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W liście z 20 lutego 1868 r.  Plater pisał 
do  Kraszewskiego,  że  trwają  przygo-
towania  do  urządzenia  obchodów 
setnej   rocznicy  Konfederacji  Barskiej. 
W kilka dni później dodawał:
 „Ma stanąć w samym Zurychu na bar-
dzo stosownem miejscu pomnik z gra-
nitu  i  brązu  uwieczniający  stuletnią 
rocznicę  Konfederacji Barskiej, już  się 
tem  zajmuję  otrzymawszy  zachętę       
z  kraju,  chociaż  wypadnie  osobiście 
wielką  ofiarę  uczynić.  Będzie  tablica 
marmurowa  z  napisem,  pomnik  ma 
mieć  30  stóp  wysokości  i  być  ozdob-
nym. W oczach polskich orzeł i pogoń 
będą główną jego ozdobą”.
Pomnik  stanął  nie  w  Zurychu  lecz       
w Rapperswilu na wzgórzu niedaleko 
zamku,  jego  odsłonięcie  nastąpiło        
16 sierpnia 1868 roku. 

W roku 2018  Muzeum Polskie w Rap-
perswilu  uroczyście  obchodzi  dwa 

jubileusze:  150.  rocznicę  ustawienia 
Kolumny Barskiej i 100 - lecie odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.

Z  okazji  dwóch dostojnych jubileuszy 
Muzeum  Polskie  we  współpracy           
z Instytutem Pamięci Narodowej orga-
nizują  w dniach 20 - 23 czerwca 2018 
konferencję:
 „Magna  Res  Libertas  -  ku  Niepod-
ległej.  W 100. lecie odzyskania niepod-
ległości”.
Muzeum  Polskie  w  Rapperswilu  jest 
szczególnie predysponowane do święt-
owania wspomnianych rocznic –  zało-
żone w roku 1870 Muzeum Narodowe 
w Rapperswilu odegrało znaczną  rolę 
w propagowaniu idei, w wysiłkach na 
rzecz odzyskania niepodległości przez 
Polskę oraz kształceniu przyszłych elit 
gospodarczych i intelektualnych w od-
rodzonej Polsce. 

Konferencja ma na celu przypomnienie 
historii  czynów  zbrojnych  i  inicjatyw 
pokojowych w drodze  do  odzyskania 
niepodległości.  Ma  oświetlić  tradycje 
idei  wolnościowych,  państwowotwór-
czych, jakie krystalizowały się w prze-
ciągu wieków, szczególnie na Emigra-
cji, w pracy publicystycznej i w litera-
turze, nie tylko polskiej, ale też wśród 
społeczeństw europejskich. 

Pod dyskusję będzie poddana nie tylko 
sytuacja w Polsce, ale również między-
narodowe  uwarunkowania  powstania 
II  Rzeczypospolitej,  okres  II  wojny 
światowej po czas obecny.   Konferencja 
będzie okazją  do zbadania płaszczyzn 
współpracy Polaków z politykami, na-
ukowcami  Europy.  W konferencji  we-
zmą udział naukowcy z Polski, Szwaj-
carii, Niemiec i Francji.
Strona konferencji >>>

„Magna Res Libertas. Ku Niepodległej”
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Muzeum Polskie w Rapperswilu musi 
zostać;  jest  częścią  europejskiego 
dziedzictwa  i  chronionym  przez 
prawo  zabytkiem  -  powiedział  wice-
premier,  minister  kultury  prof.  Piotr 
Gliński.  Polska  i  Szwajcaria  wspólnie 
poszukują  rozwiązania  dla  muzeum, 
któremu grozi likwidacja - dodał.

Piotr  Gliński  od niedzieli  21  stycznia, 
przebywał  z  wizytą  w  Szwajcarii.        
W tym czasie wziął udział m.in. w nie-
formalnym  spotkaniu  ministrów  kul-
tury państw sygnatariuszy Europejskiej 
Konwencji Kulturalnej i państw obser-
watorów  Rady  Europy,  które  zakoń-
czyło  się  w  poniedziałek  w  Davos 
przyjęciem  deklaracji  zobowiązującej 
sygnatariuszy  do  dbałości  o  dziedzic-
two kulturowe i większego nacisku na 
jakość  współczesnego  budownictwa      
i architektury.

-  Muzeum jest  częścią  europejskiego 
dziedzictwa  kulturowego  i  chronio-
nym przez prawo zabytkiem. Nie wy-
obrażamy sobie, że mogłoby przestać 
istnieć.  Wiemy,  że  nasi  szwajcarscy 
partnerzy zdają sobie też z tego spra-
wę  – powiedział  Gliński po spotkaniu  
z dyrektor Muzeum Anną Buchmann.

Podczas konferencji ministrów kultury 
doszło  do  spotkania  wicepremiera 
Glińskiego z prezydentem Konfederacji 
Szwajcarskiej i jednocześnie ministrem 
kultury Alainem Bersetem. Rozmawia-
no głównie o muzeum w Rapperswilu. 
Politycy  zgodzili  się,  że  muzeum 
stanowi część dziedzictwa narodowego 
obu krajów.

- Nasze stanowisko w tej sprawie jest 
bardzo  jasne.  Zarówno  Polska  jak        
i Szwajcaria zobowiązane są do ochro-
ny zabytków, a Muzeum Polskie jest 

zabytkiem i co do tego nie ma wątpli-
wości  –  powiedział  Gliński.  Zapowie-
dział przy tym, że Polska nie oczekuje 
żadnego  wsparcia  finansowego  dla 
Muzeum  i  sama  jest  w  stanie  współ-
finansować jego modernizację.

Obie  strony  zgodziły  się  na  kon-
tynuację rozmów między szwajcarskim 
ministerstwem kultury i ambasadą  RP 
w Bernie, których celem będzie pomoc 
w  rozwiązaniu  trwającego  od  2012  r. 
konfliktu.

Temat muzeum poruszany był w ubie-
głym roku w czasie wizyt w Szwajcarii 
marszałka  Senatu  Stanisława  Kar-
czewskiego  oraz  polsko-szwajcarskich 
konsultacji  z  udziałem  wiceministra 
spraw  zagranicznych  Konrada  Szy-
mańskiego.  Muzeum  odwiedził  rów-
nież  w  listopadzie  2016  r.  prezydent 
Andrzej Duda.

Piotr Gliński: 
Muzeum Polskie 
w Rapperswilu musi zostać
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Archiwum
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Archiwum  Muzeum  Polskiego  zgro-
madziło od roku 1954  wiele  spuścizn   

o  historycznym  znaczeniu.  Ważną 
część  zbiorów tworzą  spuścizny Pola-
ków żyjących i  działających w Szwaj-
carii i w innych krajach. W zbiorach ar-
chiwum  znajdują  się  dokumenty  sto-
warzyszeń  i  organizacji  politycznych. 
Oprócz dokumentów znajdziemy zbio-
ry ikonograficzne: fotografie i grafiki.  

W  okresie  jesiennym  zakończono 
opracowywanie  dokumentów związa-
nych z 2 Dywizją  Strzelców Pieszych. 
Powstał  zbiór  dokumentujący  zjazdy    
i  spotkania  byłych  żołnierzy  interno-
wanych, które odbywały się  w Szwaj-
carii po 1945 roku. Ponadto utworzono 
zbiór dokumentujący losy Polek, które 
uciekły  z  prac  przymusowych, 
odnajdując  schronienie  w  prowadzo-
nym  przez  Muzeum  Polskie  obozie 
„Wola”  w  miejscowości  Feldbach. 
Usystematyzowano  także  dokumenty 

dotyczące Poselstwa Polskiego w  Ber-
nie.  Obecnie  opracowywane  są  archi-
walia  związane  z  początkami  dział-
alności  Towarzystwa  Przyjaciół  Mu-
zeum  Polskiego  w  Rapperswilu.  Do 
zespołu  archiwalnego  dołączyli  pań-
stwo  Maria  i  Tomasz  Wonko,  którzy 
pomagają nam w weekendy w opraco-
wywaniu  oraz  digitalizacji  dokumen-
tów.  Trwa  digitalizacja  kart  poczto-
wych,  fotografii  wydarzeń  mających 
miejsce w Muzeum Polskim oraz grafi-
ki z okresu powstania listopadowego. 

Na  prośbę  Muzeum  Historii  Polski, 
przekazaliśmy  15  kopii  cyfrowych 
grafik z okresu walk o niepodległość, 
które  będą  prezentowane  w  ramach 
wystawy stałej w Warszawie. 

Radosław Pawłowski

Ewa Wąsik

Prowadzi digitalizację fotografii zwią-
zanych z działalnością Muzeum i Bib-
lioteki  od  lat  70.  do  chwili  obecnej. 
Ponadto zajmuje się  aktualizacją  digi-
talnych  zasobów  muzealnej  kolekcji 
grafik.

Dr Teresa Sandoz Romanowska

Przejęła  opiekę  merytoryczną  nad 
zbiorami numizmatycznymi muzeum. 
Przeprowadza  kontrolę  zgodności 
wpisów  inwentarzowych  ze  stanem 
faktycznym.

Anna Tomczak 

Z  wielka  radością  powitaliśmy  Annę 
Tomczak, historyka sztuki, która swoją 
wiedzą  i  doświadczeniem,  zaanga-
żowała się w dziale inwentaryzowania 
zbiorów. 

  Prace w Archiwum                                                                                                                                                                                     
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Tak czasami, (ale niestety ciągle jeszcze 
za  często)  pytają  nasi  nowi  znajomi 
Polacy i w Polsce i w Szwajcarii, w re-
akcji  na opowieść  o Muzeum Polskim 
w  Rapperswilu.  My,  „wtajemniczeni” 
tłumaczymy  cierpliwie,  gdzie  się  ono 
znajduje  i  opowiadamy jego niesamo-
witą historię. Ale – gwoli ścisłości – nie 
mądrzymy się, bo sami dopiero od sto-
sunkowo  niedawna  aktywnie  żyjemy 
życiem Naszego już  Muzeum. O tym, 
że  istnieje  dowiedziałam się  przypad-
kiem w początkach mojego pobytu na 
obczyźnie, w Niemczech – na początku 
lat 90-tych. Przez urokliwy Rapperswil 
prowadził  po  prostu  szlak  wycieczek 
ze wszystkimi gośćmi z Polski. W tym 
czasie nigdy nie udało mi się zwiedzić 
Muzeum,  bo  albo  byłam  po  sezonie, 
albo nie w tych godzinach i jakoś chyba 
myślałam,  ze  to  tylko  ta  piękna 
kolumna i ... tablica na murze... 

Dla  nas  „czas  Muzeum”  nadszedł  po 
naszej – mojej i męża – przeprowadzce 
do  Szwajcarii.  Było  to  w  roku  2008,       
w  tymże  samym  roku  byliśmy  już         
w  Muzeum  i  nagle  objawiło  się  ono 
nam  tym,  czego  nam  tak  bardzo  po 

ponad  20  latach  życia  poza  krajem 
brakowało: było POLSKIE! 
Okruchy  naszej  wspaniałej  historii 
zamknięte w starych księgach z „De re-
volutionibus…”  Kopernika  na  czele,    
w ekspozycji o powstańczych walkach   
i  cierpieniach  emigrantów,  wspomnie-
nie żałoby polskich kobiet po Powsta-
niu  Styczniowym,  cześć  złożona  ofia-
rom  Katynia,  chwała  Sobieskiemu  -      
w otoczeniu pięknych polskich krajob-
razów na obrazach Chełmońskiego... To 
tylko te pierwsze reminiscencje. 

W międzyczasie  bywamy w Muzeum 
częściej,  tak  często  jak  tylko  praca 
zawodowa  każdego  z  nas  nam  na  to 
pozwala.  Czujemy  się  jego  częścią 
pomagając  w  porządkowaniu  archi-
wum, gdzie odnoszę  wrażenie jakbym 
zaczynała  pierwszą  pracę  archiwistki 
po ukończonych dopiero co studiach… 
A mój  mąż,  trochę  bardziej  „technicz-
ny”,  poprzez  mozolną,  a  tak  bardzo 
potrzebną  cyfryzację  dokumentów, 
przyczynia się do łatwiejszego udostę-
pniania  zasobów  archiwum  zaintere-
sowanym czytelnikom czy badaczom. 

My wiemy: Muzeum jest częścią Polski, 
ale  nie  tylko  ze  względu  na  swoje 
eksponaty.  Tą  specyficzną,  ciepłą 
atmosferę  tworzą  ludzie, którzy tam – 
sami  wolontariusze  -  pracują.  Jestem 
dla nich pełna podziwu i nie ukrywam, 
że  bardzo  mi  zaimponowali  i  z  pew-
nością zmotywowali do tego, aby wło-
żyć  swój  własny  wkład –  chociaż  tak 
niewielki -  do tego dzieła, którym nie-
wątpliwie jest Muzeum. 

Chciałabym,  aby  to  magiczne  miejsce 
stworzone  z  miłości  i  tęsknoty  do 
Ojczyzny  jego  założyciela,  hrabiego 
Platera, dwukrotnie powstałe z nicości 
tylko i wyłącznie dzięki woli i zaanga-
żowaniu  patriotycznych  Polaków  na 
emigracji,  przetrwało również  te zach-
wiania  które  mu  grożą  w  tej  chwili. 
Chciałabym, aby ta ogromna praca nie 
poszła na marne i aby nasze Muzeum 
stało  się  ponownie  centrum  myśli 
polskiej  w  Europie,  skupiało  wokół 
siebie  polityków,  wizjonerów, 
filozofów, ale również zwykłych ludzi, 
którzy  nagle  daleko  od  Polski  mogą 
poczuć się u siebie.

Maria Wonko

„Polskie muzeum w Szwajcarii? 
A gdzie dokładnie?...” 
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Konserwacja 
medali

W połowie grudnia Muzeum Polskie 
odwiedzili:  p.  Inga Kosim oraz p. 
Łukasz  Karda  z  Mennicy  Pol-

skiej  w  Warszawie.  Dzięki 
wsparciu  Mennicy  Polskiej 
udało  się  zakonserwować  3 
medale pochodzące z naszej 
kolekcji.  Na  ręce  pracowni-
ków  Mennicy  Polskiej  skła-
damy  w  tym  miejscu  ser-

deczne podziękowanie za po-
moc w ocenie stanu zachowania 

naszej  kolekcji  numizmatycznej 
oraz w renowacji medali. 

Obecnie trwają prace związane z wpisaniem posz-
czególnych medali i monet do cyfrowego inwenta-
rza muzealnego. Inwentaryzację zbiorów nu-
mizmatycznych prze-
prowadzają: Teresa 
Sandoz, Mariola 
Sigrist i Marta 
Fatyga. 

  Mennica Polska                                                                                                                                                                                

Beata  Kurek,  kierowniczka  Sekcji 
Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów 
Życia  Społecznego  Biblioteki  Jagiel-
lońskiej, miłośniczka epoki XIX wieku, 
Karola  Estreichera  Starszego  i  starego 
Krakowa.  Z  miłości  do  książek,  dru-
ków  ulotnych  i  czasopism  poświęciła 
swój  czas  podczas  pobytu  w Rapper-
swilu  zbiorom  biblioteki  Muzeum 
Polskiego.  Zajmowała  się  katalogo-
waniem książek, segregacją darów i se-
lekcją  tytułów  przeznaczonych  do  bi-
blioteki.  Dopisywała  nowe  tytuły  do 
księgi  inwentarzowej,  nadawała  syg-
natury  obiektom  i  opracowane  włą-

czała na półki.  Z radością  dzieliła się 
swoją wiedzą, na temat sposobów wy-
szukiwania  informacji  bibliograficz-
nych  na  stronach  bibliotek  polskich        
i zagranicznych, bazach antykwariatów 
i  portalach  portali  zajmujących  się 
książkami. Pomagała wyodrębnić i roz-
poznać wydawnictwa drugiego obiegu, 
wskazując  na  ich  charakterystyczne 
cechy wydawnicze i treść.   Niezwykle 
jesteśmy  wdzięczni  Beacie  Kurek  za 
zaangażowanie i profesjonalną pomoc.

Biblioteka
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Muzuem  Polskie  w  Rapperswilu  zostało  członkiem  ICOM 
(Międzynarodowej Rady Muzeów).

Międzynarodowa Rada Muzeów (ang.  International  Council  of 
Museums,  ICOM)  –  międzypaństwowa,  pozarządowa  orga-
nizacja muzeów, została utworzona w roku 1946 przy wsparciu 
UNESCO w celu reprezentacji interesów muzeów. ICOM składa 
się  z  118  komitetów  na-rodowych  i  30  międzynarodowych 
komitetów specjalistycznych.  Siedzibą  sekretariatu  generalnego 
jest  Paryż.  ICOM  posiada  około  26  tysięcy  członków  w  151 
krajach.

ICOM  jako  organizacja  międzynarodowa  działająca  poprzez 
swoje komitety narodowe i  międzynarodowe na terenie całego 
świata,  wspiera  muzea  w  kulturowej  edukacji  społeczeństwa        
i  tworzeniu  zbiorów  najcenniejszych  śladów  stworzonych             
i zebranych przez człowieka.

   Newsletter	

Konserwacja 
obrazów 
Hanny Kali Weynerowskiej 

Pani dr Aleksandra Trochimowicz, 
konserwator dzieł sztuki, przygoto-
wała  dokumentację  konserwator-
ską obrazów Hanny Kali Weynero-
wskiej z kolekcji Muzeum Polskie-
go.  Obrazy  wymagające  zabezpie-
czenia  zostaną  poddane  pracom 
konserwatorskim.

Projekt  finansowany  jest  ze  środ-
ków Ministerstwa  Kultury  i  Dzie-
dzictwa Narodowego przez Depar-
tament  Dziedzictwa  Kulturowego 
za Granicą i Strat Wojennych.
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  Wesprzyj naszą działalność

Dotacje na rzecz Muzeum

Szanowani Państwo

Muzeum  Polskie  w  Rapperswilu  od  blisko  150  lat  swojej  działalności  jest  ważnym  ambasadorem  polskiej  kultury                   
w Szwajcarii.  Program nasz  obejmuje,  zarówno opiekę  nad stałą  ekspozycją  muzealną,  biblioteką  i  archiwum,  jak  też 
organizację bieżących wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy uznaną instytucją Non Profit.

Wizerunek tak znaczącej placówki polonijnej w Szwajcarii wymaga odpowiedniej dbałości przy utrzymaniu jej  bieżącej 
działalności  oraz  organizacji  wydarzeń  kulturalnych  kierowanych  do  różnych  grup  wiekowych  zarówno  Szwajcarów            
i Polaków.

To dzięki  ludziom takim jak  Państwo,  ludziom dobrej  woli,  którzy przekazują  dobrowolne  dotacje  na  rzecz  Muzeum 
Polskiego, nasza instytucja może realizować ten program.

Szanowni Państwo, z całego serca dziękujemy za finansowe wspieranie 
działalności naszej instytucji. Jesteśmy wdzięczni za każdą wpłaconą 
kwotę na nasze konto.

Freunde des Polenmuseums
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil
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.

http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/dotacje.html
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/dotacje.html
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ADRES

MUZEUM POLSKIE 
Zamek Rapperswil 
Postfach 1251 
  
CH-8640 Rapperswil 
Szwajcaria 
  
muzeum.polskie@muzeum-polskie.org 

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

www.muzeum-polskie.org

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

REDAKCJA 

Monika Czepielewska 

Opracowanie merytoryczne: 
Anna Buchmann 

Tłumaczenie: Jan Eberle 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska

Zniżka na programy 
komputerowe
Muzeum  Polskie  otrzymało  w  Microsoft 
status  organizacji  Non  Profit,  przez  co 
nasza instytucja ma dostęp do programów 
komputerowych  po  preferencyjnych  ce-
nach.  Jest  to  niezwykle  pomocne,  gdyż 
praca  odbywa  się  na  wielu  kosztownych 
programach.

Informatyka

  Dotacje                                                                                                                                                                                 

Modernizacja strony 
internetowej
Strona internetowa muzeum zos-
tanie zmodernizowana i dostoso-
wana  do  współczesnych  wyma-
gań  technicznych.  Nowy projekt 
zostanie  wykonany  w  technice 
RWD  (Responsive  Web  Design) 
tak aby jej wygląd i układ dosto-
sowywał  się  automatycznie  do 
rozmiaru  przeglądarki,  smartfo-
nów czy tabletów.

http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/przeka%C5%BC-darowizn%C4%99.html
mailto:muzeum.polskie@muzeum-polskie.org
http://www.muzeum-polskie.org
mailto:muzeum.polskie@muzeum-polskie.org
http://www.muzeum-polskie.org
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/przeka%C5%BC-darowizn%C4%99.html

