
 

 

Komunikat Nr 16 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 3 października 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne 
miesięczne zebranie prezydium RNPA.   
 
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy: 

• korespondencja otrzymana, w tym: 
▬ zaproszenie dla prezes Kwiatkowskiej na Polski Festiwal na Federation 

Square w Melbourne – reprezentować ją będzie G. Machnacki; 
▬ informacja prasowa Rady Polonii Świata i apel Związku Polaków Ukrainy; 
▬ informacja o inauguracji konkursu „Być Polakiem” – konkurs  należało by 

rozpropagować wśród Polonii australijskiej - prośba do E. Cesarskiej aby 
rozesłała informacje do szkół oraz do H. Kurylewskiego o rozpropagowanie 
w czasie PolArtu. 

• sprawozdania z wydarzeń polonijnych w Wilnie w dniach 
15 - 17 września 2022: Forum Polonijne oraz Zjazd Rady Polonii Świata; 
wybrano nowe władze RPŚ; delegaci z Australii zgłoszą konstruktywne uwagi, 
aby poprawić jakość kolejnych światowych konferencji; 

• zmiany w statucie RNPA – koordynacja: M. Radny, prace w toku; 

• sprawozdanie z Dnia Muzyki Polskiej w dniu 1 października 2022 r.; 

• inicjatywy i projekty do zakończenia przed końcem kadencji obecnego 
prezydium. 

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



 

 

Communique No. 16 - 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 October 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 

• correspondence received including: 
▬ invitation received for president Kwiatkowska to attend Polish festival at 

Federation Square, she will be represented by G. Machnacki; 
▬ press release from World Polonia Congress and appeal from Polish 

Association of Ukraine; 
▬ information about the competition “Being Polish” – request to E. Cesarska 

and H. Kurylewski to promote during PolArt 2022. 

• reports from events taking place in Vilnius from 15 - 17 September 2022: Polish 
Forum and general meeting of World Polonia Congress: new Executive 
Committee was elected; Australian delegates will forward constructive 
comments aiming to improve the quality of those world events ; 

• amendments to the PCCA Constitution led by M. Radny, work continues; 

• report form Polish Music Day held on 1 October 2022 by G. Machnacki; 

• initiatives and projects to complete before the end of term of current 
Committee. 

 
 
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 
3 October 2022 
 


