
1 

Szanowni Goście i Delegaci! 

Szanowni Państwo! 

 

W imieniu prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), przedstawiam 
Państwu sprawozdanie z działalności Rady i jej prezydium za okres od 
19 czerwca 2021 do 11 czerwca 2022 roku.  

Ostatni rok rozpoczął się od ścisłych restrykcji pandemicznych, szczególnie 
dotyczących Sydney i Melbourne. W okresie od 53. Zjazdu do października wszelkie 
wydarzenia polonijne były odwołane. Na szczęście powoli, po osiągnięciu określonego 
procentu zaszczepionych, restrykcje ulegały rozluźnieniu i obecnie możemy wrócić do 
działalności sprzed czasów pandemii.  

53. Zjazd delegatów RNPA zobowiązał prezydium Rady do wydawania miesięcznych 
Komunikatów, wysyłanych do organizacji członkowskich, mediów i umieszczanych na 
witrynie RNPA, których ukazało się już 11 (od lipca 2021 do maja 2022 roku). 
Z pewnością usprawniły one rozpowszechnianie informacji o pracach prezydium 
Rady.  

W dalszej części sprawozdania delegaci będą mogli zapoznać się z całokształtem 
zadań i prac podjętych przez prezydium RNPA oraz wybranymi imprezami 
i uroczystościami, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. W tym miejscu 
chciałabym wymienić kilka głównych projektów, które w moim przekonaniu można 
nazwać sukcesem Rady Naczelnej w ostatnim roku sprawozdawczym. 

Do takich inicjatyw niewątpliwie należą kroki podjęte w celu zabezpieczenia 
zasobów finansowych pozostających na rachunkach bankowych pod opieką 
prezydium Rady Naczelnej (w tym Fundusz Wieczysty i środki przekazane przez 
fundatorkę Ewę Malewicz). W ostatnim roku został sfinalizowany proces promocji 
i przekazywania dotacji organizacjom członkowskim Rady. 

Inauguracyjny rozdział dotacji ze skonsolidowanego Funduszu Wieczystego RNPA 
został przygotowany przez Komitet Doradczy, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele ze wszystkich stanów i Terytorium Stołecznego, pod koniec maja 
bieżącego roku. Oficjalne zawiadomienia o przyznanych dotacjach zostaną przesłane 
przez Equity Trustees w Wiktorii w najbliższych dniach. Z przyjemnością 
odnotowujemy, że konsolidacja kont i zarząd funduszem powierniczym przez 
doświadczonych finansistów z Equity Trustees przyniosły wymierne korzyści dla 
organizacji członkowskich Rady już w pierwszym roku rozdania. Cieszy nas, że 
spełniamy wolę hojnych darczyńców. Mamy nadzieję, że zachęci to innych do 
przekazania legatów dla Polonii w Australii. 

Inną cenną inicjatywą jest powierzenie organizacji konkursów muzycznych im. 
Ewy Malewicz Towarzystwu Kultury Polskiej w Wiktorii. Działacze Towarzystwa 
mają wieloletnie doświadczenie i zasługi w promowaniu kultury polskiej na 
Antypodach. Konkurs jest dostępny dla dzieci i młodzieży z całej Australii, a finał 
odbywa się podczas Dnia Muzyki Polskiej w pierwszy weekend października 
w  prestiżowej sali Deakin Edge na Federation Square w Melbourne. Celem konkursu 
jest promocja muzyki polskich kompozytorów. Wysoki poziom Konkursu został 
zauważony przez środowisko muzyczne w Australii i w Polsce. Jeden z laureatów 
konkursu im. Ewy Malewicz, który odbył się w 2021 roku, młodziutki, niespełna 10-letni 
Dillon Chan zdobył pierwsze miejsce w kategorii dziecięcej międzynarodowego 
konkursu imienia Fryderyka Chopina w Szafarni w Polsce w maju bieżącego roku. 
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Pragnę wspomnieć również o ciekawym opracowaniu przygotowanym przez 
prezydium RNPA i Ambasadę RP w Canberze. Współpraca ta zaowocowała 
wydaniem publikacji z okazji 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między 
Polską a Australią pt. „Polish-Australian Connections - our shared history and 
experiences” z której możemy być dumni. Publikacja pokazuje wspólne historie 
i doświadczenia w stosunkach polsko-australijskich, w tym wkład Polaków w budowę 
wielokulturowej Australii od pierwszej połowy XIX wieku. Z broszury możemy na 
przykład dowiedzieć się, kto był pierwszym Polakiem przybyłym do Australii oraz czego 
dokonali Polacy w Australii na różnych etapach jej rozwoju, także w dziedzinie kultury, 
nauki, czy sportu. Jest doskonałym narzędziem promocji Polski i wzbudza 
zainteresowanie Australijczyków. Materiał ten został wydany w języku angielskim.  

W dalszej części sprawozdania z pracy prezydium przedstawię w skrócie szereg 
zadań, prac i inicjatyw, którymi zajmowaliśmy się w ostatnim roku. 

Pragnę podkreślić, że gdzie to możliwe, prezydium starało się włączać osoby spoza 
swojego grona w prace i projekty. Współpracowaliśmy z innymi organizacjami 
i osobami ze zorganizowanej Polonii przy różnych przedsięwzięciach, o których 
poniżej. 

W ostatnim roku zajmowaliśmy się następującymi sprawami: 

Obowiązki statutowe w okresie sprawozdawczym 

1. Integracja Polonii australijskiej i wspieranie działań organizacji 
członkowskich:  

• Przekazywanie informacji organizacjom członkowskim nadsyłanych do 
sekretariatu RNPA, a dotyczących kongresów i zjazdów, edukacji, oświaty, 
kultury, konkursów i różnych inicjatyw polonijnych, etc. 

• Prace związane ze zrealizowaniem pierwszej edycji dotacji z Funduszu 
Wieczystego RNPA, którym zarządza firma Equity Trustees w Wiktorii. 

• Współorganizacja Dnia Muzyki Polskiej, o którym wspomniałam na wstępie. 

• Wspieranie działań w zakresie edukacji polonijnej (konferencje, kontakty 
z Polską). 

• Aktywne wspieranie i promowanie organizacji Festiwalu PolArt Sydney 2022 
(np. zainicjowanie dołączenia patronatu Ambasadora Polski w Nowej Zelandii). 

• Zachęta do uczestnictwa w australijskim narodowym spisie powszechnym 
ludności 2021 (Census), identyfikacji polskiego pochodzenia i używania języka 
polskiego (sierpień 2021). 

• Promocja cyklicznych Festiwali stanowych stanowiących elementy 
nieustannego wysiłku w budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku 
Polski w Australii, którymi dzielimy się z wielokulturowym społeczeństwem 
w Australii. 

• Kontynuacja kontaktu z Polonią na Terytorium Północnym, przekazanie im 
materiałów przygotowanych na 70-lecie RNPA i wstępne rozmowy na temat 
współpracy z RNPA. 

• Współpraca z mediami polonijnymi i TVP Polonia (Australia Express). 
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2. Zakończenie procesu związanego z dotacjami z Funduszu Wieczystego 
RNPA. 

• Sfinalizowanie instruktażu z podaniem obowiązków prezydium RNPA, Equity 
Trustees oraz Komitetu Doradczego Funduszu. 

• Promocja I. edycji rozdziału dotacji z Funduszu wśród organizacji 
członkowskich Rady i w mediach polonijnych oraz wypełnienie obowiązków 
prezydium związanych z procesem realizacji tych dotacji. 

3. Prace nad strategią przyznawania dotacji z Funduszu im. Henryka 
Kitaszewskiego 

• Fundusz im. Henryka Kitaszewskiego został powierzony pod opiekę Equity 
Trustees w Melbourne na podstawie umowy z Powiernikiem Publicznym 
w NPW (Public Trust Office, NSW).  

• Equity Trustees zaprosiło prezydium RNPA do współpracy jako organ doradczy. 
Trwają prace nad strategią przyznawania dotacji z tego funduszu. 

4. Pielęgnacja i uroczyste obchody doniosłych rocznic historycznych takich jak 
Święto Niepodległości 11 listopada i Konstytucji 3 Maja.   

• Po raz pierwszy polska społeczność w Sydney miała zaszczyt świętować 
Święto Niepodległości w Parlamencie NPW na zaproszenie Przewodniczącego 
Legislative Council posła Matthew Mason-Cox’a, MP z udziałem Ambasadora 
RP, Radcy Ambasady, Konsul Generalnej oraz 5 osób reprezentujących 
środowisko Polonii australijskiej.  Tego dnia polska flaga dumnie powiewała 
przed Parlamentem Nowej Południowej Walii (11/11/2021). 

5. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce. 

• Owocna, stała współpraca z Konsulatem Generalnym RP w Sydney oraz 
Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze. Uczestnictwo 
w wydarzeniach organizowanych przez przedstawicieli MSZ w Australii.  

• Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP). 
Małgorzata Kwiatkowska została powołana do Rady Programowej Kongresu pt. 
„Kraj - Emigracja” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 
odbędzie się w Warszawie w dniach 3-6 września 2022 roku.  

• Kontakty robocze z komisją senacką ds. Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, głównie poprzez Radę Polonii Świata. 

• Członek prezydium, przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, 
Elżbieta Cesarska jest członkiem Rady Oświaty Polonijnej, przy ministrze 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego ustanowionej w marcu 2021 roku.  

6. Współpraca z organizacjami polonijnymi na świecie i w Polsce 

• Prezydium Rady Polonii Świata (RPŚ) rozpoczęło tworzenie wirtualnego 
Muzeum II Korpusu Wojska Polskiego. Współpracuje z Australią (MAPA), USA, 
Kanadą i Wielką Brytanią. Projekt będzie realizowany etapami przez kilka 
następnych lat. 

• Małgorzata Kwiatkowska, jako członek prezydium RPŚ, jest odpowiedzialna za 
informacje umieszczane na witrynie RPŚ. Od 2021 roku RPŚ kontynuuje 
publikacje na temat Polonii i Polaków za Granicą z różnych krajów, w formie 
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wielojęzycznej i tematycznej – działy informacyjne obejmują historię Polonii, 
aktualności, różne wydarzenia, w tym duszpasterskie. Zachęcam do 
odwiedzania witryny www.rada-polonii-swiata.org, aby poznać działalność 
organizacji polonijnych z innych krajów.  

• Małgorzata Kwiatkowska jest członkiem honorowym komitetu dorocznego 
konkursu „Być Polakiem”, organizowanym przez Fundację „Świat na Tak”, 
skierowanego do dzieci, młodzieży i nauczycieli polonijnych rozsianych po 
całym świecie z galą finałową na Zamku Królewskim w Warszawie, który w tym 
roku odbędzie się 2 sierpnia. 

7. Stałe podnoszenie prestiżu Polonii na scenie politycznej i etnicznej w 
Australii.   

• Australijscy parlamentarzyści są stałymi gośćmi podczas imprez 
organizowanych przez Polonię w różnych stanach.  

• Jeden z nich, Australijczyk polskiego pochodzenia, poseł Robert Borsak jest 
aktywnym członkiem zarządu Klubu Polskiego w Ashfield. 

8. Komisja Statutowa RNPA  

• Komisję powołano decyzją delegatów 53. Zjazdu RNPA, celem rozważenia 
propozycji zmian do statutu Rady zaproponowanych na zjeździe przez 
przedstawicieli Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii. Po 
jej powołaniu, członek prezydium RNPA, p. Adam Grabek (TAS) przesłał swoje 
propozycje zmian w statucie i decyzją prezydium RNPA, zatem one również 
stały się przedmiotem rozważań Komisji. 

• Szczegółowe rekomendacje Komisji znajdują się w osobnym dokumencie 
przesłanym delegatom 54. Zjazdu. 

• Komisja będzie kontynuować prace nad zmianami w statucie w kolejnym roku.  
Propozycje zmian zostaną przedstawione delegatom na zjeździe w 2023 roku. 

Inicjatywy prezydium RNPA w okresie sprawozdawczym 

1. Uroczystości 70-lecia RNPA 

Podczas 53. Zjazdu RNPA w Centralnym Domu Polskim w Adelajdzie w czerwcu 2021 
roku zorganizowano uroczystości 70-lecia RNPA, które obejmowały: 

• Koncert Galowy w wykonaniu wybitnego pianisty o polskich korzeniach, 
bohatera znanego filmu „Shine” (Blask), Davida Helfgotta (Brighton Performing 
Arts Centre, Adelajda, piątek, 18 czerwca); 

• Wieczór Wspomnień połączony z otwarciem wystawy pn. „Kalendarium 
historyczne Rady Naczelnej Polonii Australijskiej” oraz 

• premierę krótkiego filmu o historii Rady, w którym głos zabrali wszyscy żyjący 
prezesi RNPA oraz długoletni opiekun duszpasterski i członek Rady 
ks. Wiesław Słowik i obecny duszpasterz ks. Tadeusz Przybylak.  

Link do Kalendarium historycznego RNPA, umieszczonego na witrynie Rady: Wystawa 
- kalendarium historyczne RNPA (polishcouncil.org.au). 

Link do filmu, dostępnego na YouTube znajduje się pod: 
https://www.youtube.com/watch?v=03wM17BgIDY. 

http://www.rada-polonii-swiata.org/
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/2-uncategorised/151-wystawa-kalendarium-historyczne-rnpa
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/2-uncategorised/151-wystawa-kalendarium-historyczne-rnpa
https://www.youtube.com/watch?v=03wM17BgIDY
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2. Spotkania Liderów i powołanie Grup Roboczych  

• W minionym roku kontynuowano spotkania Liderów organizacji członkowskich 

RNPA. Przygotowaniem tych spotkań i ich prowadzeniem od dwóch lat zajmuje 

się wiceprezes RNPA, dr Marian Radny.  

 

• Odbyły się dwa spotkania (luty i kwiecień 2022). Na pierwszym z nich, 

z udziałem Konsul Generalnej, dr Moniki Kończyk, liderzy przedyskutowali 

problem działalności młodzieży polonijnej w strukturach Rady jak i poza nią. 

Ustalono, że członek Prezydium RNPA, Henryk Kurylewski, zorganizuje Grupę 

Roboczą, której zadaniem będzie analiza propozycji i sugestii przedstawionych 

podczas dyskusji.  

 

• Spotkanie drugie stanowiło kontynuację dyskusji rozpoczętej na Spotkaniu 

Liderów w lutym 2021, a dotyczącej reprezentacji organizacji członkowskich 

RNPA w strukturach Rady. To spotkanie odbyło się wspólnie z członkami 

Komisji Statutowej RNPA, powołanej na poprzednim zjeździe delegatów RNPA. 

Komisja powstała, aby rozpatrzeć propozycje zmian w statucie RNPA 

zaproponowane przez Federację Polskich Organizacji w Nowej Południowej 

Walii (patrz sprawozdanie Komisji w niezależnym od tego sprawozdania 

dokumencie). W porozumieniu z liderami RNPA postanowiono, że trzy 

z przedłożonych propozycji dotyczą bezpośrednio reprezentacji organizacji 

członkowskich w strukturach Rady, i jako takie powinny być dyskutowane 

w gronie liderów RNPA celem wypracowania kompromisu. Komisja postuluje 

by dyskusję w tym temacie podjęło ponownie Forum (Spotkanie) Liderów 

RNPA, jako ciało w strukturach RNPA z pełną i adekwatną reprezentacją 

członkowską Rady.  

 

Istniejące Grupy Robocze RNPA: 

 

• Góra Kościuszki i Dziedzictwo. Pracami grupy kieruje dr Andrzej Kozek 
(Kościuszko Heritage).  Grupa zawiesiła swoją działalność w sierpniu zeszłego 
roku i od tej pory nie ma oznak, by wznowiła swoją działalność.  

• Majątek Polonijny i Sukcesja. Grupą kierował dr Derwiński, a po jego nagłej 
śmierci (wrzesień 2021) członkowie prezydium RNPA, dr Robert Czernkowski 
i dr Marian Radny podjęli się kierowania pracami zespołu. Trwają prace nad 
porządkowaniem materiału zgromadzonego z otrzymanych ankiet jakie grupa 
rozesłała do organizacji polonijnych w Australii. 

• Młodzież Polonijna. Grupą kieruje p. Henryk Kurylewski. 
 

Akces do Grup Roboczych jest otwarty dla wszystkich członków Rady Naczelnej, tzn. 

nie jest ograniczony wyłącznie dla liderów polonijnych, biorących udział w Spotkaniach 

Liderów.  

 

3. Bieg Niepodległości 2022 w Sydney  

Już po raz czwarty RNPA wspólnie z Klubem Sportowym Polonia w Plumpton 
zorganizowała Bieg Niepodległości na dystansie 1918 metrów na terenie Klubu 
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Sportowego w Plumpton. Medale i dyplomy były sponsorowane przez organizatorów. 
Gośćmi honorowymi byli ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski i Konsul 
Generalna dr Monika Kończyk.  

4. Aktywne wspieranie działań Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 
(MAPA) 

• W dniu 3 października 2021 roku niespodziewanie odszedł od nas dr Zdzisław 
Derwiński, znany i ceniony historyk, założyciel i prezes Muzeum i Archiwum 
Polonii Australijskiej, aktywny działacz polonijny w Australii, przyjaciel Rady 
Naczelnej Polonii Australijskiej. Miesiąc później właściciele Domu „Millenium” 
w Melbourne, w którym MAPA korzystała z pomieszczeń, gdzie 
przechowywano materiały archiwalne i prowadzono działalność społeczną 
zażądali opuszczenia lokalu przed Świętami Bożego Narodzenia 2021 roku. 
MAPA uzyskała tymczasowe lokum na terenie Klubu Sportowego w Albion. 
Sytuacja pozostaje nierozwiązana, jeżeli chodzi o stałe miejsce 
zakwaterowania. 

• Prezydium zorganizowało spotkanie z zarządem Muzeum i Archiwum Polonii 
Australijskiej, aby dowiedzieć się w czym mogłoby pomóc. 

• Dr Derwiński wraz z zespołem zajmował się wieloma inicjatywami na rzecz 
zachowania dziedzictwa Polonii i szerzenia wiedzy o historii Polski. 

• Zarząd MAPA pragnie kontynuować podjęte prace i projekty.  

• W dniu 5 marca odbyło się zebranie strategiczne MAPA na terenie Klubu 
Polskiego w Albion, gdzie tymczasowo znajdują się zbiory MAPA. W zebraniu 
uczestniczyło dwóch członków prezydium RNPA. 

• Pierwszoplanowymi sprawami są znalezienie/ zebranie funduszy 
i zabezpieczenie stałego miejsca MAPA oraz konserwacja materiałów 
archiwalnych, szczególnie kaset z nagraniami, które w przeciwnym wypadku 
w niedalekiej przyszłości mogą być nie do odtworzenia.   

• W dalszej części obrad zjazdu obecna prezes, Lucyna Artymiuk, przedstawi 
zakres działalności MAPA i wskaże problemy, z jakimi boryka się organizacja 
licząc, ze wspólnymi siłami wypracujemy odpowiednie działania, które pomogą 
zabezpieczyć archiwa i pozwolą na prowadzenie dalszej działalności na rzecz 
kolejnych pokoleń Polaków w Australii. Należy pamiętać, że zasobów MAPA 
mogą korzystać również osoby zainteresowane publikacją materiałów 
historycznych o osadnictwie polskim na Antypodach i jego najnowszej historii. 
Jest to cenna wiedza, której nie powinniśmy zaprzepaścić. Zachęcam 
organizacje i zainteresowane osoby indywidualne do opłacenia składki 
członkowskiej w MAPA, a tym samym wsparcie tej organizacji w jej cennej 
działalności. 

5. Solidarność z Ukrainą walczącą z rosyjskim najeźdźcą 

• Udział i współorganizowanie wydarzeń, z których dochód jest przekazywany na 
niezbędną pomoc humanitarną i wsparcie dla Ukrainy. 

• Wyrazy solidarności i wsparcia w listach do Australijskiej Federacji Organizacji 
Ukraińskich oraz do organizacji polskich na Ukrainie.  

• Stała informacja na witrynie dotycząca rachunków bankowych, na które można 
wpłacać pieniądze na wsparcie Ukrainy. 
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Inne działania i wydarzenia z udziałem członków Prezydium 

• Współpraca z Konsulatem Generalnym w Sydney przy koncercie 70-lecia 
RNPA (czerwiec 2021). 

• Promowanie bezpłatnych studiów podyplomowych (prowadzonych zdalnie) dla 
nauczycieli szkół za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego dla 
dzieci i młodzieży polonijnej (wrzesień 2021). 

• Uczestnictwo w imprezie „Narodowe Czytanie” w Australii Zachodniej podczas 
obchodów 30-lecia zespołu pieśni i tańca „Kukułeczka” (wrzesień 2021). 

• Współpraca z Bibliotekami Polskimi w Australii i organizacją „Kresy Siberia”, 
które otrzymały 2 tomy wspomnień Polaków z Kresów II RP (Krzysztof Alwast 
– wrzesień 2021).  

• Współpraca z Ambasadą RP w Canberze przy wydaniu publikacji z okazji 50-
lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Australią pt. 
„Polish-Australian Connections - our shared history and experiences” (wrzesień 
2021 – luty 2022).  

• Uczestnictwo w uroczystościach 45-lecia zespołu pieśni i tańca „Łowicz”  
(listopad 2021). 

• Uczestnictwo w konferencji „The Rats of Tobruk” na zoomie (listopad 2021). 

• Nagranie życzeń dla rodaków na witrynie Pełnomocnika rządu RP do spraw 
Polonii i Polaków za Granicą z okazji Świąt Bożego Narodzenia (grudzień 
2021).  

• Uczestnictwo w Święcie Sportowym w Albion w Melbourne (luty 2022). 

• List gratulacyjny do ambasadora Pana Michała Kołodziejskiego z okazji 
wydarzenia zasadzenia 50 drzewek symbolizujących 50 lat stosunków 
dyplomatycznych między Polską a Australią. Drzewka zostały posadzone 
w Geehi, w pobliżu Góry Kościuszko, wspólnie z dyrekcją Parku Narodowego 
Kościuszki, przedstawicielami starszyzny aborygeńskiej, lokalnych władz oraz 
Polonii, w tym przedstawicieli Kosciuszko Heritage, organizacji członkowskiej 
Rady (marzec 2022). 

• Udział w obchodach 60-lecia ośrodka „Polana”, będącego pod zarządem 
Związku Polaków w Melbourne (kwiecień 2022). 

• Uczestnictwo w wielokulturowym Festiwalu Wielkanocnym zorganizowanym 
przez Związek Polski w Newcastle pod hasłem „Pomoc Ukrainie” (kwiecień 
2022). 

• Uczestnictwo w uroczystościach 150-lecia przybycia pierwszej grupy polskich 
osadników do Nowej Zelandii w Christchurch (maj 2022). 

• Uczestnictwo w koncercie współczesnej muzyki polskiej w sydnejskiej Operze 
(Utzon Room), zorganizowanym przez Konsulat RP z okazji 50-lecia 
nawiązania stosunków dyplomatycznych miedzy Polską a Australią (maj 2022). 
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• Obecność na konferencji - dyskusji zorganizowanej przez Zrzeszenie 
Nauczycieli Polskich w NPW z udziałem nauczycieli języka polskiego na 
poziomie szkół średnich (maj 2022). 

• Uczestnictwo w dorocznym uroczystym wręczeniu nagród im hm. Witolda 
Szupryczyńskiego dzieciom i młodzieży uczącej się języka polskiego i biorącej 
aktywny udział w życiu polonijnym (czerwiec 2022).  

• Korespondencja przesłana na ręce Hon. Alex Hawke, federalnego ministra 
imigracji w sprawie błędów w publikacji pt. „A History of the Department of 
Immigration – Managing Migration to Australia”, w której pominięto polskich 
imigrantów (październik 2021). 

• Współpraca z Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii (FPOwW) i Konsulatem 
RP w Sydney w przygotowaniu programu wydarzeń w dniach 17-19 czerwca, 
obejmującym 54. Zjazd delegatów Rady Naczelnej i imprezy towarzyszące 
związane z jubileuszem 60-lecia Federacji i obecnością delegacji Senatorów 
RP, zaproszonych przez FPOwW (czerwiec 2022). 

 

Plany na przyszłość - kontynuacja zadań statutowych oraz 
wypracowanie rozwiązań istniejących problemów  

• Kontynuacja integracji i wspieranie środowiska polonijnego w Australii na rzecz 
skoordynowanej współpracy i działań organizacji członkowskich (pomimo 
różnic wynikających z ich struktur organizacyjnych i misji statutowych) 
z zachowaniem, i poszanowaniem ich niezależności organizacyjnej i misji 
statutowych. 

• Ciągła poprawa jakości współpracy między organizacjami członkowskimi – 
kontynuacja spotkań liderów, na których dyskutowane są sprawy nurtujące 
Polonię australijską i poszukiwane są rozwiązania różnych problemów. 

• Przygotowanie następnego pokolenia Polaków do przejęcia pałeczki.  
Znalezienie dla nich ciekawych prac, aby zachęcić ich do kontynuowania tego, 
co robią obecni działacze, często już w podeszłym wieku.  

• Zmiany w konstytucji RNPA, które rozwiązałyby istniejące problemy 
przyznawania mandatów na Zjazd oraz inne zanotowane nieścisłości 
prowadzące do niejednoznacznej interpretacji statutu.  

• Kontynuacja i pielęgnowanie polskości przyszłych pokoleń.  

• Zabezpieczenie dorobku Polonii australijskiej.  

• Zabezpieczenie majątku polonijnego, zachowanie pamięci i spuścizny po 
polskich żołnierzach, zachowanie dorobku polskich artystów, polskich 
czasopism i pamięci o innych wybitnych osiągnięciach Polaków w Australii. 

• Kontynuacja obrony i promocji dobrego imienia Polski, Polaków i Polonii. W tej 
priorytetowej dziedzinie wszystkie organizacje członkowskie Rady pełnią 
istotną rolę. Zachęcam wszystkich do uważnej obserwacji wydarzeń, relacji 
w mediach i bliskiej współpracy z prezydium, aby sygnalizować sytuacje, 
w których Rada powinna oficjalnie reagować, a także szeroko promować 
wydarzenia polonijne i osiągnięcia członków Rady – wśród szerokiej 
społeczności australijskiej i w sferze rządowej. 
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• Dbanie o zachowanie nazwy Góry Kościuszki. 

• Współpraca z Polską (instytucjami rządowymi i pozarządowymi) oraz 
z przedstawicielami MSZ w Australii w zakresie edukacji polonijnej, promocji 
tradycji i kultury polskiej w Australii, oraz uznania i promocji dorobku Polonii 
australijskiej w Polsce. 

• Współpraca z organizacjami polonijnymi na świecie i udział w spotkaniach 
w Polsce. W tym roku odbędą się dwa wydarzenia: 

o Kongres Kraj – Emigracja (Warszawa, 3-6 czerwca), organizowany przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz 

o Forum Polonii (Wilno, 16 września), organizowane przez Radę Polonii 
Świata metodą hybrydową, połączone ze Zjazdem wyborczym RPŚ, 
(17 września) 

• Podnoszenie prestiżu Polonii australijskiej na scenie politycznej i etnicznej 
w Australii - budowanie dobrych relacji z rządami wszystkich szczebli 
w Australii. 

 

Proponowane inne inicjatywy na następne lata: 

• Wspieranie działań Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, które jest 
zbiorową pamięcią społeczności polonijnej w Australii.  

• Kontynuacja nawiązanych kontaktów z Polonią z Terytorium Północnego w celu 
włączenia ich do struktur Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. 

• Umieszczenie hasła oraz informacji o RNPA w Wikipedii. Przyczyni się to do 
szerokiego popularyzowania znamienitego dorobku Rady w ciągu 70 lat jej 
istnienia, uznania wspaniałych i różnorodnych osiągnięć organizacji 
członkowskich i wielu wybitnych działaczy. 

• Przygotowanie biografii zasłużonych Polaków zamieszkałych w Australii 
i przesłanie jej do Australian Dictionary of Biography. 

• Opisanie 70-letniej historii RNPA. Wstępem do tego jest wykorzystanie 
przygotowanych materiałów wirtualnych i ekspozycji z obchodów 70-lecia 
w celu opracowania multimedialnej historii RNPA. 

• Przekonanie władz polskich, aby pomyślały o utworzeniu w Melbourne Instytutu 
Polskiego lub Instytutu im. A. Mickiewicza. Melbourne ma najliczniejszą 
Polonię, jest bardzo ważnym ośrodkiem biznesowym i kulturalnym, a nie ma 
tam liczącego się przedstawicielstwa Polski, ani dyplomatycznego, ani 
gospodarczego, ani kulturalnego.  

• Zachęcanie młodych osób z maturą uzyskaną w Australii do studiowania 
w Polsce.  

 

Na zakończenie, chciałabym w imieniu prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
podziękować panu ambasadorowi Michałowi Kołodziejskiemu oraz pani Konsul 
Generalnej RP dr Monice Kończyk wraz z zespołami Ambasady i Konsulatu za 
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życzliwe kontakty, wzajemną współpracę na wielu polach i projektach oraz aktywne 
wspieranie naszej działalności.  

Dziękuję wszystkim organizacjom członkowskim Rady, ich prezesom i członkom za 
współpracę w ostatnim roku, jak również przewodniczącym i członkom Komisji 
Rewizyjnej, Arbitrażowej i Statutowej oraz członkom Kapituły Medalu RNPA. Dziękuję 
Bogumile Filip, fotografowi RNPA, Andrzejowi Strzemieńczyk-Gołkowskiemu, 
administratorowi witryny RNPA oraz Basi Andrusiewicz za regularne uaktualnianie 
Facebooka RNPA.  

Pragnę podziękować całemu prezydium Rady: wiceprezesowi Marianowi Radnemu, 
oraz członkom prezydium Rady - Markowi Bartczakowi, Elżbiecie Cesarskiej, 
Robertowi Czernkowskiemu, Edwardowi Dudzińskiemu, Adamowi Grabkowi, 
Henrykowi Kurylewskiemu, Grzegorzowi Machnackiemu, Joannie Merwart, Ani 
Niedźwiadek oraz Icie Szymańskiej - za ich pracę, aktywność i godne reprezentowanie 
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Dziękuję ks. Tadeuszowi Przybylakowi, 
koordynatorowi Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii za aktywne 
uczestniczenie w pracach prezydium. Pracujemy jako jeden zespół, decyzje 
podejmujemy wspólnie i wzajemnie się wspieramy.  

Dziękuję wszystkim polskim księżom (Chrystusowcom, Jezuitom i Franciszkanom), 
którzy od kilkudziesięciu lat służą posługą duszpasterską w Australii. Dziękuję też 
mediom polonijnym. 

Dziękuję za uwagę. 

Małgorzata Kwiatkowska 

Prezes RNPA 

18 czerwca 2022 r. 


