
 

 

Komunikat Nr 14 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 1 sierpnia 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne 
zebranie prezydium RNPA.   
 
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy: 

• korespondencja otrzymana, w tym: 
▬ korespondencja z Konsulatu Generalnego RP w Sydney ws. dokumentacji 

dotyczącej miejsca pod budowę pomieszczeń dla MAPA; 
▬ wniosek o patronat honorowy ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

dla PolMusicA 2022 – patronat przyznano 
▬ informacja od Konsul Generalnej dr Moniki Kończyk – dane dotyczące 

Polonii australijskiej – Census 2022. 

• zakończenie misji dyplomatycznej Ambasadora M. Kołodziejskiego w Australii, 
szefem misji dyplomatycznej będzie p. Agata Utnicka, chargé d’affaires do 
czasu przybycia nowego Ambasadora; 

• przygotowania do Zjazdu Rady Polonii Świata w Wilnie w dniach 
15 - 17 września 2022, delegatami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej będą 
M. Kwiatkowska, A. Niedzwiadek oraz H. Kurylewski; 

• publikacja "Polish-Australian Connections" w języku polskim – trwają prace nad 
tłumaczeniem z języka angielskiego, pracą kieruje I. Szymanska; 

• Kongres „Kraj – Emigracja” (3-6 września 2022, Warszawa) – potwierdzenie 
uczestnictwa otrzymały M. Kwiatkowska oraz I. Szymanska, M. Kwiatkowska 
będzie brać udział w panelu na temat spraw ekonomicznych; 

• Polonijne Forum Ekonomiczne (6-8 września 2022, Karpacz) – M Kwiatkowska 
wygłosi referat o tematyce sportowej. 

 
Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. 
 
Dalsze informacje znajdują się na witrynie RNPA: www.polishcouncil.org.au. 
 
Ita Szymańska 
Rzecznik 
1 sierpnia 2022 roku.  



 

 

Communique No. 14 - 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 August 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 

• correspondence received including: 
▬ letter from Consulate-General of the Republic of Poland concerning 

documentation pertaining to location of Polish Museum and Archives in 
Australia; 

▬ application to the Minister of Culture and State Heritage (RP) for honorary 
patronage for PolMusicA 2022 was granted; 

• conclusion of the diplomatic mission to Australia by Ambassador 
M. Kolodziejski, the head of the mission will be Ms Agata Utnicka, chargé 
d’affaires until the arrival of the new Ambassador; 

• preparations for the general meeting of the World Polonia Congress to be held 
in Vilnius on 15 – 17 September 2022, Polish Community Council of Australia 
delegates will be M. Kwiatkowska, A. Niedzwiadek and H. Kurylewski; 

• publication of "Polish-Australian Connections" in the Polish language, 
I. Szymanska is leading work on translation from English; 

• Congress “„Kraj – Emigracja” (3-6 September 2022, Warsaw) – organisers 
confirmed participation by M. Kwiatkowska and I. Szymanska, M. Kwiatkowska 
will participate in a discussion panel covering economic matters; 

• Polish Economic Forum (6-8 September 2022, Karpacz) – M. Kwiatkowska will 
present on a sport topic. 

 
Meetings of the Executive Committee are held on the first Monday of each month. 
 
Further information available at PCCA website: www.polishcouncil.org.au. 
 
Ita Szymanska, Public Relations 
1 August 2022 
 


