
 

 

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

• Przegląd korespondencji nadesłanej na adres sekretariatu RNPA.   

• Obchody 45-lecia założenia grupy folklorystycznej „Łowicz” – w 
uroczystościach będzie uczestniczył członek prezydium, G. Machnacki. 

• Broszura ambasady RP o Polakach w Australii. 

• Zakończenie prac redakcyjnych nad materiałem instruktażowym procesu 
przyznawania dotacji z Funduszu Wieczystego Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej (Handbook) i  wyslanie poradnika do komentarza czlonkow 
Komitetu Doradczego. 

• Stanowisko prezydium w sprawie podejmowania decyzji dotyczących działań 
niezgodnych ze statutem RNPA.  

• Uroczystosci obchodow 103.rocznicy niepodległości Polski w roznych stanach 
Australii. 

• IV Polonijny Bieg Niepodległości w Plumpton. 

• Spotkanie w parlamencie NPW. 

• Zadania na następne 6 miesięcy:  
o spotkanie liderów organizacji członkowskich RNPA; 
o zmiany w statucie RNPA; 
o majątek polonijny; 
o nawiązanie kontaktu z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej 

(NAWA); 
o Kongres Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej. 

 
Po zakończeniu części formalnej zebrania prezes Kwiatkowska złożyła wszystkim 
uczestnikom serdeczne życzenia pogodnych, spokojnych i bezpiecznych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej dziękuje wszystkim organizacjom 
członkowskim za wsparcie i aktywny udział w kontynuacji planowanych prac i 
wydarzeń w trudnych czasach pandemii COVID-19. 
 
Prezydium składa wszystkim członkom Rady Naczelnej serdeczne życzenia 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku w nadziei, że rok 
2022 przyniesie pozytywne zmiany, nowe szanse i mozliwosci oraz wiele sukcesów 
wszystkim działaczom w środowisku Polonii australijskiej i na świecie. 
 
 
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 
6 grudnia 2021 roku  



 

 

Communique No. 6 - 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  December 2021. 
 
Topics of discussion included the following matters: 
 

• Review of correspondence received by PCCA Secretariat. 

• 45 years of “Lowicz” folk dance and song ensemble – G. Machnacki, member 
of the Executive Committee will attend the celebration event. 

• Embassy of the Republic of Poland – publication on Poles in Australia. 

• Completion of editorial work on instructional materials (Handbook) for the 
Advisory Committee of the PCCA Perpetual Fund managed by Equity Trustees 
Wealth Services Limited in Victoria – material to be forwarded to members of 
the Advisory Committee. 

• Executive Committee’s position on decision-making in matters contradictory to 
PCCA Constitution. 

• Celebration of 103rd anniversary of Poland’s independence across Australia. 

• IV Polonia Independence Run in Plumpton. 

• Meeting at NSW Parliament involving Polish community representatives. 

• Tasks and activities for next six months: 
o meeting of PCCA leaders; 
o amendments to PCCA Constitution; 
o property held by Polish organisations in Australia 
o establishment of contact with National Agency for Academic Exchange 

(Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)); 
o Congress of Educational Commission of the Polish Community in 

Australia. 
 
On conclusion of the meeting President Kwiatkowska wished everyone a merry, 
peaceful and safe Christmas, and a happy New Year. 
 
The Executive Committee of PCCA wishes to thank its member organisations for 
support and engagement in the continued delivery of their projects in the difficult 
times of COVID-19 pandemic.   
 
The Committee extends its best Christmas and New Year wishes to all member 
organisations of PCCA in hope that 2022 will bring positive changes, opportunities 
and success for all involved in Polish community activities in Australia and abroad. 
 
 
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 
6 December 2021 


