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Szanowna Pani

Małgorzata Kwiatkowska
Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Yeronga – Queensland – A u s t r a l i a

Z radością przyjęliśmy wiadomość o pięknym Jubileuszu 70-lecia i 53. Zjeździe Rady
Naczelnej Polonii Australijskiej. To z pewnością satysfakcja dla wszystkich zaangażowanych
Polaków w Australii, że pokonanie pandemii pozwoliło na tak piękny i szeroki program
Jubileuszu z koncertem galowym, ekspozycją historyczną i Mszą Świętą.
To wielki i zasłużony Jubileusz, tak wieloletnią i bogatą historią niewiele organizacji
polonijnych na świecie może się poszczycić. Nasza organizacja, Europejska Unia Wspólnot
Polonijnych za rok będzie obchodzić zaledwie 30-lecie działalności.
Z ogromnym szacunkiem podziwiamy osiągnięcia i bogatą działalność Waszej
organizacji, we wszelkich dziedzinach życia polonijnego. Najważniejsze jednak, że łączycie
środowiska i organizacje polonijne w Australii, osiągając wysoki poziom zintegrowania.
Z dużym zadowoleniem pragnę podkreślić, że nasze organizacje od wielu lat łączą
dobre kontakty i życzliwa polonijna współpraca. Pozwólcie, że jubileuszowo wymienię kilka
wspólnych momentów. Wiele lat temu miałem zaszczyt poznać nestora Waszej organizacji
Pana Prezesa Krzysztofa Łąńcuckiego, oraz Pana Prezesa Janusza Rygielskiego, z którym na
Tenerifie wspólnie obradowaliśmy nad nowym statutem i ożywieniem działalności Rady
Polonii Świata. Z sympatią wspominam też Pana Prezesa Leszka Wikariusza i Pana Prezesa
Andrzeja Alwasta, z którym spotykaliśmy się wielokrotnie na obradach Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.
Cieszę się, że w ostatniej kadencji, Pani Prezes nadała nowy wymiar naszym
obustronnym kontaktom, zwłaszcza w Radzie Polonii Świata, za co pragnę jak
najserdeczniej podziękować. Miałem zaszczyt wspólnie z Panią brać udział w wielu
polonijnych imprezach i uroczystościach, na których reprezentowaliśmy nasze
kontynentalne organizacje, a na których przyjmowała Pani wyróżnienia dla Waszej
zasłużonej organizacji, czego raz jeszcze serdecznie gratuluję.
Życząc Pni Prezes i wszystkim uczestnikom Jubileuszu wielu pięknych, artystycznych
i historycznych wrażeń, pragnę przekazać Wam w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania.
Delegatom na 53 Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej życzę udanych obrad,
dobrych wyborów oraz wielu dalszych sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polonii
w Australii.
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