Komunikat Nr 4 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
W dniu 4 października 2021 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne
miesięczne zebranie prezydium RNPA.
Przed rozpoczęciem zebrania ks. Tadeusz Przybylak odmówił modlitwę w intencji
zmarłego dzień wcześniej śp. dr. Zdzisława Derwińskiego, wybitnego działacza
polonijnego, historyka, przyjaciela i konsultanta RNPA, a jednocześnie prezesa
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, organizacji członkowskiej RNPA.
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy:
•

•

•

•

•

•

Korespondencja otrzymana, sprawy administracyjne, w tym potwierdzenie,
zakończenia procesu zmiany banku i transferu pieniędzy Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej z konta Commonwealth of Australia do National Bank of
Australia.
Z uwagi na niespodziewany zgon dr. Zdzisława Derwińskiego, koordynującego
wraz z Marianem Radnym Grupę Roboczą Liderów ds. majątku polonijnego
i jego sukcesji, należy powołać osobę, która podejmie się tego zadania.
Tymczasowo zgłosił się Robert Czernkowski.
Prezydium zorganizuje spotkanie z zarządem Muzeum i Archiwum Polonii
Australijskiej, aby dowiedzieć się w czym mogłoby pomóc po odejściu prezesa
Derwińskiego, który wraz ze swoim zespołem zajmował się wieloma
inicjatywami na rzecz zachowania dziedzictwa Polonii i szerzenia wiedzy
o historii Polski.
Dzień Muzyki Polskiej, a w tym finał konkursu muzycznego im. Ewy Malewicz
zaplanowano na 14 listopada br. podczas Polskiego Festiwalu na Federation
Square. Wpłynęło 30 zgłoszeń. Występy młodzieży podczas konkursu będzie
oceniało wysokiej klasy jury konkursu, w skład którego wchodzą - prof.Paweł
Zawadzki (przewodniczący, pianista, Uniwersytet Muzyczny, Wrocław), Michał
Buczkowski ( koncertujący skrzypek, wychowanek Wandy Wiłkomirskiej, Haga,
Holandia), Aleksandra Jeleńska (pianistka/wybitna akompaniatorka,
Zakopane), Mikołaj Kuńczyk (wykładowca klasy fortepianu, muzykolog,
Warszawa), Adam Piechociński (skrzypek, koncertmistrz Royal Symphony
Orchestra, Melbourne) oraz Zdzisław Kowalik (skrzypek/altowionista, Sydney).
Broszura o wkładzie Polaków w rozwój Australii: od czasu przyjęcia
zaproszenia wystosowanego przez Ambasadę RP w Canberze do współpracy
w przygotowaniu tej wizualnej publikacji, Prezydium kolekcjonuje 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. Termin ukończenia broszury w języku angielskim
został ustalony na koniec 2021 roku.
Fundusze Hindmarsh Island: po wielu latach zamrożenia funduszu w banku
zostały one przekazane Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej.
Zaplanowano powołanie komitetu społecznego do rozpatrzenia propozycji
utworzenia fundacji.

•

•

•

•

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych poinformowała o bardzo trudnej sytuacji
działaczy na Białorusi, Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, od sześciu
miesięcy przebywających w więzieniu. Ustalono, że ponowny apel o uwolnienie
ich będzie wystosowany w porozumieniu z Radą Polonii Świata, która skupia
polonijne organizacje ze wszystkich kontynentów.
We wrześniu szereg organizacji polonijnych należących do RNPA
przeprowadziło zjazdy wyborcze. Prezesem Stowarzyszenia Polaków im.
T. Kościuszki w Darra (Qld) został ponownie Zdzisław Jarentowski, prezesem
„Polonii” Stowarzyszenia Polaków w Queensland – Henryk Kurylewski, a Adam
Grabek został ponownie wybrany na stanowisko sekretarza Związku Polaków
w Hobart. Życzymy nowym zarządom owocnej pracy na rzecz Polonii i Polski.
Na zaproszenie na bezpłatne studia podyplomowe (on-line) dla nauczycieli
polonijnych organizowane przez cztery wyższe uczelnie w Polsce, tylko
nieliczni odpowiedzieli. W sumie zgłosiło się ośmiu nauczycieli z Nowej
Południowej Walii i Wiktorii.
Recital Chopinowski odbędzie się w dniu 27 listopada w Perth. Zaproszeni są
wszyscy, którzy będą mogli przyjechać do Australii Zachodniej w tym czasie.

Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
Dalsze informacje i aktualności znajdują się na witrynie RNPA:
www.polishcouncil.org.au.
Pełny tekst wspomnienia o doktorze Derwińskim przygotowany przez prezydium
RNPA znajduje się na witrynie RNPA.
Ita Szymańska
Rzecznik
4 października 2021 roku

Communique No. 4 - 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 October 2021.
On commencement of the meeting, Fr Tadeusz Przybylak led a prayer for Dr
Zdzislaw Derwinski who sadly passed away the day before. Dr Derwinski was a
historian, an eminent figure within Polish community in Australia, a friend and
consultant to PCCA as well as the president of the Polish Museum and Archives in
Australia, a member organisation of PCCA.
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).
The late Dr Zdzislaw Derwinski had been involved in coordination of a Polish
Leaders working group on Polish community property held in Australia, together
with Marian Radny, PCCA vice-chairman. Robert Czernkowski, member of the
PCCA Executive Committee will temporarily undertake Dr Derwinski’s role.
The Executive Committee will set up a meeting with the Polish Museum and
Archives in Australia to discuss the way forward after Dr Derwinski’s passing;
and the support required. Dr Derwinski and his team undertook a number of
initiatives and projects that aimed to preserve Polish cultural and material
heritage, and promoted the history of Poland.
A Polish Music Day, including the finale of the Ewa Malewicz Music
Competition has been scheduled to take place during the Polish Festival at
Federation Square in Melbourne on 14 November. Organisers received 30
entries. Young performers will be judged by a high class jury including Prof.
Paweł Zawadzki (Chair, pianist, Uniwersytet Muzyczny, Wrocław), Michał
Buczkowski (violinist, student of Wanda Wiłkomirska, The Hague, Holland),
Aleksandra Jeleńska (pianist, Zakopane), Mikołaj Kuńczyk (music teacher
(piano), Warsaw), Adam Piechociński (violinist, concertmaster, Royal
Symphony Orchestra, Melbourne) and Zdzisław Kowalik (violinist/viola,
Sydney).
Publication about Polish community contributions to the development of
Australia: since accepting the invitation from the Embassy of the Republic of
Poland to participate in the project, the Executive Committee has continued to
collect and collate topics and items outlining the story of Polish community
settlement in Australia, its contribution to the development and shaping life in
the new country, Polish-Australian relations, selected elements of Polish history
and culture, promotion of positive image of Poles living in Australia within the
Polish community and the mainstream as well as involvement in building of
harmonious multicultural community in Australia. Deadline for completion of a
brochure in the English language had been set for the end of 2021.
Hindmarsh Island funds: after many years of fund being frozen, the money has
been released and handed over to the Federation of Polish Organisations in
South Australia. A committee will be set up to consider a proposal to establish
a Foundation.

•

•

•
•

The European Union of Polish Communities has advised on the precarious
situation of community leaders, Angelika Borys and Andrzej Poczobut who
have remained in prison in Belarus for the last six months. Another petition for
their release will be issued worldwide by the World Polonia Congress which is a
federation of Polish organisations across the globe.
A number of PCCA member organisations held their Annual General Meetings
in September. Zdzislaw Jarentowski and Henryk Kurylewski were elected to
the positions of presidents of Polish Kosciuszko Association in Darra (Qld) and
„Polonia” Polish Association in Queensland respectively, and Adam Grabek
was elected Secretary of the Polish Association in Hobart. The Executive
Committee congratulates all newly elected colleagues.
Only eight teachers from New South Wales and Victoria responded to an
invitation to participate in free on-line postgraduate study for Polish teachers
being provided by four universities in Poland.
A concert featuring music composed by F. Chopin will take place in Perth on
27 November. An open invitation has been is extended to all who are able to
travel to Western Australia during that time.

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.
Full text of the eulogy published by the Executive Committee of PCCA in memory of
Dr Derwinski can be accessed on PCCA website.
Ita Szymanska
Public Relations
4 October 2021

