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Newsletter

Fragment obrazu z kolekcji Muzeum
Wojciech Weiss (1875-1950)

Aktualności, ogłoszenia i wydarzenia w Muzeum Polskim w Rapperswilu.
Zapraszamy do zapoznania się naszym kwartalnikiem.
Kwartalnik

Numer 1. - Kwiecień 2014

Szanowni Państwo
Składamy najserdeczniejsze życzenia
radosnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
oraz pracownicy Biblioteki i Muzeum Polskiego
w Rapperswilu

Piero della Francesca, Zmartwychwstanie, fresk ok. 1465 r.
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GODZINY OTWARCIA

DOTACJE NA MUZEUM

MUZEUM POLSKIE
Zamek Rapperswil
Postfach 1251

Styczeń - luty
tylko po wcześniejszym uzgodnieniu

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

CH-8640 Rapperswil
Szwajcaria

Marzec:
sobota - niedziela: 13.00 - 17.00

muzeum.polskie@muzeum-polskie.org

Kwiecień - październik:
Pon. - Sob.: 13.00 - 17.00
Niedz.: 12:00 - 18:00

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

Listopad - grudzień:
sobota i niedziela: 13.00 - 17.00

www.muzeum-polskie.org

Muzeum jest nieczynne:
styczeń - luty, Niedziela Wielkanocna,
24 - 26 grudnia
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Aktualne wydarzenia
Muzeum Polskie w Rapperswilu

Numer 1. - Kwiecień 2014

10 maja 2014 godz. 17:00

1 kwiecień - 18 maja 2014

24 maja 2014 godz. 16:00

Wykład Dra Carla Schicka
Stan nauki w czasach przed Galileuszem

Wystawa Petera Organa
Wernisaż z apéro: 11 maja 2014, godz. 10:30

Prezentacja książki

(wykład w języku niemieckim)

Z kącika hobbysty – wystawa obrazów Petera Organa.
Muzeum otwiera nowy cykl wystaw, przedstawiający
prace artystów amatorów. Rozpoczyna go wystawa prac
Petera Organa - młodego dentysty, który wyrósł w Szwajcarii, w polskiej rodzinie lekarskiej. Kontynuuje tradycje
rodzinne: zawodowe i prywatne. Malarstwo stało się jego
hobby. Zafascynowany techniką i prędkością maluje
samochody, ale oprócz tego pełne ciepła portrety zwierząt
i pejzaże. W życiu prywatnym i zawodowym znalazł już
swoją życiową drogę, w życiu artystycznym ciągle jej
jeszcze poszukuje, znajdując zaskakujące, czasem nawet
szokujące odbiorcę, środki wyrazu.

wstęp wolny
Naukowcy w ówczesnych czasach nie dysponowali
wystarczającymi środkami technicznymi oraz narzędziami, które pozwalały na wykonywanie dokładnych
pomiarów fizycznych oraz astronomicznych. Zatem,
brakowało uczonym ówczesnych czasów solidnych
podstaw teoretycznych. Wykład będzie przedstawiony na podstawie prostych rysunków i ciekawych
anegdot.

prof. dr hab. Haliny Florkowskiej-Francic
Die Freiheit ist eine grosse Sache
Muzeum Polskie na zamku w Rapperswilu
(2. piętro)

24 maj 2014 godz. 13:00
61. Walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Zebranie odbędzie w Sali Polskiej w Muzeum na zamku w Rapperswilu (2. piętro)

Archiwum wydarzeń
22 marca w Muzeum Polskim odbył się pokaz filmów
dokumentalnych Pani Anny Teresy Pietraszek.
Współorganizatorem było Centrum Spotkań i Modlitwy
w Zurychu.
Anna Teresa Pietraszek jest dziennikarką, reżyserką i dokumentalistką, absolwentką
Instytutu Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowego
Studium Operacyjno-Strategicznego na Akademii Obrony Narodowej. Zrealizowała
ponad 190 filmów dokumentalnych i reportaży filmowych, za które otrzymała liczne
nagrody. Została także odznaczona przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa
Złotym Krzyżem Zasługi dla Kościoła i Narodu Polskiego i Medalem Gandhiego za
zasługi w popularyzacji tematyki indyjskiej na świecie. Obywatelska Komisja Etyki
Mediów, której jest wiceprzewodniczącą, powstała w 2012 r. z inicjatywy Federacji
Mediów Niezależnych. Ma ona na celu m.in. przeciwdziałanie łamaniu zasad
zawodu dziennikarskiego, demaskowanie manipulacji medialnych i monitorowanie
przestrzegania wolności słowa w Polsce. Jest fundatorką i prezeską Fundacji
"PARVANE" - polska alpinistka kobietom ofiarom wojennym w Afganistanie". Anna
Teresa Pietraszek jest również założycielką Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, w którym obecnie piastuje stanowisko Wiceprezesa.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Zaprezentowane filmy:

29 marca 2014

Polacy z Kazachstanu
dokument o sytuacji Polaków,
byłych zesłańców, do dziś
mieszkających w Kazachstanie
Czy warto żyć dla Polski?
o byłych zesłańcach na Syberię,
obecnie żyjących w Anglii,
bardzo mocne wspomnienia
Ostatni strażnik RP
dokument/wywiad
z śp. Prezydentem na Uchodźstwie, Ryszardem Kaczorowskim

Prof. dr Martina Baleva z 10 osobową grupą
studentów z Uniwersytetu w Bazylei odwiedziła
Muzeum Polskie.
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Digitalizacja spuścizny
Józefa Mackiewicza
Trwa digitalizacja spuścizny Józefa Mackiewicza. Prace
prowadzą dr Dorota Zielińska, Dobrochna Jaworowicz,
Maciej Frydrychowicz oraz Sławomir Peregończuk z
IPN. Przy współfinansowaniu Instytutu Pamięci
Narodowej.
Józef Mackiewicz urodził się 1. kwietnia 1902 roku w Sankt
Petersburgu się jako trzecie dziecko Antoniego i Marii
Mackiewicz. Ojciec pochodzący z rodziny szlacheckiej, był
dyrektorem i współwłaścicielem petersburskiej firmy
„Fochts i Spółka”, zaś matka - Maria z Pietraszkiewiczów,
pochodziła z inteligenckiej rodziny z Krakowa. Józef był
młodszym bratem Stanisława i Seweryny (matki
Kazimierza Orłosia i babki Macieja Orłosia). W 1907 r.
rodzina Mackiewiczów przeniosła się do Wilna, gdzie trzy
lata później Józef rozpoczął naukę w gimnazjum
klasycznym. Będąc uczniem szóstej klasy gimnazjum, jako
siedemnastolatek, wziął ochotniczo udział w wojnie
polsko-bolszewickiej. Po jej ukończeniu, mimo braku
matury, rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie
Warszawskim, których jednak nie ukończył. Studiował
także na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Z powodów finansowych studiów nie ukończył lecz najprawdopodobniej otrzymał absolutorium. Pierwsze artykuły
opublikował na początku lat 20. W latach 1923-1939 J. Mackiewicz pracował w wychodzącym w Wilnie dzienniku
„Słowo”, którego redaktorem naczelnym był jego starszy
brat Stanisław Mackiewicz. Nieudane małżeństwo, jakie
zawarł w 1924 roku z nauczycielką Antoniną Kopańską
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rozpadło się po kilku latach. W 1939 ożenił się z dziennikarką „Słowa”, wybitą pisarką i poetką Barbarą
Toporską. W 1936 roku Józef Mackiewicz wydał tom nowel
„16. między trzecią i siódmą”, a następnie, w 1938 r. „Bunt
rojstów” (ze wstępem Ferdynanda Ossendowskiego),
będący wyborem reportaży pisanych dla „Słowa”. W tym
samym roku, w proteście przeciw polityce państwa na
kresach przechodzi na prawosławie. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej do Polski, 18 września 1939 r, uciekł do Kowna,
jednak już w listopadzie, po przejęciu Wilna przez
Litwinów, powrócił i wydawał jedną z gazet– Gazetę
Codzienną. W maju 1940 rząd litewski pozbawił go prawa
publikacji, a gdy 15 czerwca 1940 r. Wilno ponownie
przeszło w ręce sowieckie, zarabiał na życie pracując jako
drwal i woźnica. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej
w czerwcu 1941, Niemcy zaproponowali mu redagowanie
pisma w języku polskim, jednak J. Mackiewicz stanowczo
odmówił. Opublikował jedynie pięć artykułów w wydawanym przez Niemców „Gońcu Codziennym”, co później
stało się przyczyną oskarżeń o kolaborację i na przełomie
1942-1943 roku Józef Mackiewicz został skazany przez sąd
specjalny AK na karę śmierci. Sergiusz Piasecki, kierujący
Egzekutywą AK, odmówił wykonania wyroku, zaś ppłk
Aleksander Krzyżanowski, komendant Okręgu Wileńskiego, podjął decyzję o uniewinnieniu Mackiewicza. Do dzisiaj nie są jasne okoliczności wydania wyroku śmierci,
prawdopodobnie stała za tym agentura sowiecka w szeregach AK - sprawę tę drobiazgowo analizuje prof.
Włodzimierz Bolecki w swoich książkach "Ptasznik z Wilna
(o Józefie Mackiewiczu)" i "Wyrok". W 1945 roku Józef
Mackiewicz został oczyszczony z zarzutu kolaboracji z hitlerowcami
przez
sąd
koleżeński
Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. W maju 1943 po odkryciu przez
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Niemców w Katyniu grobów polskich oficerów, na zaproszenie niemieckie i za zgodą polskich władz podziemnych
Mackiewicz udał się do Katynia jako obserwator przy
ekshumacji zwłok. Po powrocie w Gońcu Codziennym
ukazał się wywiad z J. Mackiewiczem pt. "Widziałem na
własne oczy", w którym zrelacjonował pobyt w Katyniu.
W 1944 r., J. Mackiewicz wraz z żoną przedostali się do
Warszawy, skąd wyjechali 31 sierpnia 1944 r. do Krakowa,
a następnie w styczniu 1945 r. uciekli do Rzymu. Tam, na
zlecenie Biura Studiów 2 Korpusu Polskiego J. Mackiewicz
opracował książkę - "Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów" wydaną następnie z przedmową gen. Andersa ukazała się ona w roku 1948. W latach 1946-1947 J. Mackiewicz zaczął regularnie publikować w kilku pismach
emigracyjnych, m.in. w paryskiej Kulturze. Współpracował
z emigracyjną prasą litewską, ukraińską, białoruską i rosyjską. W 1955 r. Mackiewiczowie przenieśli się na stałe z
Londynu do Monachium. Tu żyli oboje aż do śmierci,
utrzymując się z mizernych honorariów za publikacje.
Ukazały się wtedy kolejne książki J. Mackiewicza: Droga
donikąd i Karierowicz. Dwa lata później wydana została
Kontra, powieść o Kozakach dońskich, walczących w II
wojnie światowej przeciw ZSRR. W 1962 r. ukazała się
Sprawa pułkownika Miasojedowa, którą można w niektórych fragmentach traktować jako przewodnik po Sankt
Petersburgu, oraz wydane własnym nakładem Zwycięstwo
prowokacji. Józef Mackiewicz zmarł 31 stycznia 1985, jego
żona przeżyła go o niecałe pół roku. Prochy obojga
małżonków spoczęły w Londynie.

http://jozef-mackiewicz.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=18&Itemid=38
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