
 

 

Komunikat Nr 12 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne 
zebranie prezydium RNPA.   
 
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy: 
 

• podsumowanie pierwszej rundy dotacji z puli Funduszu Wieczystego Rady 
Naczelnej – Komitet Doradców Funduszu pracował sprawnie według 
wytycznych zawartych w Handbooku, dofinansowanie zostało przyznane na 
projekty, które mogą zademonstrować konkretne wyniki; prezydium zatwierdziło 
propozycje dotacji przydzielonych przez Komitet Doradców; 

• przygotowania do 54. Zjazdu RNPA, który odbędzie się 18 czerwca 2022 roku 
w Melbourne (wizyta dwóch senatorów z Polski podczas zjazdu, J. Rusieckiego 
i B. Zdrojewskiego, imprezy i uroczystości 60-lecia Federacji Polskich 
Organizacji w Wiktorii towarzyszące zjazdowi); 

• Medale RNPA – Kapituła przyznała 19 medali, które zostaną wręczone 
podczas balu Federacji w sobotę, 18 czerwca; 

• sprawy promocji Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej; 

• Dzień Muzyki Polskiej (1 października 2022) będący kulminacją konkursu im. 
Ewy Malewicz; prezydium wystosuje list do Ambasadora RP w Australii o 
objęcie patronatu nad wydarzeniem; 

• Rada Polonii Świata (RPŚ) - organizacja dwóch wydarzeń w Wilnie: Forum 
Polonii (16 września br.) oraz Zjazd RPŚ (17 września br.). 

• Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - organizacja Kongresu „Kraj – Emigracja” 
(Warszawa, 3 - 6 września 2022). 

 
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 czerwca 2022 roku. 
  



 

 

Communique No. 12 - 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 June 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 
 

• Review of the first annual grants round from PCCA’s Perpetual Fund –funding 
advisory committee was seen as working diligently and in line with the 
instructions set out in the Fund’s Handbook, grants were awarded to projects 
that had potential to demonstrate tangible outcomes; Executive Committee 
approved the proposed allocations; 

• preparations for the 54th Annual General Meeting of PCCA to be held in 
Melbourne on 18 June 2022, (official visit by two senators, J. Rusiecki and 
B. Zdrojewski, events and celebrations commemorating 60th anniversary of the 
Polish Community Council of Victoria (PCCV) during the Congress). 

• PCCA Medals – 19 medals were awarded by the Medal Committee, to be 
officially presented to recipients during the PCCV Ball on Sunday, 18 June;  

• promotion of Polish Museum and Archives; 

• Polish Music Day (1 October 2022) which will host the finals of the Ewa 
Malewicz Memorial music competition, Executive Committee will approach the 
Ambassador of the Republic of Poland inviting him to become the patron of the 
event; 

• World Polonia Congress (WPC): organisation of two international events 
upcoming in Vilnius – Polonia Forum” (16 September 2022) and WPC 
Congress (17 September 2022); 

• Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: – conference “Kraj – Emigracja” (Warsaw, 
3 – 6 September 2022). 

 
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 June 2022 


