
 

 

Komunikat Nr 10 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 4 kwietnia 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, między 
innymi: 
o pomoc dla Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA), które 

tymczasowo uzyskało miejsce w Domu Polskim w Albion; 
o korzystanie z logo RNPA w mediach polonijnych; 
o zaproszenie do uczestnictwa w konferencji Between the Waters 

zorganizowanej przez Between the Waters Polish Legacy in NZ 
Charitable Trust w Christchurch, Nowa Zelandia w dniu 1 maja 2022, 
której celem są obchody 150 lat polskiej obecności w Nowej Zelandii; 

• przygotowania do 54. Zjazdu RNPA, który odbędzie się 18 czerwca 2022 roku 
w Melbourne (powołanie komisji weryfikacyjno-mandatowej, sprawozdania 
finansowe, budżet na rok 2023, sprawy administracyjne, terminy określone 
statutem, korespondencja, opłaty członkowskie, logistyka, imprezy 
towarzyszące Zjazdowi); 

• kwestia członkostwa Szkoły Polskiej w Brisbane, która nie opłaciła składek 
członkowskich w ciągu ostatnich dwóch lat, brak odpowiedzi na 
korespondencję; 

• raport z prac Komisji Statutowej pracującej na propozycjami zmian w Statucie 
RNPA – podczas pięciu spotkań rozważono zgłoszone propozycje, przyjęto 
dwie poprawki; 

• planowane spotkanie liderów organizacji członkowskich RNPA w dniu 
7 kwietnia 2022 roku, zorganizowanego przez wiceprezesa M. Radnego – 
głównymi tematami będą proponowane zmian do statutu, w tym sprawy 
członkostwa i przydział mandatów oraz młodzież w strukturach RNPA; 

• Biuletyn RNPA – redaktorzy poszukują osób zainteresowanych współpracą i 
opracowaniem formatu i zawartości w przyszłych publikacjach; 

• Fundacja Studiów Polskich na Uniwersytecie Maquarie w Nowej Południowej 
Walii – z powodu braku kandydatów zainteresowanych studiami polskimi 
zawieszono kursy; 

• pomoc dla walczącej Ukrainy – impreza w Sydney, z której dochód będzie 

przekazany dla Ukrainy (link na witrynie RNPA) oraz wieczór filmowy w 

konsulacie z akcją zbierania funduszy na pomoc Ukrainie. 

 
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 
4 kwietnia 2022 roku. 
  



 

 

Communique No. 10 - 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 4 April 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 
 

• review of correspondence received by the Executive Committee including 
o assistance for Polish Museum and Archives in Australia (PMAA) which 

has been offered temporary accommodation within Polish House in 
Albion; 

o use of PCCA logo by the Polish media; 
o invitation to the Between the Waters conference organised in 

Christchurch, New Zealand on 1 May 2022 by Between the Waters Polish 
Legacy in NZ Charitable Trust.  The objective of the conference is to 
celebrate the 150 years of Polish presence in New Zealand. 

• preparations for the 54th Annual General Meeting of the PCCA to be held in 
Melbourne on 18 June 2022 (establishment of the verification-mandate 
committee at the Congress, financial statements, report from Verification 
Committee, 2023 budget, administration matters, deadlines set out in PCCA 
Constitution, correspondence, membership fees, logistics, events during the 
Congress); 

• membership of Polish School in Brisbane which has missed payments of 
membership fees in last two consecutive years, nil response to 
correspondence; 

• report from the Constitution Committee tasked with review of proposals for 
constitutional amendments – in five meetings held, the Committee examined all 
proposals, accepted two amendments; 

• planned PCCA member organisations leaders’ meeting on 7 April 2022, 
coordinated by vice president M. Radny, main topics to include proposals for 
constitutional amendments, membership matters, allocation of mandates and 
youth in PCCA; 

• PCCA Bulletin – editors are looking for individuals interested in contributing 
materials and developing format and content of future issues; 

• Polish Studies at Macquarie University in New South Wales – due to lack of 
candidates, Polish units have been suspended; 

• help for war-torn fighting Ukraine – an event in Sydney, proceeds to be passed 
on to Ukraine; a link has been set up on PCCA website, and an evening film 
screening at the Consulate-General of the Republic of Poland inclusive of 
fundraising activity. 

 
 
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 
 
4 April 2022 


