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Drodzy Przyjaciele!

W połowie czerwca ponownie wznowiliśmy funkcjonowanie 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu po okresie trudności zwią-
zanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Zmuszeni do zamknięcia Muzeum w marcu, zostaliśmy tym 
samym, na trzy miesiące, pozbawieni dochodów ze sprzedaży 
biletów. Nasze Muzeum utrzymuje się głównie z turystów oraz 
dobrowolnych wpłat od darczyńców. W chwili obecnej jesteśmy 
obarczeni wszystkimi kosztami wynikającymi z prowadzenia 
naszej działalności, gdyż tak nietypowa instytucja kultury jak 
nasza, nie mieściła się w rządowych programach wsparcia.

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

Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca podarowany na 
rzecz Muzeum Polskiego w Rapperswilu!
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W dniu 18 maja minęła 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – papieża z Polski.

Tę rocznicę zdecydowaliśmy się uczcić niemieckojęzyczną wystawą omawiającą 
14 encyklik Jana Pawła II.

Ze względu na pandemię zdecydowaliśmy się na internetową wersję wystawy.
Powiązana z wystawą broszura, która przedstawia compendium nauki i wiary 
wielkiego Papieża znajduje się TUTAJ. Tekst broszury pozwala na głębsze studium 
14. encyklik obejmujących wszystkie dziedziny człowieczego życia.

Przesłanie Papieża, który niezmordowanie upominał się o zachowanie szacunku dla 
każdego ludzkiego życia i wartości wiary, jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualne niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Nauczyciel wiary i rozumu – Jan Paweł II 
i współczesność
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Apel o wsparcie
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Hrabina Maria Helena Gabriela z Potockich Reyowa 
h. Pilawa ( 22.10. 1929 w Warszawie – 15.08.2020 w Montresor)
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość przes-
łaną przez Annę Mesnet z Montresoru. 
W święto Matki Boskiej Zielnej udała 
się na wieczny odpoczynek Pani Maria 
Reyowa, z którą łączyły nas wieloletnie 
więzy przyjaźni.

Zamek Montresor na dorocznych sesjach 
Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek        
i Archiwów na Zachodzie reprezentowa-
ła „od zawsze”, czyli od momentu zało-
żenia Konferencji w 1979 roku Maria He-
lena Gabriela hrabina Reyowa z domu 
Potocka h. Pilawa. Wielokrotnie odwie-
dzała Muzeum Polskie w Rapperswilu     
i darzyła go sympatią, gdyż miało po-
dobną historię do Jej ukochanego Mon-
tresoru.

Wrześniowe dni spędzane podczas orga-
nizowanych w zamku w Montresor sesji 
Stałej Konferencji miały osobliwy cha-
rakter i urok. Sama radość ponownego 
spotkania z Panią Marią i rodziną za-
mieszkującą zamek towarzyszyła nam 
już w czasie podróży do Montresoru        
i wzmagała się wraz z kolejnym zakrę-
tem lokalnej drogi. Mijaliśmy bramę 
wjazdową do zamku witani już na 
dziedzińcu przez zawsze uśmiechniętą     
i serdeczną Panią Marię.

Atmosfera średniowiecznego zamku, 
który został zakupiony w 1849 roku 
przez Konstantego Reya i udzielał przez 
ponad półtora wieku schronienia 
uchodźcom z Polski, dodawała szczegól-
nej aury naszym spotkaniom. W kom-
natach o wystroju z czasów II Cesar-
stwa, wśród portretów antenatów, 
pamiątek po Janie III Sobieskim, obra-

zów mistrzów włoskich i polskich, ot-
wierała się dla nas Polska za jaką tęs-
kniliśmy – przesiąknięta tradycją chrześ-
cijańską, kulturą i patriotyzmem. Nad 
zbiorami czuwała Pani Maria doskonale 
znając ich proweniencję i historię. Pod-
czas sesji zamkniętych dzieliliśmy z Pa-
nią Marią troskę o stan techniczny zam-
ku i zmagania w uzyskanie funduszy na 
jego utrzymanie.

Sprawy zachowania zamku w rękach 
polskiego rodu, konserwacji zbiorów       
i substancji historycznej były dla Pani 
Marii sprawą najważniejszą.

Sesjom Stałej Konferencji towarzyszyła 
codzienna Msza święta. Głęboko wierzą-
ca Pani Maria była ich stałym uczest-
nikiem i najczęściej ona intonowała na 
zakończenie mszy pieśń „Boże coś Pol-
skę”. Podczas sesji w roku 2018 Pani Ma-
ria oprowadzała nas po cmentarzu 
wokół zamku.

W kaplicy przystawaliśmy przy nagrob-
kach członków rodziny Reyów i Bra-
nickich wsłuchani w opowiadania Pani 
Marii. Przy pożegnaniu nikt z nas nie 

przypuszczał, że jest to nasze ostatnie      
z Nią spotkanie. Z odejściem Pani Marii 
ubywa kolejny świadek historii polskich 
instytucji kulturalnych za Granicą. Zab-
rała ze sobą pamięć o ludziach i wyda-
rzeniach.

Smutkowi pożegnania Pani Marii obok 
modlitwy towarzyszyć nam będzie 
uczucie wdzięczności za wspólną, wie-
loletnią pracę na rzecz polskiego dzie-
dzictwa kulturowego, za piękne wrześ-
niowe dni w Montresor.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia       
z powodu śmierci Pani Marii składamy 
wszystkim członkom Rodziny i Przyja-
ciołom w Montresor.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci 
na wieki.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Anna Buchmann
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„Wola”– Historia obozu dla Polek w Feldbach (1944-1945)
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To tytuł internetowej wystawy, która 
zostanie zaprezentowana w drugiej po-
łowie października na czwartej z kolei 
wystawie opracowanej przez nas na 
platformie Google Cultural Institute.

W styczniu 1944 roku kustosz Muzeum 
Polski Współczesnej Halina Jastrzę-
bowska-Kenarowa wystąpiła z inicjaty-
wą utworzenia obozu szkolno-wycho-
wawczego dla zbiegłych z Niemiec pol-
skich dziewcząt, którym udało się prze-
dostać do Szwajcarii. Obóz został ot-
warty 7 sierpnia 1944 w wynajętej przez 
Muzeum wili Goldenberg pod Rap-
perswilem. Jego działalność finansował 

przebywający na uchodźstwie w Lon-
dynie rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
(Ministerstwo Opieki Społecznej, De-
partament Sprawiedliwości), polskie ko-
mitety “PRO POLONIA” i YMCA oraz 
osoby prywatne, przekazujące datki na 
ten cel. Obóz podlegał kontroli wojsko-
wej działającej w ramach  Dowództwa 
2. Dywizji Strzelców Pieszych.
Przygotowywana wystawa informuje     
o historii obozu „Wola“ oraz o roli Mu-
zeum w jego prowadzeniu. Planowana 
początkowo wyłącznie jako wystawa 
internetowa, dzięki wsparciu Amba-
sady, będzie także prezentowana w mu-
rach zamku w formie planszowej. 

Wernisaż wystawy odbędzie się 25 paź-
dziernika br. Będzie on częścią prog-
ramu obchodów 150. rocznicy założenia 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 

Wystawa została zrealizowana dzięki 
inicjatywie Ambasadora RP w Bernie 
Iwonie Kozłowskiej z Funduszy Polo-
nijnych z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych w Warszawie.

https://
artsandculture.google.com/
story/wola-history-of-
training-camp-for-polish-
girls-1944-1945/
KQJSHNxAorvjLw 
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Dary dla Muzeum Polskiego
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Wśród artefaktów darowanych tego 
lata Muzeum Polskiemu znalazły się:

– Tarcza podarowana na pamiątkę ka-
pitanowi Steffenowi przez polskich 
żołnierzy 2 DSP internowanych w 
Szwajcarii w obozie w Burgdorf, 1944.

Ta pamiątkowa tarcza, która wzbogaciła 
muzealną kolekcję związaną z pamią-
tkami związanymi z obecnością pol-
skich żołnierzy 2 DSP internowanych w 
Szwajcarii, to dar Bernarda Steffena z 
Münsingen. 

Jak wiadomo, długi okres internowania 
sprawił, że w obozach kwitło także 
życie kulturalne. Działały zespoły teat-
ralne, orkiestry i chory. Żołnierze wyt-
warzali przedmioty rzemieślnicze oraz 
artystyczne w dziedzinie malarstwa, ry-
sunku i rzeźby – i to nie tylko dla siebie. 
Niektóre z nich przygotowali jako po-
darunki dla osób, którym chcieli okazać 
wdzięczność. Do tej kategorii zaliczyć 
należy niniejszą tarczę wykonaną przez 
polskich żołnierzy przebywających w 
obozie internowania w Burgdorf (w 
kantonie berneńskim), opatrzoną dedy-
kacją i przeznaczoną dla szwajcarskiego 
oficera, kapitana Steffena.

Pośrodku tej wyrzeźbionej w drewnie, 
w formie kartusza tarczy, na tle promie-
ni słonecznych i szwajcarskiego krzyża 
ukazany został, pośród skał i drzew – 
jako znak rozpoznawczy i symbol Burg-
dorfu – tamtejszy imponujący, średnio-
wieczny zamek. 
Na lewo od zamku znalazł się wize-
runek odznaki pamiątkowej 2 Dywizji 
Strzelców Pieszych. Gwoli dokładności 
przypomnijmy: odznaka ta, wg projektu 
por. Bohdana Garlińskiego, wykonana 
została w Szwajcarii w wytwórni 
Huguenin Freres z Le Locle w 1940 

roku. Przedstawia ona trzy połączone 
bagnety, udekorowane u góry trzema 
emaliowanymi flagami sprzymierzo-
nych w 1940 roku armii: francuskiej, 
polskiej i brytyjskiej. Powyżej umiesz-
czona została prostokątna tarcza z ini-
cjałami jednostki (2DSP), zwieńczona 
stylizowanym orłem. Co ciekawe, pro-
jektując owego orła z tarczą, Garliński 
oparł się na wzorach napoleońskich, na-
wiązując do tradycji Legionów Dąb-
rowskiego, oddziałów polskich na ob-
czyźnie – podobnie jak 2 DSP.
Na prawo od przedstawienia zamku w 
Burgdorf, na tle wstęgi (w założeniu 
mającej być flagą Polski) odzwiercie-
dlona została z kolei odznaka interno-
wania 2 Dywizji Strzelców Pieszych. To 
plakieta w formie krzyża o proporcjach 
godła państwowego Konfederacji 

Szwajcarskiej. Po jej środku znalazł się 
orzeł polski w koronie, na trzech ra-
mionach krzyża umieszczone zostały 
ażurowe inicjały „DSP”, na dolnym ra-
mieniu daty „1940-1944”. Ramiona 
krzyża połączono trąbkami strzelec-
kimi.
Poniżej widoku zamku, między odzna-
ką pamiątkową 2 DSP oraz odznaką in-
ternowania 2 DSP w Szwajcarii, wyryta 
została dedykacja w siedmiu wierszach: 
„Herrn Hptm. Steffen in Dankbarkeit 
die poln. Int. des Lagers Burgdorf Au-
gust1944 [tłum.: Panu Kapitanowi Stef-
fenowi w podziękowaniu polscy inter-
nowani z obozu w Burgdorf sierpień 
1944]. 

Tarczę zaprojektował porucznik W. 
Szyjkowski, wykonał sierżant L. Siniłło.
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– Dwie prace na papierze autorstwa 
Janusza Rakowskiego, podarowane 
Muzeum przez Patricka Drehera z Zu-
rychu.

Pierwsza to rysunek kredką, akt. Prze-
dstawia on nagą kobietę, we wnętrzu, 
siedzącą na krześle, ujętą z lewego 
boku, od tyłu – zapewne podczas po-
rannej toalety. Nacisk położony został 

na zarysowany kształt obiektów, a nie 
na drobne szczegóły. 

Druga praca to grafika (linoryt). Nies-
tety brak tytułu znacznie utrudnia iden-
tyfikację tematu. Najpewniej w nocnej 
scenerii artysta ukazał dwóch mężczyzn 
w hełmach, być może także w mundu-
rach. Ich sylwetki zostały potraktowane 
bardzo syntetycznie. Jeden z nich, 
którego stojąca, zwrócona bokiem do 
widza postać, wypełnia po prawej 
niemal całą wysokość obrazu, wspiera 
swoją rękę na długim drągu przypo-
minającym strażacki bosak. Drugi, który 
znalazł się w centrum kompozycji, 
przedstawiony został na wprost, w po-
zycji siedzącej. W tle, po lewej widocz-
ny jest fragment (kościelnej?) wieży.

Niezwykle ciekawa jest osoba samego 
autora obu dzieł, Janusza Rakowskiego, 
wybitnego działacza Polonii szwajcars-
kiej z Zurychu – z pewnością bardzo 
dobrze znana starszej generacji Polaków 
żyjących w Szwajcarii.

Rakowski (ur. 18 listopada 1902 w Go-
dziszowie, niedaleko Lublina) już w 
czasie nauki w gimnazjum aktywnie 

uczestniczył w tajnych polskich mło-
dzieżowych organizacjach niepod-
ległościowych. W czasie wojny polsko-
bolszewickiej ochotniczo walczył w        
7 Pułku Ułanów Lubelskich. Ukończyw-
szy studia na Wydziale Prawa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, rozpoczął pracę 
w służbie państwowej, sprawując m.in. 
stanowisko dyrektora (1935-1939) w ga-
binecie Ministra Skarbu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego. Po wybuchu drugiej 
wojny światowej przedostał się przez 
Rumunię do Francji, gdzie zgłosił się do 
Armii Polskiej, następnie internowany 
znalazł się w Szwajcarii razem z 2 Dy-
wizją Strzelców Pieszych. Będąc ofice-
rem oświatowym prowadził wykłady     
z ekonomii na uniwersytecie obozowym 
w Winterturze, wiele czasu poświęcił na 
pisanie tekstów historycznych i poetyc-
kich. Do kraju nie wrócił, pozostał        
w Szwajcarii. Aż do przejścia na emery-
turę pracował jako urzędnik bankowy 
w Zurychu. Podjęcie decyzji pozostania 
na emigracji nie przerwało jednak jego 
działalności społecznej, politycznej i li-
terackiej. Wręcz przeciwnie. Zorganizo-

wał i został pierwszym prezesem Sto-
warzyszenia Kombatantów Polskich w 
Szwajcarii, od 1964 roku przez 11 lat był 
delegatem Rządu RP w Londynie na 
Szwajcarię. 
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Brał czynny udział w pracach prawie 
wszystkich polskich organizacji nie-
podległościowych w ojczyźnie Wilhel-
ma Tella, także Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Był 
członkiem Polskiego Towarzystwa Na-
ukowego na Obczyźnie, Instytutu Pol-
skiego w Londynie, Instytutu Józefa Pił-
sudskiego w Londynie i w Nowym Jor-
ku. Nieustannie publikował – głównie 
prace z zakresu ekonomii i historii, któ-
ra była jego wielką pasją. Obok historii 
pasjonowało Janusza Rakowskiego 
także malarstwo, rysunek, grafika, które 
czynnie uprawiał. Całą swoją spuściznę 
przeznaczył dla Archivum Helveto-Po-
lonicum we Fryburgu, tam też znajduje 
się duży fragment jego działalności 
artystycznej. Zawsze wierny swoim 
ideałom, był wzorem dla całego poko-
lenia Polaków na emigracji, które z ża-
lem przyjęło wiadomość o jego śmierci 
we wrześniu  2001.
 
Darczyńca obu prac Rakowskiego, Pat-
rick Dreher, jest wnukiem nieżyjącej już 
Ireny Robert-Tissot Fibiger, wieloletniej 
członkini Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Polskiego i mecenaski Muzeum. 
To z jej daru pochodzi znajdujący się w 
kolekcji Muzeum Ogród we Włoszech 
pędzla Wojciecha Weissa – reprezentan-
ta nurtu ekspresjonistycznego w sztuce 

Młodej Polski oraz kolorystycznych 
tendencji w sztuce lat 1920. i 1930.

– Dwa medale pamiątkowe wybite 
przez powiat wołomiński z okazji 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Medale zostały podarowane Muzeum 
przez starostę wołomińskiego - Adama 
Lubiaka. Autorem projektu jest wice-
starosta wołomiński Robert Szydlik, 
ceniony heraldyk i projektant wielu 
odznaczeń.
Na awersie medalu, w otoku, znalazł 
się napis: 100. ROCZNICA BITWY 

WA R S Z AW S K I E J * 1 9 2 0 - 2 0 2 0 * 
RADZYMIN - OSSÓW. 
Jak powiedział sam autor o swoim 

dziele, na szczególną uwagę zasługuje 
symbolika umieszczona na tej stronie 
medalu – smok przebity krzyżem (odn-
iesienie do boju pod Ossowem i ks. 
Skorupki) oraz mieczem (symbo-
lizującym kilkudniową, ciężką bitwę o 
Radzymin). Z kolei na rewersie 
umieszczono pamiątkową inskrypcję w 
trzech językach: francuskim, angiels-
kim i rosyjskim (nawiązującą m. in. do 
udziału w wojnie amerykańskich 
lotników i francuskiej misji wojskowej). 

                                                                                                                                                                           

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

W Muzeum kontynuowane są prace nad 
pełną i profesjonalną inwentaryzacją 
muzealnych zbiorów. 

Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu 
finansowemu ze środków pozostających 
w dyspozycji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach prog-
ramu „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
za granicą“. 

Programem zarządza Narodowy Instytut 
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za 
Granicą POLONIKA.

Dlaczego 
Rapperswil jest 
ważny dla polskiej 
kultury?
Artykuł Anny Buchmann, dyrek-
tor Muzeum Polskiego w Rap-
perswilu. Czytam >>>

http://cennebezcenne.pl/
wp-content/uploads/
2020/08/2020-1-2-
BUCHMAN.pdf 

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020-1-2-BUCHMAN.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020-1-2-BUCHMAN.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020-1-2-BUCHMAN.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020-1-2-BUCHMAN.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/08/2020-1-2-BUCHMAN.pdf
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Praktykanci i nowi wolontariusze w Muzeum

                                                                                                                                                                           

Praktyki przeznaczone są przede 
wszystkim dla studentów kierunków 
humanistycznych.

U wolontariuszy najważniejsze dla nas 
są: otwartość, kreatywność, odpowie-
dzialność oraz chęć dołączenia do spo-
łeczności, która na co dzień angażuje się 
w pomoc w Muzeum Polskim. Cenimy 
sobie osoby w różnym wieku, z różnym 
wykształceniem i różnorodnymi zainte-
resowaniami! Wspólną cechą naszych 
wolontariuszy jest entuzjastyczne nasta-
wienie do życia, pasja i zamiłowanie do 
kultury.

Praktykantki i praktykanci, ochotnicy       
i ochotniczki włączani są w bieżącą pra-
cę muzealną, np. wszechstronne opraco-
wanie muzealiów, organizację wystaw, 
organizację zwiedzania, obsługę gości 
muzeum, wykonują dokumentację foto-
graficzną wydarzeń, pomagają w dzia-
łalności muzealnej biblioteki i archi-
wum. Wspierając stały zespół w reali-
zacji misji Muzeum, mogą liczyć na so-
lidne przygotowanie przed każdym z 
wykonywanych przez siebie projektów. 
Mają okazję rozwijać się, podnosić swoje 
kompetencje, zaspokajać uczucie bycia 
pożytecznym.

Zapraszamy do odbywania praktyk studenckich oraz wolontariatu 
w Muzeum Polskim w Rapperswilu.

Wystawa: Fanny Hauser + Viktor Neumann: 
Karol Radziszewski
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„Poczet” to pierwsza szwajcarska 
wystawa indywidualna mieszkają-
cego w Warszawie multidyscyplinar-
nego artysty Karola Radziszewskiego.

Prezentowana jest w ramach stypen-
dium kuratorskiego 2019/2020 (Fun-
dacja Geberta dla Kultury) stypen-
dystów Fanny Hauser i Viktora Neu-
manna. Nawiązują oni w wystawie do 
postaci związanych z Muzeum Polskim 
w Rapperswilu. Na wystawie prezen-
towana jest seria portretów quee-
rowych polskich osobowości minio-
nego tysiąclecia. Na wystawie prezen-
towane są obiekty pochodzące ze zbio-
rów Muzeum Polskiego w Rap-
perswilu.

Na serię składają się 22 obrazy przed-
stawiające wybitne postacie polskiej 
historii, a także świata sztuki i kultury: 
od Bolesława Śmiałego i Władysława 
Warneńczyka, po Mirona Białoszew-
skiego i Marię Janion. Wszystkie obra-
zy utrzymane są w awangardowej, ku-
bistycznej stylistyce, która jest konty-
nuacją eksperymentów artysty z tra-
dycją malarstwa europejskiego, przede 
wszystkim zaś z estetyką Pabla Picassa.

Miejsce: Kunst(Zeug)Haus, 
Schönbodenstrasse 1, 
8640 Rapperswil-Jona

Wstęp wolny!

Muzeum Polskie wystosowało list 
gratulacyjny do Związku Literatów 
Polskich w Krakowie w związku z 
setną rocznicą objęcia funkcji prezesa 
Związku przez Stefana Żeromskiego.

Ważną przesłanką ku temu był fakt, 
iż Żeromski w latach 1892-1896 pra-
cował w Muzeum jako bibliotekarz, 
na trwałe zapisując się w historii rap-
perswilskiej instytucji.

List 
gratulacyjny
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TYMOTEUSZ TRYZNO - student IV 
roku grafiki studiów dziennych na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
który w ubiegłym roku akademickim 
podjął naukę (w ramach wymiany 
studenckiej) na zuryskiej akademii ar-
tystycznej – Zürcher Hochschule der 
Künste. Od kilku tygodni student Aka-
demii Sztuk Pięknych w Luzernie. Ar-
tystyczna, niespokojna dusza; miłośnik 
literatury; pasjonat kultury i obyczajów 
czasów minionych; sprawnie operujący 
nie tylko pędzlem, ale i …piórem. W ni-
niejszym numerze publikujemy jego 
opowiadanie, w którym opisuje „swoją 
drogę do Rapperswilu“. Jego praktyka, 
rozpoczęta jeszcze przed Bożym Naro-
dzeniem 2019, zakończyła się latem tego 
roku.

ANNA STANISZEWSKA - absolwent-
ka kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie 
mieszkająca w Zurychu. Natura bardzo 

wrażliwa i twórcza, otwarta na nowe 
wyzwania. Jej wielką pasją jest teatr, 
japońska kultura i japoński język, a os-
tatnio nawet gra na taiko – japońskich 
bębnach; chętnie rysuje. Na praktyce      
w Muzeum od wiosny tego roku.

OLGA MAGIERA – świeżo upieczona 
absolwentka prawa na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
studentka historii sztuki na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Do Szwajcarii przy-
jechała by, w ramach wymiany, stu-
diować historię sztuki. Teraz rozpoczęła 
dodatkowo studia prawnicze na Uni-
wersytecie Bernie. Marzy o pracy w 
UNESCO. Ambitna, pełna temperamen-
tu i zarazem delikatna. Kocha żeglars-
two, górskie wędrówki, muzykę jazzo-
wą. W sztuce interesuje się przede 
wszystkim architekturą oraz malars-
twem XIX i początku XX wieku. Swoją 
przygodę z Muzeum rozpoczęła w 
lipcu.

MARIOLA GOŹDZIKOWSKA – ab-
solwentka kulturoznawstwa, z zamiło-
waniem do rękodzieła i projektowania 
wnętrz. Zawodowo związana z Cen-
trum Kultury w Grodzisku Mazowiec-
kim, gdzie prowadzi działania impresa-
ryjne, warsztaty, projekty edukacyjne, 
społeczne i historyczne. Wulkan energii 
z niezwykłym poczuciem obowiązku. 
Udzielając się jako wolontariuszka, spę-
dziła w Rapperswilu bardzo inten-
sywny sierpień.

MATEUSZ JAWOROWSKI – na co-
dzień fizjoterapeuta, pomagający wrócić 
pacjentom z okolic Lublina do dawnej 
sprawności ruchowej, ale także absol-
went kulturoznawstwa w Toruniu oraz 
filozofii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Pełen empatii, z poczuciem 
humoru, zaangażowany i kreatywny. 
Jego pobyt w Rapperswilu przypadł, 
podobnie jak w przypadku Marioli 
Goździkowskiej, na upalny sierpień.

KONTAKT

Pytania dot. podjęcia 
praktyk/wolontariatu              
w Muzeum oraz zgłoszenia 
prosimy kierować na adres: 
info@polenmuseum.ch

OLGA MAGIERATYMOTEUSZ TRYZNO

ANNA STANISZEWSKA MARIOLA GOŹDZIKOWSKA

MATEUSZ JAWOROWSKI

mailto:info@polenmuseum.ch
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Pod koniec sierpnia 2019 roku samolot 
z warszawskiego Okęcia wylądował na 
płycie lotniska nieopodal Zurychu. 
Tak się złożyło, że byłem pasażerem 
tego samolotu. Już niedługo miałem 
poznać moich wykładowców i kole-
gów na uniwersytecie artystycznym    
w Zurychu (Zürcher Hochschule der 
Künste) i zacząć zajęcia w nowo za-
adaptowanej do potrzeb uniwersy-
teckich dawnej fabryce jogurtów – To-
ni-Areal. Zostałem szczęśliwie przyjęty 
na wymianę studencką, a teraz szczęś-
liwie piszę te słowa siedząc na zamku   
i wsłuchując się w bicie dzwonów po-
bliskiego kościoła, jednak początkom 
mojego pobytu w Szwajcarii towa-
rzyszyły zgoła odmienne okoliczności.

Na lotnisku kłębił się tłum ludzi. Tłum 
ten formował się w niewielkie i słabo 
zorganizowane grupy, które parły pew-
nym krokiem, kierowane przez coraz to 
nowe, pojawiające się za każdym za-
krętem kolorowe znaki, do wyjścia. Nie-
obecny wzrok przemykał po pię-
trzących się na półkach alkoholach         
i czekoladach lotniskowych sklepów, 
nic nie było w stanie ani zaskoczyć, ani 
zatrzymać tego pochodu. Za lotnisko-
wym niekończącym się labiryntem 
korytarzy otwierał się widok na stacje z 
machinami wydającymi bagaże. Od-
bierano bagaże z niecierpliwością, bo 
już ktoś znajomy stukał po drugiej 
stronie grubej szyby oddzielającej 
pasażerów od reszty lotniska.

Ja też odebrałem moją walizkę, chociaż 
nikt nie stukał. Trudno mi opisać emocje 
towarzyszące lądowaniu mojego samo-
lotu. Podskórna świadomość, że w tym 
miejscu, z dala od wszystkiego co znane 
i od wszystkich wygodnych przyzwy-
czajeń mam rozpocząć jakieś nowe 
życie. Czego się chwycić? Są tylko dwie 

pewne rzeczy - szkoła i mieszkanie, ale 
ani jednego, ani drugiego jeszcze nie 
widziałem, ledwie słyszałem czyjś głos 
w słuchawce, jak mi się zdawało - z dru-
giego końca świata, rekomendujący 
sucho takie czy inne rozwiązanie.

Uśmiechnięte twarze, tabliczki z naz-
wiskami, łysi i kudłaci, wysocy i niscy, 
w hawajskich koszulach i w szykownie 
skrojonych garniturach - ludzie stali na-
przeciwko wyjścia z formalnie wydzie-
lonej strefy. Jeszcze raz spojrzałem na 
telefon, żeby oswoić się z twarzą, której 
szukałem. W aplikacji widać było tylko 
małe kółko, w które zamknięte było 
zdjęcie właścicielki mieszkania; Antonia 
Labitzky, lat około czterdziestu, kruczo-
czarne włosy, okulary i coś złośliwego 
w uśmiechu. Zapomniała, że dzisiaj 
przylatuję? Napisałem krótką wiado-
mość. Waliza była strasznie ciężka, bo 
moja matka dopakowała mi „niezbędne 
rzeczy”, a do tego miałem jeszcze drugą 
- malinową, jej młodszą siostrę, równie 
nieporęczną przy dłuższych wyjazdach. 

Znałem już niejedną niewesołą historię 
o szwajcarskim roamingu, szybko więc 
poszedłem kupić nową kartę do 
telefonu i zapytać o drogę do wyjścia. 
Przez chwilę siłowałem się z telefonem, 
który okazał się zbyt nowy, w końcu 
jednak udało mi się umieścić w nim 
szwajcarską kartę. Kiedy tak siedziałem 
na mojej wielkiej walizce z rozkręconym 
telefonem w rękach, a wyperfumowani 
ludzie przechodzili przede mną od 
sklepu do sklepu, różne myśli przycho-
dziły mi do głowy. Najmniej przyjemna 
była ta, że Antonia Labitzky nie istnieje, 
a w każdym razie na pewno nie przyj-
dzie przywitać mnie z otwartymi ra-
mionami i nie zabierze mnie do miesz-
kania na Langstrasse 5, żebym mógł 
zmyć z siebie cały bród podróży i poz-

być się natrętnego uczucia niepewności. 
Z minuty na minutę pozbywałem się za 
to złudzeń, czując się coraz bardziej fa-
talnie. Panika zaczynała się w głowie i 
obejmowała powoli całe ciało. Czułem, 
jak gardło mi się zaciska i jak walizka, 
która przed chwilą była tylko niepo-
ręczna, staje się kulą u nogi, a druga, 
mniejsza walizka, jakby kulą u kuli u 
nogi; niemożliwe, żeby ruszyć się choć-
by o pięć centymetrów z czymś takim, 
więc siedziałem. 

Wtedy nie płakałem, dopiero później, 
na uniwersytecie, w biurze do spraw 
studentów zagranicznych, kiedy jedna z 
pracownic zaproponowała mi gościnę w 
jej domu do czasu, kiedy czegoś nie 
znajdę, rozpłakałem się jak dziecko, ale 
nie z powodu że czułem się oszukany, 
lecz dlatego że ktoś bezinteresownie 
chciał mi pomóc.

Po kilku tygodniach czułem, że nie mo-
gę już dłużej nadużywać jej gościnności, 
chociaż zdawało się, że znalezienie 
jakiegokolwiek innego mieszkania, bez 
żadnych znajomości, graniczy z cudem. 
Napisałem w tamtym czasie setki wia-
domości, niestety z bardzo mizernym 
skutkiem. W końcu jednak udało się i 
znalazłem mieszkanie. Nie byłem ani 
trochę wybredny, wcale nie martwiła 
mnie odległość i inne problemy, spra-
wiające, że właściciel tego mieszkania 
prawdopodobnie równie intensywnie 
szukał najemcy, jak ja swego dachu nad 
głową. Szybko dogadaliśmy się i kilka 
dni później opuściłem moich dotych-
czasowych gospodarzy. Uczelnia w tym 
czasie jeszcze nie funkcjonowała, pier-
wsze zajęcia zaczynałem dopiero w po-
łowie września, więc nadal nie znałem 
nikogo, kto mógłby mi pomóc w 
poszukiwaniach jakiegoś normalnego 
lokum. 

Moja droga do Rapperswilu
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Wieś w której zamieszkałem nazywała 
się Dachsen, co można tłumaczyć jako 
„Borsuk”. Sama nazwa zdaje się już w 
jakiś sposób implikować jej peryfe-
ryjność, ale było to, ze względu na mo-
ją kruchą wtedy psychikę, znacznie 
lepsze rozwiązanie niż mieszkanie ką-
tem i za darmo u właściwie nieznajo-
mych starszych ludzi. Najgorsze było 
to, że czułem się przez to wszystko 
bardzo poniżony, a przecież nie mia-
łem na to żadnego wpływu, po prostu 
chciałem uczciwie zapłacić za moje 
mieszkanie, móc uczyć się i pracować 
w innym kraju.

Śmieszne i żałosne było także moje zet-
knięcie z pewnym policjantem w Zu-
rychu, kiedy zdecydowałem się zgłosić 
sprawę oszustwa. Spodziewałem się, że 
nic nie zdziałam, ale nigdy bym wcześ-
niej nie przypuszczał, że w takiej sytua-
cji będę obrażany przez szwajcarskiego 
policjanta, który powtarzał podczas 
prawie każdego naszego spotkania, a 
było ich kilka, że powinienem się umyć.

W końcu zajęcia na uczelni się zaczęły     
i nawet to, że musiałem czasami iść do 
stacji kolejowej, na piechotę, przez pół 
godziny, po kompletnych bezdrożach, 
spotykając po drodze jedynie beczące 
barany, nie mogło mi popsuć lepszego 
już samopoczucia. Czasami zdarzało 
się, że wracałem z uczelni dosyć późno. 
Ciemna noc spowijała wtedy dosłownie 
wszystko na mojej drodze. Na pewnym 
odcinku mojej stałej kilkukilometrowej 
trasy z górskiego domku do dworca, 
którą pokonywałem niezmordowanie 
dwa razy dziennie przez kilka tygodni, 
nie było żadnych świateł. Droga wiła się 
przez szerokie pola, potem zagłębiała   
w niewielki las. Zazwyczaj, kiedy za-
czynało się robić ciemno, lub kiedy już 
było ciemno, a księżyc chował się za 
chmurami, wyciągałem latarkę w tele-
fonie, żeby oświetlić sobie drogę – co za 
wspaniałe urządzenie! Zdarzyło mi się 
jednak kilka razy, że bateria padła i 
musiałem iść w lesie po omacku, 
uważając żeby nie wpaść w jakiś rów.

Kilka razy zdarzyło mi się też spóźnić 
na ostatni pociąg odjeżdżający do „Bor-
suka”, albo, co gorsza, załapać się na os-
tatnie połączenie, ale za to w złym 
kierunku. Wówczas nie miałem innego 
wyjścia, jak przespać noc pod stołem na 
dywanie w studio na uczelni, do siód-
mej rano, po czym wsiąść w pierwszy 
pociąg odjeżdżający w kierunku Schaff-
hausen, żeby móc przespać resztę dnia  
już w lepszych warunkach. Musiałem 
spać pod stołem, chociaż w studio stała 
całkiem wygodna kanapa, ponieważ na 
suficie zainstalowano fotokomórki i 
światło zapalało się w nocy przy naj-
mniejszym ruchu. Kiedy spałem tak po 
raz pierwszy, w pewnym momencie 
zacząłem słyszeć jakiś odległy i niepo-
kojąco monotonny dźwięk, jakby 
gdzieś, kilkaset metrów dalej, zaczął 
wyć jakiś przeraźliwy alarm, którego ja 
słyszałem tylko odległe echo. Nasłuchi-
wałem uważnie. W miarę jak dźwięk się 
wzmacniał, moje zaniepokojenie rosło. 
Pomyślałem, że to z mojego powodu i 
że moja obecność o tej porze w studio, 
przez władze szkoły zakazana, sprawi, 
że za kilka minut zjawi się ochrona i że 
konsekwencje mojej głupoty będą wię-
ksze, niż jestem to sobie w stanie wyob-
razić. Na szczęście okazało się, że to tyl-
ko wentylator, jednak tej nocy i tak nie 
udało mi się już zmrużyć oka.

Czytając wieczorami Rodzinną Europę 
Miłosza nie mogłem oprzeć się wra-
żeniu, że nie znalazłem się w tym miej-
scu przypadkowo, szczególnie kiedy 
odkryłem, że autor, wraz ze swoimi 
dwoma przyjaciółmi, o mało nie spadł z 
wodospadu w Szafuzie, spływając czół-
nem po Renie, którego piękna przez 
długi czas nie byłem w stanie docenić. 
Wodospad sam w sobie jest bardzo pię-
kny, ale znajduje się o jedną stację przed 
„Borsukiem”, a nieraz zdarzało mi się 
przespać moją stację, więc zapisał się w 
moich wspomnieniach dosyć gorzko. 
Godzinny marsz powrotny wypełnia-
łem złorzeczeniami na własną lekko-
myślność.

Mógłbym opisać jeszcze całe mnóstwo 
innych wpadek - to oczywiście nieuch-
ronna część procesu adaptacji do nowe-
go środowiska - jednak nie chcę za-
nudzić czytelników. Chciałem jedynie 
zarysować pewien - wielu wyjeż-
dżającym z pewnością w taki lub inny 
sposób znany - kontekst, który sprawił, 
że postanowiłem odwołać się do in-
stytucji, w której podstawowy program 
w przeszłości wpisywała się między 
innymi pomoc Polakom przebywają-
cym w Szwajcarii. Postanowiłem napi-
sać oficjalny list do muzeum, w którym 
opisałem moją historię. Po jakimś czasie 
dostałem odpowiedź i w wciągu kilku 
tygodni przeniosłem się do Rappers-
wilu.

Dzięki drodze, którą przeszedłem do 
tego miejsca, mam wrażenie, że jestem 
w stanie znacznie lepiej zrozumieć je-
den z sensów przedsięwzięcia, jakim 
było w przeszłości i jest obecnie Mu-
zeum Polskie w Rapperswilu. Pracując 
już z kolekcją rapperswilskich grafik na-
trafiałem na coraz to nowe prace, które 
ujawniały mi wyraźny, nigdy wcześniej 
niedostrzegany związek charakteru 
mojego wyjazdu z historiami polskiej 
emigracji w Szwajcarii, w której losach, 
z pewnością bardzo wyolbrzymiając 
skalę moich problemów, przeglądałem 
się jak w lustrze.

Mam nadzieję, że mój skromny wkład 
pracy w muzeum - pomoc, jaką mogłem 
zaoferować przy opracowaniu i digita-
lizacji rapperswilskiej kolekcji grafik, 
przyczyniła się, choćby w niewielkim 
stopniu, do popularyzacji i ułatwienia 
dostępu do muzealnej kolekcji i że przy-
służy się wszystkim zainteresowanym 
badaniem spuścizny polskich kolek-
cjonerów i artystów, których los, wybór 
lub oba te czynniki związały z krajem 
Helwetów.

Tymoteusz Tryzno
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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, Anna Tomczak, Radosław Pawłowski 

Tłumaczenie na język niemiecki: Marco Schmid 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

Kartografia
Powstała nowa strona internetowa 
prezentująca bogatą kolekcję karto-
graficzne w zbiorach Biblioteki Mu-
zeum Polskiego. Strona jest systema-
tycznie uzupełniana. 

Pomysł opracowania kompletnego 
katalogu zbiorów kartograficznych 
Biblioteki Muzeum Polskiego w Rap-
perswilu zrodził się w połowie lat 
osiemdziesiątych po przekazaniu Mu-
zeum Polskiemu przez Panią Joannę 

Umiastowską wspaniałej kolekcji kar-
tograficznej swego męża. Już wcześniej 
w bibliotece znajdowało się kilka-
dziesiąt map podarowanych Muzeum 
przez Tadeusza Szmitkowskiego i in-
nych sporadycznych ofiarodawców, 
których niestety nie udało się ziden-
tyfikować. Osobami, które znacznie 
przyczyniły się do powstania rap-
perswilskiej kolekcji są niewątpliwie 
Jan Nowak Jeziorański z Waszyngtonu, 
który skłonił Romana Umiastowskiego 

do zapisania Rapperswilowi swej 
wspaniałej kolekcji. Sam podarował 
nam kilka wspaniałych map prezen-
towanych wśród zbiorów Państwa Jad-
wigi i Jana Nowaków ulokowanych we 
wspaniałych pomieszczeniach kamie-
nicy “Burghof” przyległych do czytelni 
biblioteki Muzeum Polskiego. Adam 
Heymowski ze Sztokholmu prze-
kazywał nam za życia systematycznie 
odnalezione przez siebie w Szwecji 
mapy dotyczące ziem polskich.
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Goście Muzeum
W ostatnich miesiącach Muzeum Polskie odwiedzili:

• Ambasador RP w Szwajcarii Iwona Kozłowska
• Marek Minarczuk radca-minister, chargé d'affaires  

a.i. z Ambasady Polskiej w Bernie
• Dettling Matthias, Stellvertretender Missionschef    

der Schweizerischen Botschaft

Goście zapoznali się ze 150-letnią historią muzuem i jego 
obecną sytuacją związaną z opuszczeniem zamku.

Napisali, mówili o nas
W polskiej prasie oraz na licznych portalach internetowych 
ukazały się artykuły w obronie Muzeum Polskiego,             
w związku z planowaną wyprowadzką z zamku, która ma 
nastąpić 1 stycznia 2022 roku.

W TVP Info, w programie „W tyle wizji” ukazała się 
rozmowa z Anną Buchmann - Dyrektor Muzeum, natomiast 
szwajcarska telewizja Tele Z. opublikowała krótki reportaż 
pt."Schloss Rapperswil wird umgebaut“.

https://www.rp.pl/Historia/200919776-
Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-
wyprowadzic.html?
fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0Rk
mBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A 

https://www.telez.ch/
schloss-rapperswil-wird-
umgebaut_20251/ 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach 
zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.  

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana           
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

https://www.rp.pl/Historia/200919776-Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-wyprowadzic.html?fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0RkmBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A
https://www.rp.pl/Historia/200919776-Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-wyprowadzic.html?fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0RkmBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A
https://www.rp.pl/Historia/200919776-Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-wyprowadzic.html?fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0RkmBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A
https://www.rp.pl/Historia/200919776-Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-wyprowadzic.html?fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0RkmBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A
https://www.rp.pl/Historia/200919776-Szwajcaria-Polskie-muzeum-musi-sie-wyprowadzic.html?fbclid=IwAR1a_NJniGfXRmc_m2SavmR0RkmBzPSiAn5XrqE7GBtIdnXFD_T0Fsweh3A
https://mapy.muzeum-polskie.org/en/about-us
https://www.telez.ch/schloss-rapperswil-wird-umgebaut_20251/
https://www.telez.ch/schloss-rapperswil-wird-umgebaut_20251/
https://www.telez.ch/schloss-rapperswil-wird-umgebaut_20251/
https://mapy.muzeum-polskie.org/en/about-us
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
https://polenmuseum.ch/pl/
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
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