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Newsletter
Jarosław Westermark

Aktualności, ogłoszenia i wydarzenia w Muzeum Polskim w Rapperswilu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym Newsletterem.
Newsletter

Numer 13 - lipiec / sierpień 2017

64. Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Prof. German Ritz, Marek Wieruszewski, Max Berti

W dniu 17 czerwca odbyło się w Muzeum Polskim w Rapperswilu Walne
Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Nastąpiły zmiany w składzie Zarządu
Towarzystwa – na miejsce ustępującego Prezesa Towarzystwa prof. dr
Germana Ritza został wybrany Marek
Wieruszewski. Do Zarządu zostali
wybrani dwaj nowi członkowie:
Katarzyna Helińska i Łukasz Mirosław.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Dziękujemy prof. Germanowi Ritzowi
za wieloletnią pracę na rzecz naszego
Muzeum. Szczególnie trudnym czasem
były rozmowy z oficjalnymi władzami
miasta i gminy na temat nowego
miejsca i funkcji naszego muzeum.
Profesor G. Ritz jako przedstawiciel
Zarządu
brał udział w projektach
dotyczących przebudowy zamku, jego
nowego przystosowania do obecnych
wymogów. Dziękujemy za czas
poświęcony na liczne dyskusje i spotkania dotyczące kształtu przyszłego
muzeum. Wierzymy, że nadal pozostanie dla nas tym, kim zawsze był:
Przyjacielem. Składamy prof. Ritzowi
życzenia zdrowia i pomyślności w dalszych planach życiowych. Nowym Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego został wybrany Marek
Wieruszewski. Za zgodę na przyjęcie
funkcji dziękujemy tym serdeczniej,

gdyż objęcie w chwili obecnej funkcji
Prezesa wymagać będzie większego
czasowego zaangażowania. Z radością
witamy wśród nas i życzymy satysfakcji i powodzenia w wypełnianiu nowych obowiązków. Gratulacje i życzenia siły i radości w pracy na rzecz muzeum kierujemy do nowo wybranych
członków Zarządu: Katarzyny Helińskiej i Łukasza Mirosława.

Fot. Rafał Wóycicki
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Marek Wieruszewski nowym prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Newsletter
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Fot. Rafał Wóycicki

W sobotę, 17 czerwca 2017 r., Walne
Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
wybrało mnie na następcę prof.
Germana Ritza. Zaszczyt, którego
dostąpiłem, mieszał się jednak z żalem
spowodowanym „pożegnaniem” profesora Ritza. Cudzysłów umieszczam
celowo i z nadzieją, że nadal będzie

Marek Wieruszewski

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

wspierał Muzeum. Zaangażowanie
profesora Ritza w sprawy Polskiego
Muzeum nie da się bowiem zakończyć
zwykłym formalnym aktem. Ujmując
to w dużym skrócie – prof. German
Ritz wykazał się całkowicie bezinteresownym, godnym podziwu zapałem i głębokim zrozumieniem idei, która legła u podstaw powstania Muzeum
Polskiego oraz jego dalszej działalności.
Moja historia z Muzeum Polskim rozpoczęła się w 2009 r., gdy podjąłem
pracę jako konsul RP w Bernie. Wspieranie Muzeum było wówczas – podobnie zresztą jak wcześniej, później i dzisiaj – priorytetowym zadaniem Ambasady Polskiej w Bernie. To rzadki
przypadek zgodności istniejącej ponad
politycznymi podziałami. Muszę jednak przyznać, że potrzebowałem trochę czasu, by zrozumieć, na czym polega wyjątkowość tego miejsca. Ważna
rola jaką odgrywa Muzeum to szansa
dla nas na szerokie wsparcie i przychylność decydentów ale jednocześnie
konfrontacja z całą masą nie zawsze
realnych oczekiwań. Również z tego
powodu uważam, że w ramach Towarzystwa konieczna jest dyskusja na
temat naszej wizji Muzeum. Jakie
zmiany uważamy za konieczne i na ile
ustępstw, wynikających z przyczyn od
nas niezależnych, możemy się zgodzić.
W ramach tej dyskusji pozwolę sobie
przedstawić moje stanowisko. Uważam, że Muzeum Polskie składa się
z trzech równorzędnych elementów:
tradycji, zbiorów oraz miejsca. Tradycji
na szczęście nie da się przekreślić.
Zbiory stanowią świadectwo i potwierdzenie owej tradycji. Są one dobrze
udokumentowane i prawnie zabezpieczone. W końcu trzeci

Fot. Rafał Wóycicki

element: miejsce. Pewne instytucje są
nierozerwalnie powiązane z miejscem
czy konkretnym budynkiem. Moim
zdaniem Muzeum Polskie jest właśnie
taką instytucją. Znaczenie Zamku jako
siedziby Muzeum nie wynika z jego
korzystnego położenia czy też szczególnych zalet pomieszczeń, które mamy do dyspozycji. Znaczenie to wynika
z faktu, że to właśnie tutaj, z różnych
przyczyn, w tamtych wyjątkowych
czasach powstało Muzeum Polskie. W
tym budynku pokolenia Polek i Polaków zgłębiały ideę wolności. Według
mnie obrazy w Muzeum są równie
ważne jak ściany, na których wiszą.
Niemniej jednak decyzja o przyszłości
Zamku leży wyłącznie w rękach jego
właścicieli. Naszym zadaniem jest
przekonać decydentów, że otwarte,
przesiąknięte tradycją Muzeum Polskie
stanowi symbol szwajcarskiej gościnności oraz humanitaryzmu i powinno być powodem do dumy mieszkańców Rapperswilu. W Państwa
imieniu, zmotywowany postawą profesora Germana Ritza, będę starał się
zrealizować to zadanie.

Marek Wieruszewski
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Bursztyn - Złoto Północy
Wystawa od 6 maja do 31 października 2017

Wolin
Foto: Roman Frajkowski

Newsletter

Fot. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku

Lekki, ciepły, matowy, po wyszlifowaniu mieniący się wieloma kolorami
i ukazujący bogate wnętrze, to główne atrybuty żywicowego materiału,
w którym przyroda utrwaliła florę
i faunę sprzed 40 milionów lat. Bursztyn – często błędnie uważany za minerał lub kamień, w Europie od wieków jest wydobywany, wyławiany w
regionie basenu Bałtyku. Ze względu
na swoje liczne właściwości nazywany złotem północy.

Numer 13 - lipiec / sierpień 2017

Fot. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku

Fot. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku

Od czasów antycznych był bursztyn
pożądany i otoczony legendami,
przypisywano mu magiczne właściwości, wytwarzano i noszono amulety, wyrabiano lekarstwa. No i oczywiście z racji swojej urody używany
był do wyrobu biżuterii i dekoracji.
Wyznaczał status społeczny. Pierwsze
naukowe wyjaśnienie pochodzenia
bursztynu przedstawił w swoim dziele ”Historia naturalna” starożytny
rzymski uczony Pliniusz Starszy

(23-79 r.). W dziele „Metamorfozy”
Owidiusz opowiada mit o Faetonie,
synu boga słońca Heliosa i kobiety
Klimene.

http://www.comarch.pl/o-firmie/
centrum-prasowe/aktualnosci/
Sponsor wystawy
korporacja/comarch-wspiera-muzeumNewsletter Muzeum Polskiego
w Rapperswilu
polskie-w-szwajcarskim-rapperswilu/

Po tragicznej śmierci Faetona, matka
i siostry Heliady z żalu wrosły w ziemię i zamieniły się w drzewa, a ich
łzy wypływały jako sok z drzew
i twardniały na słońcu jako bursztyn.
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Bursztyn - Złoto Północy
Dorota Cenecka

Newsletter

Numer 13 - lipiec / sierpień 2017

Fot. Rafał Wóycicki

W dniu 6-tego maja w Muzeum Polskim odbył się wernisaż czasowej
wystawy „Złoto Północy”. Prezentowana wystawa ma charakter edukacyjny i artystyczny. Kuratorem wystawy jest archeolog Maria Cajochen.
Sława bursztynu rosła przez wieki –
już w antyku przez Europę prowadziły szlaki bursztynowe. Znalezione
również na terenie Szwajcarii, obiekty
wykonane z bałtyckiego bursztynu są
świadectwem intensywnych kontaktów handlowych z terenami Europy
północnej. Przez wiele wieków bursztyn stanowił w handlu wymiennym
jeden z najcenniejszych przedmiotów.
Ta kopalna żywica towarzyszyła człowiekowi od najdawniejszych czasów
– epoki kamienia - po czasy obecne
pod wieloma postaciami: np. jako
amulet, jako lek lub element dekora-

Inkluzja zwierzęca - pasożytnicza osa.
Kolekcja Muzeum Bursztynu w Gdańsku.
Finansowane przez Deutsche Bank PBC.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Fot. Rafał Wóycicki

cyjny wystroju wnętrz. Bursztyn do
dzisiaj ma zastosowanie w sztuce
złotniczej i złotnictwie, gdyż doskonale harmonizuje ze złotem, srebrem i
platyną. Celem wystawy jest przybliżenie, nieznanej na terenie Szwajcarii

Dzięki uprzejmości Muzeum Bursztynu Bałtyckiego
www.ambergallery.lt

historii powstania bursztynu i jego
znaczenie na przestrzeni wieków.
Część pierwsza kolekcji poświęcona
jest między innymi formom i kolorom
oraz metodom pozyskiwania bursztynu. W drugiej części wystawy prezentowane
są
zrekonstruowane
obiekty bursztynowe (amulety, pierścionki, naszyjniki) z wybranych epok
historycznych. Trzecia część ekspozycji jest poświęcona współczesnym
wyrobom sztuki jubilerskiej. Dzięki
współpracy z Sauriermuseum w Aat-

Fot. Rafał Wóycicki

hal i muzeum w Gdańsku i Malborku, a także naukowemu wsparciu
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników, można obejrzeć w
gablotach interesujące i rzadko
spotykane bursztyny z różnymi inkluzjami, półkilogramowe bryły bursztynu, rekonstrukcje antycznych wyrobów i nowoczesną polską biżuterię
wykonaną przez najlepszych polskich
plastyków. Wypożyczone na czas
wystawy inkluzje z Muzeum w Aathal pochodzą z kolekcji Willi Kohlera
w Zurychu. Pozostałe wyroby należą
do prywatnych kolekcji polskich bursztynowych pasjonatów.
Bernstein – ein Fenster in die Urzeit –
wykład dr Thomasa Bolligera,
Sauriermuseum w Aathal: Bernstein –
ein Fenster in die Urzeit (Harz
produzierende Pflanze, Chemische
Zusammensetzung, älteste Vorkommen, Bernsteinvorkommen weltweit,
faszinierende Überlieferungen ehemaliger Lebewesen). W dniu wernisażu
można było poddać weryfikacji bursztyny z własnej kolekcji lub szuflady.
Bursztynnik Zenon Śmigel zaprezentował pokaz obróbki bursztynu
oraz ocenił przyniesione bursztyny.
Wernisażowi towarzyszył koncert
Lecha Antonio Uszyńskiego z Riehen.
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Warsztaty i kursy towarzyszące
wystawie “Bursztyn - Złoto Północy”
Newsletter
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Wystawa jest adresowana również do dzieci i młodzieży
szkolnej. Część eksperymentalna wystawy ma na celu
przybliżenie właściwości bursztynu. Chłopcy mogą
wykonywać kostki do gry przy użyciu antycznych
wiertarek, dziewczęta mogą zrobić same bransoletkę lub
kolczyki z bursztynu. Warsztaty będą prowadzone przez

Marię Cajochen, która również zawodowo wykonuje
biżuterię z bursztynu. Oprowadzania po wystawie dla
młodzieży szkolnej zakończone są częścią eksperymentalną
– można testować prawdziwość bursztynu, jego właściwości
elektryzujące, palić bursztyn w kadzidełkach. Również
dorośli maja okazję wykonać naszyjnik z bursztynu.

Fot. Rafał Wóycicki

Fot. Rafał Wóycicki

Warsztaty dla chłopców:

Warsztaty dla dziewczynek:

Chłopcy będą przygotowywać samodzielnie kostki
do gry według rzymskiego modelu i spróbują szczęścia w
hazardzie jak Rzymianie.
Koszt: 25 CHF
Warsztaty organizujemy w terminach:
Daty: 19.08.2017, 16.09.2017
Godz: 10:00-12:00
Daty: 9.08.2017, 2.09.2017, 21.10.2017
Godz: 14:00-16:00
Czas trwania warsztatów to 2h

Dziewczynki zaprosimy na warsztaty z projektowania
biżuterii. Wykonamy samodzielnie biżuterię według
modelu rzymskiego - bransoletkę i kolczyki - z pereł
słodkowodnych i bursztynu.
Koszt: 25 CHF
Warsztaty organizujemy w terminach:
Daty: 9.08.2017, 2.09.2017, 21.10.2017
Godz: 10:00-12:00
Daty: 19.08.2017, 16.09.2017
Godz: 14:00-16:00
Czas trwania warsztatów to 2h
Zapraszamy dzieci od 8. roku życia.
Zapisy przyjmujemy pod adresem:
cajochenmaria@gmail.com

Zapraszamy dzieci od 8. roku życia.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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30 lat Biblioteki Muzeum Polskiego

30 rocznica powstania Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu 1987 2017
W początkowym okresie organizowania struktur Biblioteki przy Muzeum Polskim w Rapperswilu, przypadającym na lata 1980 - 1987 z radością i wdzięcznością przyjmowana
była każda książka. Chodziło o możliwość stworzenia emigrantom dostępu
do polskiego słowa pisanego. Pierwsi
kustosze i współpracownicy nowo
powstałej placówki: Halina Zielińska,
Wojciech Starzyński, Czesława Murdzińska, państwo Mojscy i państwo
Cechniccy poświęcali wiele godzin
pracy podczas katalogowania i opracowywania podstawowego zbioru
bibliotecznego. Obecna Biblioteka
przy Muzeum Polskim w Rapperswilu ma stosunkowo krótką historię.
Wśród darów, jakie otrzymywało
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Muzeum Polskie znalazło się także
wiele książek. Brakowało jednak
odpowiedniego miejsca, w którym
mogłyby zostać skatalogowane i przekazane do powszechnego użytku.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom
Fundacja „Libertas” dokonała zakupu
przylegającej do zamkowego wzgórza
kamienicy „Burghof”. W jednym
z mieszkań (z wyjściem na schody
prowadzące do zamku) urządzona
została czytelnia z magazynem książek oraz pomieszczenia, w których
miejsce znalazły zbiory Jana NowakaJeziorańskiego i jego żony Jadwigi. W
późniejszym okresie w bibliotece
utworzono pomieszczenie poświęcone pamięci rodziny Romerów z Cytowian na Litwie.
20 czerwca 1987 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej czytelni i wypożyczalni. W uroczystościach inauguracji działalności Biblioteki Muzeum
Polskiego w Rapperswilu udział
wzięli liczni przedstawiciele polskiej
Polonii oraz szwajcarscy goście: ojciec
Józef Maria Bocheński – rektor uniwersytetu we Fryburgu, Jan Nowak
Jeziorański czy Paul Heeb - ówczesny
prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. W chwili utworzenia Biblioteki
Muzeum najbardziej poszukiwana

była literatura niedostępna w okresie
PRLu, klasyka i lektury dla dzieci.
Grono czytelników było wtedy dosyć
liczne. Jednak od momentu przemian
w Polsce, od chwili kiedy zniknęły
bariery wyjazdowe i kiedy polski
rynek zaczął przeżywać nieznany
dotąd wzrost wydawniczy, bezpośredni dostęp do książki w Polsce stał
się łatwiejszy i zainteresowanie książkami w Bibliotece zmalało. Najczęściej przychodzą, telefonują lub piszą
do nas osoby szukające informacji na
określony temat. Są to studenci piszący prace dyplomowe związane z
tematyką polską oraz polonijna młodzież szukająca obszerniejszych materiałów do swoich wypracowań o
kraju swego pochodzenia. Czasami są
to naukowcy interesujący się jakimś
konkretnym zagadnieniem. Staramy
się wtedy udostępnić możliwie
bogaty wybór materiałów.
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Biblioteka zbiera materiały dotyczące
historii Muzeum, Polaków w Szwajcarii (szczególnie Żołnierzy Internowanych z 2. Dywizji Strzelców Pieszych) i Szwajcarów w Polsce oraz
wybrane czasopisma i periodyki emigracyjne.
W swoim katalogu posiada ok. 25 tys.
pozycji. W 1996 roku wprowadzone
zostało katalogowanie komputerowe.
System ten pozwala nam na wyszukanie konkretnych pozycji nie tylko
wtedy, kiedy znany jest autor czy tytuł książki, ale także dzięki zdefiniowaniu tematu poprzez słowa kluczowe. Z Polski na bieżąco otrzymujemy
"Słownik Biograficzny”, katalogi utraconych dzieł sztuki oraz periodyki
naukowe. W Bibliotece dostępne są
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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także lokalne pisma polskie w Szwajcarii: "Nasza Gazetka" i “Wiadomości
Polskiej Misji Katolickiej”, ponieważ
dokumentują życie szwajcarskiej Polonii. Zbiory, które posiadamy najczęściej pochodzą z darowizn prywatnych. Wynika to z faktu, że Biblioteka
(ze względu na skromne finanse
Muzeum) praktycznie sama nie zakupuje nowych pozycji.
Są to darowizny różnego rodzaju.
Niektóre wydawnictwa przesyłają
nam od lat swoje "egzemplarze wydawnicze”. Otrzymujemy ponadto “egzemplarze autorskie" od twórców z
kraju i z zagranicy. Poza tym Muzeum Narodowe, Zamek Królewski,
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i
Biblioteka Narodowa w Warszawie
wzbogacają nasze zbiory wydawanymi obecnie przez siebie wartościowymi pozycjami. Oprócz tego
Biblioteka dostaje książki od osób
prywatnych. Są to czasem całe kolekcje, a niekiedy tylko pojedyncze
egzemplarze. Najczęściej trafiają do
nas spuścizny pośmiertne. Swoje,
bogate zbiory poprzez zapis testamentalny przekazali nam: hr. Michał
Potulicki, Józef Mackiewicz, Jerzy
Stempowski, Krystyna Marek i wielu
innych. Szczególnym zbiorem przekazanym Bibliotece był zbiór starych
map, starodruków i grafik zgromadzonych przez Romana Umiastowskiego. Otrzymujemy spore ilości
książek od osób porządkujących
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swoje domowe biblioteki, jak i od rodzin nie władających już językiem
polskim, którym żal wyrzucić na makulaturę książki pozostawione przez
zmarłego przodka. Tematyka książek,
które do nas trafiają jest różnorodna,
a nasza praca polega na nieustannym
sortowaniu i katalogowaniu. Praca w
Bibliotece odbywa się na zasadach
pracy społecznej. Dzięki pomocy Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego baza katalogu
książek opracowywanego we własnym programie została w 2001 roku
przejęta do ofiarowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie programu MAK. Utworzenie katalogu
bibliotecznego jak również katalogu
online zawdzięczamy Annie i Ryszardowi Piotrowskim. W pracach bibliotecznych wielokrotnie wspomagała
nas Beata Kurek z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Prowadzenie biblioteki leżało kolejno w rękach: Haliny Zielińskiej, Wojciecha Starzyńskiego, Piotra Mojskiego i Anny Piotrowskiej. W 2016 roku kierownikiem
biblioteki została Sylwia Bielak, której
w pracy nad katalogowaniem i porządkowaniem zbiorów bibliotecznych pomaga Katarzyna Helińska.
Aktualnie Biblioteka otwarta jest
w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
między godz. 14-tą a 17-tą oraz po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
Radosłw Pawłowski
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XXXIX Sesja
Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Nowy Jork
4-8 października 2017
Newsletter

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

XXXIX Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich
na Zachodzie odbędzie się w dniach
4-8 października w Nowym Jorku.
Organizatorami Konferencji są InstyNewsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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tut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
i Stowarzyszenie Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce. Po raz pierwszy
spotkanie Stałej Konferencji odbędzie
się w Stanach Zjednoczonych. Jako
przewodni temat konferencji wybrano
problematykę związaną z wysiłkiem
polskiej emigracji w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie na
rzecz odradzającego się państwa polskiego, w związku z przypadającą
w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
Spotkanie w Nowym Jorku będzie
okazją do zapoznania się z historią,
zbiorami i działalnością instytucji
polsko-amerykańskich oraz wymianą
doświadczeń w zakresie zarządzania,
konserwacji i ochrony polskiego dziedzictwa poza granicami Polski.
Stała Konferencja Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie
zrzesza organizacje kultury polskie:

muzea, archiwa i biblioteki. Zainicjowana w roku 1977 w Raperswilu
przez 3 instytucje o charakterze muzealnym działające na emigracji,
w 1981 roku miała już 10 członków.
Od początku pomyślana była jako
luźne stowarzyszenie instytucji członkowskich, bez władz naczelnych i formalnej struktury.
Główną formą działalności jest organizowanie corocznych sesji plenarnych, jak również ułatwianie
wymiany doświadczeń pomiędzy
instytucjami członkowskimi i podejmowanie wspólnych inicjatyw. Stała
Konferencja stawia sobie za cel
koordynację działalności instytucji
członkowskich, otaczających swoją
troską dorobek i rozwój kultury
polskiej oraz prezentujący wolnemu
światu jej bogactwo i nierozerwalność
z humanistyczną kulturą europejską.
Więcej nt. konferencji >>>
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Sprawozdanie ze stażu
Kacper Mazowiecki
mgr instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Newsletter

Do Muzeum Polskiego w Rapperswilu przyjechałem na miesiąc w
dniach 2-30 maja. Pobyt w tym miejscu pozwolił mi pogłębić wiedzę na
temat Muzeum. Zwiedziłem też sporą
część Szwajcarii (kanton zuryski,
Genewa, Fryburg, Berno, Lucerna,
Bellinzona, Locarno, Lugano) dzięki
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Muzeum, które zakupiło mi bilety
kolejowe na podróże.
W czasie pobytu mogłem poznać
historię Muzeum oraz jego bieżącą
trudną sytuację finansową. Dowiedziałem się, jak wiele Szwajcaria
pomagała Polsce: m.in. w czasie powstania styczniowego, przy organizowaniu muzeum, czy też internując
Polaków w czasie II wojny światowej,
dzięki czemu zapewniono im bezpieczeństwo. Liczni Szwajcarzy działali
w różnych okresach historycznych
w Polsce. Wyjeżdżali na wschód
w poszukiwaniu pracy. Pracowali
m.in. jako lekarze, architekci, zakładali też cukiernie.
Interesujące dla mnie było to, że
w drugiej połowie XX wieku każdy
przyznawał się do dziedzictwa muzeum. Również władze komunistyczne, które po drugiej wojnie światowej je przejęły, przez co na ponad
dwie
dekady
–
1951-1975
–
utraciliśmy prawo dzierżawy całego
zamku wskutek interwencji Szwajcarów.
Dyrektor muzeum pani Anna Buchmann zleciła mi: napisanie bibliografii

tekstu o Kolumnie Barskiej, a także
skatalogowanie map otrzymanych w
darze od ambasadora Szwajcarii w
Warszawie: Willi Borera.
Pomagałem też w pracy codziennej:
głównie przy organizowaniu wernisażu wystawy „Bursztyn złoto północy”. Opowiada ona historię bursztynu, ale też o jego właściwościach
leczniczych. Część wystawy poświęcona jest współczesnej sztuce zdobniczej i jubilerskiej. Asystowałem
także przy oprowadzaniu wycieczki
Polonii ze szkoły w Stuttgarcie.
Sporządzając bibliografię na temat
Kolumny Barskiej oraz przygotowując
tekst w związku z jej 150-leciem,
zapoznałem się z archiwum i biblioteką. Wypożyczyłem 22 książki, 13
było dla mnie przydatnych. Na tej
podstawie mam przygotować artykuł
o Kolumnie Barskiej, której 150-lecie
będzie obchodzone w przyszłym
roku.
Spędziłem czas w miłej, rodzinnej
atmosferze, mogąc liczyć na pomoc w
pracy oraz serdeczność w czasie
wolnym od ludzi związanych z muzeum. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi odbycia tej praktyki.
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Wróciły do Rapperswilu
Newsletter
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Biblioteka Instytutu Sztuki PAN
przekazała nam dwie książki różnych
wydań polskiej opery narodowej “Halka” Stanisława Moniuszki oraz kilkanaście innych mniejszych publikacji
muzycznych w tym “Tańce Polskie”
J.I. Paderewskiego.
Dary te są dla nas tym cenniejsze, że
należały one niegdyś do działającego
w latach 1935 - 1952 Muzeum Polski
Współczesnej w Rapperswilu. Po
likwidacji tegoż Muzeum wszystkie
jego zbiory zostały przewiezione do
Polski. Otrzymane z Instytutu Sztuki
PAN dary wróciły po 65 latach znowu
do Rapperswilu.

Dary

Orbis Polonus w zbiorach biblioteki
Zbiór naszych starodruków wzbogacił
się o dwa egzemplarze. Zostały one
nam przekazane w zapisie testamentowym Madame Blanche d’Okolski.
Jest to herbarz Orbis Polonus splendoribus coeli, triumphis mundi, pulchritudine animantium condecoratus, in
quo antiqua Sarmatorum gentiliata
pervetusta nobilitatis insignia etc. specificantur et relucent (w 3 tomach, Kraków, 1641-1643). Szymona Okolskiego
wydany w Krakowie w 1641.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Nowe fotografie na ekspozycji
Newsletter
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W ramach odświeżenia ekspozycji muzealnej otrzymaliśmy od Instytutu Pamięci Narodowej 79 nowych fotografii, które zostaną wymienione
w miejsce obecnych już wyblakłych.
Przedstawiają polskich żołnierzy na
frontach II wojny światowej, deportację polskiej ludności z Kresów do łagrów Związku Radzieckiego, miejsca
zbrodni w Katyniu. Zdjęcia pochodzą
z cyfrowego archiwum IPN. Podziękowanie składamy pracownikowi IPN
Tomaszowi Stempowskiemu za pomoc
w wyszukaniu zdjęć i wykonanie dokumentacji fotografii. Jest to kolejny
przykład naszej dobrej współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej.
Dziękujemy za przychylność.

Dotacje na rzecz Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Szanowni Państwo, z całego serca dziękujemy za finansowe wspieranie
działalności naszej instytucji. Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłaconą
kwotę na nasze konto.
Kontoinhaber: Freunde des Polenmuseums
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil
Konto: 125672.2018
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8
Swift: LINSCH23

Paypal>>>
Muzeum otrzymało w Szwajcarii status organizacji pożytku publicznego
(Organizacja Non-Profit) i przekazywane na rzecz naszej instytucji dotacje
finansowe można odpisać od podatków.

REDAKCJA

ADRES

DOTACJE NA MUZEUM

Monika Czepielewska

MUZEUM POLSKIE
Zamek Rapperswil
Postfach 1251

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

Opracowanie merytoryczne:
Anna Buchmann
Tłumaczenie: Marco Schmid, comiText

CH-8640 Rapperswil
Szwajcaria
muzeum.polskie@muzeum-polskie.org

Projekt graficzny: Monika Czepielewska

Tel: 0041 (0)55 210 1862
Fax: 0041 (0)55 210 0662
www.muzeum-polskie.org
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