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Fragment obrazu z kolekcji Muzeum
Julian Fałat (1853-1929)
“Widok Bystrej”   

Jak najserdeczniej dziękujemy Państwu          
za pomoc i życzliwość okazywaną Muzeum 
Polskiemu w Rapperswilu oraz Polskiej 
Fundacji Kulturalnej Libertas. Życzymy 
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz do siego roku 2016.

Muzeum Polskie w Rapperswilu, Towarzystwo jego Przyjaciół oraz 
Polska Fundacja Kulturalna Libertas w Rapperswilu

Wincenty Lesseur (1745-1813)

Madonna z Dzieciątkiem igrającym chustą, 1794

według Carlo Maratti

akwarela/gwasz na kości słoniowej

Dar rodziny hrabiów Tarnowskich z Dzikowa                                       
dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Rapperswil, grudzień 2015 

Boże Narodzenie 2015 

Szanowni Państwo. 

Sprawa pozostania Muzeum Polskiego nadal pozostaje nierozstrzygnięta.   
Końcem ubiegłego roku zostaliśmy poinformowani, że nowa koncepcja 
zagospodarowania zamku nie przewiduje istnienia na zamku Muzeum Polskiego. 
Projekt zamku uległ jednak zmianie. Nie wiemy jeszcze jak się potoczą dalsze losy, ale 
w roku 2016 pozostajemy jeszcze na zamku.  

W nowym projekcie rola Muzeum Polskiego, a tym samym Polaków na zamku ma 
otrzymać godne ich zasług miejsce. Musimy pogodzić się z utratą autonomii Muzeum, 
jednak jest za wcześnie na decyzje ostateczne. Przyszłość Muzeum Polskiego możemy 
planować w ścisłej współpracy z Polską. W roku 2015 odbywały się już rozmowy na ten 
temat i w 2016 muszą być one nadal kontynuowane. 

Będziemy Państwu wdzięczni, jeśli w tym trudnym okresie nadal pozostaną nam 
Państwo wierni, a sprawa Muzeum Polskiego pozostanie  nasza wspólną sprawą.  

Życzę Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

German Ritz 

 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu 

PS: Na bieżąco znajdą Państwo aktualne informacje o wydarzeniach w Muzeum Polskim 
na naszej stronie internetowej: www.muzeum-polskie.org lub w muzealnym 
newsletterze do którego można się zapisać online.

Schloss Rapperswil, Postfach 1251, CH-8640 Rapperswil  www.muzeum-polskie.org

M U Z E U M  P O L S K I E  W  R A P P E R S W I L U

zapisać online

http://muzeum-polskie.us9.list-manage.com/subscribe?u=25f50c551156977963688f064&id=14f9b2742d
http://muzeum-polskie.us9.list-manage.com/subscribe?u=25f50c551156977963688f064&id=14f9b2742d
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Po  raz  37  przedstawiciele  polskich  emi-
gracyjnych instytucji kulturalnych spotkali się 
na sesji Stałej  Konferencji Muzeów, Bibliotek  
i  Archiwów  na  Zachodzie  organizowanej       
w  tym  roku  przez  Muzeum  Polskie  w  Ra-
pperswilu. Powołanie Stałej Konferencji w ro-
ku 1978 miało na celu ułatwienie kontaktów 
między  instytucjami  emigracyjnymi.  Oprócz 
prezentacji referatów miały konferencje doda-
tkowy  wymiar-tworzenie  coraz  to  lepszej 
atmosfery wzajemnej współpracy oraz wzma-
cnianie  więzi  międzyludzkich  i  między-
instytucjonalnych.  Podczas  nieformalnych  
spotkań   i   rozmów,  jakie  odbywamy coro-
cznie,  wypracowana  została  ich  nowa  for-
muła  -  zrazu  luźna  więź  przekształciła  się       
z latami w przyjacielską,  w poczucie wspól-
noty.  Obecność  wszystkich członków i  gości 
potwierdziła  wytworzenie  się  bardzo  już 
zżytej grupy osób połączonych wspólną ideą 
ochrony  i  kultywowania  polskiego  dorobku 
kulturalnego za granicą.

Idea  stałej  współpracy,  dorocznych  spotkań  
polskich instytucji emigracyjnych zrodziła się 
w roku 1978 i pierwsze spotkanie odbyło się 
w Rapperswilu.  W sesji wzięli udział  prze-

dstawiciele  Ministerstw:  Kultury  i  Dziedzi-
ctwa  Narodowego,  Ministerstwa  Spraw  Za-
granicznych, Senatu RP i Wspólnoty Polskiej.

Przybyli  przedstawicieli  instytucji  państwo-
wych  w Polsce: Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych, Instytutu Pamięci  Narodowej, 

Zakładu  Naukowego  im.  Ossolińskich,  
Biblioteki Jagiellońskiej, polskich uniwersyte-
tów, Muzeów oraz  przedstawiciele Stowarzy-
szeń kulturalnych. 

Na otwarcie konferencji przyjechali przedsta-
wiciele  Ambasady RP w Bernie:  J.E.  Jaromir 

Sokołowski, atache wojskowy płk.R.Bodzioch, 
radca ambasady p. Wojciech Pomianowski.

Tegoroczna  sesja  poświęcona  była  wspo-
mnieniom  o  twórcach,  mecenasach  emi-
gracyjnych instytucji, zarówno kościelnych jak 
też  świeckich.  Ich nazwiska nie  są  w Polsce 
znane,  a  przecież  nie  szczędzili  oni  czasu          
i pieniędzy na zbudowanie fundamentów do 
dzisiaj  działających  instytucji.  O  życiu               
i  działalności  Emeryka  Hutten-Czapskiego      
i  Józefie  Michałowskim  mówił  niezwykle 
barwnie  Stanisław  Morawski  z  Fundacji 
Rzymskiej  Margrabiny  J.S.  Umiastowskiej,      
a  wspomnienie o Ks.  E.Raczku przygotował 
ks.dr  Hieronim  Fokciński  z  Papieskiego 
Instytutu Studiów Kościelnych. Dwa referaty 
poświęcone  były   Bibliotece  Paryskiej  i  To-
warzystwu  Historyczno  -  Literackiemu  -  o 
kolekcjach  artystyczny  opowiedział  A.  Nie-
węgłowski, a refrat o funkcjonowaniu THL-u 
przygotował  J.  Makowiecki.  Ksiądz  dr  R. 
Czarnocki wspominał rektorów Polskiej Misji 
Katolickiej  we  Francji  i  ich  dobroczynną 
działalność.

XXXVII Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów            
na Zachodzie i towarzyszące jej wydarzenia kulturalne                
w Muzeum Polskim w Rapperswilu
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Dyrektor Biblioteki Posk-u z Londynu, dr D. 
Platt,  przypomniała  o  darczyńcach  prowa-
dzonej przez nią instytucji: Irenie i Wacławie 
Motzach. Eugenia Maresch ze Studium Polski 
Podziemnej przywołała postaci kobiece, które 
miały  znaczący  wpływ  na  działalność  tej 
instytucji:  matkę  i  córkę  z  rodziny  Czarno-
ckich.  Jadwiga  Kowalska  przedstawiła  życ-
iorysy osób pozostających w obecnym czasie 
w  cieniu:  Heleny  Sikorskiej,  żony  generała 
oraz  Księdza  Prałata  Wł.  Staniszewskiego       
z nowo przyjętego w poczet członków MAB-u 
archiwum Polskiej Misji Katolickiej w An-glii. 

O twórcach Muzeum Tradycji oręża Polskiego 
w Nowym Jorku mówił  dr  T.  Lachowicz,  a 
dyrektor  M.  Kot  poświęciła  swoje 
wystąpienie  dobrodziejom  Muzeum 
Polskiego  w  Chicago.  Postaci  Aleksandra 
Mełenia  -  Korczyńskiego  i  Stanisława  Jor-
danowskiego  przypomniały  Ewa  Jędruch       
i Iwona Korga z Instytutu Piłsudskiego w No-
wym Jorku. Dobrodziejom Biblioteki w  Mon-
trealu  poświęcił  swój  referat  S.  Władysiuk      
z Polskiego  Instytutu Naukowego w Kana-
dzie  i  Biblioteki  im.  Wandy  Stachiewicz,           
a o historii powstania Muzeum T. Kościuszki 
opowiedział dr. Jan Konopka. 

Oprócz  referatów  przygotowanych  przez 
członków  Stałej  Konferencji  wysłuchaliśmy 
również  wystąpień  naszych gości: z Niemiec 

dr Jacka Barskiego o Centrum Dokumentacji 
Kultury i Historii Polaków w Niemczech, dr 
B.Schmid-Adamczyk  o  zbiorach  A.  M.  Bou-
troux-de  Ferra  w  Valdemossie,  dr  M.  Pta-
sińskiej  o  Konstantym  Górskim,  dyrektora 
Zakładu  Ossolińskich  A.  Juzwenko  o  emi-
gracyjnych  darczyńcach  kierowanej  przez 
niego  instytucji.  Z  Dyrekcji  Naczelnej  Ar-
chiwum Polskiego dr A. Biernat przypomniał 
historię  powołania  Rady Dziedzictwa Archi-
walnego.  Z  Muzeum  miasta  Łodzi  dr  C. 
Pawlak  przedstawił  historię  rodziny  Pozna-
ńskich i Silbersteinów oraz ich kolekcje sztuki. 

Konferencji  towarzyszyły  dwa  wernisaże 
wystaw: rzeźb Beaty Czapskiej z Paryża i wy-
stawie  przygotowanej  wspólnie  przez  Mu-
zeum  Polskie  w  Rapperswilu  i  Instytut 
Pamięci Narodowej w Warszawie poświęconej 
polskim żołnierzom internowanym w Szwaj-
carii.  Wystawie  towarzyszyła  prezentacja 

albumu fotograficznego opracowanego przez 
Tomasza Stempowskiego z Instytutu Pamięci 
Narodowej "Polskie drogi przez Szwajcarię”. 
W  albumie  wykorzystane  zostały  zdjęcia  z 
archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu, 
zdigitalizowane wspólnie przez pracowników 
Instytutu  i  Muzeum.  Wystawę  można  obej-
rzeć  w Muzeum do końca tego roku. Album 
można nabyć  w Muzeum lub zamówić  tele-
fonicznie.  Dzięki  współpracy  z  IPN powstał 
portal  internetowy  prezentujący  wybrane 
dokumenty dot. 2 DSP. Program ten stworzyli 
archiwiści  IPN  pod  kierownictwem  Jacka 
Słomy. Obecnie dokumenty dotyczące 2 DSP 
można oglądać on-line. 

Wieczorem, drugiego dnia Konferencji, odbył 
się  koncert  muzyki  Franciszka  Lessela, 
polskiego  kompozytora  i  pianisty,  jedynego 
Polaka,  który  był  uczniem Haydna.  Koncert 
wykonała  i  o  życiu  i  muzyce  Lessela 
opowiedziała Dorota Cybulska-Amsler, profe-
sor Konserwatorium w Genewie. 

Wieczór  muzyczny  w  aranżacji  Doroty 
Cybulskiej  wywołał  zachwyt  i  pozostawił 
niezatarte  wspomnienie.  Dzięki  życzliwości 
dr  J.  Konopki  koncert  został  sfinansowany 
przez  Fundusz  Kulturalny  “Suzanne  Leisi 
Konopka  In  Memoriam”  oraz  Organizacji 
Kulturalnej „Musica pro pace” z Genewy.

Więcej nt. konferencji można znaleźć na 
stronie >>>

http://mab2015.businesscatalyst.com/
index.html

http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/2dsp.html
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/2dsp.html
http://archiwum.muzeum-polskie.org/Index.php?clang=pl
http://archiwum.muzeum-polskie.org/Index.php?clang=pl
http://mab2015.businesscatalyst.com/index.html
http://mab2015.businesscatalyst.com/index.html
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/2dsp.html
http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/2dsp.html
http://archiwum.muzeum-polskie.org/Index.php?clang=pl
http://archiwum.muzeum-polskie.org/Index.php?clang=pl
http://mab2015.businesscatalyst.com/index.html
http://mab2015.businesscatalyst.com/index.html
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Z tej okazji, ze współpracy z Muzeum Polskim w 
Rapperswillu,  przygotowana  została  wystawa 
„Dziedzictwo dwóch kultur”.

Na wystawie znalazło się  18 niezwykle cen-
nych dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, tkanina, 
rzemiosło  artystyczne  z  XIX  i  pierwszej  po-
łowy  XX  wieku),  które  Iza  Landsberger–
Poznańska, wnuczka Izraela Poznańskiego, na 
mocy  testamentu,  przekazała  w  1983  roku 
Muzeum Polskiemu w Rapperswillu, w Szwa-
jcarii.  Na  wystawie  można  podziwiać  prace 
polskich  artystów,  m.in.  Józefa  Chełmo-
ńskiego, Olgi Boznańskiej  czy Juliana Fałata,  
a także związanych z Łodzią  autorów żydo-
wskiego pochodzenia: Artura Szyka, Samuela 
Hirszenberga czy Henryka Glicensteina.

W  centralnej  części  ekspozycji  znajdują  się 
dwa  portrety  –  darczyńcy  Izy  Landsberger-

Poznańskiej oraz jej babki, Teresy Silberstein. 
Uwagę  zwiedzających  przyciąga  także  nie-
zwykle cenny eksponat – aksamitna ceremo-
nialna czapka żydowska, haftowana srebrną 
nicią,  wyszywana  cekinami,  szyta  na 
konstru-kcji tekturowej.

Wszystkie  dzieła  zostały  poddane  konser-
wacji.  Etap ten  trwał  pół  roku.  Pracownicy 
Muzeum Miasta Łodzi,  konserwatorki dzieł 
sztuki Ewa Derkacz – Królewska i Agata Pa-
welec, oraz pracownicy Muzeum Włókienni-
ctwa  w  Łodzi  niezwykle  starannie  przygo-

towali  eksponaty do zaprezentowania na łó-
dzkiej  wystawie.  Podczas  wernisażu  Anna 
Buchmann,  Dyrektor  Muzeum  Polskiego       
w Rapperswillu powiedziała, że dzięki pracy 
tych  osób  zobaczyła  dzieła  w  zupełnie 
nowym, odświeżonym wydaniu.

Na wystawie oglądać można nie tylko dzieła 
sztuki. Jak podkreśla Dyrektor Muzeum Mia-
sta Łodzi Małgorzata Laurentowicz – Granas, 
ekspozycja  przygotowana  została  także          
w kontekście  historycznym. Sztuce  towarzy-
szą  dokumentalne  zdjęcia  i  opisy  ukazujące 
historię  rodzin  Silbersteinów  i  Poznańskich 
oraz  losy  ich  kolekcji.  Warto  zauważyć,  że 
wielcy  łódzcy  fabrykanci  nie  skupiali  się 
wyłącznie  na  prowadzeniu  interesów.  Byli 
mecenasami sztuki,  fundowali  stypendia dla 
wybitnie  uzdolnionych  artystów,  gromadzili 

kolekcje dzieł  w swoich pałacach. Dzięki ich 
działalności,  darom  Izy  Landsberger-Pozna-
ńskiej oraz staraniom Muzeum Miasta Łodzi 
dziś  możemy podziwiać  sztukę  z najwyższej 
półki,  odwiedzając  pałac  Poznańskiego  przy 
ulicy Ogrodowej.

Wystawie  towarzyszy  międzynarodowa 
konferencja  naukowa  „Bracia  Hirszenber-
gowie  –  w  poszukiwaniu  ziemi  obiecanej”, 
która  odbędzie  się  25  października  w  Sali 
Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi.

Ponadto, muzeum zaprasza na liczne wykła-
dy, spotkania i oprowadzania kuratorskie, na 
których twórcy wystawy przybliżą  zwiedza-
jącym historię zgromadzonych dzieł. Pierwsze 
z  nich  29  listopada.  Poprowadzi  je  jeden          
z  autorów  wystawy,  wieloletni  pracownik 
Muzeum Miasta Łodzi, pan Mirosław Jaskul-
ski.

Również  dla najmłodszych koneserów sztuki 
zostały przygotowane atrakcje. Muzeum Mia-
sta Łodzi zaprasza dzieci w wieku 6 – 12 lat 
na warsztaty z cyklu Galeria Małego Mistrza, 
a także do rodzinnej gry muzealnej z nagro-
dami. Szczegółowy program wydarzeń towa-
rzyszących wystawie dostępny jest na stronie 
Muzeum Miasta Łodzi.

Kolekcja rodziny Silbersteinów i Poznańskich      
z kolekcji Muzeum Polskiego na 40-lecie Muzeum Miasta Łodzi

http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawy-czasowe/1026-dziedzictwo-dwoch-kultur
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawy-czasowe/1026-dziedzictwo-dwoch-kultur
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawy-czasowe/1026-dziedzictwo-dwoch-kultur
http://www.muzeum-lodz.pl/pl/muzeum/wystawy/wystawy-czasowe/1026-dziedzictwo-dwoch-kultur
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Niecodzienne grono gości z kraju i zagranicy 
spotkało się 23 czerwca 2015 r. w Senacie na 
V  seminarium  zorganizowanym  w  ramach 
projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pt. 
„Razem  iść  do  celu.  Przegląd  archiwów, 
bibliotek  i  muzeów  polonijnych  na  5-lecie 
projektu  Archiwa  Przełomu  1989-199”. 
Ludzi  z  pasją,  archiwistów,  bibliotekarzy, 
muzealników,  historyków,  działaczy  polo-
nijnych, przedstawicieli świata kultury i na-
uki,  znanych  postaci  życia  publicznego, 
posłów i senatorów połączyło przekonanie, że 
należy wspólnym wysiłkiem Polaków tworzyć 
otwarte  internetowe  archiwum  polskiej 
transformacji.

–  Jest  to  najbardziej  skuteczny  sposób, 
aby  wzbogacać  i  uzupełniać  narodowy 
zasób archiwalny oraz utrwalać pamięć o 
ludziach,  którzy pracowali  na  rzecz  de-
mokratycznych przemian w naszej Ojczy-
źnie – podkreślał Jacek Michałowski Szef 
Kancelarii  Prezydenta  RP,  który  wraz  z 
Ewą Polkowską Szefem Kancelarii Senatu 
powitali uczestników spotkania.

Minister przypomniał, że projekt „Archi-
wa Przełomu 1989-1991”, zainicjowany w 

Kancelarii Senatu, od 2011 r. jest prowa-
dzony wspólnie z Kancelarią Prezydenta 
RP.  Jego  podstawowym  celem  jest 
stworzenie  katalogu  zasobów  on-line 
dotyczących  ważnych,  ale  także  mniej 
znanych  wydarzeń,  które  przed  26  laty 
doprowadziły do wielkich zmian w Pol-
sce  i  w  całej  Europie.  Tej  wiedzy  pot-
rzebują  nie  tylko  naukowcy,  ale  przede 
wszystkim  młodzież  i  wszyscy  zainte-
resowani  najnowszą  historią  Polski.  Na 
liście  współpracowników  i  przyjaciół 
projektu  jest  już  75  instytucji  z  kraju  i 
zagranicy, a swoje archiwa w całości lub 
w części  przekazało około 50  osób pry-
watnych.

-  Zdecydowaliśmy się  poświecić  to  wy-
jątkowe, jubileuszowe spotkanie naszym 
gościom z zagranicy i oddać im głos. Pra-
gniemy w ten sposób ukazać rolę Polonii 
i  instytucji  polonijnych  we  wszystkich 
ówczesnych  procesach  dziejowych,  ich 
szczególną  rolę  w  okresie  przełomu. 
Walka o wolność była w tym czasie naszą 
wspólną sprawą. Polaków w Polsce i Po-
laków  poza  jej  granicami  -  mówiła  na 
wstępie  spotkania  Ewa  Polkowska  Szef 

Kancelarii  Senatu.  Efektem  tej  akcji  jest 
pozytywna  reakcja  środowisk  polonij-
nych  na  apel  projektu  „Archiwa  Prze-
łomu 1989-1991” o zachowanie pamiątek 
okresu  transformacji  nie  tylko  w  kraju, 
ale i zagranicą.

Środowiska polonijne z całego świata re-
prezentowali podczas seminarium przed-
stawiciele m.in.: Archiwum Polskiej Misji 
Katolickiej  we Francji,  Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej,  Muzeum Polskiego  w Ra-
pperswilu, Federacji Organizacji Polskich 
na  Ukrainie,  Biblioteki  Marjanczyków 
Polskiej  Fundacji  Kulturalnej  w  Clark, 
Uniwersytetu  w  Melbourne,  Instytutu 
Józefa  Piłsudskiego  w  Ameryce,  Euro-
pejskiej  Unii  Wspólnot  Polonijnych, 
Instytutu  Józefa  Piłsudskiego  w  Lon-
dynie, Polskiego Instytutu Naukowego w 
Kanadzie,  Biblioteki  Polskiej  im.  Wandy 
Stachiewicz,  Stacji  Naukowej  Polskiej 
Akademii  Nauk  w  Wiedniu,  Centrum 
Badań  Historycznych  Polskiej  Akademii 
Nauk w Berlinie.

Więcej informacji >>>

Przegląd archiwów, bibliotek i muzeów 
polonijnych na 5-lecie projektu „Archiwa 
Przełomu 1989-1991”

M    u    z    e    u    m       P    o    l    s    k    i    e       w       R    a    p    p    e    r    s    w    i    l    u 
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http://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwa-przelomu/aktualnosci/art,28,przeglad-archiwow-bibliotek-i-muzeow-polonijnych-na-5-lecie-projektu-archiwa-przelomu-1989-1991.html
http://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwa-przelomu/aktualnosci/art,28,przeglad-archiwow-bibliotek-i-muzeow-polonijnych-na-5-lecie-projektu-archiwa-przelomu-1989-1991.html
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21  października  2015  roku  w  Państwowym 
Muzeum  Archeologicznym  w  Warszawie  odbyła 
się  sesja  naukowa pt.  „Zbiory  z  Muzeum Naro-
dowego Polskiego w Rapperswilu (Szwajcaria)  w 
kolekcjach polskich”. 

Towarzyszyła  ona  otwarciu  ekspozycji  pre-
zentującej zabytki archeologiczne przekazane 
do warszawskiego muzeum w 1928 roku oraz 
wystawy  planszowej,  przygotowanej  przez 
Archiwum  Polskiej  Akademii  Nauk  i  Towa-
rzystwo Rapperswilskie.

Na sesji naukowej, którą otworzył dr Wojciech 
Brzeziński,  dyrektor  Państwowego  Muzeum 
Archeologicznego,  wystąpili  przedstawiciele 
instytucji  z  Warszawy  i  Łowicza,  które  po-
siadają  w swoich zbiorach pochodzące z Ra-
pperswilu  eksponaty:  Muzeum  Narodowe, 
Muzeum  Wojska  Polskiego,  Muzeum  War-
szawy oraz Muzeum w Łowiczu. Konferencję 

zaszczyciła Anna Buchman, dyrektor obecne-
go  Muzeum  Polskiego  w  Rapperswilu  w 
Szwajcarii.  O  rapperswilskiej  kolekcji  arche-
ologicznej  przechowywanej  w  Państwowym 
Muzeum  Archeologicznym  mówiła  dyrektor 
Halina  Czubaszek,  a  historię  i  działalność 
Towarzystwa Rapperswilskiego przedstawiła 
dr  hab.  Hanna  Krajewska,  dyrektor  Archi-
wum PAN.

Program sesji:

1.„Dzieje i aktualności Muzeum Polskiego         
w Rapperswilu” – Anna Buchman, dyrektor 
Muzeum Polskiego w Rapperswil 
(Szwajcaria)

2.„Kolekcja archeologiczna z Muzeum Pol-
skiego w Rapperswilu w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie”– 
Halina Czubaszek, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie 

3.„Numizmaty z Muzeum Rapperswilskiego 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie” – Eliza Walczak, Muzeum Narodowe w 
Warszawie

4.„Zbiory rapperswilskie w Muzeum Wojska 
Polskiego” – Julia Pronobis, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie 

5.„Zbiory rapperswilskie w Muzeum Warsza-
wy” – Katarzyna Žák,Muzeum Warszawy

6.„Zbiory rapperswilskie w Centralnej Biblio-
tece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego” – Beata Czekaj-Wiśniewska, zastępca 
dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w 
Warszawie

7.„Eksponaty z Muzeum Polskiego w Rapper-
swilu w zbiorach Muzeum w Łowiczu" – 
Anna Kośmider, Muzeum w Łowiczu

8.„Towarzystwo Rapperswilskie. Działalność i 
rozwój” – dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie

9. Otwarcie wystawy

http://www.cbw.pl/index.php/kronika-wydarzen/konferencje/652-udzial-centralnej-biblioteki-
wojskowej-w-sesji-naukowej-towarzyszacej-otwarciu-wystawy-poswieconej-zbiorom-raperswilskim

Zbiory z Muzeum Narodowego Polskiego 
w Rapperswilu w kolekcjach polskich
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http://www.cbw.pl/index.php/kronika-wydarzen/konferencje/652-udzial-centralnej-biblioteki-wojskowej-w-sesji-naukowej-towarzyszacej-otwarciu-wystawy-poswieconej-zbiorom-raperswilskim
http://www.cbw.pl/index.php/kronika-wydarzen/konferencje/652-udzial-centralnej-biblioteki-wojskowej-w-sesji-naukowej-towarzyszacej-otwarciu-wystawy-poswieconej-zbiorom-raperswilskim
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W dniach 23 i 24 października br. w Egolzwil 
(Lu)  odbyła  się  uroczystość  poświęcona 
żołnierzom internowanym w tym regionie w 
latach 1940-1945. 

Przed wejściem na  teren  obecnego wię-
zienia  Wauwilermoos  (wybudowanego 
na miejscu byłego obozu karnego) został 
uroczyście  odsłonięty  pamiątkowy  ka-
mień, a w pomieszczeniach gminy Egol-
zwil  zaprezentowana  została  okoliczno-
ściowa  wystawa.  Głównym  jednak  pu-
nktem w obu dniach była prezentacja fil-
mu reżyserowanego przez Daniela Wyss 

pt:  „Notlandung” („Lądowanie przymu-
sowe”)  i  przypomnienie  historii  amery-
kańskich  lotników,  którzy  po  niezamie-
rzonym lądowaniu na terenie Szwajcarii 
pod koniec wojny,  zostali  internowani i 
przeszli  całą  gehennę  „resocjalizacji”  w 
obozie  Wauwilermoos.  Film  wywołał 
żywą dyskusję wśród licznie zgromadzo-
nej  publiczności,  w  tym  również  nao-
cznych świadków tamtych czasów. 

Spotkanie  w  Egolzwil  zostało  przygo-
towane  przez  miejscowe  Towarzystwo 
Miłośników  Historii  Lokalnej  (Heimat-
vereinigung Wiggertal). Na wystawie za-
prezentowane zostały oryginalne pamią-
tki  z  okresu  wojny,  a  atrapy  ameryka-
ńskiego samolotu i akcesoria wojskowe i 
obozowe miały zwiedzającym przybliżyć 
wojenną  atmosferę.  Nieludzkie warunki, 
w  jakich  w  Wauwilermoos  przyszło 
internowanym żołnierzom odbywać karę 
za  różne  przestępstwa  http://
raf.durham-light-infantry.ch/index.php/
history/internee-switzerland/straflager-
wauwilermoos, budzi nawet po 70 latach 
odrazę,  ale  ich  przypomnienie  stało  się 
ważnym elementem w budowaniu histo-

rycznej  świadomości  młodszego pokole-
nia. 

Ponieważ w latach 1940-1945 w barakach 
obozu Wauwilermoos uwięzieni byli po-
czątkowo  zwyczajni  kryminalni  prze-
stępcy,  a  później  internowano tam rów-
nież obcych żołnierzy: Amerykanów, Bry-
tyjczyków,  Włochów  i  Polaków,  za  po-
dejmowane przez nich próby ucieczki (tj. 
próby  powrotu  do  własnych  armii), 
organizatorzy  wystawy  zwrócili  się  do 
naszego  Muzeum  z  prośbą  o  wypo-
życzenie  pamiątek  po internowanych w 
Szwajcarii  żołnierzach  2.  Dywizji  Strze-
lców Pieszych. Plansze z naszej aktualnej 
wystawy  „Na  polskich  drogach  przez 
Szwajcarię” oraz album do tej  wystawy, 
jak również  drobne akcesoria z naszych 
zbiorów  pozwoliły  lepiej  zilustrować 
życie  żołnierzy  w okresie  internowania. 
Pani  dyr.  Anna  Buchmann  wraz  z  de-
legacją naszego Muzeum wzięła udział w 
odsłonięciu pamiątkowego kamienia i w 
otwarciu wystawy. Mamy nadzieję, że w 
nowym  sezonie  będziemy  mogli  zapre-
zentować  flim „Notlandung” w naszym 
Muzeum.

Uroczystość i wystawa poświęcona
żołnierzom internowanym w Egolzwil 

Anna Piotrowska

http://raf.durham-light-infantry.ch/index.php/history/internee-switzerland/straflager-wauwilermoos
http://raf.durham-light-infantry.ch/index.php/history/internee-switzerland/straflager-wauwilermoos
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Nocne zwiedzanie muzeum
Druga edycja Andrzejek w Muzeum Polskim na Zamku w Rapperswilu
W  nocy  z  piątku  na  sobotę,  27  listopada  zorgani-
zowaliśmy  nocne  zwiedzanie  muzeum  w  andrzejkowej 
atmosferze. Była to druga edycja wydarzenia, które miało 
miejsce  w  roku  poprzednim.  Zwiedzający  mieli  moż-
liwość  zobaczenia naszych zbiorów o nietypowej  porze, 
gdyż muzeum zostało otwarte w godzinach od 20:00 do 
24:00. 

Dla  naszych  gości  przygotowaliśmy  bufet  z  pol-
skimi  specjałami  oraz  zimnymi  i  gorącymi  napo-
jami.  Zwiedzający  mieli  możliwość  oprowadzenia            
z  przewodnikiem  w  języku  polskim,  angielskim        
i  niemieckim.  Dodatkowo  dowiedzieć  się  więcej       
z  prezentacji  multimedialnej  o  tradycji  Andrzejek   
w polskiej kulturze.  Andrzejki nie mogły obyć się 
bez “lania wosku”, co sprawiło wiele radości dzie-

ciom (i nie tylko dzieciom!) przybyłym do naszego 
muzeum. 

Andrzejki  (znane  kiedyś  także  jako  Jędrzejki  lub 
Jędrzejówki)  to  tradycyjny  wieczór  wróżb  odpra-
wianych  w  nocy  z  29  na  30  listopada,  w  wigilię 
świętego Andrzeja. Andrzejki są specjalną okazją do 
zorganizowania  ostatnich  hucznych  zabaw  przed 
nadchodzącym  z  początkiem  grudnia  adwentem. 
Niegdyś  wróżby  andrzejkowe  miały  charakter 
wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla 
niezamężnych  dziewcząt.  Początkowo  andrzejki 
traktowano  bardzo  poważnie,  a  wróżby  odpra-
wiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w cza-
sach  późniejszych  przybrały  formę  zbiorową,  or-
ganizowaną  w  grupach  rówieśniczych  panien  na 

wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w nie-
zobowiązującą zabawę. Najbardziej popularną wró-
żbą andrzejkową jest lanie wosku. Ten sposób wró-
żenia polega na laniu wosku roztopionego w mo-
siężnym tyglu. Gorący wosk, (zwykle przez dziurkę 
od klucza), wlewa się powoli do misy z zimną wo-
dą.  Kiedy zetknie  się  on z  powierzchnią  chłodnej 
wody, zastyga, przyjmując rozmaite, czasem bardzo 
fantazyjne kształty. 

Bardzo  serdecznie  dziękujemy Państwu za  tak  li-
czne  uczestnictwo  w  muzealnych  Andrzejkach         
i mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas na nastę-
pne  wydarzenia  z  cyklu  "Entdecken  Sie  Po-
len !” ("Odkrywaj Polskę!”).

Serdecznie zapraszamy!
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Fotorelacja z warsztatów 
Bożonarodzeniowych

13 grudnia 2015

Dziękujemy  wszystkim  Państwu,  którzy 
przybyli do Muzeum Polskiego, aby ucze-
stniczyć  w  warsztatach  bożonarodze-
niowych. Było nam niezwykle miło gościć  
dużą  grupę  chętnych  rodziców  wraz  z 
pociechami. Warsztaty bożonarodzeniowe 
były czwartym wydarzeniem z cyklu “En-
tdecken Sie Polen!" ("Odkrywaj Polskę!”). 
Sala  Polska  została  podzielona  na  trzy 
strefy, w których można było kolejno wy-

konać:  żłóbki  na stół  wigilijny,  dekorację 
pierników  oraz  ozdabiane  świec  świąte-
cznych.  Podczas warsztatów było można 
nabyć  oraz  wysłuchać  wyjątkowej  płyty 
CD utalentowanego i nagradzanego chóru 
szkolnego  z  Michałowic.  Dla  wszystkich 
gości  czekał  świąteczny bufet  z  polskimi 
potrawami.  Były to drugie takie warszta-
ty  w  Muzeum  Polskim  w  Rapperswilu, 
które  postanowiliśmy  zorganizować,  po 

dużym zainteresowaniu jakie  miały war-
sztaty wielkanocne. 

Raz  jeszcze  dziękujemy  wszystkim 
Państwu  za  przybycie  i  życzymy  wszy-
stkim  Państwu  Wesołych  Świąt  Bożego 
Narodzenia!

Więcej zdjęć z warsztatów >>>

https://www.facebook.com/Polenmuseum/photos/pcb.10153174894002601/10153174886162601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Polenmuseum/photos/pcb.10153174894002601/10153174886162601/?type=3&theater
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Oferta Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą instytu-
cją. 
Zajmujemy się kompleksową organizacją wydarzeń:
Wernisaży
Koncertów
Wykładów
Konferencji
Aperitifów
Lekcji muzealnych
Warsztatów dla dzieci i młodzieży
Nocy  muzeum  (również  dla  indywidualnych  grup 
chcących  poznać  piękno  i  historię  zamku i  muzeum     
o nietypowej porze).
Zwiedzanie  Muzeum  Polskiego  z  przewodnikiem       
w 4 językach (polski, niemiecki, angielski, francuski)
Zwiedzanie Zurychu, Lucerny, Bazylei i Berna z prze-
wodnikiem w jęz. polskim
Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje wy-
darzeń i współpracy.

Oferta:
Kompleksowa organizacja wydarzeń (do 50 os.):

Począwszy od odbioru gości z lotniska/dworca w Zu-
rychu, dowozem do hotelu i muzeum, organizacją ako-
modacji i wyżywienia. Zapewniamy sprzęt techniczny 
podczas wydarzeń. 
Każde  wydarzenie  może  być  wzbogacone  dopaso-
wanym indywidualnie programem kulturalnym. Moż-
liwość graficznej oprawy wydarzenia (projekty zapro-
szeń, plakatów w wersji elektronicznej i do druku) oraz 
stworzenie strony internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
sekretariat@muzeum-polskie.org
+41 055 210 18 61
+41 055 210 18 62
muzeum.polskie@muzeum-polskie.org 
www.muzeum-polskie.org

mailto:sekretariat@muzeum-polskie.org
mailto:muzeum.polskie@muzeum-polskie.org
http://www.muzeum-polskie.org
mailto:sekretariat@muzeum-polskie.org
mailto:muzeum.polskie@muzeum-polskie.org
http://www.muzeum-polskie.org
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DOTACJE NA MUZEUM

Kontoinhaber: Freunde des Polenmuseums 
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil 
Konto: 125672.2018 
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 
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Opracowanie merytoryczne: 
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Projekt graficzny: Monika Czepielewska

Nowości wydawnicze

Polskie drogi 
przez Szwajcarię
Autor: Tomasz Stempowski

Koncepcja i wykonanie: 
Instytut Pamięci Narodowej        
w Warszawie     

3 września w Muzeum Polskim 
w Rapperswilu odbył się werni-
saż  wystawy  Polskie  drogi 

przez Szwajcarię. Losy żołnierzy 
2.  Dywizji  Strzelców  Pieszych 
1940–1945  na  fotografiach  ze 
zbiorów  Muzeum  Polskiego  w 
Rapperswilu.  To  wspólny  pro-
jekt IPN i Muzeum Polskiego w 
Rapperswilu.  W  czasie  spotka-
nia  zaprezentowane  zostały 
także  album  fotograficzny  pod 
tym samym tytułem oraz portal 
internetowy udostępniający wy-
brane  dokumenty  dotyczące  2 
DSP.  Wydarzenie  zostało  włą-
czone do programu XXXVII sesji 

Stałej  Konferencji  Muzeów,  Bi-
bliotek  i  Archiwów  na  Zacho-
dzie, która obradowała od 2 do 
6 września 2015 r.

Album (480 stron, kredowy 
papier, język: polski                    
i niemiecki)

Cena: 79 CHF

Prowadzimy sprzedaż 
wysyłkową.

Kontakt >>>

Dziedzictwo dwóch 
kultur
Katalog wystawy “Dziedzictwo dwóch kultur”

Muzeum Miasta Łodzi w roku 2015 obchodzi 
jubileusz  40-lecia  działalności.  Z  tej  okazji 
łódzka placówka podjęła współpracę  z Mu-
zeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii, 
w którym znajduje się fragment historycznej 
kolekcji  dzieł  sztuki  zgromadzonej  w XIX i 
XX wieku  w Łodzi  przez  dwa rody  fabry-
kantów:  Silbersteinów  i  Poznańskich.  Spo-
śród przedstawicieli  tych rodzin szczególne 

miejsce zajmują:  Teresa Silberstein, jej  córka 
Sara  Poznańska  i  Iza  de  Landsberger.  Ro-
dzinne zbiory dzieł sztuki Silbersteinów i Po-
znańskich   są  od  wielu  lat  przedmiotem 
badań  nad  kolekcjonerstwem  łódzkiej  bur-
żuazji wielkoprzemysłowej. 

Album (480 stron, kredowy papier, język: 
polski, angielski i niemiecki)

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową.
Kontakt >>>

  Nowości wydawnicze

http://www.muzeum-polskie.org/mpr/polski/przeka%C5%BC-darowizn%C4%99.html
mailto:biblioteka@muzeum-polskie.org?subject=Zam%C3%B3wienie%20-%20Polskie%20drogi%20przez%20Szwajcari%C4%99
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
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