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Spis treści: 

 

1. 600-lecie Chrztu Litwy w MP (3 Oktober 1987) 

 

- program, 

- korespondencja, 

- wycinki prasowe, 

- rachunki, 

 

1987, rkp., druk, mszp., j. lit., j. niem., j. pol., l., b.p.,  

 

2. Wizyta w MPR kard. Józefa Glempa i Prezydenta Lecha Wałęsy 

 

- program wizyty,  

- program Mszy św., 

- przemówienie kard. J. Glempa, 

- tekst powitania (J. Morkowski) , 

 

1994, j. niem.,  j. pol., l., b.p.,  

 

3. Wystawa "Konie i Jeźdźcy"  

 

- kosztorysy, ubezpieczenia, 

- informacje prasowe, 

- wycinki prasowe, 

- zaproszenia,  

 

1999, rkp., druk, mszp.,  j. niem., j. pol., l., b.p.,  



4. Wystawa Bronisław i Kinga CHROMY  

 

- katalog obiektów,  

- spis obiektów,   

- ubezpieczenia,  

- rachunki, 

- wycinki prasowe,  

 

2006, rkp., druk, j. niem.,  j.pol., l. + poszyt   

 

5. Wystawy zmienne Muzeum Polskiego w Rapperswilu od 1973r. do 2004r.  

 

-spis wystaw w języku niemieckim,  

 

2004, druk,  j.niem., l., b.p.,  

 

6. Wystawy w MPR Lata 90-te i 2000 - 2008  

 

7. Wystawy w MPR Lata 2009 - 2011 

 

8. Wystawy w MPR Lata 2012 - 2015  
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