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Przyjaciele,
Niech istota świąt wielkanocnych napełni Was
siłą ducha oraz radością i sprawi, że uśmiech
i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.
Zespół Pracowników
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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WYSTAWA
30 MARCA - 4 MAJA 2019

Z NIELUDZKIEJ ZIEMI DO WŁOCH
MALARSTWO
Tadeusza Wojnarskiego (1922-1999)
Newsletter

W sobotę, 30 marca br. odbył się wernisaż prac malarskich Tadeusza
Wojnarskiego (1922-1999).
Historia sztuki polskiej nie ogranicza
się do wydarzeń i zjawisk pojawiających się w obrębie granic naszego
kraju. Wpisuje się w nią również
malarstwo emigrantów tworzących z
dala od Polski, nadal silnie emocjonalnie z ojczyzną związanych i dających temu wyraz w swojej twórczości
artystycznej. Tezę tę potwierdza drobek
Tadeusza Wojnarskiego (1922-1999), sowieckiego więźnia, zesłańca syberyjskiego, żołnierza 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa, który po zakończeniu drugiej wojny światowej, zdobywszy wykształcenie na uczelniach
artystycznych w Rzymie i Madrycie,
osiadł w Szwajcarii i aktywnie zaangażował się w polsko-szwajcarskie życie
społeczno-kulturalne. Jego twórczość
nigdy jednak nie doczekała się
dostatecznej uwagi ze strony świata.
Zorganizowana w Muzeum Polskim
w Rapperswilu wystawa prac Tadeusza
Wojnarskiego jest przyczynkiem do
podjętych w ostatnich trzech dekadach
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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intensywnych badań nad zagadnieniami związanymi z XX-wieczną
polską sztuką powstałą na emigracji.
Stanowi ona fragment szeroko podjętych działań, których celem jest
wpisanie w zbiorową pamięć i w polską historię sztuki postaci zapomnianych i nierozpoznanych. Wystawa
nie ukazuje pełnego dorobku malarskiego twórcy. Koncentruje się na wyborze prac związanych z okresem upamiętniającym jego zesłanie na Syberię,
drogę z łagru przez Bliski Wschód aż
do Włoch. O takiej koncepcji ekspozycji
zadecydowało bogactwo samego materiału z tego czasu, będące zarazem uzupełnieniem podjętych w ostatnich latach prób zbadania i oceny osiągnięć
artystycznych żołnierzy artystów, mających artystyczne zacięcie samouków
oraz młodych adeptów sztuki, którzy
znaleźli schronienie w Armii gen.
Andersa. Drugim impulsem do przygotowania wystawy w takim zakresie
stała się przypadająca w roku bieżącym
75. rocznica największych, okupionych
wielkimi ofiarami śmiertelnymi, sukcesów bitewnych 2. Korpusu Polskiego
w kampanii włoskiej: bitwy pod Monte

Cassino, wyzwolenia Ankony, przełamania Linii Gotów, walk w Apeninach,
które, wraz z późniejszą bitwą o Bolonię, miały decydujące znaczenie dla
kapitulacji Niemiec. Wystawa Z nieludzkiej ziemi do Włoch. Malarstwo
Tadeusza Wojnarskiego (1922-1999) obejmuje 98 prac artysty. Składają się na nie
prace malarskie (akwarele i gwasze)
oraz rysunkowe, dla których prezentacji przyjęto układ chronologiczny,
odpowiadający głównym epizodom z
jego młodości. Autentyczności opowieści o życiu i twórczości malarza
przydają zachowane po nim dokumenty i pamiątki z czasu wojny. Pokazywana w murach rapperswilskiego zamku
wystawa, inaugurująca długą wędrówkę prac Tadeusza Wojnarskiego po
Szwajcarii, Włoszech i Polsce, wpisuje
się tradycję Muzeum Polskiego w Rapperswilu, którego główną misją jest
ratowanie i dokumentacja znajdującego się na obczyźnie polskiego dorobku
kulturalnego, inspirowanie i popieranie badań nad kulturą polską za granicą oraz jej szeroko pojęte promowanie.
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Muzeum Polskie na przestrzeni ostatnich 65 lat – obok historycznych pamiątek i bardzo bogatej kolekcji dzieł
XIX-wiecznych – zgromadziło niezwykle cenne obiekty związane z dziejami
polskiej emigracji po II wojnie światowej. Schronienie znalazły tu prace
rysunkowe i malarskie takich artystów
jak: Józef Czapski, Marian Kratochwil,
Kazimierz Łotocki, Kazimierz Pacewicz
(pseud. Augustus Pack), Hanna Gordziałkowska-Weynerowska,(pseud.
Kali), Irena Zadarnowska czy Zofia
Dembowska-Romer. Do Muzeum trafiły spuścizny wielu wybitnych pisarzy
tworzących poza granicami Polski
(m.in. Józefa Mackiewicza i Jerzego
Stempowskiego) oraz dokumenty organizacji emigracyjnych działających
w Szwajcarii, dzięki czemu tak muzealne jak archiwalne kolekcje rapperswilskie stanowią ważny punkt na mapie powojennego polskiego dziedzictwa kulturowego za Granicą. Jedno-
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cześnie muzeum może się poszczycić
całym szeregiem zorganizowanych
konferencji, sympozjów, seminariów,
odczytów,
wykładów,
większych
i mniejszych wystaw mających na celu
popularyzację swoich zbiorów.
Organizacja wystawy prac Tadeusza
Wojnarskiego przez Muzeum jest też
swoistym
wyrazem
wdzięczności
wobec artysty. Twórca ten był wiernym
przyjacielem rapperswilskiej instytucji
i na trwałe wpisał się w jej historię.
Losy Wojnarskiego i Muzeum zbiegły
się niedługo po jego przyjeździe do
Szwajcarii. Został on wówczas sympatykiem utworzonego w 1954 roku
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu, które postawiło
sobie za cel wskrzeszenie w murach
rapperswilskiego zamku nowego polskiego Muzeum, działającego w pełnej
niezależności finansowej i politycznej
od ówczesnych władz Polski. W 1975
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roku Towarzystwu, dysponującemu
dotąd na zamku kilkoma pomieszczeniami, udało się pozyskać całe drugie
piętro na utworzenie tam stałej ekspozycji muzealnej. Tadeusz Wojnarski
z zapałem włączył się w prace nad
przygotowaniem projektu „nowego
muzeum“.
Stał się on cennym doradcą, zawsze
gotowym do pomocy. Stworzył dla
muzeum wiele dekoracji – zwłaszcza
do sali z polską sztuką ludową. Przez
wiele lat nieodpłatnie pomagał jako fachowiec przy wielu wystawach. W latach 1979 oraz 1992 Muzeum Polskie w
Rapperswilu zorganizowało dwie duże
wystawy prac Tadeusza Wojnarskiego. W kolekcji muzealnej znalazły się
dwie prace jego autorstwa: portret
Juliana Godlewskiego – największego
mecenasa Muzeum oraz wizerunek
Matki Boskiej Królowej Polski.
Anna Tomczak

Tadeusz Wojnarski jun.
Tadeusz Wojnarski jun.

Anna Buchmann

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Anna Tomczak

prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
Jan Wojnarski

Maria Wonko
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ją świata, na płótnie swobodnie puszcza wodze swojej fantazji. Wycinki rzeczywistości, zastana w niej martwa
i żywa materia dostarczają jej jedynie
pretekstu do budowania wielowarstwowych krain marzeń, po których –
niczym obieżyświatka – wyrusza
w wielką odkrywczą podróż. Artystka
z niebywałą inwencją i pasją tworzy
swoje wielkoformatowe, pełne harmonii, barw i poetyczności dzieła; zapełnia je bogatymi w znaczenie symbolami, zrywając tym samym z prostotą sztuki bukolicznej. W enigmatyczno-surrealistyczny sposób dociera
do nowej, nieznanej sfery ducha, pozostawia jednak każdemu poruszającemu się w tym jej fantastycznym, wielowymiarowym wszechświecie miejsce
na swobodę interpretacji.
Finezyjne, pełne życia i niespodzianek
malarstwo Marty Kołodziej burzy tu

W Muzeum Polskim w Rapperswilu
będą prezentowane prace malarskie
Marty Kołodziej. Artystka pochodzi
z Nowego Sącza. Przez 20 lat mieszkała w Normandii, obecnie przebywa
w Szwajcarii. Malarka specjalizuje się
w sztuce naiwnej i figuratywnej.
Malarka, podróżniczka, gawędziarka –
Marta Kołodziej żyje swoim marzeniem. Urodzona i wychowana w Polsce, przez wiele lat działająca we FranNewsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

cji, teraz swoje nowe źródło inspiracji
znalazła w Berneńskim Oberlandzie.
Tam, w Meiringen, zamieszkuje klimatyczny hotel Anderegg z czasów belle
époque, związany z legendarną postacią górskiego przewodnika Melchiora
Anderegga. Artystka, dzięki swojemu
niezwykłemu darowi obserwacji połączonemu z otwartością, została z wielkim sercem przyjęta przez mieszkańców miasta. Marta Kołodziej, choć
inspiruje się wrażeniami z otaczającego

i ówdzie stereotypowy obraz świata;
porywając widza, uwodzi go. Pomimo
złożoności przedstawianych tematów
sztuka artystki jest przystępna dla
wszystkich – właśnie dzięki swojej fantazyjności, która jednocześnie stanowi
istotę artystycznego credo Kołodziej.
Wszelkich miłośników sztuki malarka
serdecznie zaprasza do podróży po
swoich światach.
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O przyszłości Rapperswilu
Newsletter

Numer 19 - kwiecień 2019

15 lutego 2019 roku w Galerii Sztuki
„Dwór Karwacjanów” w Gorlicach
odbyło się otwarcie wystawy O przyszłość Rapperswilu, która trwała do 20
marca 2019 r.
Wystawa O przyszłość Rapperswilu to
opowieść o trwającej półtora wieku
historii Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii. „Przewodnikami”
po wystawie są: Anna Buchmann obecna dyrektor Muzeum Polskiego, hrabia
Władysław Broël Plater – założyciel i
fundator Muzeum, oraz Stefan Żeromski, który był bibliotekarzem w tym
muzeum w latach 1892-1896. Materiały
do wystawy zostały zebrane przez
Wojciecha Walkiewicza podczas jego
pobytów w Muzeum Polskim w Rapperswilu w 2016 r., odbywanych w ramach stypendium artystycznego, przyznanego mu przez ministra MKiDN.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Na wystawę składają się: plansze fotograficzne, prezentacje multimedialne, nagrania audio z fragmentami
listów Stefana Żeromskiego, czytane
przez Michała Lesienia. Autorką projektów graficznych plansz i katalogu
towarzyszącego wystawie jest Joanna
Walkiewicz, artystka plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach. Ilustracją muzyczną wystawy były utwory skomponowane specjalnie na tę okazję przez Olgierda
Mroczkowskiego. Wystawa została dofinansowana ze środków MKiDN
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury i miała swoją premierę
20/10/2018 r. w Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”- Dworek
Stefana Żeromskiego w Ciekotach.

Więcej o wystawie >>>

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

W 273. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki
Newsletter

3 lutego 2019 roku, w 273. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki, z inicjatywy
mgr Marii Cajochen, Muzeum Polskie
w Rapperswilu zaprezentowało kordelas wojskowy, łączony z postacią Tadeusza Kościuszki. Gośćmi Muzeum byli:
Claudia Moritzi, dyrektorka Muzeum
Altes Zeughaus w Solurze oraz dr Włodzimierz Kwaśniewicz, twórca i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum
Wojskowego w Drzonowie, znany i ceniony znawca broni. W swoim wystąpieniu Pani Claudia Moritzi omówiła
między innymi zbiory muzealne Altes
Zeughaus, będące największą historyczną wystawą rynsztunku i zbroi

Numer 19 - kwiecień 2019

w Szwajcarii, nawiązującą głównie do
historii kantonu Solothurn. Dr Włodzimierz Kwaśniewicz w pierwszej części
swojego wykładu skupił się na zapoznaniu słuchaczy z historią znanych
szabel Tadeusza Kościuszki. W drugiej
części wystąpienia zaprezentował do
tej pory nieznany kordelas wojskowy,
będący w prywatnych zbiorach, a należący w przeszłości do Tadeusza
Kościuszki. Omawiany kordelas został
sprezentowany przez Tadeusza Kościuszkę solurskiej rodzinie Oberlin,
która podczas jego ostatnich lat życia
była blisko z nim zaprzyjaźniona. Według ekspertyzy dra Kwaśniewicza jest

to oryginalny, luksusowy wojskowy
kordelas oficerski z drugiej połowy
XVIII wieku, o ciekawej dwustronnie
złoconej, klasycystycznie rytowanej ornamentacji. Wraz z omawianym obiektem przedstawiona została zebrana do
tej pory dokumentacja poświadczająca
bliskie i przyjazne związki Tadeusza
Kościuszki z Viktorem i Peterem Oberlinami. W spotkaniu uczestniczył również obecny właściciel kordelasa, spokrewniony z rodziną Oberlinów, Pan dr
Daniel Gresly, który chętnie odpowiadał na wszelkie pytania związane
z historią rodziny i ich kontaktami
z Tadeuszem Kościuszką.
Maria Cajochen

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Fot. Magdalena Gruszczyńska
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Przemówienie Józefa Piłsudskiego
na otwarcie Sejmu Ustawodawczego
z 10 lutego 1919 roku

W 100-lecie od pierwszego posiedzenia Sejmu II RP, Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu
prezentuje mowę inauguracyjną,
którą wygłosił Marszałek Józef Piłsudski, otwierając pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.
Prezentowany ze zbiorów archiwalnych dokument, został sporządzony w Belwederze – 10 lutego
1919 i opatrzony jest własnoręcznym podpisem Marszałka.

Rys historyczny wydarzenia
Pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919-1922) zostały
zarządzone dekretem z dnia 28 listopada 1918 roku. Odbyły się one
w dniu 26 stycznia 1919 roku. Otwarcie Sejmu nastąpiło 10 lutego
1919r. Dzień ten, dekretem z 7 lutego 1919r. ogłoszono, jako święto
narodowe.

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odbyło się w budynku byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania
Panien przy ul. Wiejskiej. Obrady
otworzył Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski. W okresie od 10 do
14 lutego 1919 obradom przewodził Marszałek Senior Ferdynand
Radziwiłł. 20 lutego 1919 Sejm
przyjął przez aklamację uchwałę
o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania
urzędu Naczelnika Państwa nazywaną „Małą Konstytucją”.
Do ważniejszych ustaw uchwalonych przez ten Sejm należą: Mała
Konstytucja, Konstytucja Marcowa
z 17 marca 1921 oraz Statut Organiczny Województwa Śląskiego
i szeroki pakiet ustaw socjalnych.
Radosław Pawłowski

Treść pełnego przemówienia na: https://polenmuseum.ch/pl/pilsudski

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Dary dla muzeum i archiwum
Newsletter
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Nasz zbiór kartograficzny wzbogacił się o 19 map pochodzących z XVII i XVIII wieku. Ponadto otrzymaliśmy 21 grafik z końca XIX
wieku oraz obraz Jerzego Kossaka. Dary te zostały nam przekazane przez pana Christiana Charlesa Dalucas z Rodersdorfu.
To dzięki takim ludziom, którzy przekazują dobrowolnie na rzecz Muzeum swoje prywatne zbiory, kolekcja rapperswilska się
powiększa ku zadowoleniu zwiedzających i korzystających z naszych zbiorów.
COMARCH

Nowe komputery do pracy
Firma Comarch wspomogła Muzeum Polskie w Rapperswilu ofiarowując nam dwa
nowe laptopy firmy Lenovo oraz trzy używane i ciągle sprawne komputery
ThinkPad. Dodatkowo zakupiono na nasze potrzeby wielofunkcyjne urządzenie
firmy HP.
Dzięki podarowanemu sprzętowi będziemy mogli efektywniej dygitalizować nasze
zasoby archiwalne oraz przyspieszyć prace związane z dokumentacją naszych
zbiorów.
Przypominamy, iż Muzeum Polskie posiada status organizacji non-profit
(gemeinnützige Organisation), przez co wszelkie darowizny dokonane na rzecz
Muzeum Polskiego można odpisać od podatków.
DOTACJA

Dotacja na 2019 rok
Muzeum Polskie w Rapperswilu, otrzymało dotację z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na bieżącą działalność w roku 2019. Jesteśmy
niezwykle wdzięczni za wsparcie finansowe naszej działalności.
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Wizyta Ambasadora Szwajcarii
Newsletter
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22 lutego Muzeum Polskie w Rapperswilu odwiedził J.E.
Ambasador Szwajcarii w Polsce Pan Jürg Burri. Podczas wizyty
w Muzeum Pan Ambasador zwiedził wnętrza muzeum oraz
poznał historię naszej instytucji. Na zakończenie spotkania
umieścił okolicznościowy wpis z podziękowaniem za
oprowadzenie i możliwość głębszego poznania historii Polski,
która od 150 lat jest prezentowana na zamku w Rapperswilu.

Wykład gościnny
We wtorek, 26 marca, odbyły się dwa wykłady gościnne, prof.
dra Wacława Waleckiego (pracownika naukowego Katedry
Historii
Literatury
Staropolskiej
Wydziału
Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownika Centrum Badawczego
Bibliografii Polskiej Estreicherów), Elektroniczna Baza Bibliografii
Estreichera narzędziem pracy współczesnego humanisty oraz mgra
Stanisława Siees-Krzyszkowskiego (redaktora Bibliografii Polskiej Estreicherów XIX stulecia) , Czy istnieje tłumaczenie Mikołaja
Reja Nowego Testamentu?

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Link>>>
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TVP w Muzeum Polskim
Newsletter
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W dniach 26-28 marca przebywała w Muzeum
grupa pracowników TVP: dziennikarz Waldemar
Stankiewicz, operator Paweł Byczot i dźwiękowiec
Paweł Biegański.
Przygotowany został reportaż o Muzeum, jego
historii, symbolicznym znaczeniu dla Polaków,
mieszkańców Rapperswilu i Konfederacji. Program
będzie emitowany w TVP w programie pierwszym.
Będzie przyczynkiem do popularyzacji działalności
Muzeum w Polsce oraz zwróci uwagę na problemy
z jakimi Muzeum obecnie się boryka.
Fot. Wojciech Walkiewicz

Dotacje

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.

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.
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