Komunikat Nr 5 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
W dniu 1 listopada 2021 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne
zebranie prezydium RNPA.
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Korespondencja otrzymana, w tym zawiadomienie Federacji w Nowej
Południowej Walii o wystosowaniu petycji w sprawie konfliktu między Polską a
Trybunałem Unii Europejskiej dotyczącego praworządności w Polsce oraz
wystąpienia australijskiej organizacji niezrzeszonej w RNPA w tej sprawie,
sprawy administracyjne.
Promocja książki Marka Sobieralskiego pt. „Dzienniki katyńskie” – pierwszego
wydania tej pozycji w języku angielskim.
Oświadczenie Rady Polonii Świata dot. Andżeliki Borys – do zamieszczenia na
witrynie.
Komunikat o 50. Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Praca nad materiałami instruktażowymi dla komitetu doradczego Funduszu
RNPA (zarządzanego przez Equity Trustees w Wiktorii).
Zatwierdzono datę następnego zjazdu RNPA w Melbourne – 18 czerwca 2022
roku. Zjazd zostanie połączony z obchodami 60. rocznicy założenia Federacji
Polskich Organizacji w Wiktorii.
Sprawozdanie G. Machnackiego z przebiegu Konkursu im. Ewy Malewicz, do
którego zgłosiło się 35 uczestników, ocenianych przez profesjonalne,
kreatywne grono jurorów z Europy i Australii. Termin zgłoszeń i
audiowizualnych nagrań przedłużono do 3 listopada.
IV Bieg Niepodległości organizowany wspolnie przez RNPA oraz Klub
Sportowy „Polonia” w Plumpton, NPW, który odbędzie się w niedzielę 5 grudnia
2021 na terenie Klubu. Wydarzenie jest inicjowane corocznie przez
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, która wraz z Polskim Komitetem
Olimpijskim promują tę inicjatywę. Polonijne Biegi Niepodległości mają za
zadanie promowanie idei obchodów rocznicy odzyskania niepodległości Polski,
popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i
umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami
kraju.
Pomoc dla Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, organizacji członkowskiej
Rady i czołowej placówki zajmującej się zachowaniem archiwalnego dorobku i
wiedzy o Polonii w Australii, które znajduje się w bardzo trudnej sytuacji z
powodu konieczności opuszczenia zajmowanego lokalu, małej liczby członków
i skromnych środków finansowych. Prezydium będzie zachęcać do
członkostwa i wspierania tej organizacji, dzięki której korzyści odnoszą nie tylko
członkowie Polonii australijskiej i szersze społeczeństwo lecz także wszyscy
zainteresowani historią osadnictwa Polaków w Australii i ich osiągnięciami.

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
1 listopada 2021 roku

Communique No. 5 - 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 1 November 2021.
Topics of discussion included the following matters:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Correspondence received, administrative business including notification issued
by Federation of Polish Associations in New South Wales of a petition in
regards to conflict between the European Union Tribunal and the Republic of
Poland concerning the rule of law in Poland, and public statement made by an
Australian organisation which is not a member of PCCA; administrative matters.
Promotion of a book “Katyn diaries” by Marek Sobierajski – first issue in the
English language.
Statement by Polonia World Council concerning Andzelika Borys, to be made
available on PCCA’s website.
Information about the 50th Annual General Meeting of Polish Ex-Servicemen’s
Association in Australia.
Continuing work on instructional materials (Handbook) for the Advisory
Committee of the PCCA Perpetual Fund managed by Equity Trustees Wealth
Services Limited in Victoria.
Approved date of the next PCCA Congress of Delegates – 18 June 2022. The
Congress will be combined with the celebrations of the 60th anniversary of the
Polish Community Council of Victoria.
Report by G. Machnacki on the Ewa Malewicz Music Competition which
received 35 applications from interested young musicians, to be assessed by a
jury comprising professional and creative artists from Europe and Australia.
Deadline for submission of applications and audio-visual recordings was
extended till 3 November 2021.
IV Independence Run jointly coordinated by PCCA and Sports Club in
Plumpton, NSW, which will take place on Sunday, 5 December 2021. This
annual event initiated by Association “Wspolnota Polska” is promoted by
“Wspolnota” and Polish Olympic Committee. Independence Runs aim to
promote the idea of celebrating the anniversary of Poland regaining its
independence, popularize sport as active pastime and strengthen links between
Polonia and Poles living abroad with Poland.
Support for Polish Museum and Archives in Australia (PMAA), member
organisation of PCCA and key body involved in preservation of Polonia’s
archival heritage and knowledge of Polish community in Australia. PMAA is
facing serious difficulties due to loss of its current quarters, need to find and
move the archives to a new location, low membership and modest resources.
PCCA’s Executive Committee will promote PMAA and encourage Poles in
Australia to support its activities which benefits the Polish community, the
mainstream and anyone interested in the history of Polish settlement and
achievements in Australia.

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
1 November 2021

