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W roku 2018  Muzeum Polskie  w Ra-
pperswilu  uroczyście  obchodzi  dwa 
jubileusze – 100. lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę oraz  150. le-
cie  ustawienia  przy  zamku  Kolumny 
Barskiej,  zwanej  przez  Szwajcarów 
Kolumną Wolności. 

W liście z 20 lutego 1868 r.  Plater pisał 
do  Kraszewskiego,  że  trwają  przygo-
towania do urządzenia obchodów set-
nej   rocznicy  Konfederacji  Barskiej.     
W kilka dni później dodawał:
 
„Ma stanąć w samym Zurychu na bardzo 
stosownem miejscu pomnik z granitu i brą-

zu uwieczniający stuletnią rocznicę Konfe-
deracji Barskiej, już się tem zajmuję otrzy-
mawszy zachętę z kraju, chociaż wypadnie 
osobiście  wielką  ofiarę  uczynić.  Będzie 
tablica marmurowa z napisem, pomnik ma 
mieć 30 stóp wysokości i być ozdobnym. 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  w 
sierpniu  1868  roku.  W  roku  2018  
Muzeum  Polskie  w  Rapperswilu 
uroczyście  obchodzi  dwa  jubileusze: 
150  rocznicę  ustawienia  Kolumny 

Barskiej  i  100.  lecie  odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Muzeum  Polskie  w  Rapperswilu  jest 
szczególnie predysponowane do świę-
towania wspomnianych rocznic –  zało-
żone w roku 1870 Muzeum Narodowe 
w Rapperswilu odegrało znaczną  rolę 
w propagowaniu idei wolności, w sta-
raniach  na  rzecz  odzyskania  niepo-
dległości przez Polskę oraz kształceniu 
przyszłych  elit  gospodarczych  i  inte-
lektualnych w odrodzonej Polsce.

Jubileusz 100. lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz 
150. lecie ustawienia przy zamku Kolumny Barskiej

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

1918-2018
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Z okazji  dwóch dostojnych jubileuszy 
Muzeum  Polskie  we  współpracy  z 
Instytutem Pamięci Narodowej organi-
zują   w  dniach  20  -  22  czerwca  2018 
konferencję: „Magna Res Libertas - ku 
Niepodległej.  W 100. lecie odzyskania 
niepodległości".

Muzeum  Polskie  w  Rapperswilu  jest 
szczególnie predysponowane do świę-
towania wspomnianych rocznic –  zało-
żone w roku 1870 Muzeum Narodowe 
w Rapperswilu odegrało znaczną  rolę 
w propagowaniu idei wolności, w sta-
raniach  na  rzecz  odzyskania  niepo-
dległości przez Polskę oraz kształceniu 
przyszłych elit gospodarczych i intele-
ktualnych w odrodzonej Polsce.

Konferencja ma na celu przypomnienie 
historii  czynów  zbrojnych  i  inicjatyw 
pokojowych  w  drodze  o  odzyskanie 
niepodległości na przestrzeni XIX i XX 
wieku.  Ma oświetlić tradycje idei wol-
nościowych,  państwowotwórczych  ja-
kie krystalizowały się w środowiskach 
polityków, w pracy publicystycznej i w 
literaturze -  nie  tylko polskiej,  ale  też 
wśród społeczeństw europejskich.

Pod dyskusję będzie poddana nie tylko 
sytuacja  w  Polsce,  ale  również  mię-
dzynarodowe  uwarunkowania  pow-
stania  II  Rzeczypospolitej,  czas  mię-
dzywojenny, okres II wojny światowej 
po chwilę obecną.    Konferencja będzie 
okazją  do zbadania płaszczyzn współ-
pracy  Polaków z  politykami  i  nauko-

wcami  Europy.  W  konferencji  wezmą 
udział  naukowcy z  Polski,  Szwajcarii, 
Niemiec i Francji.
Konferencja  jest  organizowana  w  ra-
mach  Centralnego  Projektu  Bada-
wczego  Biura  Badań  Historycznych 
Instytutu Pamięci Narodowej

"Polska  emigracja  niepodległościowa 
1945-1990".
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DYREKTOR MUZEUM POLSKIEGO W RAPPERSWILU
DIE DIREKTORIN DES POLENMUSEUMS IN RAPPERSWIL
ANNA BUCHMANN
PREZES INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
DER PRÄSIDENT DES INSTITUTS FÜR NATIONALES GEDENKEN
DR JAROSŁAW SZAREK
 
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
FÜHLEN SICH GEEHRT, SIE ZU EINER INTERNATIONALEN 
WISSENSCHAFTLICHEN KONFERENZ EINZULADEN

KU NIEPODLEGŁEJ 

RAPPERSWIL
ZAMEK / SCHLOSS

AUF DEM WEG ZUR UNABHÄNGIGKEIT

 100-LECIE  ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 100. JAHRESTAG  DER WIEDERERLANGUNG 
 DER UNABHÄNGIGKEIT POLENS

21–22 CZERWCA 2018 / 21.–22. JUNI 2018

Patronat Narodowy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Konferencja, 20 - 22 czerwca 2018

PROGRAM KONFERENCJI

https://view.publitas.com/polenmuseum-in-rapperswil/pl-program-konferencji-2018/page/1
https://view.publitas.com/polenmuseum-in-rapperswil/pl-program-konferencji-2018/page/1
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17.00 Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez 
J.E. ks. bpa Krzysztofa Zadarko - biskupa pomocniczego 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej z udziałem brata Hesso 
Hösli OFMCap oraz w asyście przedstawiciela parafii 
św. Jana w Rapperswilu Rudolfa Pranzla.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewni Jodlerclub 
Rapperswil.
Przed Mszą Świętą odbędzie się występ młodzieżowej 
Orkiestry Vivat z Sierakowa koło Poznania.

18.30  Pokaz filmu „Z dala od orkiestry” o historii
Zygmunta Lubicz Zaleskiego w reżyserii Rafaela 
Lewandowskiego Tłumaczenie: polski/angielski

20.00  Spotkanie z reżyserem filmu Rafaelem 
Lewandowskim

20.30 Apéritif

Program wydarzeń 
towarzyszących
środa, 20 czerwca 2018

Die Heilige Messe wird gemeinschaftlich von Bischof 
Krzysztof Zadarko, Weihbischof von Köslin-Kolberg, 
Br Hesso Hösli OFMCap und Pfarreibeauftragte 
von St Johann, PA Rudolf Pranzl zelebriert. 

Jodlerclub Rapperswil
Dirigent: Paul Steiner

JODLERMESSE

Mittwoch, 20 Juni 2018, 17:00 Uhr

Vorplatz auf der Höhe Lindenhof beim Schloss Rapperswil

*Bei schlechtem Wetter wird die Messe in der Kirche 
St. Johannes gefeiert
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20 czerwca 2018

godz. 18.30

Sala Rycerska na zamku w Rapperswilu

godz. 20.00 spotkanie z reżyserem
Rafalem Lewandowskim

POKAZ FILMU

Z dala od orkiestry

Niezwykle precyzyjny dokument, wracający do początku dwudziestego wieku. 
Naświetla losy Zygmunta Lubicz Zaleskiego, literata, tłumacza, filozofa i krytyka, 
który podczas lat emigracji we Francji działał w ramach niezliczonych inicjatyw 

patriotycznych. Fascynujący powrót do świata zanikających wartości.

Film prezentowany w dwóch językach po polsku i po angielsku

WSTĘP 
WOLNY

Film  opowiada  historię  Zygmunta 
Lubicz Zaleskiego (1882-1967r.) – poety, 
pisarza,  tłumacza,  krytyka  literatury, 
sztuki, muzyki, doktora filozofii i  lite-

rata.  Zmuszony do emigracji  z  powo-
dów  politycznych,  w  1914  roku 
rozpoczął  ożywioną  działalność  jako 
wykładowca  języka  polskiego  we 
Francji. Zapoczątkował wykłady, które 
stały  się  zalążkiem  pierwszej  polo-
nistyki we Francji. Po wybuchu wojny 
zaangażował się w Polski Ruch Oporu 
we  Francji,  stanął  na  czele  Polskiego 
Czerwonego Krzyża niosącego pomoc 
uchodźcom  oraz  został  prezesem 
Towarzystwa  Opieki  nad  Polakami. 
Aresztowany  19  marca  1943  przez 
Włochów i  wydany Niemcom po  ok-
rutnych  przesłuchaniach  zostaje  wy-
wieziony do obozu w Buchenwaldzie. 
Po  wojnie  i  powrocie  z  obozu  pos-
tanawia pozostać z rodziną we Francji, 
gdzie  organizuje  akcję  pomocy  dla 
polskiej  młodzieży  uniwersyteckiej 

znajdującej się na emigracji. Był bardzo 
czynnym  literatem,  wykładowcą  uni-
wersyteckim,  sekretarzem generalnym 
Polskiego  Towarzystwa  Historyczno-
Literackiego w Paryżu. Działał na wie-
lu  płaszczyznach:  społecznej,  poli-
tycznej, naukowej propagując kulturę i 
dobre  stosunki  polsko-francuskie.  Za-
leski  przecierał  szlaki  na  emigracji, 
pomagał polskim naukowcom, był żar-
liwym  orędownikiem  polskich  spraw 
we Francji.

Tadeusz Makowski (1882 -1932) 
Portret - Zygmunt Lubicz-Zaleski 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zygmunt Lubicz-Zaleski

https://
www.youtube.com
/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=7DnghUPWDeg
https://www.youtube.com/watch?v=7DnghUPWDeg
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Juliusz Kossak (1824-1899) ǀ Wojciech Kossak (1856-1942)
Kossakowie.  Nie ma w Polsce równie 
utalentowanego i popularnego artysty-
cznego  rodu.  Malarze  w  kilku  poko-
leniach,  pisarki,  poetki.  Wśród  nich 
jaśnieje  twórczość  protoplasty  rodu, 
zaprzyjaźnionego  z  Horacym  Vernet  
Juliusza  Kossaka  (1824  Nowy  Wiś-
nicz-1899  Kraków)  i  jego  syna  Woj-
ciecha Kossaka (1854 Paryż -1942 Kra-
ków),  protegowanego  przez  cesarza 
Niemiec Wilhelma II.   Malarstwo obu 
Kossaków  to  głębokie  umiłowanie 
wszystkiego,  co  wiąże  się  z  historią, 
przyrodą  i  obyczajowością  polską,  to 
podziw  dla  rodzimej  poezji  romanty-
cznej  i  pamięć  o  potędze  Rzeczypos-

politej.  A  pośród  malowanych  moty-
wów  –  koń  i  jego  kult  jako  „towa-
rzysza” polowań, wypraw wojennych i 
przede wszystkim - symbol wolności.   
Obaj  artyści  tworzyli  malarstwo  cie-
szące  się  wielką  popularnością  w  ca-
łym  społeczeństwie.  Malowali  na  za-
mówienie  wizerunki  koni  z  rodowo-
dem i portrety ich właścicieli na ruma-
kach.   Ilustrowali  wielką  literaturą 
romantyczną.  Odtwarzali  na  płótnach 
potyczki,  bitwy,  epopeje  wojenne  z 
przeszłości  i  im  współczesne.  Portre-
towali  władców, arystokrację i socjetę 
europejską,  m.in.  arcyksięcia  i  arcy-
księżną  Habsburgów,  Józefa  Piłsud-

skiego, księcia Eustachego Sanguszkę . 
Ich malarstwo stało się  ucieleśnieniem 
polskiej duszy w sztuce. 
Wystawa pokazuje najważniejsze wątki 
twórczości  Juliusza  Kossaka  i  Woj-
ciecha Kossaka. Wyciszone, czerpiące z 
drobnoszlacheckiej kulturowości akwa-
rele  Juliusza  i  pełne  energii,  ekspan-
sywne sceny malowane przez Wojcie-
cha,  który  szukał  zleceniodawców  w 
Berlinie,  Wiedniu,  Stanach Zjednoczo-
nych, Londynie. Dwa pokolenia artys-
tów – dwie okresy w historii malarstwa 
– dwie epoki w dziejach Polski. Bliska 
sobie,  a  odmienna  twórczość  ojca  i 
syna.

Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach

Wystawa malarstwa
21. czerwca – 23. września 2018
Muzeum Polskie w Rapperswilu

Juliusz Kossak,  

Powrót z polowania, 1870                      
własność prywatna

Juliusz Kossak 

Stadnina u wodopoju, 1857                            
własność prywatna

Wojciech Kossak 

Autoportret                                    
własność prywatna

Wojciech Kossak 

Bitwa pod Stoczkiem                   
własność prywatna
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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 
  
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

W roku 2018  Muzeum Polskie w Ra-
pperswilu uroczyście obchodzi dwa ju-
bileusze – 100. lecie odzyskania niepo-
dległości  przez  Polskę  oraz  150.  lecie 
ustawienia  przy  zamku  Kolumny 
Barskiej, zwanej przez Szwajcarów Ko-
lumną Wolności. 
Z tej okazji przygotowujemy wystawę, 
która będzie dostępne dla szerszej pu-

bliczności  na  platformie  Google  Art 
Project w czerwcu tego roku.
16 sierpnia 1868 roku stanęła nad jezio-
rem w Rapperswilu  Kolumna Barska. 
Fundatorem  kolumny  był  Władysław 
hr.  Plater,  którego  przodkowie  byli 
konfederatami.  Setną  rocznicę  zawią-
zania  Konfederacji  postanowił  Plater 
uczcić  ustawieniem  Kolumny  zwień-

czonej  rzeźbą  orła zrywającego się  do 
lotu.  Rapperswilczycy  używają  termi-
nów: kolumna wolności lub po prostu 
kolumna polska.
Dzieje  kolumny  związane  są  ściśle  z 
historią  Muzeum  Polskiego  i  znaczą 
150 historię  koegzystencji  Rapperswil-
czyków z Polakami.

Wystawa 
onlinehttps://

artsandculture.googl
e.com/partner/the-
polish-museum-in-
rapperswil 

https://artsandculture.google.com/partner/the-polish-museum-in-rapperswil
mailto:muzeum.polskie@muzeum-polskie.org
http://www.muzeum-polskie.org
https://artsandculture.google.com/partner/the-polish-museum-in-rapperswil
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
https://artsandculture.google.com/partner/the-polish-museum-in-rapperswil
https://artsandculture.google.com/partner/the-polish-museum-in-rapperswil
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/przeka%C5%BC-darowizn%C4%99.html

