
 

 

Komunikat Nr 9 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 7 marca 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; 

• podsumowanie zebrania strategicznego dotyczącego przyszłości Muzeum i 
Archiwum Polonii Australijskiej (MAPA), w którym uczestniczyła prezes 
Kwiatkowska.  Wśród zaproszonych gości była Konsul Generalny M. Kończyk.  
W dyskusji poruszono szereg tematów, w tym koncepcje dalszej pracy, plan 
zabezpieczenia materiałów archiwalnych (szczególnie kasety wideo), 
działalność grupy promocyjnej, która zajmie się zbiórką środków na budowę 
pomieszczenia dla MAPY.  Podkreślono rolę wszystkich organizacji 
członkowskich RNPA, od których oczekuje się, że podejmą promocję Muzeum i 
Archiwum, zawierające cenne materiały i informacje dotyczące historii 
osadnictwa i działalności całej Polonii australijskiej; 

• podsumowanie 51. Święta Sportowego w Albion, które zostało uznane za 
udane wydarzenie cieszące się dużym zainteresowaniem środowiska 
polonijnego w Wiktorii; 

• podsumowanie spotkania liderów organizacji członkowskich RNPA, 
zorganizowanego przez wiceprezesa M. Radnego w dniu 3 marca 2022 roku; 

• omówienie przygotowań do pierwszej promocji Funduszu Wieczystego RNPA 
(zarządzającym jest Equity Trustees w Wiktorii), w tym zatwierdzenie 
instruktażu dla wnioskodawców i informacji koniecznych do złożenia wniosku o 
dotacje; 

• przygotowania logistyczne do 54. Zjazdu RNPA, który odbędzie się 
18 czerwca 2022 roku w Melbourne; 

• pomoc dla walczącej Ukrainy – pomoc i współpraca z Australijską Federacją 
Ukraińskich Organizacji (www.ozeukes.com).   

 
 
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 
7 marca 2022 roku. 
  

http://www.ozeukes.com/


 

 

Communique No. 9 - 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 7 March 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 
 

• review of correspondence received by the Executive Committee; 

• report from the strategic meeting concerning the future of the Polish Museum 
and Archives in Australia (PMAA) attended by president M. Kwiatkowska and 
Consul-General of the Republic of Poland, Ms M. Konczyk.  Discussion 
covered a range of topics including ideas for future work, preservation plan for 
maintenance of archival materials (in particular, video tapes), strategies for a 
promotional group tasked with collection of funds for construction of dedicated 
space for PMAA.  Meeting noted the role of all PCCA member organisations 
expected to become involved in the promotion of PMAA which houses valuable 
materials and information referring to the history of settlement and activity of 
the whole Polish community in Australia; 

• report from the 51st Sport Festival in Victoria held at Albion, considered a 
successful event with great interest from the Polish community in Victoria; 

• report from PCCA member organisations leaders’ meeting, coordinated by vice 
president M. Radny, which took place on 3 March 2022; 

• preparations for the inaugural promotion of funding round with resources from 
PCCA Perpetual Fund managed by Equity Trustees in Victoria, including 
approval of instructions for Advisory Committee and information for applicants; 

• preparations and logistics for the 54th Annual General Meeting of the PCCA to 
be held in Melbourne on 18 June 2022; 

• help for war-torn fighting Ukraine – assistance and cooperation with the 
Australian Federation of Ukrainian Organisations (www.ozeukes.com).   

 
 
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 
 
7 March 2022 
 

http://www.ozeukes.com/

