
 

 

Komunikat Nr 11 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 3 maja 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne 
zebranie prezydium RNPA.   
 
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy: 
 

• spotkanie liderów organizacji członkowskich RNPA w dniu 7 kwietnia 2022 roku 
zorganizowane przez wiceprezesa M. Radnego – głównymi tematami były 
młodzież w strukturach RNPA oraz zmiany w statucie Rady (poprawki do 
przedstawienia na najbliższym zjeździe); 

• obchody 60-lecia Polany w Melbourne w dniu 4 kwietnia 2022 roku; 

• sprawozdanie z inauguracyjnych uroczystości upamiętniających 150-lecie 
przybycia pierwszych polskich osadników do Nowej Zelandii. Obchody w dniu 1 
maja 2022 roku zorganizowały organizacje polonijne w Christchurch wraz z 
konsul honorową RP, Winsome Dormer, przy współpracy z ambasadą RP w 
Wellington. Prezes M. Kwiatkowska, uczestnicząca w tej uroczystości, 
przygotuje materiały do publikacji; 

• sprawozdania z uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Dnia 
Flagi RP (oba święta obchodzone w dniu 2 maja) oraz Święta Konstytucji 3-
maja w Sydney (Marayong), Brisbane, Melbourne, Adelajdzie, Hobart i Perth; 

• Wielokulturowy Festiwal Wielkanocny zorganizowany przez Związek Polski w 
Newcastle w dniach 9 - 10 kwietnia, z którego cały dochód był przeznaczony na 
pomoc Ukrainie (zebrano około 4.5 tys. dolarów); szczególnym 
zainteresowaniem cieszył się warsztat tradycyjnego zdobienia pisanek; 

• przygotowania do koncertu współczesnej muzyki polskiej w dniu 21 maja w Sali 
Utzona w Operze sydnejskiej w ramach obchodów 50-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między Polską Australią (organizowany przez 
Konsulat Generalny RP w Sydney); 

• dotacje z puli Funduszu Wieczystego Rady Naczelnej – wpłynęło 19 podań, 
które następnie zostaną rozpatrzone przez komitet doradców, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele wszystkich stanów Australii i Australijskiego 
Terytorium Stołecznego; 

• przygotowania do 54. Zjazdu RNPA, który odbędzie się 18 czerwca 2022 roku 
w Melbourne (powołanie komisji weryfikacyjno-mandatowej, sprawozdania 
finansowe, Komisji Weryfikacyjnej, Rewizyjnej i Arbitrażowej, budżet na rok 
2023, sprawy administracyjne, terminy określone statutem, korespondencja, 
opłaty członkowskie, logistyka, imprezy towarzyszące zjazdowi); 

 
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 
3 maja 2022 roku. 
  



 

 

Communique No. 11 - 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 3 May 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 
 

• PCCA member organisations leaders’ meeting held on 7 April 2022, 
coordinated by vice president M. Radny, main topics included youth in PCCA 
structures and constitutional amendments (to be tabled at the upcoming Annual 
General Meeting of PCCA); 

• celebrations of the 60th anniversary of Polana in Melbourne on 4 April 2022; 

• report from the inaugural events celebrating the 150 years of Polish settlement 
in New Zealand held on 1 May 2022.  The celebrations were organised by 
Polish organisations in Christchurch and Ms Winsome Dormer, Honorary 
Consul of the Republic of Poland, in cooperation with the Embassy of the 
Republic of Poland in Wellington.  President Kwiatkowska who attended the 
celebrations, will prepare materials for publication; 

• reports from events held on 1-3 May celebrating the Day of Polonia and Poles 
Living Abroad and the National Day of the Polish Flag (both holidays celebrated 
on 2 May) and the Constitution of the 3rd of May Holiday held in Sydney 
(Marayong), Brisbane, Melbourne, Adelaide, Hobart and Perth; 

• Multicultural Easter Festival organised by the Polish Association in Newcastle 
on 9-10 April 2022 aiming to collect funds for Ukraine ($4,500 raised); a 
workshop teaching traditional egg decorating techniques was especially 
popular and successful; 

• preparations for a concert of contemporary Polish music on 21 May at Utzon 
Room at Sydney Opera House, organised as part of celebrations 
commemorating 50 years of diplomatic relationship between Poland and 
Australia (sponsored by the Embassy of the Republic of Poland in Canberra); 

• dissemination of annual grants from PCCA’s Perpetual Fund – 19 applications 
were received, to be assessed by a funding advisory committee comprising 
representatives from all states and the Australian Capital Territory; 

• preparations for the 54th Annual General Meeting of PCCA to be held in 
Melbourne on 18 June 2022 (establishment of the verification-mandate 
committee at the Congress, financial statements, reports from delegate 
verification, internal audit and arbitration committees, 2023 budget, 
administration matters, deadlines set out in PCCA Constitution, 
correspondence, membership fees, logistics, events during the Congress). 

 
 
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 
 
3 May 2022 


