
 

 

Komunikat Nr 17 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
 
W dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne 
zebranie prezydium RNPA.   
 
Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy: 

• korespondencja otrzymana, w tym: 
▬ korespondencja z Parlamentu NSW – zaproszenie na lunch w 

Parlamencie NSW dla upamiętnienia Polskiego Dnia Niepodległości, 
11 listopada 2022 r. – M. Kwiatkowska i E. Cesarska przyjęły zaproszenie 

▬ propozycja projektu artystycznego – „P. E. Strzelecki wielkoformatowy 
mural miejski” – przesłać do Kosciuszko Heritage Inc.; 

▬ kontakt@polonia-zop.eu - zaproszenie na konferencje "Budowanie 
Propolskiego Lobby" i V Światowe Forum Mediów Polonijnych 
(M. Kwiatkowska uczestniczy metodą hybrydową); 

▬ propozycja występów chóru Poznańskie Słowiki – można pomóc 
w zorganizowaniu koncertów, ale przelot i pobyt musieliby zorganizować 
sami – G. Machnacki wyśle odpowiedź; 

• publikacja "Polish-Australian Connections" w języku polskim: prace nad 
tłumaczeniem zakończono wraz z redaktorem w Polsce, następny etap to 
praca z grafikiem i edycja wersji końcowej do druku; link zostanie umieszczony 
na witrynie RNPA; 

• reprezentant Prezydium RNPA w Komitecie Społecznym Obchodów Roku 
Strzeleckiego – A. Niedzwiadek, informacja zostanie przekazana organizacji 
Kosciuszko Heritage Inc.; 

• zmiany w statucie RNPA i Spotkanie Liderow RNPA (17/11/2022), M. Radny 
prowadzi prace; 

• informacje o studiach podyplomowych dla nauczycieli w Polsce, 
rozpowszechnione przez E. Cesarską; 

• sprawozdania z imprez i wydarzeń polonijnych oraz lista przyszłych wydarzeń. 
 
 
Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. 
 
Dalsze informacje znajdują się na witrynie RNPA: www.polishcouncil.org.au. 
 
Ita Szymańska 
Rzecznik 
7 listopada 2022 roku.  



 

 

Communique No. 17 - 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 November 2022. 
 
Topics of discussion included the following matters: 

• correspondence received including: 
▬ invitation from NSW Parliament – lunch event commemorating Polish 

Independence Day on 11 November 2022; M. Kwiatkowska and 
E. Cesarski accepted the invitation; 

▬ a proposal for an artistic project – “P. E. Strzelecki large city mural”, to be 
forwarded to Kosciuszko Heritage Inc.; 

▬ invitation from kontakt@polonia-zop.eu to attend a conference “Building 
Polish lobby” and 5th Polish Media World Forum (M. Kwiatkowska to 
attend online); 

▬ proposal for concerts by Poznan Nightingales Boys and Men’s Choir in 
Australia – Polish community may assist in organising concerts but flights 
and accommodation would need to be covered by Poland, G. Machnacki 
to respond officially; 

• "Polish-Australian Connections” publication in Polish: translation completed, 
with engagement of a translator in Poland to provide final editorial input, next 
stage is to finalise editing of a completed design in print layout; final version will 
be published on PCCA website; 

• representative of the Executive Committee nominated to join the Community 
Committee of the Celebration of the Year of Strzelecki – A. Niedzwiadek; 
advice to be forwarded to Kosciuszko Heritage Inc,; 

• amendments to PCCA Constitution and meeting of PCCA leaders 
(17 November 2022); M. Radny coordinates this work; 

• information of postgraduate study for teachers ion Poland, advice circulated to 
schools by E. Cesarski; 

• reports from various Polish celebrations and events, and preparation of a list of 
future e vents and projects. 

 
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 
7 November 2022 
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