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Rok 2010 został ogłoszony w Polsce rokiem Fryderyka Chopina, a rok 2011 rokiem 

Czesława Miłosza. Polski Instytut Naukowy w Kanadzie dostosował program swojej 

działalności kulturalnej i akademickiej do tych dwóch rocznicowych manifestacji dzięki 

czemu mogły one odbić się echem także w Kanadzie. I tak w ramach obchodów 

międzynarodowego roku chopinowskiego Instytut zorganizował koncert wybitnego 

polskiego pianisty Janusza Olejniczaka. Koncert odbył się 17 października w La 

Chapelle historique du bon pasteur w Montrealu. Współorganizatorem konceru była 

Fundacja Kultury z Warszawy a sponorami Ambasada RP w Ottawie i Konsulat 

Generalny w Montrealu. Z okazji obchodów Roku Miłosza 2011 odbędzie się 24 

września (a więc już w nastepnym roku akademickim) na Wydziale Slawistyki 

Uniwersytetu Torontońskiego międzynarodowe sympozjum naukowe Czesław Miłosz – 

Multiple Worlds, Game of Form. Współorganizatorem sympozjum jest tradycyjnie już 

Polska Akademia Umiejętności i po raz pierwszy Uniwersity of Toronto.   

Ważniejsze konferencje i odczyty 

20.01.2011, prof. Józef Lityński, Polska na rozdrożu. 

28.01.2011, prof. Timothy Snyder: Bloodlands – Europe between Hitler and Stalin. Prof. 

Snyder z Yale University uważany jest za jednego z najwybitniejszych obecnie 

znawców historii Europy środkowej. Wykład odbył się na Uniwesytecie McGill i był 

organizowany wspólnie z Wydziałem Histori a take Stowarzyszeniem Studentów 

Polskich tego Uniwersytetu.   

17.02.2011, prof Bohdan Czarnocki: Trudności w przechodzeniu z systemu 

komunistycznego do systemu wolnej konkurencji. 

9.03.2011, w ramach Lisez l’Europe projekcja filmu o Ryszardzie Kapuścińskim i 

czytanie fragmentów jego książki Mes voyage avec Hérodote. Lisez l’Europe jest 

cyklem spotkań z literaturą zainicjowanym przez konsulaty państw należących do Unii 

Europejskiej. 

17.03.2011, Kajetan Bieniecki: Pamiętniki oficera sztabu Wojska Polskiego ppłk Jana 

Jaźwińskiego. 



25.03.2011, prof. Jan Żaryn: Mechanizmy penetracji Polonii przez służby specjalne 

PRL. 

30.05.2011, spotkanie w siedzibie Instytutu z Jackiem Szostakiem,  profesorem 

Uniwersytetu w Harvard, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w roku 

2009.  

 

Działalność wydawnicza 

W maju złożone zostały do druku wydawane wspólnie z PAU materiały  z sympozjum From 

totalitarianism to democracy: twisted and unfinished road / Du totalitarism à la démocratie: 

un parcours tortueux et inachevé.  Książka pod tym samym tytułem ukaże się przed koocem 

bieżącego roku. Przed koocem roku powinny też ukazad się w formie książkowej materiały z 

sympozjum Czesław Miłosz – Multiple Worlds, Game of Form. Również i w tym wypadku 

współwydawcą książki jest Polska Akademia Umiejętności. 

Rozpoczęte zostały prace nad wydaniem pisanych na emigracji pamiętników oficera 

sztabu głównego Wojska Polskiego ppłk. Jana Jaźwińskiego, których maszynopis został 

złożony w Instytucie. 

 

  

Współpraca z Polską Akademią Umiejętności 

Przy współpracy krakowskiej Akademii organizowana jest większość ważniejszych 

wykładów i konferencji naukowych Instytutu. Dotyczy to również, o czym była mowa 

wyżej, tegorocznego sympozjum Czesław Miłosz – Multiple Worlds, Game of Form, na   

którym Akademię reprezentować będzie prof. Ryszard Nycz. Również omówione wyżej 

pozycje wydawnicze powstają przy współpracy Akademii. 

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz 

Liczące ponad 40 000 tomów zbiory Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz, które czynią ją od 

lat największą biblioteką polską w Ameryce, są stale uzupełniane m.in. ze środków 

uniwersyteckiego funduszu Kraków / Stenthal Hansa i Eugenii Jutting. Trwa proces włączania 

zbiorów Biblioteki do centralnego katalogu bibliotek Uniwersytetu McGill. 

  

 



Strona internetowa 

Stronę internetową Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie www.biblioteka.info 

odwiedziało od początku jej powstania w roku 1999 ponad 85000 osób. Na potrzeby 

sympozjum Czesław Miłosz – Multiple Worlds, Game of Form otworzono stronę 

www.milosz2011.polishinstitute.org,  na którą można wejśd również ze strony Instytutu. 

 

Odszedł prof. Andrzej Wolski ps. Jur 

28 kwietnia 2011 r. zmarł w Montrealu w wieku 86 lat wieloletni członek Polskiego Instytutu 

Naukowego w Kanadzie prof. Andrzej Wolski. Andrzej Wolski ps. Jur był żołnierzem Szarych 

Szeregów, uczestnikiem słynnych akcji pod Arsenałem i Celestynowem. W Powstaniu 

Warszawskim walczył w batalionie „Zośka”. Aresztowany w 1949 roku, spędził 5 lat w więzieniu. 

Po wyjściu na wolnośd skooczył studia na Wydziale Łączności (dziś Elektroniki) Politechniki 

Warszawskiej, tam też uzyskał stopieo doktora. W Kanadzie wykładał na Uniwersytecie w 

Moncton i Université du Québec à Montréal, gdzie przez kilka lat piastował również funkcję 

dziekana Wydziału Elektrycznego. . Andrzej Wolski jest autorem wydanych w kraju wspomnieo: 

„Akcja Celestynów”, „Drzwi bez klamki” i „Powolne konanie”.  
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