Komunikat Nr 3 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
W dniu 6 września 2021 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne
zebranie prezydium RNPA.
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy:
•

•
•

•
•
•

•

•

korespondencja otrzymana, sprawy administracyjne, w tym aktualizacja
podpisów złożonych w banku przez uprawnionych członków prezydium
(wymaganych do weryfikacji przy operacyjnych czynnościach, osobiście i
online);
sprawy związane z interpretacją statutu RNPA w zakresie wyborów
prezydium;
zjazd Rady Polonii Świata w 2022 roku – sprawy administracyjne, termin i
forma w zależności od światowej sytuacji pandemicznej, planowany udział
osobisty, ewentualnie w formie hybrydowej (częściowo online dla osób
niemogących udać się w podróż do Polski);
udział kol. Ani Niedźwiadek jako reprezentującej prezydium w imprezie
„Narodowe Czytanie” w Australii Zachodniej oraz podczas obchodów 30-lecia
zespołu pieśni i tańca „Kukułeczka”;
termin składania wniosków do Funduszu Bluma do 28 października 2021
roku;
Fundusz Wieczysty RNPA w Equity Trustees w Wiktorii: praca grupy roboczej
przygotowującej materiały informacyjno-instruktażowe dla nowego zespołu
Komitetu Doradczego, który będzie oceniał podania o dotacje i przygotowywał
rekomendacje, na podstawie których zostaną one przyznane. Materiały
informacyjno-instruktażowe (Handbook) zostaną przedstawione członkom
Komitetu Doradczego, a następnie Equity Trustees do wglądu i akceptacji;
zaproszenie wystosowane przez Ambasadę RP w Canberze do współpracy w
przygotowaniu wizualnej publikacji z okazji planowanych w 2022 roku
obchodów 50-lecia nawiązanych stosunków dyplomatycznych między Polską i
Australią. Publikacja zawierałaby krótkie hasła przedstawiające wkład
Polaków w rozwój i kształtowanie życia w Australii, ciekawe aspekty relacji
polsko-australijskich, wybrane elementy historii i kultury, promowanie wkładu
Polonii w budowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w
Australii zarówno wśród społeczności australijskiej, jak i polskiej, oraz zasługi
w budowaniu harmonijnej wielokulturowej społeczności na Antypodach.
planowane wydarzenia wśród Polonii w okresie od września 2021 do grudnia
2022 – kalendarium może się zmienić z powodu niepewnej sytuacji
spowodowanej pandemią.

Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
Dalsze informacje i aktualności znajdują się na witrynie PCCA:
www.polishcouncil.org.au
Ita Szymańska
Rzecznik
9 września 2021

Communique No. 3 - 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 6 September 2021.
Topics of discussion included the following matters:
•
•
•

•

•
•

•

•

correspondence received, administrative business including updating of
signatures of selected Executive Committee members authorised to
undertake banking operations (in person and online);
matters related to the interpretation of PCCA’s Constitution;
conference and AGM of the Polonia World Congress in 2022 – administrative
matters, timelines and format subject to the world pandemic situation,
participation possibly in person and online for delegates unable to travel to
Poland;
participation of Committee member Ania Niedzwiadek representing PCCA in
the National Reading Day event in Western Australia and during the 30th
anniversary celebrations of the establishment of the Kukuleczka Polish Dance
Group;
the 2021 Blum Foundation funding round open with deadline for submission of
applications on 28 October 2021;
PCCA Perpetual Fund managed by Equity Trustees in Victoria: report from
the working group tasked to develop an instruction handbook for Advisory
Committee which will assess applications and recommend funding. Prior to
finalisation, draft Handbook will be reviewed by the Advisory Committee and
perused by Equity Trustees;
invitation from the Embassy of the Republic of Poland in Canberra to
participate in developing a virtual publication commemorating 50 years of
diplomatic relations between Poland and Australia. The publication would
comprise short entries showcasing contribution of Polish community to
settlement and life in Australia, interesting facts and events related to PolishAustralian relations; historical and cultural information; promotion of positive
image of Poles living in Australia within our community and in the mainstream
as well as achievements in building a harmonious multicultural society on the
Antipodes;
events and activities planned by Polish organisations from September 2021 to
December 2022 – it was noted calendar of events may change due to the
pandemic.

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
9 September 2021

