BIBLIOTEKA POLSKA POSK W LONDYNIE W 2017 R.

Biblioteka Polska POSK w Londynie gromadzi, opracowuje, przechowuje,
udostępnia piśmiennicze oraz artystyczne przejawy działalności kulturalnej i naukowej
emigracji polskiej, a także - w wyborze - publikacje, wydawane w Polsce, którymi
zainteresowani są Czytelnicy i te, które wspomagają budowanie warsztatu badawczego.
Biblioteka Polska popularyzuje swoje zbiory prezentując je na wystawach; rozwija także
działalność edukacyjną organizując spotkania z wydawcami, pisarzami i badaczami.

Podczas sesji naukowej pt. Londyńska reduta, organizowanej przez Bibliotekę Polską, Barbara Hamilton przekazuje w
darze z okazji jubileuszu portret Stanisława Balińskiego. Od lewej: Barbara Hamilton, Wojciech Tobiasiewicz, Dobrosława
Platt. Sala teatralna POSK, 11.06.2017.

Biblioteka obchodziła w minionym roku 75 rocznicę działalności; wszystkie spotkania,
które organizowaliśmy były opatrzone tą informacją. Jubileusz dla niektórych spośród
naszych przyjaciół był okazją do przekazywania darów zarówno rzeczowych, jak i
finansowych. Biblioteka wzbogaciła się o znakomity portret Stanisława Balińskiego, którego
archiwum znajduje się w jej zbiorach, wykonany przez Barbarę Hamilton w 1983 roku, a więc
na rok przed śmiercią poety.

Obraz i rysunki Henryka Gotliba na odnowionej ścianie korytarza BP.

Znakomity zbiór dzieł, znanych emigracyjnych malarzy (Stanisława Frenkla, Mariana
Bohusza-Szyszki, Józefa Hermana, Zdzisława Ruszkowskiego), był przekazany przez
angielskiego kolekcjonera, Matthew Batesona. Od spadkobierców Henryka Gotliba, którego
prac nie ma w Kolekcji Malarstwa Współczesnego POSKu, otrzymaliśmy jeden obraz i cztery
rysunki.

Alexis-Hubert Jaillot: ESTATS/ DE LA COURONNE DE/ POLOGNE ….[Amsterdam] 1694.

Krzysztof Głuchowski z Brazylii podarował bardzo cenną mapę Rzeczypospolitej, wydaną
w Amsterdamie w 1694 r.
Dary pienieżne przekazali Anna Maria Anders, Zbigniew Mieczkowski, Waleria Sawicka,
Eugenia Maresch, Emilia Braun oraz Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i
Polonia Aid Fundation Trust.
Wejście do Biblioteki uzyskało nowy wyraz dzięki pomalowaniu ścian korytarza.
Zawiesiliśmy na nich podarowane dzieła artystyczne oraz wystawę poświęconą Conradowi,
przygotowaną w 2012 roku. Nauczyciele z sąsiadującej z POSKiem Latymer School skorzystali
z tak udostępnionej wystawy przeprowadzając w Bibliotece lekcje poświęcone pisarzowi.
Niemal całe pierwsze półrocze prac zdominowane było przez poszukiwanie
odpowiedniego dla BP systemu katalogowania elektronicznego. Wybraliśmy darmowy
system, popularny w Polsce - MAK. Niestety, po czterech miesiącach prób, warsztatów i
szkoleń, byliśmy zmuszeni z niego zrezygnować ze względu na wiele różnych problemów.
Porozumiałam się więc w tej sprawie z dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie, dr
Tomaszem Makowskim, który obiecał mi, że BN może zapewnić nam również darmowy
system katalogowania. System ten obowiązuje we wszystkich bibliotekach szkół wyższych w
Polsce, a szczegóły jego wdrożenia omawiać będziemy w przyszłym roku.

Wyrazy podziękowania za współpracę składam: Joannie Młudzińskiej, przewodniczącej
POSKu i Andrzejowi Zakrzewskiemu, sekretarzowi oraz Robertowiu Wiśniowskiemu,
skarbnikowi, a także Bartłomiejowi Nowakowi, Adamowi Ziętalowiczowi za prace przy
organizacji spotkań. Dziękuję także stałym współpracownikom: Pawłowi Filusiowi,
projektantowi plakatów informujących o spotkaniach.
Dziękuję pracownikom i wolontariuszom Biblioteki za zaangażowanie w bieżące prace
Biblioteki, a także w specjalne wydarzenia.
1. STAN ZBIORÓW na dzień 31.12.2017

Archiwum Osobowe Emigracji im. B. O. Jeżewskiego

43,874 kartotek
635 kopertotek
Atlasy i mapy
1,500 egzemplarzy
Czasopisma
5,792 tytuły
Dokumenty Życia Społecznego
21,717 egz., 108 pudeł
Druki zwarte (książki, broszury, materiały powielane)
183,531 egz.
Ekslibrisy
17,361 egz.
Fotografie
66,562 egz.
Nuty
2,173 egz.
Obwoluty
1,849 egz.
Płyty gramofonowe
263 egz.
Rękopisy i materiały archiwalne
1,980 jednostek
Wydawnictwa II obiegu (książki, broszury, tytuły czasopism) 4,941 jednostek
W sumie stan zbiorów na koniec 2017 r. zwiększył się o 25,430 jednostek. Ta duża
liczba wynika z wprowadzenia do statystyki realnej ilości dokumentów życia
społecznego, których zasób podawany był do tej pory w ilości pudeł (102), a nie w ilości
egzemplarzy. Stan zbiorów - nadal podawany w przybliżeniu - wynosi 352,178
jednostek. Poza w/w zbiorami Biblioteka posiada także obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby
oraz taśmy VHS, taśmy magnetofonowe, płyty CD, płyty DVD, medale pamiątkowe,
znaczki okolicznościowe, odznaczenia i inne memorabilia.

Rok Conrada rozpoczęliśmy prezentacją spektaklu Spiskowcy w reżyserii Zygmunta Hübnera na podstawie
powieści W oczach Zachodu. Wstęp wygłosiła Kalina Zalewska. Sala Malinowa, 23 lutego.

2. GROMADZENIE ZBIORÓW:

a) Dary: przekazywane przez osoby prywatne, instytucje, organizacje i stowarzyszenia
z różnych krajów na świecie oraz w ramach wymiany z bibliotekami z Polski i z
bibliotekami na świecie. Wśród darów są: druki zwarte 5,302 egz. (emigracyjne –
2,055 egz., krajowe – 3,107 egz., obce - 140 egz. ); czasopisma 1,420 egz.
(emigracyjne – 1,304 egz., krajowe – 105 egz., obce – 11 egz.); dokumenty życia
społecznego – 2,063 jedn., druki II obiegu – 318; czasopisma II obiegu – 31; plakaty
– 228 sztuk; DVD – 80 jedn., CD – 15 jedn., VHS – 8, płyty gramofonowe – 144,
mapy – 14, zdjęcia w albumie z czasów wojny – 75 zdjęć.
W sumie przekazano w darze w/w druki i inne materiały w ilości 9,698 egzemplarzy.

Archiwa:
.





Kolejna część archiwum Adama Czerniawskiego.
Education and Library Committee of the Polish Research Centre.
Koło Absolwentek Szkół Scone-Dunalastair-Glendon.
Materiały dotyczące następujących osób: Krzysztofa Głuchowskiego, Stanisławy
Kani, Jerzego Władysława Górskiego, Janiny Pilatowej.

b) Zakupy: 397 egz. książek.

Wykład Eugenii Maresch poprzedzający
wystąpienie Małgorzaty Kupiszewskiej, Sala
Multimedialna, 14 marca

Małgorzata Kupiszewska prezentuje nowe
wydania Raportu W. Pileckiego w języku
polskim i angielskim, Sala Multimedialna, 14
marca

Ogółem z darów, wymiany i zakupu do Biblioteki wpłynęło 10,095 egz. w/w zbiorów ( w tej
statystyce nie odnotowuje się ilości materiałów archiwalnych ze względu na ich specyfikę).

Senator RP Anna Maria Anders, podczas promocji swojej książki: Córka generała i piosenkarki. Sala
Malinowa, 25 marca.
3. OPRACOWANIE ZBIORÓW:

Do komputerowej bazy danych dopisano 4,233 rekordy. Na dzień 31.12.2017 r. w
katalogu elektronicznym odnotowano 124,404 (po obliczeniach jest to poprawkach do

wcześniej podawanej ilości - 152,404 rekordy), opisujące druki zwarte, czasopisma,
dokumenty życia społecznego i plakaty w formacie UKMARC.
a) Archiwum Osobowe Emigracji im. B. O. Jeżewskiego: zbiorem opiekuje się Daria
Kuczyńska, porządkuje, uzupełnia i zakłada nowe kartoteki i kopertoteki.
Zbiór zwiększył się o 202 kartoteki, utworzone głównie na podstawie nekrologów i
wspomnień, zamieszczanych w prasie emigracyjnej, wydawanej w: USA – 52
(„Dziennik Związkowy”, Chicago), Wielka Brytania – 118 („Tydzień Polski”, Londyn),
innych krajach – 31 (Kanada, Belgia, Australia, Francja, Polska, Szwajcaria, Nowa

Zelandia, Kazachstan). Utworzono także 11 nowych kopertotek, które zawierają
większe ilości materiałów dotyczących zmarłych osób. Ilość kopertotek – 635.
„Sylwetki emigracji” to zbiór biogramów osób żyjących na emigracji; zawiera 190 życiorysów.
W minionym roku do Archiwum Emigracji przeniesiono 8 nazwisk.

b) Druki różne:
- Czasopisma: zbiorem opiekuje się Elżbieta Urban, która prowadzi akcesję,
opracowuje i porządkuje kolekcję, a także prowadzi prace w magazynie.
Zbiór zwiększył się o 30 tytuły.
Nadal trwają prace porządkowe w kolekcji czasopism; w ramach tych prac wycofuje
się tytuły nieprofilowe i zbędne; w tym roku usunięto 3 tytuły. Do inwentarza dopisano
33 nowe tytuły, w tym: 23 tytuły emigracyjne, 4 tytuły krajowe i 6 tytułów czasopism
obcych. Katalogowanie czasopism zostało zakończone, dlatego wzrost liczby tytułów jest
nieznaczny.

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Emigranci na celowniku. Sala Malinowa, 21 kwietnia

W bazie znajduje się 5,417 rekordów czasopism, w tym: 3,064 rekordów czasopism
emigracyjnych oraz 1,275 rekordów czasopism obcych i 1,078 rekordów czasopism
krajowych.

Utworzono 37 nowych rekordów, w tym 26 rekordów czasopism emigracyjnych, 5
rekordów czasopism krajowych i 6 rekordów czasopism obcych.

Odsłonięcie wystawy Konstytucja 3 Maja w zbiorach Biblioteki Polskiej POSK w Londynie w języku polskim i angielskim w
ramach Polish Heritage Day. Od lewej: Arkady Rzegocki, Ambasador RP w Londynie, dr Dobrosława Platt, autorka wystawy,
Joanna Młudzińska, prezes POSK. Na zdjęciu po prawej: ekspozycja dwóch egzemplarzy Konstytucji 3 Maja ze zbiorów
Biblioteki Polskiej POSK w Londynie: Prawo uchwalone dnia 3 Maja Roku 1791. Ustawa rządowa, [Warszawa 1791] oraz
New Constitution of the Government of Poland established by the Revolution, the Third of May, 1791. The second edition.
London 1791. Printed for J. Debrett.

Do zbiorów włączono 1,593 egz. spośród 104 tytułów regularnie przychodzących,
prenumeraty i darów, w tym: 1,031 egz. emigracyjnych (55 tyt.), 562 egz. (49 tyt.) wydanych
w Polsce.
We wszystkich pracach porządkowych pomagała wolontariuszka Pani Małgorzata Szostak.
Lista dubletów powiększyła się o 157 tytułów, wyprzedano 13 tytułów; na liście dubletów
czasopism jest w tej chwili 718 tytułów.
Sprzedano w ciągu roku dublety czasopism za kwotę £ 1,142.

Projekcja filmu Wandy Kości pt.: Mój przyjaciel wróg. Sala Malinowa, 22 czerwca

- Dokumenty życia społecznego (dżs): katalogi wystaw, plakaty, programy imprez
kulturalnych, ulotki, zaproszenia i in. druki ulotne. Zbiorem opiekuje się Elżbieta Urban.

Cały rok trwały prace porządkowe nad układem chronologicznym i alfabetycznym
wszystkich działów DŻS. Prace te umożliwiły przeliczenie – po raz pierwszy od chwili
gromadzenia tych materiałów – i ustalenie ilości egzemplarzy całego zasobu: 21,717 egz.
mieści się w 108 pudłach. Przygotowana lista działów i haseł ułatwia poszukiwania
konkretnych DŻSów.
Do katalogu elektronicznego dopisano 378 egz. ( 247 rekordów). W bazie istnieją opisy
5,083 egz.(3,838 rekordów).
Prace porządkowe prowadzone były przy pomocy p. Małgorzaty Szostak.
- Druki zwarte (książki, broszury, materiały powielane): zbiór katalogowany przez
Justynę Węglarz. Książki do katalogowania przygotowuje i dopisuje kolejne egzemplarze
Elżbieta Pagór.
Do katalogu elektronicznego wprowadzono: 3,952 rekordów, w tym: 854 rekordów
tytułów krajowych; 2,840 rekordy tytułów retrospektywnych i 258 rekordów tytułów
emigracyjnych.
Opracowano i wpisano do systemu: 4,754 egzemplarze.
Wykasowano z systemu i usunięto ze zbioru 715 egz. (704 egz. przeznaczono na kiermasz, 11 egz. nie
zwróconych przez czytelników).

Grzegorz Górny opowiada o albumie Tajemnice Fatimy. Sala Malinowa, 9 września.

c) Zbiory specjalne (ekslibrisy, nuty, obwoluty, płyty gramofonowe, wydawnictwa drugiego
obiegu – stan tych zbiorów nie zmienił się): opiekuje się tym rodzajem zbiorów Grzegorz
Pisarski.
- Fotografie: Pan Jacek Chudy, wolontariusz, nadal porządkował fotografie z wydarzeń,
organizowanych przez POSK. W ramach programu realizowanego przez Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych, pn. „Ochrona Dziedzictwa Archiwalnego w Instytucjach

Polonijnych”, pracownik Archiwum Państwowego w Przemyślu, p. Elżbieta Laska,
kontynuowała prace nad opracowaniem fotografii Andrzeja Plichty.
- Rękopisy i materiały archiwalne: dopisano 7 jednostek akcesyjnych. Prace nad
uporządkowaniem archiwum Medical Aid for Poland kontynuowała archiwistka z Polski,
Monika Płuciennik, również w ramach programu realizowanego przez Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych.
4. PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW:
Zbiorem druków zwartych, broszur, dubletów emigracyjnych oraz magazynem
kiermaszowym zajmuje się Wojciech Klas, zatrudniony na stanowisku asystenta
bibliotekarza/magazyniera.
W ramach porządkowania dubletów (książek wydawanych na emigracji) weryfikuje ich
listę, dopisując ciągle napływające dary lub skreślając zakupione egzemplarze. Na koniec
roku lista zawierała 12,126 tytułów w 28,232 egzemplarzach. Na bieżąco uzupełnia listę
dubletów na stronie internetowej.
Kontynuował porządkowanie magazynu przy garażu, w którym znajdują się różnego
rodzaju nierozpoznane zbiory.
Realizuje zamówienia czytelników, włącza książki i czasopisma do zbioru, przygotowuje
książki na kiermasze (ok. 10 tys. egz.) i uczestniczy w ich sprzedaży, pomaga przy
rozwieszaniu obrazów. Przemieszcza zbiory w magazynie, przygotowując miejsce na nowe
materiały.
Porządkował zbiór ekslibrisów: założył 1,175 kopert, w których przechowywane są 1,663
sztuki ekslibrisów.

Prof. dr. hab. Artur Andrzejuk, Idee formujące współczesną kulturę w Europie. Czytelnia BP, 17 października

5. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:
Zbiory udostępniane są w Czytelni i Wypożyczalni oraz za pośrednictwem Centrali
Bibliotek Ruchomych. Wypożyczalnia i Czytelnia czynne były przez 194 dni.
 WYPOŻYCZALNIA: odpowiedzialna – Elżbieta Pagór; dyżury pełnią wszyscy
pracownicy.
281 osób zostało zarejestrowanych w ciągu roku, w tym 86 nowych czytelników i
195 czytelników przedłużyło abonament; zanotowano 3,273 odwiedziny, co oznacza,
że średnio w dniu otwarcia z Wypożyczalni korzystało ok. 17 osób.

Dr Norbert Wójtowicz w trakcie podpisywania swojej książki pt.: Wolnomularstwo a Kościół katolicki. Sala Malinowa, 18
listopada

Wypożyczono 7,163 książki, zwrócono 7,247 książek, przedłużono okres
wypożyczenia dla 7,727 książek. Średnio, podczas otwarcia Wypożyczalni,
udostępniono i przyjmowano do zwrotu ok. 74 książki dziennie.
- Przychody: £6,932.05.- , w tym: £5,595.- za abonament, przedłużenie
członkostwa; £1,337.05.- kary, zapłacone przez 207 osób.


CZYTELNIA: odpowiedzialna – Elżbieta Urban
zanotowano 806 odwiedzin; średnio w dniu otwarcia z Czytelni korzystały ponad 4
osoby; na 194 dni otwarcia Czytelni przez 12 dni notowano ponad 9 czytelników.
Osobom tym udostępniono 11,431 jednostek różnych zbiorów, w tym: 10,783 egz.
czasopism, 206 egz. książek, 55 broszur, 276 jednostek rękopisów i 111 jednostek
innych zbiorów.

Z możliwości wykonywania zdjęć ze zbiorów skorzystało 28 osób; wykonano
w sumie 5,294 zdjęć lub skanów oraz kserokopie.
- Przychody, uzyskane z kopiowania zbiorów oraz sprzedaż praw autorskich:
£1,759.50, w tym: zdjęcia i skany (£959.60), ksero (£199.60), prawa do „Pana
Tadeusza” w tłum. na język gruziński (£600).


BIBLIOTEKI RUCHOME (CCL): odpowiedzialna – Daria Kuczyńska.
Z serwisu korzystało 8 angielskich bibliotek publicznych. Zrezygnowały z naszych
usług 2 biblioteki (Barking, Harlow).
W ciągu roku wysłano do angielskich bibliotek publicznych 1,700 książek, przyjęto
2,224 egzemplarzy. Zakupiono do zbioru CCL i skatalogowano 266 egzemplarzy
nowych książek, wyłączając z niego – 1,042 egz. (przekazane na kiermasz).
Na koniec roku księgozbiór CCL zawierał 4,348 egz. książek.
Dopisano 159 nowych rekordów. Ilość rekordów w bazie CCL: 3,408.
Przychody: z działalności CCL uzyskano kwotę £ 10,077.75 - (bez VAT).
Przychody, uzyskane z działalności, związanej z udostępnianiem zbiorów wyniosły:
£ 18,769.30.

Spotkanie poświęcone Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od lewej: dr Tomasz Gliniecki, dr Dobrosława Platt,
dyrektor BP; dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum; dr Marek Szymaniak. Sala Malinowa, 28 listopada;

6. DUBLETY I DRUKI ZBĘDNE:
Książki podarowane przez różne osoby lub instytucje, których nie można włączyć do
zbiorów, a także książki, które ze względu na stan zachowania lub z innych powodów,

zostały wykreślone ze zbiorów, są przekazywane do sprzedaży na kiermaszach lub
stanowią zbiór dubletów.
Na kiermasze są też kierowane nowe książki, podarowane w większej ilości przez
różnych wydawców, książki nie mieszczące się w profilu gromadzenia BP, a także
inne rodzaje zbiorów, np. płyty gramofonowe.
 KIERMASZE: W sprzedaży książek uczestniczyli: Justyna Węglarz, Wojciech Klas i
Daria Kuczyńska.
Zorganizowano 4 kiermasze, które odbyły się w niedziele w następujących dniach:
19 marca, 18 czerwca, 17 września, 26 listopada.
Do dyspozycji kupujących na każdym kiermaszu było ok. 3000 książek, z czego
sprzedawano ponad 2,500 egzemplarzy.
Przychody: £ 3,966.94.

DUBLETY: odpowiedzialny za sprzedaż – Grzegorz Pisarski, porządkowanie –
Wojciech Klas.
Ze sprzedaży: £ 7,477.20; sprzedaż broszury „3 Maj”: £ 300.
W sumie ze sprzedaży dubletów i druków zbędnych uzyskano kwotę: £ 11,744.14.-

7. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:
a) Ambasada RP w Londynie – współorganizowanie wystawy z okazji 3 Maja w ramach
Polish Heritage Day.
b) Fundacja Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i PAFT:
dofinansowanie konferencji naukowej Londyńska reduta. Prezydenci RP na
Uchodźstwie 1939-1990.
c) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: delegowanie pracowników do
opracowania zbiorów fotograficznych BP i archiwum Medical Aid for Poland (Elżbieta
Laska i Monika Płuciennik).
d) Polonia Aid Foundation Trust: dofinansowanie spotkań, organizowanych przez BP.
e) Muzeum Historii Polski: współwydanie materiałów z konferencji MAB, organizowanej
przez BP w POSku.
f) Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – wspólna organizacja konferencji
naukowej pt. Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie.

Prof. dr. hab. Jacek Mydla opowiada o adaptacjach dzieł Conrada przed projekcją Lorda Jima w adaptacji
Michała Komara, reżyserii Laco Adamika; przedstawienie Teatru TVP z 2002 r. Sala Malinowa, 1 grudnia.

g) EUROLIS – organizacja skupiająca biblioteki instytutów kultury różnych krajów
europejskich działające w Londynie; przy współpracy z tymi instytucjami
zorganizowaliśmy wystawę książek dla dzieci i młodzieży w różnych językach
europejskich, pośród których BP prezentowała książki polskich autorów razem z
katalogiem, który przygotowała Daria Kuczyńska.
8. SPOTKANIA I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BP:


Spotkania:
1. osób wspierających działalność BP. Czytelnia, 19 stycznia.

Spotkanie pracowników BP z osobami wspierającymi Bibliotekę. Od lewej: Jolanta Grzelczyk, konsul; Ines CzajczyńskaDaCosta, konsul; Krzysztof Grzelczyk, Konsul Generalny; Joanna Młudzińska, prezes POSK, Maja Cybulska, Dobrosława Platt.
Czytelnia BP, 19 stycznia.

2. z Kaliną Zalewską, „Spiskowcy” – o metodach tajnej policji i sumieniu.
Spotkanie zainaugurowało Rok Conrada w POSK-u. Podczas jego trwania odbyła
się projekcja spektaklu „Spiskowcy” na podstawie powieści Józefa Konrada
Korzeniowskiego „W oczach Zachodu” w reżyserii Laco Adamika – Teatr
Powszechny w Warszawie, 1980 r. Sala Malinowa, 23 lutego;
3. z Małgorzatą Kupiszewską o nowej edycji Raportu Witolda Pileckiego, wydanego
w wersji polskiej i angielskiej. Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowych
Targów Książki w Londynie. Sala Multimedialna, 14 marca;
4. z Anną Marią Anders, Senatorem RP, autorką książki Córka generała i
piosenkarki. Podczas spotkania odtwarzane były piosenki w wykonaniu Ireny
Anders. Spotkanie połączone było ze sprzedażą książki, z której dochód Pani
Senator przekazała na cele BP. Sala Malinowa, 25 marca;
5. z prof. dr. hab. Krzysztofem Tarką, Emigranci na celowniku. Władze Polski
Ludowej wobec wychodźstwa. Sala Malinowa, 21 kwietnia;
6. z Wandą Kością, dokumentalistką. Podczas spotkania odbyła się emisja jej filmu:
Mój przyjaciel wróg, przypominającego rzeź wołyńską w relacjach świadków tych
wydarzeń, zarówno Polaków jak i Ukraińców. Sala Malinowa, 22 czerwca;
7. z Grzegorzem Górnym, reporterem, który opowiadał o albumie Tajemnice Fatimy
największy sekret XX wieku. Spotkanie połączone było ze sprzedażą książki. Sala
Malinowa, 9 września;
8. z Andrzejem Jaroszyńskim, Polska „Solidarność” oczyma Brytyjczyków. Sala
Malinowa, 28 września;
9. z prof. dr. hab. Arturem Andrzejukiem, Idee formujące współczesną kulturę w
Europie. Czytelnia BP, 17 października;
10. z dr Norbertem Wójtowiczem, Wolnomularstwo a Kościół katolicki. Wrogowie,
przeciwnicy czy konkurenci? Spotkanie połączone było ze sprzedażą książki. Sala
Malinowa, 18 listopada;
11. o problemach ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na ten temat
swoje wystąpienia przygotowali: dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum oraz dr
Tomasz Gliniecki i dr Marek Szymaniak. Sala Malinowa, 28 listopada;
12. Zakończenie Roku Conrada w POSKu. Podczas spotkania prezentowano spektakl
Teatru TVP Lord Jim, na podstawie opowiadania Józefa Konrada Korzeniowskiego
w adaptacji Michała Komara. O adaptacjach dzieł Conrada przed projekcją
opowiadał prof. dr. hab. Jacek Mydla, filozof, anglista, pracownik Instytutu
Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Sala Malinowa, 1
grudnia;
13. z Grzegorzem Górnym (reporterem) oraz Januszem Rosikoniem (fotografem).
Panowie opowiadali o albumie Sprawiedliwi - jak Polacy ratowali Żydów przed
zagładą. Spotkanie połączone było ze sprzedażą książki. Sala Malinowa, 12
grudnia.

Sprawiedliwi - jak Polacy ratowali Żydów przed zagładą. Od lewej: Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń,
Dr Dobrosława Platt. Sala Malinowa, 12 grudnia



Polish Heritage Day

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, na witrynie zewnętrznej POSK-u zawieszona została wystawa,
której autorką była Dr Dobrosława Platt, a tłumaczem tekstów na język angielski – Joanna
Młudzińska. Uroczystego odsłonięcia dokonał Ambasador RP w Londynie, Arkady Rzegocki oraz
Dyrektor Biblioteki Polskiej POSK, Dr Dobrosława Platt i Przewodnicząca POSK-u, Joanna Młudzińska.
Zaprezentowano również po raz pierwszy Konstytucję 3 Maja, przetłumaczoną na język angielski
niemal natychmiast po jej przyjęciu w 1791 roku oraz Konstytucję 3 Maja w języku polskim, wydaną
w Warszawie w również w roku jej ogłoszenia – obie wersje ze zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w
Londynie. Po odsłonięciu wystawy, zgromadzeni udali się na koncert, zorganizowany przez
Konfraternię Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii.



Konferencja naukowa: Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 19391990, organizowana przy współudziale Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu, 11 czerwca.

Arkady Rzegocki, Ambasador RP w Londynie otwiera sesję Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie. Za stołem
pierwsi prelegenci: prof. Anita Prażmowska (London School of Economics) i Zbigniew Siemaszko. Teatr POSKu.



Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 12.10.2017

Od lewej: Arkady Rzegocki, Ambasador RP; Joanna Młudzińska, przewodnicząca Komisji
Bibliotecznej; Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych; dr Dobrosława Platt,
dyrektor BP. Goście zwiedzają Bibliotekę.



Pożegnanie Pani Janiny Kwiatkowskiej 21.11.2017
Biblioteka Polska z Zarządem POSKu zorganizowała pożegnanie Janiny Kwiatkowskiej
przed jej wyjazdem z Londynu do Penrhos. Janina Kwiatkowska, wieloletnia
wolontariuszka Biblioteki, wieloletni członka Zarządu i Rady POSKu, wieloletni
dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Powierniczego i aktywny członek wielu innych
organizacji; osoba, której rozsądek i mądre rady wspierały wielu działaczy
emigracyjnych.

Siedzi Janina Kwiatkowska. Stoją od lewej: jej córka, Dorota; Janina Tomaszewska, Krystyna Bell, Krystyna Raczyńska, Iwona
Abramian, Elżbieta Urban, Joanna Młudzińska, Elżbieta Pagór, Dobrosława Platt, Wojciech Tobiasiewicz, Anna Smith.

9. XXXIX Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskiech na Zachodzie
Po raz pierwszy sesja MAB odbywała się poza Europą. Gospodarzem tej sesji był Instytut
Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, ale niektóre spotkania w odbywały
się również w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, w Polskim
Instytucie Naukowym oraz w Polskiej Fundacji Kulturalnej. Mieliśmy okazję zorientować
się w zbiorach tych instytucji i w ich działalności. Temat przewodni sesji otwartej:
Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-1920. Pierwszy panel pt.
Wychodźstwo polskie w Europie wobec niepodległości Polski prowadziła dr Dobrosława
Platt. Podczas sesji zamkniętych ponownie najważniejszym problemem było stałe
dofinansowanie działalności statutowej instytucji, zrzeszonych w MAB. Uczestnikiem
obrad podczas pierwszej sesji zamkniętej był Piotr Gliński, wicepremier i minister
kultury. Przekonywał nas do poparcia inicjatywy ustawodawczej Ministerstwa Kultury,
której celem jest zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zwolennikiem tej ustawy jest dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, która założy
instytucję kultury w Warszawie na podstawie poprawki do tej ustawy. Pozostałe
instytucje uznały, że żadna z nich nie założy instytucji kultury w Polsce, a zatem ustawa
ta nadal nie rozwiązuje problemu. Nie chcąc jednak komplikować sytuacji Bibliotece
Polskiej w Paryżu, postanowiono, że jako MAB nie będziemy prowadzić dalej wspólnych
działań, które mogą być alternatywą dla tej ustawy. Bibliotekę Polską POSK w Londynie
reprezentowała dr Dobrosława Platt oraz Grzegorz Pisarski, który jest skarbnikiem MAB.
W otwartych spotkaniach uczestniczył także p. Wojciech Tobiasiewicz, prezes POSK.
10. PUBLIKACJA Biblioteki Polskiej POSK w Londynie i Muzeum Historii Polski w
Warszawie:
Politycy i artyści. Materiały XXXVIII Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i
Bibliotek Polskich na Zachodzie, Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 14-18
września 2016. Komitet redakcyjny Dobrosława Platt, Ewa Krystyna HoffmanJędruch, Krystyna Róża Jaworska, Joanna Kułakowska-Lis, Monika Machlejd, LondynWarszawa 2017, s. 292.

11. Publikacje dot. BP:
1.

„Tydzień Polski”

a.
b.
c.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Konstytucja 3 maja po angielsku, 5 maja, s. 1, 5.
P. Gulbicki: Emigranci na celowniku, 12 maja, s. 26.
W. Tobiasiewicz: POSK jest domem polskiej wspólnoty (rozmawiał T. Furmanek), 30 czerwca,
s. 14.
d. E. Maresch: Conradowskie powiązania emigracyjne, 7 lipca, s. 14-15.
e. D. Platt: Polska historia opowiadana przez sztukę w Galerii Ben Uri i w Galerii POSKu, 28 lipca,
s. 22.
„Goniec Polski”
f. W. Tobiasiewicz: POSK to dom wspólnoty (rozmawiał T. Furmanek), 7 lipca, s. 13.
„Nowy Czas”
g. A. M. Anders: Wychowałam się w domu patriotycznym (rozmawiała T. Bazarnik), kwiecień
2017 (229), s. 6.
„W Sieci. Historia”
h. D. Platt, Biblioteka Polska POSK w Londynie. 75 lat działalności, czerwiec, s. 64-66.
i. D. Platt, Historia opowiadana przez sztukę, listopad, s.
„The Tablet”
j. L. Gascoigne: An English field that is for ever Poland. The art of Britain’s biggest migration
population, 12 August, s. 19.
„Gazette Series”
k. G. Cooper: One night for ‘pure public good’, 5 May, s. 15.
http://www.gazetaprawna.pl
l. Wielka Brytania: Anglojęzyczna Konstytucja 3 maja z 1791 roku na wystawie [WIDEO], 3
maja, Dostępny w Internecie: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1039760,anglojezycznakonstytucja-3-maja-z-1791-roku-na-wystawie.html
http://londynek.net
m. Anglojęzyczna Konstytucja 3 Maja na wystawie w Londynie, 3 maja, Dostępny w Internecie:
http://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=44042
Krzysztof Jastrzembski
n. Wolnomularstwo a Kościół Katolicki. Wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci?, (nadesłane
poprzez e-mail 22 listopada)

12. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA:
a) WPŁYWY:
£ 79,541.86. Dary od następujących osób i instytucji (£ 5,677.65): Ambasada RP (£ 600),
Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii (£ 1,000),
Polonia Aid Foundation Trust (£ 400), Anna Maria Anders (£ 550), Emilia
Brown
(£ 75), Eugenia Maresch (£ 100), Zbigniew Mieczkowski (£ 200), Waleria
Sawicka (£ 50), datki ze spotkań (£ 1,110.11), kary za przetrzymanie książek
(£ 1,337.05), pozostałe darowizny (£ 255.49).
 Zapisy testamentowe (£ 44,687.82): Zofia Barbara Ornass (£ 43,687.82),
Barbara Kowalewska (£ 1,000).
 Z działalności własnej (£ 29,176.39):
- Sprzedaż książek:
£ 11,744.14.- Kopiowanie zbiorów:
£ 1,759.50.- CCL
£ 10,077.75.- Abonament
£ 5,595.00.-

13. WYDATKI (bez utrzymania powierzchni, kosztów administracyjnych i bez
wynagrodzeń pracowników oraz spotkań w pełni pokrytych przez dotacje): £ 7,356.03











Zakup zbiorów
Poczta
Wydatki socjalne
Spotkanie ze wspierającymi BP
Oprawa książek
Oprawa obrazów
Artykuły papiernicze
Kserokopiarka
COSEELIS i MAB
Delegacje

£ 2,666.90.£ 669.82.£ 217.16.£ 191.13.£ 522.24.£
765.81.£
176.68.£ 1,523.36.£
70.00.£
552.93.-

14. PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE:
Pracownicy:
1. Magdalena Głogowska, mgr: prowadziła sekretariat BP i Biblioteki ruchome;
od 14 marca 2016 do 14 lutego 2017 w zastępstwie za Darię Kuczyńską.
2. Wojciech Klas, mgr: prowadzi prace porządkowe w magazynie, uzupełnia
elektroniczną wersję listy dubletów, dyżuruje w Wypożyczalni, uczestniczy w
organizacji kiermaszy.
3. Daria Kuczyńska, mgr: wróciła po urlopie macierzyńskim 13 lutego; prowadzi
sekretariat Biblioteki i Biblioteki Ruchome; prowadzi Archiwum Osobowe
Emigracji.
4. Elżbieta Pagór: prowadzi Wypożyczalnię oraz porządkuje i dopisuje do
katalogu druki zwarte, aktualizuje dane w rekordach, oznacza nowe książki i
przygotowuje je do oprawy.
5. Grzegorz Pisarski, mgr inż.: zastępca dyrektora Biblioteki; porządkuje i spisuje
archiwa i rękopisy, fotografie, wykonuje korektę katalogowania druków;
selekcjonuje druki podarowane Bibliotece, zajmuje się wyceną i sprzedażą
dubletów.
6. Dobrosława Platt, dr, dyrektor Biblioteki: przygotowuje wnioski do różnych
instytucji o dofinansowanie działalności BP i rozlicza je; przygotowuje i
prowadzi spotkania z pisarzami i badaczami, przygotowuje pisma do polskich
władz, prowadzi rozmowy i korespondencję z senatorami, posłami,
ministrami w sprawie zmian prawnych dot. możliwości dofinansowania
statutowej działalności instytucji, zrzeszonych w MAB; zredagowała
publikację zawierającą materiały z konferencji MAB w Londynie;
przygotowała wystawę „Konstytucja 3 Maja w zbiorach Biblioteki Polskiej

POSK”, publikuje artykuły „Wsieci. Historia” i „Tygodniu Polskim”; koordynuje
i organizuje pracę pracowników.
7. Elżbieta Urban, mgr: opiekuje się Czytelnią, opracowuje i porządkuje zbiór
czasopism, kataloguje i porządkuje dokumenty życia społecznego.
8. Justyna Węglarz, mgr: kataloguje druki zwarte i broszury.
Wolontariusze:
Jacek Chudy – opisuje fotografie portretowe i fotografie miast;
Grażyna DROS – oprawa książek; przygotowywanie nekrologów do włączenia do Kartoteki
Osobowej Emigracji; pomoc w magazynie i w wypożyczalni – prace porządkowe.
Renata FIRLIT-SMOLUCHOWSKA – oprawa książek; przygotowywanie nekrologów do
włączenia do Kartoteki Osobowej Emigracji

Halina Malczewska – wycina nekrologi z „Tygodnia Polskiego”;
Małgorzata Szostak – przygotowuje czasopisma do opracowania i porządkuje je;
porządkuje dokumenty życia społecznego.

