
Stanisław LATEK

Działalność Polskiego Instytutu Naukowego
w Kanadzie (PINK)

w roku akademickim 2012–2013

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku akademickim 
2012/2013 działalność Polskiego Instytut Naukowego w Kanadzie stała 
w znacznej mierze pod znakiem głównych manifestacji kulturalnych, mają-
cych w tym czasie miejsce w Polsce. Rok 2012 ogłoszony został w Polsce 
rokiem Karola Szymanowskiego, a rok 2013 rokiem Witolda Lutosławskie-
go. Instytut aktywnie włączył się w promocję muzyki obu wielkich kompo-
zytorów. Obchody Roku Lutosławskiego przeciągną się na drugą połowę 
2013, a więc będą kontynuowane już w nowym roku akademickim. Poza 
bogatym programem muzycznym Instytut zorganizował w omawianym 
okresie również wiele konferencji i wykładów naukowych, jak również ma-
nifestacji artystycznych.  

Ważniejsze konferencje, odczyty, koncerty i wystawy

19.07.2012 –  Spotkanie z o. Łucjanem Królikowskim, franciszkaninem, 
kapłanem, sybirakiem, pisarzem, autorem popularnych ksią- 
żek: Skradzione dzieciństwo – o polskich sierotach uratowa- 
nych z Syberii, czy Pamiętnik sybiraka i tułacza. Spotkanie 
połączone było z promocją najnowszej książki o. Królikow- 
skiego Miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygody Ducha. 

28.10.2012 –  Recital Janusza Olejniczaka, fortepian, i Pauliny Sokołow-
skiej, skrzypce, w sali Pollack Hall Uniwersytu McGill. 
Recital zorganizowany był w ramach obchodów między-
narodowego roku Karola Szymanowskiego i Claude’a De- 
bussy wspólnie z Konsulatem Polskim i Francuskim.  
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30.10.2012 –  James Webb Space Telescope (JWST), obecnie największy 
na świecie projekt kosmiczny – odczyt doktora Michała Ma- 
szkiewicza, pracownika naukowego Canadian Space Agency 
w Saint-Hubert. Odczyt odbył się na Saint Paul University 
(Oddział Ottawski).

31.10.2012 –  Spotkanie autorskie połączone z promocją książki Ewy 
Stachniak pt. Katarzyna Wielka. Gra o władzę (Winter 
Palace). 

26.11.2012 –  Sympozjum naukowe Ink and Blood – Works of Arthur Szyk 
in collections of McGill University Library – Exhibition and 
Conference, wspólnie z Uniwersytetem McGill. Sympozjum 
połączone było z wystawą prac polsko-amerykańskiego arty- 
sty. Wzięli w nim udział: Prof. Aleksander Skotnicki (Uni-
wersytet Jagielloński, PAU), Prof. Norman Ravvin (Con- 
cordia University), Dr. Richard Virr (McGill University), 
Irvin Ungar (The Arthur Szyk Society, California), Stefan 
Władysiuk (Polski Instytut naukowy w Kanadzie). 

27.11.2012 –  Why Celebrate 3 May, 1791? ‘Europe’s First Constitution’ – 
wykład doktora Richarda Butterwick-Pawlikowskiego z Uni-
versity College w Londynie. Wykład odbył się w ramach The 
Polish Institute of Arts and Sciences Third Biennial Lecture 
2012 na Saint Paul University (Oddział Ottawski).

 5.02.2013 –  Profesor Oskar Halecki – Szermierz wolności – odczyt dok-
tora Macieja Jabłońskiego w Domu Polskim Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów (Oddział Ottawski).  

27.02.2013 –  Danses et préludes – recital fortepianowy Katarzyny Musiał 
w ramach obchodów Roku Lutosławskiego, wspólnie z Towa-
rzystwem Historyczno-Literackim. Recital odbył się w Bib- 
liotece Polskiej w Paryżu.  

30.04.2013–4.05.2013 – Under the Emperor’s colors. Polish – French brat- 
       herhood in arms. Jan Chełmiński (1851–1925) paintings, 

wystawa obrazów Jana Chełmińskiego z kolekcji Andy Cheł-
mińskiego wspólnie z Konsulatem Polskim i Francuskim. 

 3.06.2013 –  Koncert kwartetu smyczkowego Auriolus w składzie: Mana 
Shiraishi – skrzypce, Katarzyna Fraj – skrzypce, Margaret Ca-
rey – altówka, Nicolas Cousineau – wiolonczela. W progra-
mie kwartety smyczkowe Witolda Lutosławskiego Claude’a 
Debussy. Koncert zorganizowany został w ramach obcho- 
dów Roku Lutosławskiego.
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Działalność wydawnicza 

W pierwszej połowie roku 2013 ukazały się nakładem Polskiego Insty-
tutu Naukowego w Kanadzie, opracowane przez Kajetana Bienieckiego, pa-
miętniki majora Jana Jaźwińskiego Dramat dowódcy. Jan Jaźwiński, oficer 
2. Oddziału Sztabu Głównego Naczelnego Wodza w wojnie obronnej 1939,  
był od stycznia do września 1944  dowódcą Głównej Bazy Przerzutowej we 
Włoszech i dowodził operacją zrzutów lotniczych do Polski. Pamiętniki za-
wierają wiele nieznanych faktów historycznych i zyskały bardzo pozytywne 
recenzje w Polsce. Pierwszy ich nakład rozszedł się bardzo szybko. Jeszcze 
w tym roku ukaże się drugie wydanie pamiętników.

Do druku została złożona angielska wersja książki Aleksandry Ziółkow-
skiej Boehm, poświęconej senatorowi Stanisławowi (Stanley) Haidaszowi. 
Wersja angielska ukaże się z przedmową Justina Trudeau, członka parla-
mentu federalnego, szefa kanadyjskiej Partii Liberalnej.  

Oprawa graficzna

Autorem oprawy graficznej wszystkich ważniejszych konferencji i kon-
certów Instytutu jest Alfred Hałasa, absolwent krakowskiej ASP, wybitny 
przedstawiciel polskiej szkoły plakatu, wieloletni profesor Université du 
Québec w Montrealu. Prace prof. Hałasy, a wśród nich te zrealizowane dla 
Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, pokazywane były w ostatnich 
dwóch latach m.in. w Kanadzie, USA, Meksyku, Polsce, Rosji, Japonii, Chi-
nach i na Tajwanie. Plakat, zaprojektowany z okazji  zorganizowanego przez 
Instytut sympozjum naukowego, poświęconego Czesławowi Miłoszowi, 
wyróżniony został nagrodą jury na ostatnim międzynarodowym konkursie 
grafiki na Tajwanie. Prof. Hałasa jest również autorem projektów okładek 
wydawanych przez Instytut książek.

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz

Liczące ponad 40  000 tomów zbiory Biblioteki Polskiej im. Wandy 
Stachiewicz, które czynią ją od lat największą biblioteką polską na całej 
Półkuli Zachodniej, mogą być stale uzupełniane dzięki ofiarności miejsco-
wej Polonii. Książki o charakterze akademickim są kupowane również ze 
środków uniwersyteckiego funduszu Kraków / Stenthal Hansa i Eugenii 
Jutting. Statystyki biblioteczne utrzymują się na poziomie zbliżonym do 
lat poprzednich: wypożyczono ponad 18  000 książek. Wiele pozycji kon-
sultowanych jest na miejscu, w czytelni Biblioteki. Ze zbiorów Biblioteki 
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korzysta, oprócz montrealskiej Polonii, miejscowa społeczność akademicka, 
głównie studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu McGill. Trwa proces 
włączania zbiorów Biblioteki do centralnego katalogu bibliotek Uniwersy-
tetu McGill.

We wrześniu 2012 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, odbyły się obrady XXXIV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, 
Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie. Bibliotekę reprezentował 
bibliotekarz Stefan Władysiuk, który przedstawił referat o roli i działalności 
Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie w okresie przed odzyskaniem 
niepodległości. 

Strona internetowa

Strona internetowa Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie www.
biblioteka.info zarejstrowała od początku jej powstania w roku 1999 ponad 
95  000 wejść. W związku z Rokiem Lutosławskiego otwarto stronę http:// 
lutoslawski100.conference.mcgill.ca/, na którą można wejść również ze 
strony Instytutu.

Współpraca

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie jest od lat stacją zagraniczną Pol-
skiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Krakowska Akademia jest więc 
naturalnym partnerem ważniejszych przedsięwzięć Instytutu. Tegoroczne 
obchody Roku Lutosławskiego w Montrealu (sympozjum naukowe i kon-
certy) organizowane są przy współpracy Akademii. Tradycyjnie już, i to od 
swojego założenia w roku 1943, Instytut korzysta ze wsparcia i współpracy 
montrealskiego Uniwersytetu McGill. Od lat pozytywnie rozwija się współ-
praca Instytutu z Konsulatem Polskim w Montrealu, a ostatnio również 
z Konsulatem Francji. Podkreślić należy również wspólpracę z Polskim To-
warzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu. 

Odszedł prof. Józef Lityński

20 sierpnia 2013 roku zmarł w Montrealu prof. Józef Lityński, wybitny 
uczony, działacz niepodległościowy, ostatni delegat Rządu RP na uchodź-
stwie na Kanadę, były wieloletni prezes Polskiego Instytutu Naukowego 
w Kanadzie (1985–2009). Józef Lityński urodził się w Warszawie 18 listo-
pada 1928 roku jako syn Stanisława, oficera WP, przyszłego szefa sztabu 
Armii Poznań w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji należał do AK. 
Wziął udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie studiował fizykę i geo- 
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fizykę, doktorat z meteorologii obronił na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jako ekspert Światowej Organizacji Meteorologicznej (OMM) pracował 
w Kongu, na Madagaskarze i w Gabonie. W latach 1969–1993 był profeso-
rem na Uniwersytecie w Trois-Rivières w Kanadzie. Z ramienia Uniwersy- 
tetu przeprowadzał w latach 1985–1986 badania klimatu wysp południowego 
Pacyfiku (Polinezja, Nowa Kaledonia). Jest autorem wielu publikacji nau- 
kowych z dziedziny klimatologii i meteorologii. 

Z zamiłowania historyk, był prof. Lityński również uznanym znawcą 
historii drugiej wojny światowej, a zwłaszcza przebiegu kampanii wrześnio-
wej. Publikował na ten temat artykuły w prasie fachowej, m.in. w ,,Bello-
nie’’. W maju tego roku ukazały się w Polsce wspomnienia prof. Lityńskiego, 
zatytułowane Wielka wygrana – dwanaście cudów w woim życiu. 

 
   


