
 

 

Komunikat Nr 15 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 13 września 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne 
zebranie prezydium RNPA.   
 
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy: 

• korespondencja otrzymana, w tym: 
▬ zaproszenie of Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA) na 

bankiet ku pamięci śp. Z. Derwińskiego – M. Kwiatkowska weźmie udział 
w bankiecie oraz we mszy św. w Richmond w 1. rocznicę śmierci 

▬ zawiadomienie of MAPA o Walnym Zebraniu, możliwość uczestnictwa 
zdalnie; 

• przygotowania do Zjazdu Rady Polonii Świata w Wilnie w dniach 
15 - 17 września 2022. Delegatami  Rady Naczelnej Polonii Australijskiej będą 
M. Kwiatkowska, A. Niedzwiadek i H. Kurylewski, a w Forum Polonijnym 
dodatkowo będą uczestniczyć E.Cesarska oraz G. Machnacki; 

• publikacja "Polish-Australian Connections" w języku polskim: zaplanowano 
wydruk 1 000 egzemplarzy; jeżeli tłumaczenie, prace edytorskie oraz 
drukarnia/przesyłka zmieszczą się w czasie przed Bożym Narodzeniem, 
możliwe będzie rozprowadzenie podczas PolArtu 2022; 

• Dzień Muzyki Polskiej i Konkurs im. E. Malewicz (1 października 2022, 
Melbourne) – aktualny stan przygotowań, występ laureatów, nagrody z 
Funduszu Malewicz i nagroda im. Stanisława de Tarczyńskiego ($1000), 
koncerty jurorów w Sydney i Melbourne;  

• sprawozdania z Kongresu „Kraj – Emigracja” oraz Forum Ekonomicznego w 
Karpaczu (M. Kwiatkowska); 

• sprawozdania z konkursu „Być Polakiem” w Polsce – warto lepiej promować 
ten konkurs wśród młodzieży szkolnej w Australii, bo niestety wśród 65 
nagrodzonych nie było nikogo z Australii; 

• Narodowe Czytanie –odbyło się w Perth oraz w Szkole Polskiej w Sydney 
(Randwick). 

 
Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. 
 
Dalsze informacje znajdują się na witrynie RNPA: www.polishcouncil.org.au. 
 
Ita Szymańska 
Rzecznik 
13 września 2022 roku.  



 

 

Communique No. 15 - Meeting of the Executive Committee of the Polish 
Community Council of Australia 

 
The most recent monthly meeting of the Executive Committee took place via the 
Zoom platform on 13 September 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 

• correspondence received including: 
▬ invitation from Polish Museum and Archives in Australia to attend a dinner 

event commemorating late dr Z. Derwinski, M. Kwiatkowska will be the 
delegate at dinner and a holy mass at Richmond; 

▬ Annual General Meeting of Polish Museum and Archives in Australia, 
online attendance available; 

• preparations for the general meeting of the World Polonia Congress to be held 
in Vilnius on 15 – 17 September 2022, PCCA delegates will be 
M. Kwiatkowska, A. Niedzwiadek and H. Kurylewski.  E. Cesarska and 
G. Machnacki will be additional participants in the Polish Forum 

• publication of "Polish-Australian Connections" in the Polish language: 
production of 1,000 copies, if all editorial work and printing/delivery meet 
planned timeframes, there is a possibility of distribution during PolArt 2022 in 
Sydney; 

• reports from the Congress “„Kraj – Emigracja” and the Polish Economic Forum 
were presented by M. Kwiatkowska; 

• report from competition “Being Polish” held in Poland – important to widely 
promote among youth in Australia, unfortunately there were no Australians 
among the 65 awardees; 

• National Reading events in Perth and at the Polish School in Randwick. 
 
Meetings of the Executive Committee are held on the first Monday of each month. 
 
Further information available at PCCA website: www.polishcouncil.org.au. 
 
Ita Szymanska, Public Relations 
13 September 2022 
 


