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Od  29  czerwca  trwa  wystawa  prac 
Hanny  Weynerowskiej-Kali,  które 
można oglądać w Muzeum do 26 sier-
pnia 2019. Zapraszamy.

Hanna Gordziałkowska-Weynerowska, 
pseud. Kali  (1918-1998) – jedna z bar-
dziej  znaczących  i  oryginalnych  pol-
skich  malarek,  działających  z  dużym 
powodzeniem  poza  granicami  kraju. 
Studiowała  malarstwo  na  Akademii 
Sztuk  Pięknych  w  Warszawie  w  pra-
cowni  Tadeusza  Pruszkowskiego.  Jej 
edukację przerwała II wojna światowa,      
w czasie której dołączyła do Armii Kra-
jowej i walczyła w kobiecym oddziale 
sabotażowym pod pseudonimem Kali. 
Ranna  podczas  Powstania  Warszaw-
skiego  trafiła  do  niewoli  a  następnie 
została  wywieziona  w  głąb  nazistow-
skich Niemiec. Po wojnie żyła w Belgii, 
gdzie kontynuowała naukę na Królew-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w Bru-
kseli. Wyszła za mąż za Henryka Wey-
nerowskiego.  Przez  następne  pięć  lat 
podróżowała  po  Szwajcarii,  Szwecji, 
Luksemburgu,  Anglii  oraz  Francji, 
jednocześnie  wystawiając  swoje  prace 
między  innymi  w  Brukseli,  Londynie     

i  Paryżu.  W  1950  roku  wyjechała  do 
Kanady, a w 1953 roku przeprowadziła 
się  do  San  Francisco,  gdzie  spędziła 
resztę życia. Malarka czuła się pewnie 
w  różnych  stylach.  Obok  nielicznych 
martwych  natur,  malowała  przede 
wszystkim portrety i krajobrazy, często 
też  łącząc  jedno  z  drugim  na  wzór 
malarzy  renesansu.  Na  mocy  zapisu 
testamentowego, z czerwca 1988 r.  ar-
tystka  przekazała  w  darze  Muzeum 
Polskiemu w Rapperswilu kolekcję  86 
swoich  dzieł.  Jej  ostatnia  wola  nie 
została jednak wypełniona a obrazy te 
uznawano  za  zaginione.  Długo  po-
szukiwane, w 2014 zostały odnalezione 
w Kalifornii  (choć  tylko  w liczbie  75)     
i  przekazane, zgodnie z wolą  artystki, 
do muzeum.

Kurator wystawy: Anna Tomczak
Wystawę dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wystawa 
Hanny Weynerowskiej-Kali

29 czerwca - 26 sierpnia 2019
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Muzeum po zakończeniu II wojny 
światowej

Objęcie władzy w Polsce przez rząd na-
rzucony  przez  Sowietów  i  związana      
z  tym  obawa  wynikająca  z  rozprze-
strzenienia  się  propagandy  komuni-
stycznej w Szwajcarii,  skłoniły władze 
miasta  Rapperswil  do  wymówienia      
w 1945 roku umowy dzierżawnej, na 22 
lata  przed jej  wygaśnięciem[1].  Wyro-
kiem  Najwyższego  Sądu  Szwajcar-
skiego z 6 lipca 1951 roku wymówienie 
to  zostało  uznane  za  prawomocne. 
Uważano, iż pod zwierzchnictwem po-
wojennego  rządu  polskiego,  rosz-
czącego  sobie  prawo  do  opieki  nad 
Muzeum, cel dla którego ono powstało 
w 1870 roku nie mógł być nadal urze-
czywistniony.  Muzeum  zostało  zlik-
widowane,  a  zbiory,  które  się  w  nim 
znajdowały od 1936 roku przewieziono 
do Polski. Sam zaś opustoszały zamek 
rapperswilski  wydzierżawiono  towa-
rzystwu  opiekującemu  się  szwajcar-
skimi zamkami –  Schweizerische Bur-
genverein.
1  czerwca  1952  roku  Burgenverein 
zorganizowało  pokaz  sztychów  daw-

nych  zamków  polskich,  do  którego 
przygotowania  w  szerokim  aspekcie 
przyczynił się Konstanty Górski – pre-
zes  polonii  genewskiej.  Była  to  pier-
wsza inicjatywa związana z próbą  ra-
towania  obecności  Polski  na  zamku 
rapperswilskim,  gdyż  decyzja  władz 
szwajcarskich odbierająca zamek Pola-
kom została przyjęta z wielkim wzbu-
rzeniem w kołach powojennej polskiej 
emigracji.  Pismem z dnia 27 listopada 
1951 roku kilku byłych internowanych 
żołnierzy  z  2.  Dywizji  Strzelców  Pie-
szych zwróciło się do prof. dra Alfonsa 
Bronarskiego,  ówczesnego  prezesa 
Związku Organizacji Polskich w Szwaj-
carii  z  apelem  o  ratowanie  idei  Mu-
zeum  Polskiego  przez  pozyskanie  od 
nowego  dzierżawcy  zamku  odpowie-
dniego lokalu, celem urządzenia w nim 
godnego  miejsca  zabezpieczającego 
polskie zbiory, które w ówczesnej chwi-
li  znajdowały się  w dyspozycji  Posel-
stwa Polskiego w Bernie[2]. Głównym 
sygnatariuszem  listu  był  Henryk  Wę-
gier. 4 lutego 1953 roku Stowarzyszenie 
Polaków w Genewie[3] zorganizowało 
spotkanie z dr.  Januszem Rakowskim, 
który wygłosił referat pt. „Utrata Rap-

perswilu i odpowiedzialność  emigracji 
za  zachowanie  polskich  dóbr  kultu-
ralnych”[4].

Początki Towarzystwa

30  stycznia  1954  roku  przy  pomocy 
Szwajcarów, dzięki zaangażowaniu i na 
skutek inicjatywy Związku Organizacji 
Polskich w Szwajcarii  założono Towa-
rzystwo Przyjaciół  Muzeum Polskiego 
w  Rapperswilu  (dalej  TPMPR),  jako 
stowarzyszenie  polsko-szwajcarskie. 
Po  prezesurze  Marii  Hohl,  opiekunce 
żołnierzy  internowanych,  kierownic-
two  Towarzystwa  objął  dr  Theodor 
Gut,  zuryski  radca  kantonalny,  póź-
niejszy  poseł  do  parlamentu  federal-
nego w Bernie i  wydawca gazety Zü-
richsee Zeitung. Celem TPMPR w myśl 
statutu  z  30  stycznia  1954  roku  było 
utrzymanie  w  Rapperswilu  polskiego 
ośrodka  oraz  opieka  nad  innymi  pol-
skimi  pamiątkami  historycznymi          
w tym mieście, pamiętając przy tym, że 
„zamek  rapperswilski  był  przez  dzie-
siątki lat symbolem ucisku niepodległej 
Polski”[5].

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w 100-lecie postawienia Kolumny Barskiej w Rapperswilu 
(1968), w dniu Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego.
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25  marca  1954  roku  Związek  Organi-
zacji Polskich w Szwajcarii wystosował 
apel  do  Polaków,  wzywający  do  po-
parcia  zamierzeń  Towarzystwa[6]. 
Towarzystwo Przyjaciół  Muzeum Pol-
skiego w Rapperswilu zdołało ponow-
nie wprowadzić Polskę w mury zamku 
rapperswilskiego.  Otwarcia  pierwszej 
wystawy poświęconej  historii  polskie-
go  Rapperswilu  uroczyście  dokonano 
25 kwietnia 1954 roku. Eksponatów do 
tej  wystawy  dostarczył  głównie  Kon-
stanty  Górski,  zaś  głównym  jej  orga-
nizatorem był  kustosz arch. inż.  Zdzi-
sław  Pręgowski[7].  25  października 
1959  roku  dzięki  merytorycznej  po-
mocy prof. dra Alfonsa Bronarskiego – 
byłego attaché kultury przy poselstwie 
RP w Bernie, Zdzisława Pręgowskiego 
– kustosza Muzeum oraz wielu biblio-
tek  i  muzeów  szwajcarskich  otwarto 
wystawę poświęconą przyjaźni polsko-
szwajcarskiej na przestrzeni wieków[8]. 
W 1964 roku w uzyskanej kolejnej sali 
zamku,  Zdzisław  Pręgowski  zorga-
nizował  dodatkową  stałą  wystawę 
pamiątek  po  żołnierzach  inter-
nowanych w Szwajcarii. Wszystkie wy-
stawy urządzone zostały w bardzo tru-
dnych warunkach organizacyjnych i fi-
nansowych,  wysiłkiem  polskiej  emi-

gracji  i  przy  pomocy  szwajcarskich 
przyjaciół.  Koszty  remontu  pomie-
szczeń ponosili również Polacy. 4 maja 
1969  roku  staraniem  TPMPR  według 
projektu  inż.  arch.  Zdzisława  Pręgo-
wskiego,  przy  poparciu  finansowym 
Juliana Godlewskiego oraz gminy Rap-
perswil  dokonano  odsłonięcia  odres-
taurowanej i przeniesionej na widoczne 
miejsce  przed  zamkiem  Kolumny 
Barskiej z nowym napisem „Magna Res 
Libertas”[9]. W 1972 roku gmina Rap-
perswil wymówiła umowę dzierżawną 

Burgenverein, gdyż przez okres ponad 
20  lat  nie  uczyniło  nic,  aby  z  zamku 
raperswilskiego  stworzyć  ośrodek 
atrakcyjny  turystycznie,  jakim  było 
przez niemal stulecie Muzeum Polskie, 
poza  zniszczeniem  polskich  śladów    
w  architekturze  zamku:  zamurowano 
wejście  do  Mauzoleum  Kościuszki, 
usunięto ze stropów i ścian drewniane 
boazerie,  a  sam  zamek  został  pozba-
wiony balkonów, wykuszów i  małych 
wieżyczek.  W  tym  kontekście  wśród 
zwolenników Muzeum odżyły nadzieje 
na  odzyskanie  zamku  dla  celów  pol-
skich.  Powstała  nowa  koncepcja  Mu-
zeum, która zakładała powstanie nowej 
stałej  wystawy  „Odwieczna  Polska”. 
Koncepcja  ta  nabrała  realnych  kształ-
tów  dzięki  finansowemu  wsparciu 
Juliana  Godlewskiego.  19  lipca  1972 
roku,  powstał  specjalny  fundusz  im. 
Anny Godlewskiej  –  matki  fundatora, 
który miał wspierać działania związane 
z  rozbudową  ówczesnego  Muzeum 
[10]. W przypadającą w roku 1973 rocz-
nicę  500-lecia  śmierci  Mikołaja  Koper-
nika zrodziła się myśl zorganizowania 
na  zamku  rapperswilskim  wystawy 
poświęconej temu wybitnemu polskie-
mu humaniście.

arch. inż. Zdzisław Pręgowski – Kustosz 
Muzeum Polskiego (w latach 1954-1973)

Maria Hohl – pierwsza Prezes Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu przed Zebraniem Walnym (1968r.)
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Przybyłemu do Szwajcarii w 1964 roku 
inż.  Januszowi  Morkowskiemu,  który 
dysponował  kontaktami  z  Niemiecką 
Republiką  Federalną,  udało się  pozys-
kać  wystawę  kopernikowską  powstałą 
w  Monachium.  Wspólnie  z  Hansem 
Rathgebem,  prezesem  TPMPR,  utwo-
rzono  „Organisationskomite  Coper-
nicus-Austellung 1973” i pod patrona-

tem miasta Rapperswil, Szwajcarskiego 
Towarzystwa  Astronomicznego  oraz 
Szkoły Inżyniersko-Technicznej w Rap-
perswilu  w  dniu  14  lipca  1973  roku 
dokonano otwarcia wystawy [11]. Wys-
tawa  kopernikowska,  zorganizowana 
na marginesie działalności TPMPR bez 
przedyskutowania  sprawy  w  jego 
łonie,  stała  się  jedną  z  przyczyn  roz-

dźwięków w Zarządzie  Towarzystwa. 
W  wyniku  tego  konfliktu  Zdzisław 
Pręgowski zrezygnował ze stanowiska 
kustosza  Muzeum Polskiego.  Na  jego 
miejsce  do  Zarządu  od  1974  roku 
wszedł  inż.  Janusz  Morkowski,  który 
objął stanowisko drugiego wiceprezesa 
i  kustosza  Muzeum.  Po wypowiedze-
niu  kontraktu  szwajcarskiemu  Towa-
rzystwu Burgenverein i przeprowadze-
niu w 1974 roku gruntownej renowacji 
zamku,  gmina  Rapperswil  wyraziła 
gotowość  oddania  do  dyspozycji 
TPMPR  całego  drugiego  piętra.  Myśl 
zorganizowania  tam  stałej  wystawy,      
a  więc  nie  tylko  –  jak  dotychczas  – 
okresowych  wystaw  tematycznych, 
we-szła  w  fazę  realizacji.  Dnia  21 
czerwca  1975  roku  po  wykonaniu 
przez  inż.  Morkowskiego  pracy 
przygotowawczej  została  uroczyście 
otwarta wystawa „Odwiecznej Polski”, 
złożona z pozyskanych wśród Polaków 
na emigracji eksponatów. Stała się ona 
podstawą  funkcjonującego  obecnie 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu[12].

Archiwum Muzeum Polskiego                 
w Rapperswilu

Przypisy:

[1] Władysław hr. Plater w 1870 roku wydzierżawia od gminy 
grodzkiej Rapperswil zamek na okres 99 lat.
Umowa dzierżawna, którą Plater zawiera z gminą de facto powinna 
obowiązywać do 1970 roku.

[2] List do prof. Alfonsa Bronarskiego z dn. 27.11.1951; Archiwum 
MPR, zespół nr II-4: Związek organizacji Polskich w Szwajcarii.

[3] Stowarzyszenie Polaków w Genewie, Komunikat nr 13/91             
z dn. 22.01.1953; Archiwum MPR, zespół nr II-9: Polonia Genewska.

[4] J. Rakowski, art. „Utrata Rapperswilu (…)” w Orzeł Biały            
28/3 – 5/4 1953, nr 13/14; Archiwum MPR, zespół nr II-4, op. cit. 

[5] Freunde des Polenmuseums Rapperswil, „Statuten“                       
z dn. 30.01.1954.

[6] Apel w sprawie nowej placówki polskiej w zamku 
rapperswilskim; Archiwum MPR, zespół nr II-4, op. cit.

[7] Biuletyn informacyjny SPK z kwietnia 1954; Archiwum MPR, 
zespół nr II-3: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii.

[8] Biuletyn informacyjny SPK z grudnia 1959; Archiwum MPR, 
zespół nr II-3, op. cit.

[9] K. Vincenz, W mieście róż – Kolumna Wolności, [w:] „Dziennik 
Polski”, Londyn, 17.06.1969; Archiwum MPR, zespół nr I-26: 
Spuścizna Zdzisława J. Pręgowskiego.

[10] Protokół z powołania Fundacji im. Anny Godlewskiej z dn. 
19.07.1972, Hotel Dolder, Zürich; Archiwum MPR, zespół nr  I-27: 
Spuścizna Juliana Godlewskiego.

[11] Eröffnung der Ausstellung, 14.07.1973; Archiwum MPR, zespół 
nr II-7: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu

[12] Sprawozdanie z otwarcia Muzeum Polskiego w Rapperswilu       
z dn. 21.06.1975; Archiwum MPR, zespół nr II-7, op. cit.

Bp Rubin przed pamiątkową tablicą zaprojektowaną 
przez Z. Pręgowskiego w 100-lecie utworzenia Muzeum
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100-lecie nawiązania stosunków 
dyplomatycznych Polski ze Szwajcarią
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W związku z 100. rocznicą nawiązania 
stosunków  dyplomatycznych  między 
Polską i Szwajcarią we wtorek 14 ma-
ja,  oficjalną  wizytę  w  Polsce  złożył 
Prezydent  Konfederacji  Szwajcar-
skiej.

Andrzej  Duda  i  Ueli  Maurer  m.in. 
wzięli udział w uroczystościach w Ła-
zienkach  Królewskich,  organizowa-
nych  z  tej  okazji  przez  Ambasadę 
Szwajcarii w Polsce. Spotkanie obu Pre-
zydentów rozpoczęło się rano od cere-
monii  oficjalnego  powitania  na  dzie-

dzińcu Pałacu Prezydenckiego w War-
szawie.  Rozmowy  Prezydentów  doty-
czyły m.in. współpracy w zakresie no-
woczesnych  technologii,  relacji  Szwaj-
carii z Unią Europejską, a także kwestii 
historycznych.

Fragment konferencji prasowej:

…Ale  rozmawialiśmy  także  z  Panem 
Prezydentem o ważnych kwestiach na-
szej wspólnej historii – a więc o prze-
szłości,  teraźniejszości  i  przyszłości.     
W tym kontekście wspominałem Panu 

Prezydentowi właśnie o tym, co ważne 
w  naszych  wspólnych  dziejach,  a  co 
jest  upamiętnione,  jeżeli  chodzi             
o współpracę polsko-szwajcarską choć-
by w Muzeum Polskim w Rapperswilu. 
Prosiłem zarazem Pana Prezydenta, by 
ze swojej strony – jako Prezydent Kon-
federacji – podjął działania, które umo-
żliwiłyby przetrwanie Muzeum w Rap-
perswilu jako muzeum polskiego, bo to 
niezwykle ważne.

Bardzo  byśmy  chcieli,  by  mogło  ono 
funkcjonować nadal na zamku w Rap-
perswilu i nadal jako muzeum polskie 
– powtarzam: bardzo mocno podkreś-
lam tę nazwę – dlatego, że jest to ślad 
nie tylko naszej wspólnej historii i nie 
tylko świadectwo tego, że Polacy znaj-
dowali w Szwajcarii schronienie i mo-
gli  się  tam rozwijać,  realizować  swoją 
twórczość,  działania,  jak  choćby Hen-
ryk Sienkiewicz czy – praktycznie sto 
lat wcześniej – Tadeusz Kościuszko.

Ale  to  także  świadectwo  historii  Eu-
ropy  i  bardzo  ważne  świadectwo  na-
szych wspólnych dziejów. Więc ten ele-
ment dla naszej wspólnej historii i bu-
dowania  relacji  polsko-szwajcarskich 
postrzegamy  jako  kwestię  bardzo  is-
totną. I dlatego prosiłem tutaj Pana Pre-
zydenta – oczywiście zdając sobie spra-
wę,  że  decyzję  w  tych  kwestiach  po-
dejmują  władze lokalne, a więc samo-
rządowe – o wsparcie, bo ono ze strony 
głowy  państwa  zawsze  jest  bardzo 
ważne,  symboliczne  i  znaczące.  Dla-
tego – mam nadzieję  – Pan Prezydent 
udzieli  wsparcia  tej  polskiej  instytucji 
ważnej  dla  polskiej  społeczności           
w Szwajcarii, która o tę instytucję dba.

Zdjęcia i tekst ze strony: prezydent.pl 

https://
youtu.be/
ETuzpEbt380 

https://youtu.be/ETuzpEbt380
https://youtu.be/ETuzpEbt380
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Podświetlenie Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie
Z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski 
ze  Szwajcarią  na  Pałacu  Prezydenckim  została  wyświetlona 
iluminacja upamiętniająca to wydarzenie. Poinformowała o tym na 
Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Polska i  Szwajcaria nawiązały stosunki dyplomatyczne 12 marca 
1919 r. W tym także roku została otwarta Ambasada RP w Bernie. 
Szwajcaria  ma swoją  placówkę  dyplomatyczną  w Warszawie od 
1921 roku.

W  latach  poprzedzających  odzyskanie  niepodległości  na  ucho-
dźstwie w Szwajcarii przebywali znani Polacy, m.in. kompozytor     
i  polityk  Ignacy  Jan  Paderewski,  późniejszy  prezydent  Gabriel 
Narutowicz oraz – po klęsce wrześniowej – ostatni prezydent II RP 
Ignacy Mościcki.

120-lecie urodzin Konstantego Rokickiego
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120-lecie urodzin Konstantego Rokic-
kiego, członka „grupy berneńskiej” – 
Lucerna (Szwajcaria), 16 czerwca 2019

Polskie władze, ocaleni z Zagłady oraz 
członkowie polskiej i żydowskiej dias-
pory  w  Szwajcarii  uczcili  120-lecie 
urodzin  Konstantego  Rokickiego,  pol-
skiego  konsula  w  Bernie  w  latach 
1939-45, który ratował Żydów w czasie 
Zagłady. 

Rokicki  był  członkiem  tzw.  grupy 
berneńskiej, zwanej też grupą Ładosia, w 
której  w  latach  1941–1943  przygoto-
wywał  fałszywe  paszporty  krajów 
Ameryki  Południowej.  Dzięki  tym 
paszportom setki   Żydów z  gett  uni-
knęło wywiezienia do obozów zagłady, 
wielu  doczekało  końca  wojny.  Grupę, 
która  z  narażeniem  życia  ratowała 
Żydów,  tworzyli  ambasador  Aleksan-
der  Ładoś,  konsul  Konstanty  Rokicki, 
adwokat  i  działacz syjonistyczny oraz 
przedwojenny poseł na Sejm Abraham 
Silberschein,  Chaim  Eiss,  kupiec  oraz 
działacz organizacji Agudat Israel z Zu-
rychu,  radca  ambasady  Stefan  Rynie-
wicz  i  attaché  polskiego  poselstwa 
Juliusz Kühl.

Konstanty  Rokicki  urodził  się  16 
czerwca  1899  w  Warszawie.  Był  pod-
porucznikiem kawalerii w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej,  a  później  urzę-

dnikiem konsularnym. Odmówił  służ-
by  komunistycznym  władzom.  Zmarł 
18 lipca 1958 w Lucernie, a ostatnie lata 
przeżył  jako  uchodźca  polityczny        
w przytułkach dla ubogich. 

Ceremonia  odbyła  się  w  niedzielę         
w południe na cmentarzu w Lucernie, 
gdzie  w  2018  r.  odnaleziono  i  odno-
wiono grób Rokickiego.

Podczas uroczystości został  odczytany 
list  prezesa  Instytutu  Pamięci  Naro-
dowej dr. Jarosława Szarka.

Foto i Tekst IPN

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/73129,120-lecie-urodzin-Konstantego-Rokickiego-czlonka-grupy-bernenskiej-Lucerna-Szwaj.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/73129,120-lecie-urodzin-Konstantego-Rokickiego-czlonka-grupy-bernenskiej-Lucerna-Szwaj.html
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Od  26  sierpnia  można  oglądać  prace 
słynnego,  polskiego  artysty,  Rafała 
Olbińskiego  pt.  The  Surrealist  Art. 
Zapraszamy Państwa do Muzeum Pol-
skiego w Rapperswilu.

Rafał  Olbiński urodził  się  w 1945 roku         
w  Kielcach.  Ukończył  Wydział  Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej. 
W 1981 roku wyemigrował  do Stanów 
Zjednoczonych  i  wkrótce  stał  się  uz-
nanym  malarzem,  ilustratorem  i  pro-
jektantem. Za swoje prace otrzymał po-
nad 150 nagród, w tym złote i srebrne 
medale  przyznawane  przez  Klub  Dy-
rektorów Artystycznych w Nowym Jor-
ku oraz złote i srebrne medale od Towa-
rzystwa Ilustratorów w Nowym Jorku     
i  Los  Angeles.  W latach 1983-1988  był 
wykładowcą  na  Uniwersytecie  Temple 
w Filadelfii a w latach 1987-2001 wykła-
dał w prestiżowej School of Visual Arts 
w Nowym Jorku. 

W  1994  roku  otrzymał  międzynaro-
dowego Oscara za Najbardziej Znaczą-
cy Plakat Roku, Prix Savignac w Pary-
żu.  W  tym  samym  roku  otrzymał  na-

grodę  czasopisma  Creative  Review       
w Londynie za najlepszą  brytyjską  ilu-
strację.  W  1995  roku  jego  plakat 
zwyciężył w konkursie "Nowy Jork sto-
licą  świata”  wybrany  przez  jury  pod 
przewodnictwem  burmistrza  miasta 
Rudolfa  Gulianiego.  Rok  później  ot-
rzymał  nagrodę  Stephana  Dohanosa 
przyznawaną  przez  członków  Stowa-
rzyszenia Ilustratorów Nowojorskich za 
najlepszą pracę roku. 

W  1996  Amerykańska  Agencja  Infor-
macyjna  zamówiła  u  Rafała  Olbiń-
skiego  projekt  plakatu  upamiętniają-
cego 25 rocznicę  Dnia Ziemi, a w 2000 
roku władze Nowego Jorku zwróciły się 
z  propozycją  stworzenia  plakatu  na 
trzydziestolecie Dnia Ziemi. 

W  2002  roku  miasto  Fondi  we  Wło-
szech  przyznało  mu  nagrodę  "Premio 
Divina  Guilia"  za  wybitny  wkład  do 
sztuki współczesnej.  Prace Olbińskiego 
znajdują  się  w kolekcjach tak prestiżo-
wych instytucji jak, m.in.: The National 
Arts  Club  w  Nowym  Jorku,  Smithso-
nian  Institute  and  Library  of  Congres     

w  Waszyngtonie,  Suntory  Museum        
w  Osace  oraz  w  wielu  prywatnych          
i  korporacyjnych  zbiorach  w  USA,  Ja-
ponii i Europie. 
W 2002 roku wybrane obrazy Rafała Ol-
bińskiego  umieszczono  w  programie 
projekcji  na  Grand  Central  Station        
w Nowym Jorku, w panteonie Great Art 
jako  jedną  z  atrakcji  na  cześć  obcho-
dzonego Dnia Ziemi,  wspólnie z obra-
zami  Keitha  Haringa,  Roya  Lich-
tensteina, Roberta Rauschenberga i An-
dy Warchola. 

W  tym  samym  roku  bardzo  wysoko 
oceniony  został  przez  krytyków  New 
York Timesa i Philadelphia Inquirer jego 
debiut  scenograficzny  do  opery  "Don 
Giovani" w Filadelfii. 
Twórczości  Rafała Olbińskiego poświę-
cono  wiele  artykułów  w  międzynaro-
dowych  czasopismach,  jak  New  York 
Times, Der Spiegel, etc. 
W Stanach Zjednoczonych do tej  pory 
ukazało się pięć książek o sztuce Olbiń-
skiego,  z  najnowszą  "Olbinski's  wo-
men” wydaną przez Hudson Hills Press 
w 2007 roku.

WYSTAWA

The Surrealist Art
Rafał Olbiński

26 sierpnia - 6 października 2019

26. września 2019, godz. 18.00
Spotkanie z artystą
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W Archiwum
digitalizacja dokumentów i wystawy internetowe
W archiwum w roku bieżącym zostanie przeprowadzona digita-
lizacja  dokumentów ze spuścizny rodziny Sapiehów oraz   ko-
lekcji zdjęć i pocztówek.

Nasz zbiór fotografii i pocztówek zostanie zaprezentowany na trze-
ciej z kolei wystawie opracowanej przez nas  na platformie Google 
Cultural  Institute  (dwie  poprzednie:  pierwsza  przedstawiająca 
szerokie  spectrum  naszych  zbiorów  "Skarby  kolekcji  Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu, druga "Historia Kolumny Barskiej.

Uporządkowanie  materiałów  archiwalnych  przygotował  oraz 
koncepcję  wystawy  opracował  kierownik  archiwum  Radosław 
Pawłowski. Digitalizację zdjęć wykonała Ewa Wąsik. Projekt został 
zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Senatu RP.

Środki finansowe z Senatu RP pokrywają koszty programowe i sta-
tutowe  Muzeum  oraz  obsługę  strony  internetowej  i  wydanie 
newslettera. Druga połowa roku przeznaczona jest na wykonanie 
digitalizacji  spuścizny  rodziny  Sapiehów  w  ramach  programu 
„Polskie  dziedzictwo  kulturowe  za  granicą  -  wolontariat  2019” 
finansowanego przez Instytut POLONIKA.

20  czerwca  w  Muzeum  miało  miejsce 
spotkanie z Markiem Kamińskim -  polskim 
polarnikiem,  podróżnikiem,  zdobywcą 
dwóch  biegunów.  Podczas  spotkania  pan 
Marek Kamiński podzielił się z nami swoimi 
doświadczeniami i obserwacjami z podróży, 
wyzwaniami  oraz  planami  na  przyszłość. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez PES - 
Polish Executives Switzerland. 

Spotkanie z Markiem Kamińskim
  Wydarzenia w Muzeum                                                                                                                                                                                

https://artsandculture.google.com/exhibit/BAISvuDlhXpTLw
https://artsandculture.google.com/exhibit/1gJC3SYY1zPOLA
https://artsandculture.google.com/exhibit/BAISvuDlhXpTLw
https://artsandculture.google.com/exhibit/1gJC3SYY1zPOLA
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Warsztaty szkoły polskiej

25  maja  Muzeum  Polskie  zorgani-
zowało warsztaty dla dzieci ze szkoły 
polskiej  z  Badenii-Wirtembergii  w 
Niemczech.   W czasie  wizyty  ucznio-
wie  mieli  możliwość  zwiedzić  Mu-
zeum  z  przewodnikiem  oraz  poznać 
historię naszych zbiorów. 

W trakcie warsztatów uczniom została 
zaprezentowana  biała  i  palna  broń 
pochodząca z naszej kolekcji.  

Wieczór autorski

5 czerwca o godz. 18.00 odbył się wie-
czór autorski Tadeusza Dąbrowskiego. 
Poprowadziła go Ilma Rakusa, pisarka 
z Zurichu.

Tadeusz Dąbrowski – ur. w 1979 r. Po-
eta,  eseista,  krytyk,  redaktor dwumie-
sięcznika  literackiego Topos.  Dyrektor 
artystyczny festiwalu Europejski Poeta 
Wolności.  Od  lutego  2019  r.  Tadeusz 
Dąbrowski przebywa w Zugu na pres-
tiżowym stypendium Fundacji  Landis 
& Gyr.

Malarstwo Marty Kołodziej

Od 7 maja do 8 czerwca 2019 mieliśmy 
przyjemność  prezentować  twórczość 
malarską  Marty  Kołodziej  -  malarki, 
podróżniczki. Artystka urodzona i wy-
chowana  w  Polsce,  przez  wiele  lat 
działająca we Francji, teraz swoje nowe 
źródło  inspiracji  znalazła  w  Ber-
neńskim Oberlandzie.  Tam, w Meirin-
gen,  zamieszkuje  klimatyczny  hotel 
Anderegg z czasów belle époque, zwią-
zany  z  legendarną  postacią  górskiego 
przewodnika Melchiora Anderegga.

Statystyka odwiedzin Muzeum Polskiego 
w pierwszym półroczu 2019

3 625
osób

16 
grup
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Prezentacja książki dra hab. Piotra Bednarza
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29 czerwca 2019 o godz. 18.00 dobyła się 
Prezentacja  książki  dra  hab.  Piotra 
Bednarza  pt.  „Za  niepodległość  Polski! 
Raporty  i  punkty  widzenia  prasy 
szwajcarskiej  podczas  pierwszej  wojny 
światowej ”
Prowadzenie: dr Willi Ebert, Bazylea

Dr hab. Piotr Bednarz, kierownik Katedry 
Historii XIX wieku i Europy Wschodniej na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie, kilkakrotny uczestnik rapperswilskich konferencji naukowych. 
29 czerwca P. Bednarz w Muzeum  zaprezentował swoją najnowszą publikację naukową, 
która ukazała się w wydawnictwie Schwabe w Bazylei. Zebrany materiał historyczny to 
efekt wieloletniej pracy badawczej Piotra Bednarza w szwajcarskich i polskich archiwach.
Monografia  jest  analizą  komentarzy  prasowych  w  gazetach  szwajcarskich  w  okresie 
pierwszej wojny światowej odnośnie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ówczesna 
prasa unisono nie podważała prawa Polski do odzyskania niepodległości, jednak opinie 
dotyczące koalicji politycznych II RP były zróżnicowane. Książka stanowi  bardzo ważne 
źródło dla badaczy historii polsko-szwajcarskich związków dyplomatycznych.

Głębia ostrości - Polski Orzeł z Rapperswilu
  Reportaż TVP                                                                                                                                                                            

Telewizja Polska zrealizowała i wyemitowała reportaż 
nt. Muzeum Polskiego w Rapperswilu i jego obecnej 
sytuacji.

Polskie  Muzeum  w  małym  miasteczku  Rapperswil.  Nie-
zwykła,  stupięćdziesięcioletnia,  historia  Polski  w Szwajcarii. 
Muzeum na zamku w Rapperswilu, to jedna z najstarszych 
polskich placówek kulturalnych za granicą. Tam pielęgnowano 
niepodległościowe  dążenia,  zbierano  dzieła  sztuki  prze-
kazywane przez emigrantów, a po II wojnie światowej odkła-
mywano naszą historię. Współczesna historia muzeum jednak, 
to niewiadoma. W ciągu ostatnich dziesięciu lat lokalne wła-
dze zaczęły nieco inaczej patrzeć na ten symbol polsko - szwaj-
carskiej przyjaźni. W przyszłym roku w dodatku rozpoczyna 
się remont zamku. Potrwa dwa lata. I nie wiadomo czy i w ja-
kiej formie polskie muzeum na szwajcarski zamek powróci.

OGLĄDAJ >>>

https://
vod.tvp.pl/
video/glebia-
ostrosci,polski-
orzel-z-

https://vod.tvp.pl/video/glebia-ostrosci,polski-orzel-z-rapperswilu-28052019,42524931
https://vod.tvp.pl/video/glebia-ostrosci,polski-orzel-z-rapperswilu-28052019,42524931
https://vod.tvp.pl/video/glebia-ostrosci,polski-orzel-z-rapperswilu-28052019,42524931
https://vod.tvp.pl/video/glebia-ostrosci,polski-orzel-z-rapperswilu-28052019,42524931
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288. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja
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24 kwietnia Ambasada RP w Bernie zorga-
nizowała  w  Muzeum  Polskim  uroczyste 
obchody związane  z  trzema ważnymi  dla 
Polaków rocznicami.

Wspólnie świętowaliśmy 228. rocznicę  uch-
walenia Konstytucji 3-ego Maja, 15. rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 
20-lecie obecności w NATO.

Na zaproszenie Ambasadora Polski w Kon-
federacji  Szwajcarskiej  oraz  Księstwie 
Liechtenstein dra Jakuba Kumocha do Mu-
zeum  Polskiego  w  Rapperswilu  przybyło 
wielu  przedstawicieli  zagranicznych 
placówek dyplomatycznych.

Wśród gości nie zabrakło również  Polaków 
mieszkających  w  Szwajcarii  oraz  Szwaj-
carów,  głównie  mieszkańców  Rapperswilu 
na  czele  z  Prezydentem  Ortsgemeinde  – 
Matthiasem Mächlerem.

Radość świętowania swoim występem ubo-
gacił chór Jodlerclub Rapperswil.

66. Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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29  czerwca  br.  o  godz.  14.00  w  Mu-
zeum  Polskim  odbyło  się  Walne 
Zebranie  członków  Towarzystwa 
Przyjaciół  Muzeum  Polskiego  w 
Rapperswilu. 

Głównym  punktem  zebrania  było 
przedstawienie  przez  Zarząd  spra-
wozdań merytorycznego i finansowego 
dla  członków  Towarzystwa  Przyjaciół 
Muzeum Polskiego za rok 2018. 

Zebranie  zakończyło  się  udzieleniem 
Zarządowi Towarzystwa absolutorium.
Na Zebranie Walne przybyła  Elżbieta 
Rogowska  –  Dyrektor  Departamentu 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i 
Strat  Wojennnych  przy  Ministerstwie 
Kultury  Dziedzictwa  Narodowego, 
Agnieszka  Tymińska  Dyrektor  Naro-

dowego  Instytutu  Polskiego  Dzie-
dzictwa  Kulturowego  za  Granicą 
POLONIKA,  dr  Małgorzata  Ptasińska 
reprezentująca  Instytut  Pamięci  Naro-
dowej. 

Zebranie  członków  Towarzystwa  uś-
wietniła zaś prezentacja Karla Pirovino, 
historyka  z  Kulturarchiv  Cazis.  Karl 
Pirovino  jest  współautorem  wystawy     
o  historii  polskich   żołnierzy  inter-
nowanych w Cazis  w czasie  II  wojny 
światowej.
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DOTACJE NA MUZEUM

Kontoinhaber: Freunde des Polenmuseums 
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil 
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8 
Swift: LINSCH23

ADRES

MUZEUM POLSKIE 
Zamek Rapperswil 
Postfach 1251 
  
CH-8640 Rapperswil 
Szwajcaria 
  
info@polenmuseum.ch 

Tel: 0041 (0)55 210 1862 
Fax: 0041 (0)55 210 0662 

www.polenmuseum.ch 

Muzeum otrzymało status organizacji pożytku publicznego  
(Organizacja Non-Profit) i przekazywane na rzecz muzeum dary 
można odpisać od podatków.

REDAKCJA 

Monika Czepielewska-Wóycicka 

Opracowanie merytoryczne: 
Anna Buchmann 

Tłumaczenie: Jan i Elżbieta Eberle 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

  Książki do kupienia w Muzeum                                                                                                                                                                                

Filmy i relacje z wydarzeń

Zapraszamy do oglądania naszego pro-
filu na You Tube, gdzie umieszczane są 
relacje  video  z  wydarzeń  w  Muzeum 
Polskim.

Profil jest prowadzony przez pana Rafała 
Solisa,  który  filmuje  i  realizuje  relacje 
video. 

h t t p s : / /
www.youtube.co
m / u s e r /
Polenmuseum 

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=bNtkE-3oIrU 

https://
www.youtube.
com/watch?
v=LObUS7Wd
Pz4 

https://
www.youtube.c
om/watch?
v=lzpROrVc5P
U&t=42s 

Listy znad Zatoki 
Świętego Franciszka

Listy, o których tu mowa, przycho-
dziły z San Francisco do Svaneke, 
małej miejscowości na bałtyckiej 
wyspie Bornholm. 

Dwie pary małżeńskie, przyjaciele, 
którzy przez dwanaście lat byli 
blisko siebie w Stanach Zjednoczo-
nych, a po zakończeniu służby duń-
skiej pary dyplomatycznej utrzy-
mywali ze sobą bardzo bliski kon-
takt za pośrednictwem korespon-
dencji 

CENA: 10 CHF

Gdy maluję, przestaję 
myśleć

Zofia Romer, z domu Dembowska, 
urodziła się 16 lutego 1885 w Dorpa-
cie. Studia malarskie rozpoczęła         
w Wilnie u Iwana Pietrowicza Trut-
niewa, kontynuowała w Krakowie       
i Monachium. W roku 1911 poślubiła 
Eugeniusza Romera (1871–1943), 
właściciela majątku ziemskiego Cyto-
wiany na Litwie. Zmarła 23 sierpnia 
1972 w Montrealu. 

Autor korzystał z dokumentów znaj-
dujących się w archiwum Muzeum.  

CENA: 10 CH

https://www.youtube.com/watch?v=LObUS7WdPz4
https://www.youtube.com/watch?v=lzpROrVc5PU&t=42s
https://www.youtube.com/user/Polenmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=bNtkE-3oIrU
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
https://polenmuseum.ch/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=lzpROrVc5PU&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=LObUS7WdPz4
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
https://polenmuseum.ch/pl/
https://www.youtube.com/user/Polenmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=bNtkE-3oIrU

