
 

 

Komunikat Nr 2 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 2 sierpnia 2021 odbyło się (na platformie Zoom) drugie zebranie prezydium 
nowej kadencji.   
 
Podczas zebrania prezydium zajęło się następującymi tematami:  
 

• sprawy administracyjne, w tym roczne sprawozdanie finansowe złożone w 
biurze rejestracyjnym organizacji w Canberze „Access Canberra”; 

• planowane wizyty prezes M. Kwiatkowskiej na uroczystościach w Melbourne - 
Bal Jubileuszowy z okazji 70-lecia Obwodu Związku Harcerstwa Polskiego 
„Podhale” oraz Dzień Muzyki Polskiej (2-3 października br); 

• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w Australii (Census 
2021) – zachęta do uczestnictwa i identyfikacji pochodzenia polskiego; 
prezydium rozpowszechni elektroniczny plakat; 

• prace grupy roboczej nad przygotowaniem materiałów informacyjnych dla 
Komitetu Doradczego Funduszu Wieczystego RNPA powierzonego Equity 
Trustees w Wiktorii; 

• Fundusz im. H. Kitaszewskiego powierzony w zarządzanie Equity Trustees w 
Wiktorii na postawie umowy z Powiernikiem Publicznym w NPW (Public Trust 
Office, NSW), Prezydium RNPA jako organ doradczy; 

• uaktualniona wystawa kalendarium RNPA w formacie PDF gotowa do 
publikacji na witrynie RNPA, do przygotowania elektroniczny format jako 
jeden plik; 

• Forum Liderów RNPA – projekt włączania młodych działaczy jako jeden z 
tematów; 

• prośba Muzeum Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zdjęcia polonijnych 
pamiątek sportowych; 

• Biuletyn RNPA – aktualizacja formatu, tematyki oraz wprowadzenie stałych 
działów do publikacji – krótkie sprawozdania z dzialalnosci Federacji 
stanowych i organizacji członkowskich, wywiady z działaczami, materiały 
udostępnione przez zagraniczne organizacje polonijne. 

 
Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. 
 
Dalsze informacje i aktualności znajdują się na witrynie PCCA: 
www.polishcouncil.org.au 
 
Ita Szymańska 
Rzecznik 
16 sierpnia 2021 
 
  



 

 

Communique No. 2 - Meeting of the Executive Committee of the Polish 
Community Council of Australia 
 
The second monthly meeting of the Executive Committee took place via the Zoom 
platform on 2 August 2021. 
 
Matters discussed included the following: 
 

• administrative business such as the annual financial report submitted to the 
Access Canberra registration office in Canberra; 

• planned visits by president M. Kwiatkowska to Melbourne – invitation to the 
Jubilee Ball on the occasion of the 70th anniversary of the Polish Scouting 
Association "Podhale" and the Polish Music Day (2-3 October 2021);  

• Australian Census 2021 – encouragement to participate and identify Polish 
ancestry; the Executive will circulate an electronic poster to its member 
organisations; 

• working group preparing information materials for the Advisory Committee to 
PCCA’s Perpetual Fund managed by Equity Trustees in Victoria; 

• The H. Kitaszewski Fund managed by Equity Trustees in Victoria under an 
Agreement with The Public Trust Office in NSW; Executive Committee of 
PCCA invited as advisory body; 

• finalised content of the updated exhibition of the PCCA historical overview 
with release format to be in one PDF file for upload onto PCCA’s website and 
distribution; 

• PCCA’s Leaders’ Forum agenda to include a project for the inclusion of young 
people; 

• request from the Polish Olympic Committee Museum to provide photographs 
of Polish sporting trophies and memorabilia; 

• PCCA Bulletin – updates to its content and layout, including introduction of 
regular content items such as brief reports from state-based Polish 
Community Councils, interviews with Polish activists and materials provided 
by Polish organisations abroad. 

 
Meetings of the Executive Committee are held on the first Monday of each month. 
 
Further information and materials are available on the PCCA website: 
www.polishcouncil.org.au 
 
Ita Szymanska 
Public Relations Officer 
16 August 2021 
 


