
Sprawozdanie z działalności
Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie

w roku akademickim 2016/2017

Zapowiedziana w  zeszłorocznym  sprawozdaniu  przeprowadzka Pol- 
skiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK) do nowej siedziby odby-
wała się etapami przez całe lato 2016 r. 9 grudnia miało miejsce oficjalne 
otwarcie nowej siedziby Polskiego Instytutu przy ulicy Drolet w Montrealu. 
Należąca do PINK-u Biblioteka Polska zachowała  status biblioteki afilio-
wanej  z biblioteką Uniwersytetu McGill, mimo że  jej  siedziba nie mieści 
się  już na  terenie kampusu uniwersyteckiego. Zarówno władze Uniwersy-
tetu, jak i zarząd Instytutu uznali, że należy kontynuować bliską współpra-
cę obu bibliotek. Tym bardziej, że Wydział Historii Uniwersytetu poświęca 
coraz więcej uwagi tematyce krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
Polski.

Najważniejszym  wydarzeniem  naukowym,  zorganizowanym  przez 
PINK w minionym roku akademickim, było międzynarodowe sympozjum 
poświęcone  twórczości  Witolda  Gombrowicza  Gombrowicz Bewildered/
Gombrowicz désemparé (www.gombrowiczdesempare.com).  Sympozjum, 
które odbyło się 31 października 2016  na Université du Québec à Montréal, 
zgromadziło literaturoznawców z Kanady, Polski, Francji, Stanów Zjedno-
czonych i Niemiec. Otworzył je prof. Jerzy Jarzębski z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego  referatem Meurtre d’un écureuil. Gombrowicz désemparé dans 
Les envoûtés. Pozostali uczestnicy:

–  Dr Tul’si Bhambry 
–  Agnès Domanski
–  Prof. Dominique Garand
–  Dr Gabriele Rita Hausch
–  Prof. Michał Okłot
–  Prof. Małgorzata Smorąg-Goldberg
–  Dr Jan Sowa
–  Prof. Marek Tomaszewski
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–  Prof. Tamara Trojanowska
– Izabela Zdun

Każdy kolejny  referat poprzedzony był wybranym  fragmentem prozy 
Gombrowicza w interpretacji znanej polsko-kanadyjskiej aktorki Liliany 
Komorowskiej.  Sympozjum  zostało  zorganizowane  wspólnie  z  Polską 
Akademią Umiejętności przy  finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wygłoszone  referaty  zostaną  opublikowane 
w formie książkowej wspólnie przez Instytut i Akademię. 

Lista pozostałych ważniejszych konferencji naukowych i odczytów:

–   Dr  Jan  Sowa: Will European Union Survive? Revisiting the East-West 
divide, Uniwersytet McGill, 1.11.2016

–   Dr Jan Sowa: Solidarity or the Climax of Polish High Modernism (1956– 
1981), Université de Montréal, 31.10.2016

–   Prof. Przemysław Sapieha (Université de Montréal): The aging eye, PINK, 
24.02.2017

–   Prof.  Tadeusz Kaczorowski  (Université  de Montréal):  Czy powinniśmy 
zmienić tradycyjną metodę pomiarów ciśnienia tętniczego?, PINK, 
21.04.2017

–   Dr Mieczysław Marcinkiewicz:  Starzenie się mózgu i jak zachować jego 
sprawność do  późnego wieku, PINK, 21.05.2017

PINK  jest  coraz  częściej  zapraszany  do  współpracy  nie  tylko  przez 
kanadyjskie  uniwersytety,  ale  również  tutejsze  instytucje  kulturalne. 
Przykładem  może  być  współpraca  Instytutu  z  montrealskim  Festiwalem 
Nowego Kina  przy  organizacji  pokazu  filmów Krzysztofa Kieślowskiego 
w ramach 45. edycji Festiwalu (5–16.10.2016). Na pokazie zaprezentowa-
no filmy z wczesnego okresu twórczości reżysera, mniej znane tutejszej pub- 
liczności.

Nowa siedziba PINK-u znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie znane-
go z doskonałej akustyki kościoła św. Jana Chrzciciela. Instytut zorganizo-
wał tam dwa kolejne koncerty:

–   12.11.2016  –  koncert z okazji Święta Niepodległości. W programie zna- 
lazły się utwory na dwa fortepiany Witolda Lutosławskiego, Karola Szy-
manowskiego, Aleksandra Tansmana i Romualda Twardowskiego w wy-
konaniu Justyny Gabzdyl i Natalii Mirzoewej. Współorganizatorem kon-
certu była Ambasada RP w Ottawie,  

–   13.05.2017  –   koncert sonat Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahm-
sa i Fryderyka Chopina w wykonaniu Justyny Gabzdyl (fortepian), Ewy 
Sas (skrzypce), Katarzyny Fraj (skrzypce) i Olgi Mizyuk (wiolonczela).   
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Drugi semestr roku akademickiego 2016/2017 to również okres przygo-
towań do kolejnego sympozjum, poświęconego tym razem życiu i działalno-
ści ambasadora Tadeusza Romera (1894–1978). Tadeusz Romer, dyplomata 
II  Rzeczypospolitej,  minister  spraw  zagranicznych  w  rządzie  Stanisława 
Mikołajczyka, a po wojnie profesor Uniwersytetu McGill, był wieloletnim 
prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie.

Na zakończenie warto wspomnieć, że w siedzibie  Instytutu odbywają 
się  liczne  imprezy  coraz prężniej  działającego Stowarzyszenia Studentów 
Polskich  na Uniwersytecie McGill.  Zrzeszeni w  Stowarzyszeniu  studenci 
i  absolwenci  Uniwersytetu  biorą  czynny  udział  w  pracach  PINK-u.  Ich 
zaangażowanie pozwala mieć nadzieję, że przejmą oni w przyszłości odpo-
wiedzialność za działalność Instytutu.
                                                    Opracował

Stanisław Latek
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