Komunikat Nr 7 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
W dniu 3 stycznia 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne
zebranie prezydium RNPA.
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy:
•
•

•

•

•

•
•

przegląd korespondencji nadesłanej na adres sekretariatu RNPA;
opracowanie „Polish-Australian Connections” - postęp we wspólnej pracy z
Ambasadą RP – tekst ukończony, gromadzenie zdjęć w trakcie finalizowania,
grafik pracuje nad formatem, czekamy na wycenę z drukarni. Broszura jest w
trakcie sprawdzania od strony merytorycznej i edytorskiej;
współpraca przy zrealizowaniu projektu Rady Polonii Świata – wstawienie
ponad 40 publikacji z różnych krajów i w różnych językach, z dziejów Polonii
(historia Polonii, działalność polonijna, duszpasterska i aktualne wydarzenia).
Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku. Zachęcamy do odwiedzania witryny
www.radapoloniiswiata.org aby poznać działalność organizacji polonijnych
innych krajów;
materiał instruktażowy procesu przyznawania dotacji z Funduszu Wieczystego
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (Handbook) został wysłany w grudniu do
komentarza do członków Komitetu Doradczego, a w połowie stycznia zostanie
przekazany do Equity Trustees w celu sfinalizowania;
Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz - Prezydium podsumowało ostatnią
edycje tego wydarzenia (14.11.2021), połączonego z Polskim Festiwalem na
Federation Square w Melbourne. Wysoki poziom konkursu, którego celem jest
promocja muzyki polskich kompozytorów, został zauważony przez środowisko
muzyczne w Australii i Polsce. Finał następnego Konkursu odbędzie się 1
października br., z półfinałem w Sydney, Melbourne i być może w innych
stanach Australii, w zależności od restrykcji COVID-19;
kontynuacja spotkań liderów organizacji członkowskich RNPA zaplanowana
jest w lutym 2022 roku;
rozważano sugestię B. Żongołłowicz, aby przygotować biografie zasłużonych
Polaków i umieścić je w Australijskim Słowniku Biograficznym (Australian
Dictionary of Biography).

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

Communique No. 7 - 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 3 January 2022.
Topics of discussion included the following matters:
•
•

•

•
•

•
•

review of correspondence received by the Executive Committee;
publication of the “Polish-Australian Connections” booklet developed in
cooperation with the Embassy of the Republic of Poland – text finalised and
under content review, editorial team in process of compiling photographs,
graphic designer to provide a layout proposal, team awaiting quotes from a
printing company;
involvement in an online project of the Polonia World Council – publication of
over 40 multilingual articles from various member countries covering the history
of Poland, Polonia’s organisational activities, church and current events. To
learn more about Polish community organisations in other countries, visit RWC
Internet site at Council The Polonia World (www.radapoloniiswiata.org);
instructional handbook for the Advisory Committee of the Polish Community
Council Perpetual Fund was sent out to members of the Committee for input
and then to Equity Trustees in mid-January for final comments;
Executive Committee reviewed the latest edition of the Ewa Malewicz Music
Competition held on 14.11.2021 in conjunction with the Polish Festival on
Federation Square in Melbourne. The high level of the event which aims to
popularise the music by Polish composers was noticed by the artistic milieu in
Australia and Poland. Finals of the next Competition are planned for
1 October 2022, with semi-finals to be held in Sydney, Melbourne and possibly
other capital cities, pending applicable COVID-19 restriction at the time;
continuation of PCCA member organisations leaders’ meetings planned in
February 2022;
consideration of proposal by B. Zongollowicz to develop biographies of
eminent Poles in Australia for publication in the Australian Dictionary of
Biography.

Meetings of the Executive Committee are held on the first Monday of each month.
Further information and materials are available at PCCA website:
www.polishcouncil.org.au.
Ita Szymanska
Public Relations
3 January 2022

