Biblioteka im. I Domeyki
Sprawozdanie merytoryczne - Rok 2013

CYKL SPOTKAŃ „POROZMAWIAJMY O KULTURZE”

Od 2009 r., we współpracy z Ambasadą RP w Buenos Aires, w każdy trzeci piątek
miesiąca Biblioteka Domeyki organizuje spotkania w języku polskim o tematyce
związanej z polską historią i kulturą.
Po każdym zebraniu obecni mogą zabierać ze sobą przygotowane ulotki zawierające
streszczenie poruszonych tematów.
W 2013 roku zorganizowano 9 spotkań o następującej tematyce.
 Kwiecień: premiera dokumentalnego filmu “ZABIJCIE WITOLDA” w 50
rocznicę wyjazdu Witolda Gombrowicza z Argentyny.
 Maj: odczyt w ramach obchodów stulecia urodzin WITOLDA
LUTOSŁAWSKIEGO
 Czerwiec: SEBASTIAN KAWA – Mistrz polskiego szybownictwa, filmy,
fotografie relacje i anegdotki z ostatnich międzynarodowych zawodów, które
odbyły się w Argentynie na początku 2013 r.
 Lipiec: KONCERT i SPOTKANIE z młodą polską gitarzystką WIKTORIĄ
SZUBELAK w ramach Jej tournè po Ameryce Południowej. W programie
dzieła Witolda Lutosławskiego
 Sierpień: STO LAT POLSKIEGO TANGA - prezentacja audiowizualna na
temat historii polskiego tanga i wpływu tanga argentyńskiego na tango polskie
od początku XX w. do dnia dzisiejszego.
 Wrzesień: WISŁAWA SZYMBORSKA - Co wiemy o ostatniej polskiej
laureatce nagrody Nobla.
 Październik: O LOSACH FLORIANA CZARNYSZAWICZA - spotkanie na
temat wystawy przygotowanej przez BD we współpracy z SWP
wyeksponowanej we wrześniu i październiku w Warszawie.
 Listopad: SPOTKANIE Z ABLEM MURCIĄ, tłumaczem na język hiszpański
wierszy Wisławy Szymborskiej. Projekcja filmu o polskiej noblistce „Chwilami
życie bywa znośne” w reżyserii Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.
 Grudzień: we współpracy z p. Jadwigą Kowalską z Instytutu im. gen.
Sikorskiego w Londynie, Biblioteka zorganizowała wykład pod tytułem
„GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI, ŻOŁNIERZ
RZECZYPOSPOLITEJ” w 70 rocznicę Jego śmierci.

Wystawy wewnętrzne
W 2013 r. Biblioteka Domeyki przygotowała kilka małych wystaw nawiązujących do
imprez, które miały miejsce w naszym lokalu lub zostały zorganizowane przez naszą
instytucję.
Zdobycie materiałów niezbędnych do realizacji tych wystaw, jak kopie fotografii,
wydruki, papiery kolorowe itp. zostało dofinansowane z funduszy otrzymanych od
SWP.
NOC MUZEÓW

Drugi rok z rzędu siedziba Związku Polaków w Argentynie była na liście instytucji
uczestniczących w Nocy Muzeów zorganizowanej 9 listopada przez władze miasta
Buenos Aires. Tego wieczoru Biblioteka zorganizowała dla zwiedzających wizytę po
Domu Polskim podczas której Argentyńczycy mieli okazję zapoznać się z historią
Związku Polaków w Argentynie. W lokalu bibliotecznym wyeksponowaliśmy część
zbiorów dotyczących Witolda Gombrowicza.
PRACE DOTYCZĄCE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

Dział Gombrowicza
W 2013 r. zarówno jak w poprzednim, działalność Biblioteki skupiła się nad
pozyskaniem jak największej ilości publikacji i materiałów archiwalnych związanych
z życiem i twórczością Witolda Gombrowicza w Argentynie. Zakupiono w
antykwariatach wiele książek i czasopism, niektórych prawie nieznanych. Zdobyte
publikacje ogromnie wzbogaciły zbiory biblioteczne i są konsultowane przez osoby,
które w poszukiwaniu informacji na ten temat zwracają się do Polskiej Biblioteki w
Buenos Aires. W celu ułatwienia im pracy został stworzony specjalny dział
poświęcony pisarzowi.
Ważnym wydarzeniem tego roku była ekspozycja pod tytułem „Witold Gombrowicz,
momentos singulares” zorganizowana przez Bibliotekę Domeyki we współpracy z
Ambasadą RP i Argentyńską Bibliotekę Narodową, do której wykorzystano większą
część zebranych materiałów.
Prace w archiwum fotografii i dokumentów
W ciągu całego roku kontynuowały prace związane z porządkowaniem zbiorów
archiwalnych koncentrując się specjalnie nad fotografiami.
W ramach pomocy zaofiarowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych,
przyjęliśmy panią Annę Zbroszczyk, archiwistkę z Koszalina, która przez miesiąc
pracowała w naszym archiwum poświęcając na to wiele godzin dziennie i dzieląc się z
nami swoim doświadczeniem i zamiłowaniem do pracy.

Bardzo korzystny również okazał się dwutygodniowy pobyt zespołu 4 osób z Fundacji
Ośrodek KARTA, w ramach umowy o współpracę zawartej pomiędzy wymienioną
instytucją i Biblioteką Domeyki. Efektem dotychczasowej pracy obu instytucji jest
kolekcja 2500 skanowanych i opisanych archiwaliów oraz 30 nagrań z relacji
przedstawicieli najstarszego pokolenia polskich emigrantów w Argentynie. Wszystkie
wymienione materiały dostępne są w siedzibach obu instytucji, a część z nich została
już umieszczona na stronie http://biblioteka.domeyki.archiwa.org .
WYSTAWA W POLSCE

Na podstawie zrealizowanych badań i zebranych w ciągu ostatnich dwóch lat
materiałów dotyczących życia i twórczości emigracyjnego pisarza Floriana
Czarnyszewicza, Biblioteka przygotowała wystawę planszową pod tytułem FLORIAN
CZARNYSZEWICZ, ŻOŁNIERZ, ROBOTNIK, PISARZ I PATRIOTA POLSKI.
Wystawa została wyeksponowana we wrześniu i październiku 2013 r. w Warszawie
przed Domem Polonii na Krakowskim Przedmieściu. W realizacji wzięły udział 3
osoby działające w Bibliotece Domeyki: Henryk Mittelstaedt, Marta Bryszewska i
Helena Świdzińska, które uzyskały i opracowały materiały źródłowe, przygotowały
scenariusz i teksty i wykonały projekt graficzny 28 plansz. W celu uzyskania
ikonografii związanej z okresem dzieciństwa i młodości F. Czarnyszewicza, zostały
nawiązane kontakty z instytucjami działającymi w Polsce, między nimi z Muzeum
Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego, NAC-em, Ośrodkiem Karta, Muzeum
Etnograficznym w Warszawie i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, oraz z
Instytutem Sikorskiego w Londynie.
SWP dofinansowało podróż do Polski p. Marty Bryszewskiej, prezesa Biblioteki i
jednej z autorek wystawy. W czasie pobytu w Warszawie p. Bryszewska odbyła kilka
spotkań związanych z dalszą działalnością Biblioteki wśród nich z p. Dyrektor Ewą
Potrzebnicką w Bibliotece Narodowej, z p. Katarzyną Kiliszek w Naczelnej Dyrekcji
Archiwów, z polskim historykiem sztuki profesorem Wiktorem Sienkiewiczem, z p.
Patricią Salas, przedstawicielką Argentyńskiej placówki dyplomatycznej w
Warszawie.
Prezentacja w Jabłonnie
5 października, w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Gminna
Biblioteka im. ks. Twardowskiego zorganizowała imprezę pod tytułem „Spotkanie z
Argentyną”. Na tę okazję SWP udostępniło wystawę o Florianie Czarnyszewiczu,
którą mieszkańcy tej podwarszawskiej dzielnicy mogli oglądać przez kilka
następnych dni.
Na spotkaniu M. Bryszewska wyświetliła prezentację przegotowaną na podstawie
zdjęć archiwalnych i opowiedziała o losach polskich emigrantów w Argentynie.

Biblioteka im. I Domeyki
Sprawozdanie merytoryczne - Rok 2014
CYKL SPOTKAŃ „POROZMAWIAJMY O KULTURZE”

W bieżącym, już szóstym roku, kontynuujemy nasz cykl comiesięcznych spotkań.
Zgodnie z kalendarzem obchodów mających miejsce w Polsce, do dziś urządziliśmy
sześć spotkań:
 Kwiecień: ROK JANA KARSKIEGO. Uchwałą Sejmu RP rok 2014 został
ogłoszony “Rokiem Jana Karskiego”. Z tego powodu tematem pierwszego
spotkania był ten niezwykły Polak i Jego dokonania.
 Maj: odczyt w ramach obchodów 10 LECIA WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII
EUROPEJSKIEJ.
 Czerwiec: „NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI” Prezentacja na temat
lawinowych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, zapoczątkowanych 25 lat
temu w Polsce, dzięki wyborom parlamentarnym 4 czerwca 1989 roku.
 Lipiec: „NA TEMAT KUCHNI POLSKIEJ”. Prezentacja książki autorstwa Barbary
Kamińskiej p.t. “Kuchnia Polska, Cocina con Corazón” Jest to pierwsza polska
książka kucharska pisana w języku hiszpańskim wydana w Argentynie.
 Sierpień: POLKI W ARMII KRAJOWEJ, 1939-1945. Spotkanie związane z
historyczną 70 rocznicą Powstania Warszawskiego. Wymiana zdań z żyjącymi
jeszcze uczestniczkami i uczestnikami Powstania. Wyświetlenie fragmentów filmu.
PREZENTACJA KSIĄŻKI “AMAPOLAS ROJAS” MARII TERESY DITTLER.

Pod koniec kwietnia odbyła się na Międzynarodowych Targach Książki w Buenos
Aires, prezentacja książki “Amapolas Rojas” (Czerwone Maki) autorstwa Marii
Teresy Dittler, o powojennych emigrantach polskich do Argentyny. Biblioteka
Domeyki uczestniczyła zarówno w przygotowaniu materiałów do wydania książki jak
i przy zorganizowaniu spotkania autorskiego.
1 MIĘDZYNARODOWY KONGRES GOMBROWICZA W BUENOS AIRES

W dniach 7 - 9 de sierpnia, w Bibliotece Narodowej w Buenos Aires, miał miejsce
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Gombrowiczowski w którym brali udział goście
przybyli z Polski, Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych krajów. Na zakończenia
odbyła się wspólna kolacja zorganizowana w siedzibie Związku Polaków w
Argentynie, w której przygotowaniu braliśmy udział.
WYSTAWA GOMBROWICZA W MONTEVIDEO

Dnia 3 września, w ramach „Dni Polskich w Montevideo”, zorganizowanych we
współpracy z Ambasadą RP w Buenos Aires i Polskim Konsulatem Honorowym w
Montevideo, odbyła się w Urugwajskiej Bibliotece Narodowej inauguracja wystawy

“Witold Gombrowicz, momentos singulares” przegotowanej w 2013 r. przez
Bibliotekę Domeyki.
PRACE W NASZYM ARCHIWUM DOKUMENTÓW
WYSTAWA DOTYCZĄCA BITWY O MONTE CASSINO I POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

W ciągu ostatniego roku skoncentrowaliśmy naszą działalność nad digitalizacją
fotografii dotyczących losów polskich emigrantów powojennych w czasie drugiej
wojny światowej. Wymienione materiały stanowią podstawę do wystawy fotografii z
okazji 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino i Powstania Warszawskiego. Otwarcie
wystawy, która zostanie wyeksponowana na kracie okalającej Ogród Botaniczny w
Buenos Aires, jest przewidziane na 12 września.
PRACE PRZEWIDZIANE DO KOŃCA ROKU

1-Dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów, kontynuujemy prace nad
klasyfikacją i inwentaryzacją naszych zbiorów archiwalnych. Przyjęliśmy po raz drugi
panią Annę Zbroszczyk, archiwistkę z Koszalina, która podczas swojego
dwumiesięcznego pobytu zajmuje się naszymi zbiorami.
2- W listopadzie, po raz trzeci przyjmiemy w naszej Bibliotece zespół z Ośrodka
KARTA, wspólnie z którym budujemy nasze cyfrowe archiwum fotografii oraz nagrań
biograficznych związanych z historią Polaków w Argentynie.
W bieżącym roku pojedziemy razem do patagońskiego miasta Comodoro Rivadavia
odległego 1.500 km od Buenos Aires celem zdobycia materiałów archiwalnych od tam
zamieszkałych potomków Polaków.
Marta Bryszewska
Henryk Mittelstaedt

