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oraz Australijskiego Terytorium Stołecznego.

RNPA działa na terenie Australii blisko 70
lat i jest jedną z najstarszych i największych
organizacji etnicznych w Australii. Skupia 21
polonijnych organizacji członkowskich ze
wszystkich stanów Wspólnoty Australijskiej

Rada Naczelna jest organizacją niedochodową,
pełniącą swą misję na terenie Australii dzięki
pracy wolontariuszy.

Liczebność członków organizacji tworzących
RNPA szacuje się na około 9000 osób.

MISJA I CELE RNPA
Misją RNPA jest integracja środowiska polonijnego
w Australii na rzecz skoordynowanej współpracy i
działań organizacji członkowskich (pomimo różnic
wynikających z ich struktur organizacyjnych i misji
statutowych) w następującym zakresie:
• obrona dobrego imienia Polski, Polonii i Polaków
w Australii;
• reprezentowanie
zorganizowanej
Polonii
australijskiej
wobec
władz
polskich,
australijskich oraz Polonii świata;
• dbałość o zachowanie i promocję polskiej historii,
kultury i dziedzictwa Polonii w Australii poprzez
np. promocję imprez polonijnych, upamiętnianie
rocznic i postaci historycznych oraz doniosłych
wydarzeń;
• promocja języka polskiego wśród młodzieży
polonijnej w Australii oraz dorosłych
Australijczyków;
• doradztwo i
wsparcie dla organizacji
członkowskich RNPA przy realizacji znaczących
przedsięwzięć;
• koordynacja działań organizacji członkowskich
RNPA i rozwijanie współpracy między nimi;
• współopiniowanie wniosków o przyznanie
dotacji z fundacji polonijnych;
• opieka nad Funduszem Wieczystym im. gen. J.
Kleeberga i Funduszem im. E. Malewicz;

• wspieranie inicjatyw i projektów polonijnych
organizowanych poza Australią - w Polsce i
innych krajach;
• zabezpieczenie i archiwizacja dorobku
materialnego i kulturalnego Polonii australijskiej.
PONADTO, RNPA:
• jest członkiem Rady Polonii Świata (zobacz:
http://radapoloniiswiata.org/pl), z zachowaniem
swojej
niezależności
organizacyjnej
i
statutowej;
• uczestniczy w
oficjalnych obchodach
świąt państwowych organizowanych z
udziałem Polonii w Polsce (zobacz: http://
www.wspolnota-polska.org.pl/
witryna
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”);
• współpracuje z organami rządowymi i
pozarządowymi w Polsce, takimi jak Senat
RP, Kancelaria Prezydenta RP, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski,
organizacjami polonijnymi w Europie, Ameryce
Północnej i Nowej Zelandii (zobacz: - Federacja
Polskich Organizacji w Nowej Zelandii);
• uczestniczy w międzynarodowych zjazdach i
forach polonijnych.

POWYŻSZE CELE RNPA REALIZUJE:
• z zachowaniem i poszanowaniem niezależności
organizacyjnych i misji statutowych organizacji
członkowskich;
• stosując standardy etyczne i prawne
ugruntowane w demokratycznych systemach
społeczno-politycznych panujących w Australii i
w Polsce;
• w strukturach zorganizowanej Polonii Świata;
• z zachowaniem neutralności politycznej i
tolerancji wyznaniowej.
Więcej informacji o działalności Rady znajduje
się na witrynie www.polishcouncil.org.au oraz w
mediach polonijnych, do których należą między
innymi: Bumerang Polski, Puls Polonii, Tygodnik
Polski, „Express.The Australian-Polish Magazine”.
ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE RNPA OFERUJĄ:
• naukę języka polskiego w placówkach
sponsorowanych przez społeczeństwo i
organizacje polonijne, oraz w szkołach etnicznych
finansowanych przez rząd australijski. Nauka
języka polskiego w szkole średniej daje możliwość
zdawania matury z języka polskiego i otrzymania
dodatkowych punktów do wyników matury
australijskiej;
• naukę polskich pieśni i tańców ludowych (w
zespołach folklorystycznych dla młodzieży i
dorosłych), występy podczas imprez w Australii i
za granicą (międzynarodowy festiwal polonijnych
zespołów folklorystycznych w Rzeszowie);
• udział w drużynach/hufcach harcerskich –
stanowe organizacje skupiające młodzież –
wychowanie, praca i zabawa według najlepszych
tradycji polskiego harcerstwa;
• dostęp do zbiorów i materiałów archiwalnych,
publikacji historycznych wydanych na terenie
Australii – zbiory Muzeum i Archiwum Polonii
Australijskiej, National Archives oraz lokalne
archiwa stanowych organizacji;

• członkostwo i korzystanie z gościnnej atmosfery
w klubach i domach polskich, polskie potrawy,
rozrywki, sport, imprezy okolicznościowe, pokazy
filmów i występy artystów z Polski;
• uczestnictwo
w
festiwalach
stanowych
promujących polską kulturę, sztukę i tradycje –
Polski Festiwal na Federation Square, Melbourne,
Wiktoria; Polish Christmas w Darling Harbour
i Polski Festiwal w Plumpton, Sydney, Nowa
Południowa Walia; Polskie Dożynki, Adelajda,
Południowa Australia; Polska Wiosna, Brisbane,
Queensland;
• dokumentację losów ludności polskiej przymusowo
wywiezionej na Syberię przez rosyjskiego okupanta
– działalność organizacji Kresy Siberia;
• zachowanie pamięci losów i spuścizny po polskich
kombatantach – organizacja Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów (SPK);
• upowszechnianie wiedzy o Tadeuszu Kościuszce,
wysiłki na rzecz zachowania nazwy najwyższego
szczytu kontynentu, nadanej przez jego odkrywcę,
Pawła Edmunda Strzeleckiego na cześć przywódcy
insurekcji 1794 roku – działalność Prezydium
RNPA i grupy Kościuszko Heritage;
• szerzenie
znajomości
dorobku
polskich
kompozytorów – RNPA wystąpiła jako główny
sponsor 1. Australijskiego Międzynarodowego
Konkursu Szopenowskiego w Australii, Canberra,
maj 2011 zorganizowanego przez organizację
Friends of Chopin;
• udział w Festiwalu PolArt (największe i
najstarsze polonijne wydarzenie kulturalne w
Australii) – odbywającym się na przełomie
roku kalendarzowego co 3 lata w jednej ze
stolic stanowych. Są to występy zespołów
folklorystycznych, muzyka poważna, rozrywkowa,
spektakle teatralne, spotkania literackie, wystawy
malarstwa, fotografii artystów pochodzenia
polskiego mieszkających w Australii, festiwal
filmów fabularnych, program dla dzieci. Ostatni
festiwal „PolArt 2018” miał miejsce w Brisbane

w dniach od 27 grudnia 2018 roku do 6 stycznia
2019 roku – zajrzyj na www.polartinc.com.
au/2018-brisbane/. Następna edycja festiwalu
PolArt odbędzie się w 2021 roku w Sydney – zajrzyj
na www.facebook.com/PolartSydney2021 lub
www.polartsydney2021.com.au.
• organizację wydarzeń kulturalnych podczas
obchodów ważnych uroczystości i rocznic stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę
(2018 r.), rocznice Powstania Warszawskiego,
Konstytucji 3 Maja, wybuchu II wojny światowej,
Bitwy pod Monte Cassino, Bitwy Warszawskiej;
• udział delegatów RNPA w uroczystościach,
imprezach,
konferencjach,
kongresach
i
wydarzeniach polonijnych organizowanych przez
rząd RP, jednostki pozarządowe w Polsce oraz
światowe organizacje polonijne.

Prezydium Rady Naczelnej serdecznie
zaprasza wszystkie organizacje polonijne
nie będące jeszcze członkami Rady, do
zasilenia jej szeregów.
Przynależność do RNPA to najlepszy
sposób, aby zapewnić australijskiej Polonii
słyszalny głos w sprawach ważnych dla
Niej, w sprawach Polski i światowej Polonii.
Warto zaangażować się w działalność
zorganizowanej Polonii, choćby po to aby
nawiązać nowe kontakty, współpracę i
przyjaźnie.

21 ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH RNPA
Federacja Polskich Organizacji
w Nowej Południowej Walii

Komisja Oświatowa Polonii
Australijskiej (KOPA)

Federacja Polskich Organizacji
w Wiktorii

Związek Harcerstwa Polskiego
w Australii (ZHP)

Federacja Polskich Organizacji
w Południowej Australii

Muzeum i Archiwum Polonii
Australijskiej (MAPA)

Rada Organizacji Polskich
w Australijskim Terytorium
Stołecznym

Kościuszko Heritage

Polska Szkoła Sobotnia im. Ojca
Kasjana Wolaka w Brisbane

Kresy-Siberia (Australia) Ltd

Stowarzyszenie Polaków im.
Tadeusza Kościuszki w Darra

„Polonia” Stowarzyszenie
Polaków w Queensland
Polonia WA Inc.
Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Australii (SPK)

Polish Visual and Performing
Arts in Australia and New
Zealand Inc. (PolArt Inc.)
Polskie Biuro Opieki Społecznej
w Melbourne

Klub Polski w Ashfield
Fundacja Polska w Nowej
Południowej Walii
Polska Macierz Szkolna w Nowej
Południowej Walii

Związek Polaków w Hobart
Związek Polski w Newcastle

Zdjęcia: B. Filip, J. Rygielski, J. Szymczyk, Federacja Polskich Organizacji w Australii Południowej, Bumerang Polski, ZHP, MAPA, RNPA
Broszura wydana przy pomocy środków z Funduszu im. Stanisława Bluma w Australii.

