
 

 

Komunikat Nr 1 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 5 lipca 2021 odbyło się (na platformie Zoom) pierwsze zebranie prezydium 
wybranego na 53. zjeździe, który odbył się w dniu 19 czerwca br. w Adelajdzie.   
 
Komunikat ze zjazdu wraz ze szczegółami tematyki obrad oraz składem prezydium 
wybranym przez delegatów znajduje się na witrynie RNPA 
(www.polishcouncil.org.au).  
 
Prezydium podsumowało organizacje zjazdu, tematykę obrad, kierunki 
podejmowanych dyskusji, w tym : 
 

• rozliczenie kosztów przygotowania obchodów 70-lecia Rady; 

• podziękowanie dla osób, które włączyły się w prace organizacyjne zjazdu i 
uroczystości rocznicowych; 

• kwestie administracyjne wynikające z wyboru nowego prezydium (rejestracja 
zmiany składu prezydium w Australijskim Terytorium Stołecznym, zmiana 
osób upoważnionych do dyspozycji rachunkami bankowymi RNPA); 

• format przyszłych zjazdów RNPA – sprawy formalne wymagające decyzji 
delegatów oraz komisje i warsztaty (sprawy merytoryczne i wnioski) co 
skutkowałoby szerszym włączeniem organizacji członkowskich w 
merytoryczny udział w programie zjazdu – sprawozdania działalności 
organizacji członkowskich, udział i przygotowanie warsztatów tematycznych; 

• Komisja Statutowa, której przewodniczy M. Radny – zadania, funkcje oraz 
współpraca komisji z Forum Liderów Polonii Australijskiej skupionej w RNPA. 

• uwagi i wycieczki osobiste wyrażane podczas obrad zjazdu. 
 
Ks. Przybylak podziękował prezydium i organizatorom zjazdu i obchodów 70-lecia 
Rady Naczelnej.  Prezes Kwiatkowska serdecznie dołączyła się do podziękowań 
podkreślając, że zjazd i uroczystości związane z rocznicą zostały przygotowane 
wysiłkiem licznej grupy działaczy i osób chętnych do współpracy z wielu stanów, a 
także aktywnym wsparciem Konsulatu RP w przygotowaniach do koncertu Davida 
Helfgotta.  
 
Omówiono korespondencję przychodzącą, m.in. trzy listy gratulacyjne z okazji 
obchodów 70-lecia RNPA od min. Adama Kwiatkowskiego, Sekretarza Stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych.  
 
Ogólnym zakresem tematów, którymi prezydium planuje zająć się podczas 
następnej kadencji są: 
 

• matury w niektórych językach etnicznych – list do Ministerstwa Edukacji w 
NPW popierający analizę i wnioski przedstawione przez Zrzeszenie 
Nauczycieli Polskich w NPW nie zgadzających się na skrócenie czasu matury 
(podobne protesty wystosowały inne organizacje etniczne); 

• archiwizacja wirtualnych materiałów polonijnych, takich jak krótki film o historii 
RNPA oraz Kalendarium przedstawione podczas zjazd oraz wykorzystanie 
tych materiałów do promocji dobrego imienia Polski i Polaków zamieszkałych 
w Australii; 
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• wykorzystanie przygotowanych materiałów wirtualnych i ekspozycji z 
obchodów 70-lecia w celu opracowania multimedialnej historii RNPA; 

• sfinalizowanie Handbook’a z instrukcjami dla osób powołanych do Komitetu 
Doradczego Funduszu Wieczystego RNPA; 

• promocja Funduszu Wieczystego RNPA i dotacji, przewidywany termin 
wnioskowania w marcu 2022 roku; 

• opracowanie programu prac i zadań RNPA na przyszłe lata; 

• kontynuacja spotkań liderów ze wszystkich stanów; 

• kontynuacja publikacji Biuletynu RNPA; 

• nawiązanie współpracy z Polonią z Terytorium Północnego; 

• przygotowanie biografii wybitnych Polaków w Australii. 
 
Ks T. Przybylak podjął kwestie braku miejsca na pochówek w polskich sekcjach na 
najstarszym cmentarzu Sydney w Rookwood oraz zaproponował aby Prezydium 
oficjalnie zwróciło się do Zarządu cmentarza o wyznaczenie sekcji polskiej na 
nowym terenie cmentarza w okolicach Macarthur. 
 
Zebrania prezydium będą się odbywały w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. 
 
Ita Szymańska 
Rzecznik 
05 lipca 2021 
 
  



 

 

Communique No. 1 - Meeting of the Executive Committee of the Polish 
Community Council of Australia 
 
The first meeting of the Executive Committee elected during the 53rd Congress of 
Delegates held in Adelaide on 19 June this year, occurred via the Zoom platform on 
5 July, 2021. 
 
A communiqué from the Congress with details of the topics related to the agenda 
and the membership of the new Executive Committee can be found on the PCCA 
website (www.polishcouncil.org.au). 
 
The Executive Committee reviewed the organisation of the Congress, topics and 
directions of discussion, including the following matters: 
 

• acquittal of budget related to the Council’s 70th anniversary celebrations; 

• thank you notes to people involved in organisation of the Congress and 
anniversary celebrations; 

• administration matters resulting from the election of the new Executive 
Committee (registration of changes to the Executive Committee in the 
Australian Capital Territory, change of authorised PCCA bank account 
signatories); 

• the format of future Congresses - formal matters, delegations, committees 
and workshops (substantive matters and applications) - such as participation 
in the Congress’ program – reports from member organisations detailing 
activities and achievements, participation in thematic workshops; 

• Statutory Committee chaired by M. Radny - tasks, functions and cooperation 
of the committee from the Australian Polish Leaders' Forum associated with 
the PCCA. 

• personal comments and individual digressions expressed during the formal 
proceedings of the Congress. 

 
Fr. Przybylak thanked the Executive Committee, the organizers of the Congress and 
the 70th anniversary of the PCCA celebration. President Kwiatkowska expressed 
sincere thanks, stressing the Congress and anniversary celebrations were the result 
of significant effort of a large number of volunteers and people from various state. Ms 
Kwiatkowska referred to the involvement of the Consulate General of the Republic of 
Poland in Sydney in preparations of the David Helfgott's concert. 
 
The meeting discussed incoming correspondence, including three congratulatory 
letters on the occasion of the 70th Anniversary of the PCCA from Minister Adam 
Kwiatkowski, Secretary of State in the Office of the President of the Republic of 
Poland, Stowarzyszenie Wspolnota Polska in Warsaw and the European Union of 
Polish Communities. 
 
The range of matters that the Executive Committee plans to review and undertake 
during the next term of office include: 
 

• matriculation examination in ethnic languages - approach to the NSW 
Department of Education, supporting the analysis and conclusions presented 
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by the Association of Polish Teachers in NSW (opposed to reduced exam 
time (meeting noted similar protests were sent by other ethnic organizations); 

• storing of virtual material, such as the short film about the history of the PCCA 
and the Historical Calendar of PCCA’s activities and achievements presented 
during the Congress, and use of the material in promotion of the good name 
of Poland and Poles living in Australia; 

• development of history of the PCCA (Internet platform); 

• finalization of the Handbook with instructions for persons appointed to the 
Advisory Committee of the PCCA Perpetual Fund; 

• promotion of the PCCA Perpetual Fund and financial gifts, with expected 
application deadline is March 2022; 

• development of PCCA’s work program and tasks for the coming years; 

• continuation of meetings of leaders from all states; 

• continuation of the publication of the PCCA Bulletin; 

• establishing links and cooperation with the Polish community in the Northern 
Territory; 

• preparation of biographies of prominent Poles in Australia. 
 
Fr. T. Przybylak raised the issue of the lack of burial space in Polish sections at the 
oldest Sydney cemetery in Rookwood and suggested that the Executive Committee 
officially ask the Cemetery Board to designate a Polish section in the new cemetery 
area near Macarthur. 
 
Meetings of the Executive Committee will be held on the first Monday of each month. 
 
Ita Szymańska 
Public Relations 
July 5, 2021 
 


