
tant que Président du Groupe des Ambassades,
Délégation et Institutions de la Francophonie en
Pologne, le GADIF. Enfin, trois témoignages de
jeunes étudiantes francophones (une Française,
une Suissesse et une Polonaise) ont à la fois
touché et ravi les Parlementaires.
Cette réunion a prouvé une fois de plus la vitalité
de la Francophonie en Pologne et l’engagement
de la Délégation Wallonie-Bruxelles dans la
défense de la langue française et la promotion
des valeurs de la Francophonie.

4 ›› La Lettre

© Isabelle Bodson

L’Assemblée régionale Europe de
l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie (APF) s’est réunie
à Varsovie du 28 au 30 septembre
dernier, à l’invitation de la section
polonaise de l’APF et de son
Président, Monsieur le Sénateur
Marek Ziółkowski.

© Isabelle Bodson

W dniach 28-30 września
w Warszawie, na zaproszenie
polskiego oddziału APF i jego
Przewodniczącego, senatora
– pana Marka Ziółkowskiego,
zebrało się Zgromadzenie
Regionu Europy Zgromadzeni
Parlamentarnego Frankofonii (APF).

Z tej okazji przybyło ponad 70 parlamentarzystów i urzędników administracyjnych reprezentujących 17 rządów Europy, a także Przewodniczący APF z Kanady i reprezentanci regionalnych
Zgromadzeń Frankofonii z Afryki i Ameryki.
Dyskutowali oni o Frankofonii w Polsce, o promocji demokracji, wielokulturowości i wielojęzyczności, ale również o sprawach codziennych
frankofonów w krajach, w których język francuski
nie jest językiem urzędowym.
Delegacja Federacji Walonia-Bruksela była godnie reprezentowana przez trzech parlamentarzystów, m.in. pana Jean-Paul’a Wahl, koordynatora
misji na Europę i trzech urzędników administracyjnych Parlamentu Federacji Walonia-Bruksela.
Ale uczestnictwo Walonii-Brukseli wykraczało
ponad obecność gości z Belgii – w spotkaniu
uczestniczyli również partnerzy naszego Przedstawicielstwa opowiadając o swoich doświadczeniach na arenie lokalnej.
Jednym z wystąpień było exposé o sukcesach klas
frankofońskich pani Renaty Klimek-Kowalskiej,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków
i Kultur i koordynatorki projektu klas frankofońskich na Śląsku, które bardzo zainteresowało
słuchaczy i wywołało liczne pozytywne reakcje.
Swoje wystąpienie miał również Delegat Walonii-Brukseli, Przewodniczący Grupy Ambasad
i Instytucji frankofońskich w Polsce (GADIF). Na
koniec natomiast swoimi doświadczeniami podzieliły się z parlamentarzystami trzy uczennice liceów frankońskich (Francuzka, Szwajcarka i Polka).
Spotkanie to po raz kolejny ukazało żywą obecność Frankofonii w Polsce i zaangażowanie Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w obronę językafrancuskiego i promocję wartości frankofońskich.

© KIG

Le premier Forum francophone des Affaires à Varsovie :
la Francophonie économique est en marche !
Pierwsze w Warszawie frankofońskie forum biznesu:
gospodarka frankofońska – to działa!
Dnia 13 listopada dziesiątki przedstawicieli firm polskich i różnych instytucji zainteresowanych potencjałem rynku krajów frankofońskich wzięło udział
w pierwszym frankofońskim forum biznesu, które
odbyło się w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG)
w Warszawie. Spotkanie zorganizowane wspólnie
przez Grupę Ambasad i Instytucji frankofońskich
w Polsce (GADIF) oraz Krajową Izbę Gospodarczą
wyznaczyło sobie dwa główne cele: przypomnieć
znaczenie języka francuskiego w rozwijaniu firmy
i stworzyć w Polsce frankofońską siec gospodarczą.
Obydwa zostały osiągnięte. Chodziło też w pewnym sensie o zapowiedź Szczytu Frankofonii w Dakarze, który odbył się kilka tygodni później, i który
zaaprobował strategię gospodarczą Frankofonii.
Uczestnicy tego wydarzenia, z których część przybyła z daleka, tak jak np. pan Chékou OUSSOUMAN, specjalista ds. programów przy Dyrekcji
Frankofonii Gospodarczej (Międzynarodowa Organizacja Frankofonii), pan Stéphane CORMIER,
Generalny Delegat Stałej Konferencji Afrykańskich
i Frankofońskich Izb Konsularnych (CPCCAF), a także pan Jérôme ROUX, Attaché ds. Gospodarki
i Handlu w Kongo Regionu Brukseli (Demokratyczna Republika Konga), stanęli na wysokości zadania.
Dyskusje były ożywione, ukazując rosnące zainteresowanie krajami frankofońskimi gospodarczych
przedstawicieli z Polski. Uczestnicy tej edycji forum
skupili się głównie na Afryce – kraju wielkich możliwości w XXI wieku. Spotkanie należy zatem uznać
za udane, a odbywać ma się od tej pory co roku.

Do zobaczenia!

Le 13 novembre, des dizaines d’Autorités diverses
et d’entreprises polonaises intéressées par le
potentiel des marchés des pays membres de la
Francophonie se sont réunies dans les locaux de
la Chambre polonaise de Commerce (KIG) pour
assister au premier Forum francophone des Affaires
de Varsovie. Ce Forum, organisé conjointement
par le Groupe des Ambassades, Délégation et Institutions de la Francophonie en Pologne (GADIF)
et la Chambre de Commerce avait une double
ambition : rappeler l’intérêt de la langue française
pour développer ou réussir l’internationalisation
d’une entreprise, et créer en Pologne un réseau
économique francophone. Deux objectifs atteints.
Mais il s’agissait aussi d’être quelque peu précurseur par rapport au Sommet de la Francophonie
de Dakar, organisé quelques semaines plus tard,
et qui a approuvé la stratégie économique de la
Francophonie.
Les intervenants étaient de qualité et certains
étaient venus de loin, tels M. Chékou
OUSSOUMAN, spécialiste de programme à la
Direction de la Francophonie économique de
l’OIF, M. Stéphane CORMIER, Délégué général
de la Conférence Permanente des Chambres
Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF),
ou encore M. Jérôme ROUX, Attaché économique
et commercial bruxellois à Kinshasa (RDC). Les
débats ont été nourris et passionnés, démontrant
l’intérêt croissant porté par les opérateurs
économiques polonais aux pays francophones.
L’Afrique, continent de tous les possibles au XXIe
siècle, était en particulier la cible de toutes les
attentions. Pari réussi donc, pour un Forum qui se
veut désormais annuel.
A l’année
prochaine
donc !

© KIG

Pani Michaëlle Jean,
nowy Sekretarz Generalny
Frankofonii
W dniach 29-30 listopada w Dakarze odbył
się XV Szczyt Frankofonii. Przedstawiciele
państw i rządu Międzynarodowej Organizacji Frankofonii wybrali panią Michaëlle Jean,
Kanadyjkę pochodzącą z Haiti na stanowisko Sekretarza Generalnego. To pierwsza
kobieta, która będzie pełniła tę funkcję.
Poza deklaracją w Dakarze i dziewięcioma
postanowieniami, na Szczycie uchwalono
strategie gospodarczą i młodzieżową Frankofonii oraz powierzono Madagaskarowi
zorganizowanie XVI Szczytu w 2016 roku.
Szczyt ten przyjął również trzech nowych
członków-obserwatorów (Kostarykę, Kosowo i Meksyk), podnosząc do 80 (57 członków i 23 obserwatorów) liczbę państw i rządów członkowskich tego „małego ONZ”,
którego wpływy nie przestają wzrastać.

Mme Michaëlle Jean,
Nouvelle Secrétaire générale
de la Francophonie
Le XVe Sommet de la Francophonie s’est
déroulé à Dakar du 29 au 30 novembre. Les
Chefs d’État et de Gouvernement de l’OIF
ont élu la Canadienne d’origine haïtienne
Michaëlle Jean au poste de Secrétaire
générale. C’est la première femme à occuper
ce poste. Outre la déclaration de Dakar et 9
résolutions, le Sommet a adopté la stratégie
économique et la stratégie jeunesse de
la Francophonie, et confié à Madagascar
l’organisation du XVIe Sommet, en 2016. Le
Sommet a également admis trois nouveaux
membres observateurs (Costa Rica, Kosovo
et Mexique), portant à 80 (57 membres et
23 observateurs) le nombre d’Etats et de
Gouvernements membres de cette « petite
ONU » dont l’influence ne cesse de croître.
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Mons : Capitale européenne de la Culture 2015 - demandez le programme !

© Mons 2015

La splendide ville de Mons, en Wallonie,
s’apprête à vivre une véritable explosion
culturelle en tant que Capitale européenne
de la Culture 2015. Avec près de 300
événements marquants, Mons sera en
partenariat avec 17 villes voisines, de
Lille à Gand, et en lien étroit avec l’autre
Capitale culturelle 2015, la ville de Plzen
en République tchèque.
Mais ce n’est pas seulement sous l’angle culturel que ce grand événement
va se dérouler : comme le soulignent les organisateurs, « la Capitale
européenne de la Culture s’inscrit aussi dans une stratégie plus large
encore de développement et de reconversion de Mons et de la région ».
Mons va devenir une « Creative Valley ». C’est un des projets qui s’inscrit
dans le programme de développement socio-économique wallon Creative
Wallonia.

Le public aura l’occasion de participer à une série d’événements culturels
de tous types, entre autres littérature, théâtre, danse, musique, expositions
dans les musées et art en ville. En voici une sélection arbitraire :
Van Gogh au Borinage : du 25 janvier au 17 mai 2015 aux Beaux-Arts
Mons (BAM) – une exposition sur les débuts de la carrière de ce grand
peintre et de la période de sa vie au Borinage se composant d’une
septantaine de peintures, dessins et lettres de Van Gogh ;
Surround : le 24 janvier 2015, Square Franklin Roosevelt, Mons – une
installation d’une quinzaine de tentes igloo transparentes dans lesquels un
musicien joue un instrument. Le public peut entrer dedans ou rester au
centre du cercle pour observer ce spectacle ;
Ailleurs en Folie 2015 : l’année prochaine la Maison Folie fête ses 10 ans
et nous propose plusieurs attractions culturelles concentrées sur la Capitale
européenne de la Culture. Entre autres, il y aura un projet des 8 « Ailleurs
en Folie » présentant l’ambiance des villes différentes de partout dans le
monde ;
Festival au Carré : du 28 juin au 11 juillet 2015 au Théâtre le Manège à
Mons – un festival populaire et exceptionnel commencé il y a 15 ans qui
cette année a pour thème les cinq sens. Au programme entre autres les
œuvres de Wajdi Mouawad, Marco Martinelli, Wim Vandekeybus ;
La Phrase : du 11 décembre 2014 au 11 décembre 2015, sur une idée de
Karelle Ménine et Ruedi Baur débute à la Gare de Mons et zigzague sur les
murs de toute la ville une phrase libre et légère composée des différents
textes. « La littérature est dans la rue, les mots nous appartiennent. La
phrase est à nous ».
Ces quelques événements parmi tant d’autres, comme les concerts, les
installations de lumière, les feux d’artifice ou les jeux de ville réuniront un
public national et international sans aucun doute très nombreux.

EN 2015, JE SUIS MONTOIS. ET TOI ?
Pour plus d’information : http://www.mons2015.eu/fr

© Mirek & Magda OSIP POKRYWKA

Le slogan de la Capitale européenne de la Culture 2015 est « En 2015,
je suis Montois, et toi ? ». Cela fait référence à une nouvelle forme de
participation citoyenne – non seulement celle des artistes qui créent des
événements dans les rues, dans les parcs et dans les galeries : il s’agit ni plus
ni moins pour chacun de repenser librement son identité, son rapport aux
autres et ces nouveaux chemins que le monde va emprunter.
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M
 ons : Europejska Stolica Kultury 2015 – poznajcie program!
Prawdziwa eksplozja kultury zbliża się
do cudownego miasta Mons w Walonii
– Europejskiej Stolicy Kultury 2015.
Przy blisko 300 znamienitych
wydarzeniach Mons będzie
współpracowało z siedemnastoma
sąsiadującymi miastami, od Lille po Gand,
ale też z drugą Europejską Stolicą Kultury
2015 – Pilznem w Czechach.
Ale to wydarzenie nie będzie się odbywało tylko pod znakiem kultury:
jak podkreślają organizatorzy, „Europejska Stolica Kultury wpisuje się
w szerszą strategię rozwoju i przemiany Mons i regionu”. Mons ma się stać
tzw. „Creative Valley” (Kreatywną Doliną). To jeden z projektów należących
do programu rozwoju społeczno-gospodarczego Walonii Creative Wallonia.
Slogan Europejskiej Stolicy Kultury 2015 brzmi: „W 2015 jestem z Mons,
a Ty?”. Nawiązuje on do nowej formy zaangażowania obywatelskiego – nie
tylko tej artystów, którzy organizują wydarzenia uliczne w parkach i galeriach. Chodzi o to, aby każdy był świadom swojej tożsamości, swojego
stosunku do innych i otworzył się na nowe szlaki, które przeciera świat.
Publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w serii wydarzeń kulturalnych
wszelkiego rodzaju, m.in. takich jak literatura, teatr, taniec, muzyka, wystawy
muzealne, sztuka miejska i inne. Poniżej wybór kilku propozycji:
Van Gogh w Borinage: 25 stycznia – 17 maja 2015 roku w Muzeum
Sztuk Pięknych (BAM) – wystawa o początkach kariery tego wielkiego
malarza i okresu jego życia, kiedy przebywał w Borinage; składa się
z siedemnastu obrazów, rysunków i listów Van Gogha;
Surround: 24 stycznia 2015 – Plac Franklin Roosevelt, Mons – instalacja
składająca się z piętnastu przeźroczystych namiotów igloo ustawionych
dookoła; w każdym z nich jeden muzyk gra na instrumencie. Publiczność
może wejść do środka lub pozostać w centrum okręgu, aby obserwować
spektakl;
Ailleurs en Folie 2015: W przyszłym roku la Maison Folie świętuje swoje 10. urodziny i proponuje nam liczne atrakcje kulturalne w Europejskiej
Stolicy Kultury, m.in. projekt ośmiu „Ailleurs en Folie”, przedstawiający
atmosferę różnych miast z całego świata;
Festiwal au Carré: 28 czerwca – 11 lipca 2015 w Teatrze le Manège
w Mons – znany i wyjątkowy festiwal rozpoczęty 15 lat temu, który w tym
roku obrał za temat przewodni pięć zmysłów. W programie m.in. dzieła
Wajdi Mouawad, Marco Martinelli, Wim Vandekeybus ;
La Phrase (Zdanie): 11 grudnia 2014 – 11 grudnia 2015 r., pomysłem
Karelle Ménine i Ruedi Baur zdanie zaczerpnięte z różnych tekstów rozpocznie się na Dworcu w Mons i będzie przemierzało zygzakiem mury całego
miasta. „Literatura wyszła na ulice, słowo należy do nas. Zdanie jest nasze”.
Tych kilka wydarzeń pośród tylu innych, takich jak koncerty, instalacje
świetlne, sztuczne ognie i gry miejskie z pewnością zgromadzą belgijską
i międzynarodową publiczność.

W 2015 JESTEM Z MONS, A TY?
Więcej informacji: http://www.mons2015.eu/fr

© Mons 2015
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AWEX WARSZAWA NA TOPIE
Dans le cadre de la
deuxième édition
du programme
« Field trip
Pologne » organisé et
sponsorisé par l’Awex,
le bureau économique
commercial de Varsovie
avait préparé pour la
quinzaine d’étudiants issus
de HEC (Ulg) un agenda de
rendez-vous composé à la
fois de « visites de terrain»
mais aussi de rencontres
enrichissantes.
Les étudiants ont ainsi au cours de trois
journées intenses - du 12 au 14 novembre
– rencontré tout d’abord l’Ambassadeur
de Belgique, Madame Colette Taquet, en
poste depuis le mois de septembre dernier
à Varsovie, pour une discussion à bâtons
rompus sur les missions dévolues à une
ambassade et sur son rôle de représentation
vis-à-vis notamment des autorités locales.
Le programme s’est ensuite enrichi de
rencontres avec quelques CEO d’entreprises
belges de tout premier plan basées en Pologne.
Parmi ces rencontres figuraient l’entrevue
accordée par le CEO de la société de
construction CFE, Monsieur Bruno Lambrecht,
qui assure en même temps la présidence de
la BBC, la Chambre de Commerce belgopolonaise active depuis plus de 20 ans en
Pologne.
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Le Field trip s’est clôturé le troisième jour par
la présentation de l’entreprise GHELAMCO
et par une «visite au sommet ». Les étudiants
ont ainsi eu le privilège de monter au 36ème
de la WARSAW SPIRE, tour encore en
construction et appelée à devenir l’un des
plus impressionnants gratte-ciel de Varsovie.
Frissons garantis !

© AWEX

La deuxième journée a été quant à elle
consacrée à un déplacement dans la ville de
Łódź où nous avions prévu d’une part la visite
de la société Recticel, entreprise spécialisée
notamment dans la fabrication d’articles et
d’accessoires de literie, et également un
tour de la Manufaktura, témoignage du riche
passé industriel de la ville, aujourd’hui devenu
un ensemble architectural remarquable où
se côtoient boutiques, cinémas, restaurants
et musées. La journée s’est clôturée par un
dîner en présence d’alumni de HEC Liège,
Messieurs Wautelet et Winniczek, tous deux
à la tête depuis plusieurs années d’entreprises
polonaises.

L’AWEX VARSOVIE AU TOP
W ramach drugiej edycji programu
„Field trip Polska” organizowanego
i sponsorowanego przez AWEX,
biuro ekonomiczne i handlowe
w Warszawie przygotowało dla grupy
15 studentów z Wyższej Szkoły Handlowej (ULG)
pobyt składający się z wizyt w terenie
i ciekawych spotkań.
W czasie trzech intensywnych dni od 12 do 14 listopada – studenci spotkali się
przede wszystkim z Ambasadorem Belgii, Panią Colette Taquet, piastującą swoją
funkcję w Warszawie od września br., aby porozmawiać na różne tematy związane
z misją ambasady i jej funkcją reprezentacyjną wobec władz lokalnych. Program został następnie wzbogacony o spotkania z kilkoma prezesami najważniejszych przedsiębiorstw belgijskich w Polsce, między innymi z prezesem firmy budowlanej CFE,
Panem Bruno Lambrechtem, który pełni jednocześnie funkcję prezesa Polsko-Belgijskiej
Izby Handlowej działającej w Polsce od 20 lat. W drugim dniu wizyty studencji udali
się do Łodzi, gdzie zwiedzili zakład firmy Recticel, specjalizującej się produkcji materaców i akcesoriów, a także Manufakturę, świadczącą o bogatej historii przemysłowej
miasta, obecnie wspaniały zespół architektoniczny, w którym sąsiadują ze sobą sklepy,
kina, restauracje i muzea. Dzień zakończył się kolacją z udziałem absolwentów Wyższej
Szkoły Handlowej (ULG), Panów Wautelet i Winniczka, kierujących od wielu lat przedsiębiorstwami polskimi.
Trzeciego, ostatniego dnia pobytu odbyła się prezentacja firmy GHELAMCO połączona z «wizytą na szczycie». Studenci mieli możliwość wjechać na 36 piętro, będącej jeszcze w budowie wieży kompleksu Warsaw Spire, która stanie się jednym
z najwyższych budynków w Warszawie. Dreszczyk emocji gwarantowany!

Statystyki eksportu
walońskiego
Statystyki eksportu walońskiego odnotowane
w pierwszym semestrze 2014 roku wskazują na
wzrost o 3,6 % w stosunku do anlogicznego okresu 2013 roku. Wzrost ten potwierdza ożywienie
walońskiego handlu zagranicznego począwszy od
drugiego kwartału 2013 roku. Pomimo niepewności i ujemnego klimatu koniunktury światowej,
w pierwszym semestrze 2014 roku udało się
przedsiębiorstwom walońskim nie tylko uniknąć
strat, ale wręcz wyprzedzić w eksporcie główne
kraje europejskie. Tak więc Flandria odnotowała
wzrost +3,5%, Niemcy +2,4%, Holandia +0,3%, natomiast eksport Francji w tym czasie wyhamował
(-1,9%).
W Polsce, znajdującej się na 9 miejscu wśród
klientów Walonii, eksport osiągnął spektakularny
wzrost : ponad 18% w czasie pierwszych sześciu
miesięcy roku w stosunku do tego samego okresu w 2013 roku. Największy wzrost dotyczy wyrobów przemysłu chemicznego (20%), tworzyw
sztucznych i kauczuku (+42%), maszyn i urządzeń
(+26%), metali (+12%).

Les statistiques
relatives aux
exportations wallonnes
Les statistiques relatives aux exportations
wallonnes enregistrées au premier semestre 2014
indiquent une progression globale de quelque
3,6 % par rapport au premier semestre 2013.
Cette progression confirme le redressement du
commerce extérieur wallon depuis le deuxième
trimestre 2013. Malgré l’incertitude et le climat
morose qui planent sur la conjoncture mondiale,
les entreprises wallonnes sont parvenues au cours
du premier semestre 2014 à tirer leur épingle
du jeu et à devancer les principales économies
européennes en termes d’exportation. Ainsi, la
Flandre a enregistré une progression de +3,5%,
l’Allemagne (+2,4%), les Pays-Bas (+0,3%) tandis
que les exportations de la France étaient en perte
de vitesse (-1,9%).

© AWEX

Sur la Pologne, classée au 9ème rang des clients
de la Wallonie, les exportations ont connu une
progression spectaculaire : plus de 18% de
croissance sur les six premiers mois de l’année
par rapport au premier semestre 2013. Parmi les
secteurs en plus forte progression, les produits
des industries chimiques (+20%), les matières
plastiques et caoutchouc (+42%), les machines
et équipements mécaniques (+26%), les métaux
communs (+12%).
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Waterloo, 200 ans après…

Rentré de son exil à l’Ile
d’Elbe le 1er mars 1815,
Napoléon Bonaparte
se lance dans une folle
équipée pour reprendre le
pouvoir, laquelle suscite
chez ses adversaires européens un formidable élan
guerrier. Près d’un million d’hommes mobilisés
par les différentes nations
coalisées convergent vers
les frontières de la France
pour préserver l’ordre établi du Congrès de Vienne de 1814-1815…
Conscient du déséquilibre des forces en
présence, Napoléon décide de prendre
l’initiative et, à la tête de ses 120.000 hommes,
franchit le 15 juin l’actuelle frontière francobelge à Herstrud, puis la Sambre à Charleroi.
Dans un premier temps, l’offensive-éclair
de l’Empereur est un succès : malgré leur
supériorité numérique, ses adversaires n’ont pas
eu le temps de se rassembler pour le repousser.
Napoléon engage ses forces simultanément
sur deux théâtres d’opérations : le 16 juin, le
maréchal Ney affronte victorieusement aux
Quatre-Bras les forces britanniques du Duc de
Wellington, l’ennemi juré de Napoléon, tandis
que le reste de l’armée, conduite par l’Empereur
lui-même met en échec le Maréchal Blücher à la
bataille de Ligny.
Napoléon se décide à poursuivre Wellington
regroupé aux environs de Bruxelles, ignorant
que l’armée prussienne s’est repliée sur Wavre
et non en direction de Namur.

10 ›› La Lettre

Le 18 juin sera le jour de cet affrontement final,
à la fois grandiose et tragique, enraciné depuis
deux siècles dans la conscience collective
comme l’un des moments qui décida du visage
de l’Europe. Longtemps incertain, le sort de
la bataille ne fut scellé qu’avec l’arrivée en
fin d’après-midi des forces prussiennes. La
Bataille de Waterloo constitue l’achèvement
d’une campagne militaire de quatre journées
d’une intensité et d’un dramatisme historique
exceptionnels, au cours desquelles se joua le
sort de l’Europe, marquées par l’ampleur du
nombre de victimes (100.000 tués et blessés).

Très rapidement, le champ de bataille est devenu
un lieu de mémoire et de pélerinage pour les
visiteurs venus des différentes nations qui se sont
affrontées sur ce petit coin du Brabant wallon.
Waterloo est même à l’origine de l’apparition des
premiers tour-opérateurs : ceux-ci y emmenaient
en effet en diligence des visiteurs venus de
Londres, Ostende, Gand ou Bruxelles. Le site a
également été une source d’inspiration pour les
plus grands auteurs romantiques, comme Victor
Hugo, Sir Walter Scott, Lord Byron, Alexandre
Dumas, Balzac, Stendhal...
Depuis deux siècles, des touristes du monde
entier foulent cette terre meurtrie pour
honorer les soldats tombés au combat et ainsi
commémorer la fin de vingt interminables
années de guerres en Europe.

Le Champ de Bataille…
un site touristique !
Le Champ de Bataille de Waterloo s’étend
sur un peu plus de 2.500 hectares de champs,
de coteaux et de vallons, pour reprendre les

termes de Victor Hugo. Protégé par une loi de
préservation unique en son genre, il reçoit des
dizaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le lieu marquant et emblématique du Champ
de Bataille reste assurément la Butte du Lion,
monument commémoratif de la Bataille érigé
à l'endroit où le Prince d'Orange fut blessé, et
qui symbolise la victoire des alliés. Du sommet
de ses 226 marches et de ses 40 mètres de
hauteur la Butte offre une vue panoramique
exceptionnelle sur les Champs alentours.
Au pied de la Butte s’ouvrira prochainement
le nouveau mémorial qui accueillera une
scénographie utilisant les technologies les plus
récentes et les plus performantes. Le Hameau du
Lion regroupé tout autour de la Butte constitue
le noyau central des sites commémoratifs de la
Bataille, avec son Centre du Visiteur, présentant
deux films consacrés au déroulement de la
Bataille, et surtout le Panorama de la Bataille.
Inaugurée en 1912, cette œuvre du peintre
français Louis Dumoulin illustre différentes
phases de la bataille regroupées en une
gigantesque fresque de 110 m. de long et 12
m. de haut.
Aux différentes attractions jouxtant la Butte,
ajoutons encore La « ferme du Caillou », à
Vieux-Genappe, où Napoléon et son état-major
passèrent la nuit du 17 juin 1815 , ainsi que le
Musée Wellington aménagé dans l’ancienne
auberge-relais située au centre de Waterloo, qui
servit de QG au duc de Wellington.

Des commémorations
titanesques
Expositions, inaugurations, sons et lumière,
2 grands spectacles de reconstitutions (5.000
figurants, 300 chevaux, 100 canons): les plus
grandes commémorations napoléoniennes
jamais organisées marqueront vos esprits !
Le 18 juin 2015 marquera le bicentenaire de
cet évènement majeur de l’histoire mondiale.
Du 17 au 21 juin 2015, une série de
commémorations au caractère spectaculaire
attirera à n’en pas douter des dizaines de milliers
de visiteurs, venus de toute l’Europe et même
des quatre coins du monde (Nouvelle-Zélande,
Australie, U.S.A…). En voici un bref aperçu :
Un colloque international d’historiens
expliquera la genèse de cette bataille mémorable
et ses conséquences sur le futur de l’Europe.
Une exposition « Wellington - Napoléon :
destins croisés » retracera la vie civile des
deux principaux protagonistes, au travers de
pièces d’époque exceptionnelles.

Du 17 au 21 juin 2015 : 5 jours de
commémorations qui permettront de revivre la
Bataille et découvrir le contexte historique et le
quotidien de ses acteurs, célèbres ou anonymes.
Mercredi 17 juin 2015 : inauguration de la
Ferme d’Hougoumont entièrement restaurée et
de son nouveau musée.
du jeudi 18 au samedi 20 juin : les bivouacs
Une occasion spectaculaire de se plonger dans
la vie quotidienne des régiments dans l’attente
des combats (exercices de tir, entretien des
armes, repas, relèves de garde, soins aux blessés
ou instruction des jeunes recrues).
Jeudi 18 juin 2015 : spectacle son et lumière
En prélude aux nombreux faits d’armes prévus
lors des reconstitutions des 2 jours suivants, un
spectacle son et lumière illuminera la plaine du
champ de Bataille.
Vendredi 19 juin 2015, à partir de 20h :
1er spectacle de reconstitution de la Bataille de
Waterloo, « L’Attaque Française »
Forte de plus de septante mille hommes, l’Armée
française charge, l’arme au bras, vers la crête
britannique, aux cris de « vive l’Empereur ».
Les Hollando-Belges engagent alors le combat,
dans une effroyable mêlée, ce qui permet
de dissimuler la présence des Britanniques
embusqués derrière la crête. Ceux-ci alors se
lèvent et fusillent la Garde impériale à bout
portant. Au même moment, les combats font
rage autour de Mont-Saint-Jean. L’issue de la
Bataille est incertaine…

Samedi 20 juin, à partir de 20h : 2e
spectacle de reconstitution de la Bataille de
Waterloo, « La Riposte Alliée »
La Bataille se concentre sur la ferme
d’Hougoumont, fortifiée par les Britanniques
dans la crainte d’un assaut français. Les combats
s’engagent sous les tirs d’artillerie et tournent
au carnage. Morts et blessés se comptent par
milliers. Prise sous le feu anglais, la Garde «
meurt, mais ne se rend pas ». Vaincu, Napoléon
s’enfuit vers Paris.
Les combats du 18 juin 1815 marquèrent
l’histoire, les commémorations prévues du 17 au
21 juin 2015 resteront quant à elles assurément
gravées dans les esprits.
Impossible de parler de Waterloo en Pologne
sans évoquer la participation à la bataille de
soldats polonais, et notamment celle des 225
lanciers de l’Escadron de Chevau-légers de la
Garde, sous les ordres du Colonel Jan-Pawel
Jerzmanowski et incorporés dans le régiment
de Chevau-légers de la Garde du Général
Lefèbvres-Desnouettes. Les espoirs que les
Polonais placèrent en Napoléon en ce qui
concerne une restauration éventuelle de leur
indépendance firent de la Pologne pourtant
rayée de la carte à l’époque, la seconde nation
napoléonienne d’Europe, après la France.

informations et réservations :
https://www.waterloo2015.org
www.belgique-tourisme.be
www.paysdebastogne.be

© WBT – Didier Brancart
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D

nia 1 marca 1815 roku, po powrocie z wygnania na Elbę,
Napoleon Bonaparte wyrusza na szaloną wyprawę, aby odzyskać
władzę. Wyprawa ta popycha jego europejskich wrogów do nagłego
zrywu wojennego. Przeszło milion żołnierzy sprzymierzonych wojsk wyrusza
w stronę Francji, aby ocalić ład ustanowiony na Kongresie Wiedeńskim
w latach 1814-1815.

N

apoleon świadomy nierównego
rozkładu sił, decyduje się przejąć
inicjatywę, staje na czele 120 tysięcy ludzi i 15 czerwca przekracza granicę francusko-belgijską w Herstrud, a następnie przeprawia się przez Sambrę w Charleroi. Na początku
wojna błyskawiczna Cesarza odnosi sukces:
pomimo przewagi liczebnej jego wrogowie nie
zdążyli odeprzeć ataku.
Napoleon mobilizuje swoje siły jednocześnie
na dwóch frontach – 16 czerwca marszałek Ney
naciera pod Quatre Bras na wojska brytyjskie
pod dowództwem Księcia Wellington, wielkiego wroga Napoleona, podczas gdy reszta armii
prowadzona przez samego Cesarza wygrywa
bitwę z marszałkiem Blücherem pod Ligny.
Napoleon decyduje się ścigać wojska Wellingtona przegrupowane w okolicy Brukseli, nie
zdając sobie sprawy, że armia pruska wycofała
się w stronę Wavre, a nie Namur.
18 listopada to ostatni dzień tej konfrontacji,
wielkiej i tragicznej zarazem, zakorzenionej od
dwóch wieków w świadomości zbiorowej jako
jeden z momentów, który zadecydował o przyszłości Europy. Długo niepewny los bitwy rozstrzygnął się dopiero po przybyciu wojsk pruskich.

Bitwa pod Waterloo stanowi zwieńczenie dramatycznej i wyjątkowo intensywnej 4-dniowej
kampanii militarnej, podczas której rozstrzygał
się los Europy pochłaniając życie ogromnej liczby ofiar (100 tysięcy zabitych i rannych).
Bardzo szybko pole bitwy w małym zakątku walońskiej Brabancji zamieniło się w miejsce upamiętniające to wydarzenie odwiedzane przez
turystów przybywających z różnych krajów.
Waterloo zapoczątkowało nawet pojawienie
się pierwszych touroperatorów. Przyjeżdżali
oni z turystami z Londynu, Ostendy, Gandawy
czy Brukseli. Miejsce to było również źródłem
inspiracji dla największych autorów epoki romantyzmu, takich jak Victor Hugo, sir Walter
Scott, Lord Byron, Alexandre Dumas, Balzac,
Stendhal…
Od dwóch wieków turyści z całego świata przybywają tłumnie na tę naznaczoną krwią ziemię,
aby oddać hołd żołnierzom poległym w walce
i upamiętnić tym samym koniec 20 długich lat
wojny w Europie.

Pole bitwy…
atrakcja turystyczna

Najbardziej szczególnym i znaczącym miejscem
tego pola bitwy bez wahania pozostaje Kopiec
Lwa, monument upamiętniający Bitwę wzniesiony w miejscu, w którym Wilhelm II Holenderski został ranny, i który symbolizuje zwycięstwo
aliantów. Ze szczytu wysokiego na 40 metrów,
na który wiedzie 226 stopni schodów, rozpościera się wyjątkowa panorama.
U stóp kopca niedługo zostanie otwarte nowe
miejsce upamiętniające Bitwę pod Waterloo
ze scenografią wykorzystującą najnowsze technologie. Osada Lwa położona wokół kopca
będzie stanowić centrum miejsc pamięci wraz
z Ośrodkiem dla Zwiedzających pokazującym
dwa filmy poświęcone przebiegowi bitwy,
a także z Panoramą. Dzieło francuskiego malarza Louis Dumoulina powstałe w 1912 roku
ilustruje kolejne sceny bitwy na wielkim fresku
o 110 metrach długości i 12 metrach wysokości.
Do innych atrakcji znajdujących się obok kopca należy dodać stary folwark zwany Caillou
w Vieux-Genappe, gdzie Napoleon i jego sztab
generalny spędzili noc 17 czerwca 1815 roku,
a także Muzeum Wellington’a, które znajduje się w dawnej stacji dyliżansów pocztowych
w centrum Waterloo, a które służyło za kwaterę
generalną księcia Wellington.

Pole Bitwy pod Waterloo rozciąga się na trochę
ponad 2500 hektarach pól, wzgórz i dolin, jak
opisał to Victor Hugo. Chronione specjalnym
prawem, przyjmuje co roku dziesiątki milionów
turystów.

Waterloo, 200 lat później...
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Dnia 18 czerwca 2015 roku będziemy obchodzić dwusetną rocznicę wydarzenia, które tak
wiele znaczy dla historii powszechnej. Od 17
do 21 czerwca 2015 roku spektakularna seria
upamiętniających obchodów przyciągnie bez
wątpienia dziesiątki milionów turystów z Europy i ze świata (Nowa Zelandia, Australia, Stany
Zjednoczone...).
Poniżej program (w dużym skrócie):
Międzynarodowe sympozjum historyków będzie miało na celu wyjaśnienie genezy tej pamiętnej bitwy i jej konsekwencji dla przyszłości
Europy.
Wystawa „Wellington – Napoleon: skrzyżowane losy” prześledzi życie codzienne dwóch
głównych bohaterów poprzez wyjątkowe elementy z epoki.
Od 17 do 21 czerwca 2015: 5 dni upamiętniających obchodów, które pozwolą na nowo
przeżyć bitwę i poznać jej kontekst historyczny
oraz codzienność osób biorących w niej udział,
tak znanych jak i anonimowych.
Środa 17 czerwca 2015: otwarcie odrestaurowanego folwarku Hougoumont i jego nowego
muzeum.

© WBT – J.L. Flémal

Wystawy, inauguracje,
wizualizacje dźwiękowo-świetlne,
2 wielkie rekonstrukcje bitewne
(5000 statystów, 300 koni, 100 armat):
największe obchody napoleońskie,
jakie kiedykolwiek zostały zorganizowane,
na długo pozostaną w pamięci!

Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca: biwaki.
Wyjątkowa okazja, żeby zanurzyć się w życie
codzienne wojska oczekującego na walkę (ćwiczenie się w strzelaniu, utrzymanie broni, posiłki, zmiana warty, opieka nad rannymi i szkolenie
młodych rekrutów).

Walki przybierają silniejszego charakteru przy
strzałach artylerii i zamieniają się w rzeź. Liczba
ofiar śmiertelnych i rannych zaczyna być liczona
w tysiącach. Wzięta pod ostrzał Anglików armia
francuska „zmniejsza się, ale się nie poddaje”.
Pokonany Napoleon ucieka do Paryża.

Czwartek 18 czerwca 2015: wizualizacje
dźwiękowo-świetlne. Jako preludium licznych
rekonstrukcji wojskowych trwających dwa
kolejne dni, odbędzie się spektakl dźwiękowo-świetlny, który rozjaśni Pole Bitwy.

Walki 18 czerwca 1815 roku naznaczyły historię, a obchody upamiętniające, które odbędą
się od 17 do 21 czerwca 2015 roku pozostawią
bez wątpienia ślad w uczestnikach biorących
w nich udział.

Piątek 19 czerwca 2015, od godziny 20:00:
Pierwszy spektakl rekonstrukcyjny Bitwy pod
Waterloo, „Francuska Szarża”. Potężna, 70-tysięczna armia francuska rusza uzbrojona na
brytyjskie wzgórze z okrzykiem „Niech żyje Cesarz!”. Holendersko-belgijskie oddziały wkraczają wtedy do walki wywołując wielki zamęt,
co pozwala ukryć obecność Brytyjczyków za
wzgórzem. Ci ostatni po chwili podnoszą atak
i strzelają do armii cesarskiej. W tym samym
momencie walki zaostrzają się wokół Mont-Saint-Jean. Dalszy los bitwy staje się niepewny...

Przywołując w Polsce Bitwę pod Waterloo,
nie można nie wspomnieć o udziale w niej
polskich żołnierzy, a szczególnie 225 ułanów
ze Szwadronu lekkiej jazdy pod dowództwem
pułkownika Jana Pawła Jerzmanowskiego
i wcielonych do oddziału jazdy lekkiej Generała Lefèbvres-Desnouettes. Polacy pokładali
w Napoleonie ogromne nadzieje odnośnie
ewentualnego przywrócenia niepodległości
ich ojczyźnie. Polska, która nie istniała wtedy na
mapie Europy, stała się zaraz po Francji drugim
narodem oddanym Napoleonowi w Europie.

Sobota 20 czerwca, od godziny 20:00:
druga rekonstrukcja Bitwy pod Waterloo,
„Kontratak Aliantów”. Bitwa skupia się na folwarku Hougoumont, wzmocnionym przez Brytyjczyków w obawie o natarcie Francuzów.

informacje i rezerwacje:
https://www.waterloo2015.org

© WBT – Alex Kouprianoff
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Wieści z krajów bałtyckich…
Kompetencje Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela
w Warszawie rozciągają się również na Estonię,
Łotwę i Litwę. W tych krajach realizowane są
programy współpracy z Walonią-Brukselą
(lektorka Walonii-Brukseli pracuje na Uniwersytecie
w Wilnie), a także mają tam miejsce liczne wydarzenia
kulturalne, organizowane przy wsparciu miejscowych
Ambasad Belgii. Poniżej zamieszczamy informacje
z krajów bałtyckich.

Echos de la Baltique…
Sise à Varsovie, la Délégation Wallonie-Bruxelles est
également compétente pour l’Estonie, la Lettonie
et la Lituanie. Dans ces trois pays, des programmes
de coopération avec Wallonie-Bruxelles se
développent, une lectrice de Wallonie-Bruxelles est
présente à l'Université de Vilnius, et de nombreuses
activités culturelles s’y déroulent, le tout en lien et
avec l’aide des Ambassades de Belgique sur place.
Cette page de la « Lettre » en fait l’écho.

 e Théâtre universitaire
L
royal de Liège a attendu
Godot à Tartu

 rólewski Teatr Uniwersytecki z Liège
K
czekał na Godota w Tartu
Dnia 17 października trupa Królewskiego Teatru Uniwersyteckiego z Liège pod dyrekcją
Roberta Germay wzięła udział w Festiwalu
Teatru Uniwersyteckiego w Tartu, ważnego
ośrodka akademickiego Estonii. Przedstawiła
tam po francusku sztukę „Ostatni Godot” Matei Visnieca, autora pochodzenia rumuńskiego, mieszkającego w Paryżu. Królewski Teatr
Uniwersytecki z Liège grał już na deskach
ponad 40 teatrów na świecie w przeciągu
ostatnich dziesięcioleci i zawsze przyjmowany był z ogromnym entuzjazmem. Tak samo
było i tym razem w Tartu.

Le 17 octobre dernier, la troupe du Théâtre
universitaire royal de Liège, emmené par son
Directeur Robert Germay, a participé au Festival du théâtre universitaire de Tartu, la grande
ville universitaire d’Estonie. Elle y a interprété,
en français, « Le dernier Godot », une pièce
de l’auteur roumain, vivant à Paris, Matei Visniec. Le TURL s’est produit dans plus de 40
pays au cours de ces dernières décennies,
toujours avec succès et enthousiasme. Ce fut
également le cas à Tartu.

© R. Germay (ULG)

 rupa „Dame de Pic” zatańczyła
T
w Kownie
Przy okazji Festiwalu Tańca AURA w Kownie
trupa „Dame de Pic” (Dama Pikowa) przedstawiła sztukę „Luciola”, która nagrodą krytyków Federacji Walonia-Bruksela, została
uznana za najlepszy spektakl w 2013 roku.
Choreografia Karine Ponties w „Lucioli”
ukazuje obraz potwora, który kryje się w
człowieku, popychając do granic możliwości
ciało i budząc zwierzę tam, gdzie się tego
najmniej spodziewamy. Ten wspaniały spektakl podbił serca litewskiej i zagranicznej publiczności licznie zebranej w Kownie.

 rio Manuel Hermia zagrało w Rydze
T
oddając hołd Adolphe’owi Saxowi
Dnia 8 listopada trio jazzowe Manuel Hermia zagrało koncert w Rydze
w ramach „Belgian days” zorganizowanych przez Ambasadę Belgii na
Łotwie. W czasie wieczoru „Chimay
i Sax”, podczas którego goście mogli
poza muzyką zakosztować znanego
piwa oraz sera z klasztoru w Chimay, trio dało koncert w pełni zadedykowany Adolphe’owi Saxowi,
walońskiemu wynalazcy saksofonu,
którego dwusetna rocznica urodzin
była obchodzona w 2014 roku.
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 a Compagnie « Dame de Pic »
L
a dansé à Kaunas

© Philippe Laurent

A l’occasion du Festival de danse AURA, de Kaunas,
la Compagnie « Dame de Pic » a présenté la pièce
« Luciola », qui avait été nommé meilleur spectacle au Prix de la Critique de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2013. Sur une chorégraphie de
Karine Ponties, « Luciola » met en scène la figure du
monstre qui se cache en l’homme, en poussant les
limites du corps dans ses limites les plus incertaines
et fait surgir l’animal là où on s’y attend le moins. Un
superbe spectacle qui a conquis le nombreux public
lituanien et international présent à Kaunas.

Le Trio Manuel Hermia a joué à Riga
en hommage à Adolphe Sax

© Manuel Hermia

Le 8 novembre, le trio de jazz Manuel
Hermia s’est produit à Riga, dans le
cadre des « Belgian days » organisés
par l’Ambassade de Belgique en Lettonie. Au cours d’une soirée intitulée
« Chimay and Sax », au cours de laquelle les invités ont pu, en plus de la
musique, apprécier la célèbre bière ainsi
que le fromage de l’abbaye de Chimay,
le trio a interprété un concert tout entier
dédié à Adolphe Sax, l’inventeur wallon
du saxophone, dont le bicentenaire de
la naissance a été célébré en 2014.

W skrócie… w skrócie… w skrócie…
Opieka nad małym dzieckiem

– nowy temat współpracy pomiędzy
Polską i Walonią-Brukselą
Przy okazji corocznej konferencji
Fundacji „Zielone Domy” dotyczącej
opieki nad małym dzieckiem, oprócz
tradycyjnego już uczestnictwa psycholog Christiane de Halleux, pani Sylvie
Pirotte, inspektor ds. edukacji przedszkolnej Federacji Walonia-Bruksela,
w ciągu kilku dni odwiedziła żłobki
i przedszkola w Warszawie. Była to
bardzo udana wizyta, a świadczy
o tym przede wszystkim wyjazd 9
osób z Zespołu Żłobków m.st. Warszawy do Liège. Rysuje się więc nowy
projekt współpracy w temacie, w którym doświadczenie jednej i drugiej
strony może jedynie wzajemnie się
wzbogacać.

 ric-Emmanuel Schmitt
E
odznaczony tytułem
„Ambasadora Czytelnictwa”
w Polsce

 ric-Emmanuel Schmitt
E
nommé « Ambassadeur
de la Lecture » en Pologne

Przy okazji ukazania się w Polsce jego nowej powieści „Papugi z Placu d’Arezzo” pod szyldem wydawnictwa ZNAK, belgijsko-francuski pisarz Eric-Emmanuel Schmitt został odznaczony tytułem
„Ambasadora Czytelnictwa” przez Dyskusyjny Klub
Książki w Polsce podczas spotkania zorganizowanego 17 listopada w Ambasadzie Francji. Książki tego
autora mieszkającego w Brukseli sprzedały się już
w dziesiątkach milionów egzemplarzy w Polsce pośród szerokiej publiczności.
© DWB

 ystawa „Kijów” Jima Sumkay
W
zaprezentowana w Lublinie i w Łodzi

© DWB
© DWB

L
 ’accueil de la petite enfance,
un nouveau sujet de coopération
entre la Pologne et Wallonie-Bruxelles.
A l’occasion du colloque annuel de la
Fondation « Les Maisons vertes » sur l’accueil
de la petite enfance, et outre la participation
traditionnelle de la psychologue Christiane
de Halleux, Sylvie Pirotte, inspectrice de
l’enseignement maternel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, a réalisé pendant
plusieurs jours des visites dans les crèches
et écoles maternelles de la Ville de Varsovie.
Une visite suivie d’effet, puisque, du 16 au
19 décembre, c’est en tout 9 personnes de
la Direction des Crèches de Varsovie qui se
sont rendues dans la région de Liège. Un
nouveau projet de coopération prometteur
s’esquisse donc dans cette thématique où les
expériences des uns et des autres ne peuvent
que s’enrichir mutuellement.

© DWB

15 listopada w Lublinie w ramach Festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina 2014” i 9 grudnia
w Łodzi, tym razem przy udziale
autora, została otwarta wystawa fotografii, którą Jim Sumkay, fotograf z Liège, poświęcił
rewolucyjnym
wydarzeniom
na Majdanie w Kijowie na początku 2014 roku. Poza samymi
drastycznymi wydarzeniami, Jim
Sumkay zainteresował się również śladami, które pozostawiły
one w mieście, a szczególnie w
ludziach. Świadczy o tym seria
portretów ukazująca humanitarną postawę fotografa. Ta wspaniała wystawa ma zostać otwarta w styczniu w Warszawie.

Brèves… brèves… brèves…

A l’occasion de la parution en polonais de
son roman « Les Perroquets de la Place
d’Arezzo », aux éditions ZNAK, l’auteur
belgo-français Eric-Emmanuel Schmitt a reçu
le prix d’« Ambassadeur de la Lecture »
remis par le Club du Livre de Pologne, au
cours d’une soirée organisée le 17 novembre
à l’Ambassade de France. Les livres de cet
auteur installé à Bruxelles se sont déjà vendus
à des dizaines de milliers d’exemplaires en
Pologne, touchant un très large public.

 ’exposition « Kiev », de Jim Sumkay,
L
présentée à Lublin et à Łódź.
Le 15 novembre, à Lublin, dans
le cadre du Festival Ukraine, et le
9 décembre, à Łódź, cette fois en
présence de l’auteur, a été inaugurée l’exposition de photographies
que le photographe liégeois Jim
Sumkay a consacrée aux événements révolutionnaires qui se sont
déroulés sur la Place Maidan, à Kiev,
au début de 2014. Plus qu’aux événements violents en eux-mêmes,
Jim Sumkay s’est intéressé aux traces
qu’ils laissaient dans la ville, et surtout à la manière dont ils avaient
touché les gens, avec notamment
une série de portraits révélant la
très grande humanité de l’œil du
photographe. Une splendide exposition qui devrait être présentée
en janvier à Varsovie.
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W skrócie… w skrócie… w skrócie…
 nakomity Jean Van Hamme
Z
na Festiwalu Komiksu w Łodzi!

Brèves… brèves… brèves…

J ean Van Hamme au Festival BD
de Łódź : l’événement !

Przy okazji 25. edycji Festiwalu Komiksu w Łodzi, Przedstawicielstwo
Walonia-Bruksela zrealizowało marzenie Dyrektora Festiwalu, Adama
Radonia, zapraszając znanego scenarzystę Jean’a Van Hamme, który wraz
z rysownikiem Grzegorzem Rosińskim jest autorem Thorgala, z czego
słynie w Polsce. Obecność Jean’a Van
Hamme odbiła się głośnym echem
i zapewniła festiwalowi ogromny
sukces!

A l’occasion de la 25e édition
du Festival de la Bande dessinée
de Łódź, la Délégation WallonieBruxelles a réalisé le rêve du
Directeur du Festival, Adam Radoń,
en invitant le scénariste Jean Van
Hamme, très connu en Pologne
grâce à Thorgal, dont il est l’auteur,
avec le dessinateur polonais Rosinski.
La présence de Jean Van Hamme
a provoqué un « buzz » sans
précédent, permettant au Festival de
rencontrer un énorme succès !

Jean Van Hamme © DWB

 wóch ekspertów z Walonii
D
na Konferencji KSAP.
Przyi 16
okazji
tegoKrajowa
wszechstronnego
festiwa15
grudnia
Szkoła Administracji
lu poświęconemu
teatrowi
i współczesnej
Publicznej
zorganizowała
konferencję
dotysztucezarządzania
cyrkowej wwprzestrzeni
miasta,
który
czącą
administracji
publicznej
odbył
się
w
dniach
24-27
lipca,
trupa
Okii przy tej okazji zaprosiła dwóch ekspertów
dwukrotnie przedstawiła
zadowolonej
zdok
Walonii-Brukseli
– pana Sébastiena
Brunet,
publiczności
swój spektaklWalońskiego
„Slips Experience”.
Dyrektora
Generalnego
InstySpektakl
ten
można
opisać
krótko:
bezAlaina
żadtutu Oceny Polityki Publicznej,
i pana
nych rekwizytów,
dekoracji teatralnej,
Vaessen,
Delegata bez
w Ministerstwie
Regionu
bez dźwięku.
Dwa peniuary,
ciała, slipki
Walonii,
aby skorzystać
z ichdwa
doświadczenia
iw piszczałka.
Jedyny
warunek
organizacyjny:
tej kwestii. Przypomnijmy, że współpraca
przestrzeń
i publiczność.
Przyznacząca
natychmiedzy
WBIdoa gry
KSAPem
jest bardzo
interakcji
z publicznością
łączą
–miastowej
co roku czterech
słuchaczy
tej szkoły wyjeżakrobatykę
zabarwioną
humorem
z
zaskakudża na dwumiesięczne staże w administracji
jącą nonszalancją,
wyostrzając
publicznej
w Walonii
dotyczącewzrok
takichi słuch
dzie© DWB
na to,jakcoturystyka,
wydarzykultura,
się na ulicy
podczas
spekdzin
stosunki
międzynataklu,
a
co
będzie
miało
wpływ
na
jego
przerodowe i inne.
bieg. Tego typu spektakl zapewnia improwizację i magię niespodzianek
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 eux experts wallons au séminaire
D
annuel de la KSAP.
Les 15 et 16 décembre derniers, l’Ecole
nationale d’Administration publique, la
KSAP, a organisé sa conférence annuelle
sur la gestion publique, et a, à cette
occasion, invité deux experts wallons,
Monsieur Sébastien Brunet, Administrateur général de l’Institut wallon d’évaluation des politiques publiques, et
Monsieur Alain Vaessen, Délégué spécial au Service Public de Wallonie, pour
faire part de l’expérience wallonne en la
matière. Rappelons que la coopération
entre Wallonie-Bruxelles International
et la KSAP est très importante, puisque
chaque année quatre étudiants de la KSAP réalisent des stages de
deux mois dans des administrations publiques de Wallonie, dans des
domaines aussi variés que le tourisme, la culture, les relations internationales, entre autres.
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