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Zmuszeni do zamknięcia Muzeum 
zostaliśmy  pozbawieni  dochodów 
ze sprzedaży biletów. 

Sytuacja  szybko  się  nie  poprawi, 
gdyż  nasze  Muzeum  żyje  z  turys-
tów. Jesteśmy obarczeni wszystkimi 
normalnymi  kosztami,  gdyż  nasza 
nietypowa instytucja  nie  mieści  się 
w rządowych programach wsparcia 
dla instytucji dotkniętych kryzysem. 

Prosimy o wsparcie na numer konta: 

Właściciel konta: 
Freunde des Polenmuseums
Bank: Bank Linth LLB AG, 8640 
Rapperswil
Konto: 1256722018
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8
Swift: LINSCH23

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

ON-LINE

https://
polenmuseum.c
h/pl/przekaz-
darowizne 
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W tym roku upływa 150 lat od chwili 
założenia  w uratowanym przez  Pola-
ków dla lokalnej społeczności zamku 
Muzeum Polskiego. Dzięki temu Rap-
perswil  znalazł  miejsce  w  polskiej 
historii,  a  Muzeum  na  stałe  wpisało 
się  pięknymi  i  szlachetnymi  zgłos-
kami  w  historii  polskiego  muzeal-
nictwa i polskiej kultury. 

Wystarczający  powód,  by  świętować 
ten sędziwy i piękny jubileusz. 

W wyniku wybuchu pandemii nasz ju-
bileusz  musimy  świętować  przede 
wszystkim wirtualnie. O tym się  zało-
życielowi Muzeum nie śniło!

Z perspektywy przeszłości patrzymy w 
przyszłość.  Przez  cały  rok  jubileuszo-
wy będziemy prezentować i przybliżać 
Państwu  na  łamach  Newslettera,  na 
naszej  stronie  internetowej  oraz  w 
social  mediach  związane  z  Muzeum 
fakty,  wydarzenia,  postaci,  dzieła 

sztuki.  Przygotowaliśmy  i  przygoto-
wujemy ciągle: lekcje muzealne,  pub-
likacje  tekstów,  filmy  wideo, 
archiwalne  fotografie,  które  nie  tylko 
przedstawią Państwu naszą przeszłość, 
ale  pozwolą  także  odkryć  różne 
aspekty  polskiej  historii  i  polskiego 
życia  kulturalnego  na  emigracji  od 
drugiej  połowy  XIX  wieku  do  chwili 
obecnej. 

Jubileusz 150-lecia 
Muzeum Polskiego
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PROGRAM MUZEALNY ON -LINE

https://polenmuseum.ch/pl/faktografia
https://polenmuseum.ch/pl/
https://www.facebook.com/Polenmuseum
https://polenmuseum.ch/pl/lekcje-i-quizy
https://polenmuseum.ch/pl/artykuly
https://www.youtube.com/user/Polenmuseum
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https://polenmuseum.ch/pl/edukacja
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Muzeum on-line
Panaceum na pandemię
Oferta edukacyjna Muzeum

Pragnąc zachęcić Państwa do odkrywania zbiorów Muzeum 
Polskiego z domu, zamieściliśmy na naszym portalu inter-
netowym różnorodną ofertę edukacyjną. 

Cykl lekcji muzealnych
Lekcje muzealne on-line to atrakcyjna propozycja zapoznania 
się  z kolekcją  Muzeum Polskiego i jej historią.  Opowiadamy     
o najciekawszych eksponatach znajdujących się w muzealnych 
zbiorach  i  zapraszamy  do  wspólnej  zabawy.  Każdą  lekcję 
kończy Quiz  okraszony nagrodami.  Warto poświęcić  wolny 
czas  gimnastyce  umysłowej  -  kolekcje  i  dzieje  Muzeum  są 
niezwykłym rezerwuarem ciekawych historii. 

Publikacja  referatów  o  Muzeum,  jego  historii,  zbiorach, 
zasłużonych postaciach  
W czasie trwania pandemii czas zwolnił i mamy okazję prze-
trzepać  zawartość  przepastnych muzealnych szuflad,  dokąd 
schowane  zostały  referaty  przygotowywane  na  konferencje 
lub wernisaże.  Przeważnie nie doczekały się  one publikacji,    
a  są  świadectwem  naszej  intelektualnej  pracy  i  dotyczą 
różnych aspektów naszej działalności. Cykl referatów będzie-
my regularnie kontynuować.  Artykuły publikowane są w ję-
zyku polskim i niemieckim. 
Za  merytoryczną  stronę  przygotowywanych  artykułów 
odpowiada historyk sztuki Anna Tomczak. 

Profil Muzeum w Google Arts & Culture
W  ramach  oferty  edukacyjnej  przygotowaliśmy  też  mul-
timedialne zwiedzanie Muzeum – na platformie Google Arts 
& Culture można przespacerować się po Muzeum i obejrzeć 
ekspozycję.  Tam  prezentujemy  także  najwartościowsze 
obiekty z muzealnej kolekcji.

Profil Muzeum na You Tube
Z  kolei  na  naszym  kanale  YouTube  dostępne  są  relacje             
z  najciekawszych  wydarzeń  kulturalnych  zorganizowanych     
w ostatnim roku przez Muzeum.
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18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II. Muzeum na stronie internetowej przygotowało wystawę 
o  encyklikach  „naszego”  Papieża  „Nauczyciel  wiary  i 
rozumu.  Jan  Paweł  II  i  współczesność”.  Wobec  szalejącej 
pandemii  wybraliśmy  internetową  wersję  wystawy. 
Powiązana z wystawą broszura  przedstawia kompendium 
nauki  i  wiary  wielkiego  Papieża  i  znajduje  się  pod 
umieszczonym linkiem. Tekst broszury pozwala na głębsze 
studium  14  encyklik  obejmujących  wszystkie  dziedziny 
człowieczego  życia.  Przesłanie  Papieża,  który 
niezmordowanie upominał  się  o zachowanie szacunku dla 
każdego ludzkiego życia i wartości wiary, jest dzisiaj jeszcze 
bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.

https://polenmuseum.ch/pl/aktualnosci/nauczyciel-wiary-i-rozumu-jan-pawel-ii-i-wspolczesnosc
https://polenmuseum.ch/pl/aktualnosci/nauczyciel-wiary-i-rozumu-jan-pawel-ii-i-wspolczesnosc
https://polenmuseum.ch/pl/lekcje-i-quizy
https://polenmuseum.ch/pl/lekcje-i-quizy
https://polenmuseum.ch/pl/artykuly
https://polenmuseum.ch/ausbildung
https://artsandculture.google.com/exhibit/BAISvuDlhXpTLw
https://artsandculture.google.com/streetview/the-polish-room/PwGygRxyO0cfkA?sv_lng=8.815804560192532&sv_lat=47.22732156484336&sv_h=223&sv_p=-13.299999999999997&sv_pid=QK6ndOkZRQYAAAQINTGIjg&sv_z=1
https://www.youtube.com/user/Polenmuseum
https://polenmuseum.ch/pl/lekcje-i-quizy
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https://www.youtube.com/user/Polenmuseum
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Wizyta  wiceministra  Spraw  Zagra-
nicznych –  Szymona Szynkowskiego 
vel Sęk w Muzeum Polskim.

21  lutego  Muzeum  Polskie  odwiedził 
Szymon Szynkowski vel Sęk – Wicemi-
nister  Spraw  Zagranicznych  oraz 
Sekretarz  Stanu  ds.  Polonii,  Polityki 

Europejskiej  oraz  Dyplomacji  Pub-
licznej i Kulturalnej.
Po zwiedzeniu Muzeum i rozmowach 
z pracownikami minister Szynkowski- 
Sęk  spotkał  się  z  prezydentem  Orts-
gemeinde Rapperswil-Jona Matthiasem 
Mächlerem.  Rozmowy  dotyczyły  za-
chowania  miejsca  dla  Muzeum  Pol-
skiego na zamku w Rapperswilu.

Wiceministrowi w spotkaniu towarzy-
szył Ambasador RP w Szwajcarii Jakub 
Kumoch oraz  konsul  Paweł  Jaworski. 
W spotkaniu wziął  udział  konsul Ma-
rek Głuszko, który został powołany na 
stanowisko nowego konsula RP w Ber-
nie  i  przejął  obowiązki  odchodzącego 
na  inna  placówkę  konsula  Pawła 
Jaworskiego.
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Wizyta wiceministra Spraw Zagranicznych – 
Szymona Szynkowskiego vel Sęk w Muzeum Polskim
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Gratulacje 
dla Jubilata!
Edward Królak, nasz najstarszy wiekiem wieloletni 
wierny członek Towarzystwa skończył 7 maja 2020 
sto lat.

Piękny wiek, zwłaszcza z tak jasnym umysłem. 
Składamy najserdeczniejsze życzenia dalszej drogi            
w zdrowiu i  z takim samym poczuciem humoru

Zespół Muzeum Polskiego w Rapperswilu

  ŻYCZENIA URODZINOWE                                                                                                                                                                                             
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Wiadomości z archiwum Muzeum Polskiego
W  pierwszym  kwartale  obecnego 
roku  Archiwum  Muzeum  Polskiego 
przeprowadziło  kilkanaście  kwerend 
archiwalnych. Materiały zostały udos-
tępnione m.in.  Szkole  im.  Marii  Da-
nielewicz w Stawkach oraz Muzeum 
Narodowemu w Kielcach.

Zarchiwizowano  kolejne  dokumenty 
pochodzące  z  zespołu  Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Polskiego.

Archiwum  otrzymało  dofinansowanie 
z  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego na uporządkowanie i di-
gitalizację  dokumentów  dotyczących 
Stowarzyszenia  Polskich  Inżynierów      
i Techników w Szwajcarii.

Biblioteka  otrzymała  5  egzemplarzy 
książki  "Zygmunt Wasilewski - Stefan 
Żeromski.  Korespondencja  wzajemna 
(1890-1925)"

Opracowanie  naukowe,  wstęp i  przy-
pisy – Zdzisław Jerzy Adamczyk.

Archiwum  Muzeum  Polskiego  pozo-
staje  nadal  zamknięte  dla  korzys-
tających ze  zbiorów w związku z  za-
rządzeniami  dotyczącymi  pandemii 
2020.
Pytania  prosimy  kierować  na  pocztę 
elektroniczną archiv@polenmuseum.ch 
W miarę  możliwości  będziemy udzie-
lać  informacji.

Mimo że Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających, to za 
jego  zamkniętymi  drzwiami  lub  w  domowym  zaciszu,       
w trybie home office,  nadal kontynuowane są  prace nad 
pełną i profesjonalną inwentaryzacją muzealnych zbiorów.

Z niełatwym zadaniem nadrobienia zaległości dot. szeroko 
pojętego inwentaryzowania,  ewidencjonowania  i  katalogo-
wania  zbiorów  muzealnych  zmaga  się  zespół  w  nas-
tępującym składzie: Anna Tomczak, Marta Mirosław, Anna 
Staniszewska  (praktykantka)  oraz  Tymoteusz  Tryzno 
(praktykant). Liczba pozycji inwentarzowych wpisanych do 
programu  MuseumPlus  i  opatrzonych  cyfrowymi 
fotografiami nieustannie wzrasta.

Anna Tomczak

Inwerntaryzacja zbiorów muzealnych
  Archiwum

mailto:archiv@polenmuseum.ch
mailto:archiv@polenmuseum.ch
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Hans Rathgeb
Artykuł „Kawałek polskiej ojczyzny”

20  lat  temu  pożegnaliśmy  Hansa 
Rathgeba (1922-2000), w tym roku mi-
ja 20 lat od Jego śmierci. Był naszym 
Przyjacielem i gorącym zwolennikiem 
istnienia Muzeum Polskiego na zam-
ku w Rapperswilu. 

Hans  Rathgeb,  obywatel  honorowy 
Rapperswilu,  polityk  i  publicysta  był      
z  naszym  Muzeum,  jego  rozwojem, 
bardzo związany.

W roku 1959 wstąpił  do Towarzystwa 
Przyjaciół  Muzeum  Polskiego,  a  w 
latach 1966-1981 pełnił funkcję Prezesa. 
Zainteresowany  kulturą  i  otwarty  na 
wszelkie  jej  przejawy  doceniał  duży 
potencjał tkwiący w Muzeum, nadający 
miasteczku  międzynarodowego  kolo-
rytu. Znał znaczenie Muzeum w świe-
cie. My bardzo ceniliśmy Jego wsparcie 
i  pomoc,  szczególnie  popularyzację 
naszej instytucji w prasie lokalnej.

Podziwialiśmy  jego  odwagę  cywilną       
i  odporność  na  presję  populizmu.        
W naszym archiwum znajduje się wiele 
dokumentów i artykułów jego autors-
twa. 35 lat temu, w roku 1985, napisał 
krótki artykuł o Muzeum. Publikujemy 
oryginalny tekst, by przywołać pamięć 
o  nim.  Jesteśmy  mu  wdzięczni  za 
wspólnie spędzony czas.

Anna Buchmann

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Całe 60 lat mojego życia  mogłem spę-
dzić w mieście moich narodzin i które 
mnie  i  mojej  rodzinie  w  1966  roku 
nadało honorowe obywatelstwo.

Jak  mogę  sięgać  moją  pamięcią  -  tak 
samo długo trwa moja łączność z dum-
nym  zamkiem  panującym  nad  śred-
niowiecznym miastem. Ten zamek był 
dla mnie zawsze - w dosłownym tego 
słowa znaczeniu - symbolem niezłom-
ności i równocześnie także kawałkiem 
polskiej ziemi dla Polaków, którzy stra-
cili ojczyznę. 

Gdy  tymczasem  po  2.  Wojnie  Świa-
towej w Polsce objęli władzę komuniś-
ci,  miała  miejsce  "zmiana  warty"  na 
zamku  w  Rapperswilu.  O  mało  co,       
a  przecięto  by  całkiem  więź  łączącą 
stara  przyjaźń  polsko-szwajcarska. 
Jednak  wkrótce  po  1950  roku  doszły 
wołania o pomoc z całego świata: pol-
ska emigracja  nie  mogła pojąć,  że ich 
stary  symbol  nad  Jeziorem  Zuryskim 
ma na zawsze zniknąć...... 

Na szczęście Polacy poza granicami ich 
Ojczyzny zostali wysłuchani na szwaj-
carskiej  ziemi.  Fryburski  profesor  Al-
fred Bronarski,  architekt  z  Winterthur 
Zdzisław  Pręgowski,  Aleksander  Wa-
sung z Genewy, dr Jan Matus z Zury-
chu i Konstanty Górski z Genewy zjed-
noczyli  się  we  wspólnej  pracy  ze 
Szwajcarami.  Do  nich  należeli:  Maria 
Hohl (Herisau), dr Theodor Gut (Stäfa), 
prezydent  miasta  Rapperswil,  dr  Al-
fons  Curti,  prof.  dr  Alfred  Loepfe 
(Luzerna) i dr Ernst Eigenmann (Bern).

I  tak  w  roku  1954  zostało  założone 
nowe  Towarzystwo  Przyjaciół  Muze-
um Polskiego w Rapperswilu. 

Od pełnych trzech dziesięcioleci działa 
teraz  ta  instytucja  w  sprawdzonym 
starym sensie i duchu polskości wolnej 
i chrześcijańskiej. Swoją działalność za-
częła  jako  delikatna  roślinka  na  par-
terze  zamku,  otrzymując  na  początku 
małe miejsce dla kultu pamięci. 

Pożądany dialog o współczesnych pro-
blemach polskiego narodu umożliwiły 
liczne  wystawy,  takie  jak:  "Historia 
Muzeum Polskiego" (1954), 
"Walka  Polski  o  wolność  przy  boku 
aliantów  1939-45"  (1955),   "Przyjaźń 
polsko-szwajcarska  przez  stule-
cia” (1959) i " Internowanie 2. Polskiej 
Dywizji Strzelców w Szwajcarii 1940 - 
1945” (1965).

Mogłem z bliska śledzić dalszy rozwój 
na zamku w Rapperswilu - częściowo 
też  kształtować,  od  1959  roku  jako 
członek  zarządu  Towarzystwa,  a  od 
1966 do 1981 roku jego prezes.

Co osiągnęliśmy w tym czasie? 

Na  początku  trzeba  zaznaczyć,  że 
szlachetny  duch  i  wspaniałomyślne 
wsparcie  i  współpraca  z  miejscową 
gminą  w  Rapperswilu  były  ważnymi 
podstawami dla pomyślnego rozwoju. 

W 1969 roku Polska Kolumna Wolności 
mogła  zająć  godne  miejsce  przed 
wejściem do zamku. Mam nadzieję, że 
na  zawsze,  bo  jest  ona  pomnikiem 
pamięci  "o wszystkich narodach, które 
walczyły o wolność" - jak to jest wyryte 
na  tablicy  pamiątkowej  na  cokole  ko-
lumny. Koszty całej instalacji kolumny 
wyniosły 51 000 franków i mogły być 
pokryte  dzięki  sprzedaży  talarów  i 
hojnemu  wsparciu  dra  Juliana  God-
lewskiego (Lugano). 

Ten  wielkoduszny  przyjaciel  i  dobro-
dziej  Towarzystwa  sięgał  kolejno 
głęboko do kieszeni zarówno na zakup 
wartościowych  eksponatów,  jak  i  na 
przekazanie  na  konto  fundacji  100 
tysięcy franków. 

Jako  szczęśliwy  przypadek  chcę  wy-
mienić  współpracę  inżyniera  Janusza 
Morkowskiego  (Dübendorf),  bo  jemu 
jako  aktywnemu  organizatorowi  i 
wykonawcy  zawdzięcza  rapperswil-
skie  Muzeum Polskie  właściwe pono-
wne  powstanie.  (uwaga  red.:  objęcie 
pomieszczeń na drugim piętrze zamku).

W 1973 roku dzięki jego energicznemu 
kierownictwu  można  było  urzeczy-
wistnić  dużą  wystawę  o  Koperniku. 
Tylko dwa lata później - w tym pamię-
tnym  czasie  21  czerwca  1975  roku-  
stało się możliwe otworzyć nowe Mu-
zeum  Polskie  (uwaga  red:  z  udos-
tępnionymi salami i krużgankiem i wieżą).

Równocześnie  odnowiono  nagrobki 
hrabiego  i  hrabiny  Plater  de  Broel  i 
Henryka  Bukowskiego  w  godnym 
miejscu  pamięci  w  wirydarzu  przy 
zamku. 

Byłyby  jeszcze  dalsze  punkty  kul-
minacyjne  działalności  do  wymie-
nienia, takie jak : uroczystości milenijne 
Chrztu  Polski,  uroczyste  dni  wyboru 
polskiego  Papieża  i  wiele  nieza-
pomnianych mszy świętych. 

Wszystkie  to  stanowi  szczególne 
kamienie milowe na wspólnej drodze i 
pod  wspólnym,  nierozłącznym,  pod-
stawowym  celem:  nadziei  na  wolną 
Polskę w znaku nigdy nie słabnącego, 
wierzącego chrześcijaństwa. 

Hans Rathgeb
Artykuł „Kawałek polskiej ojczyzny”
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Jedną  z  większych spuścizn w archi-
wum naszego muzeum jest zbiór do-
kumentów  hrabiego  Karola  Po-
tulickiego.  Wśród  nich  znajduje  się 
ciekawe zdjęcie polskiej delegacji na 
VI  Zgromadzenie  Ligi  Narodów           
w Genewie w 1925 r.

Początek działalności Delegacji RP przy 
Lidze  Narodów datuje  się  na  1920  r.,       
a  pierwszym  wysłannikiem  polskim 
był Ignacy Paderewski.
Zadaniem  Delegacji  było  m.in.  repre-
zentowanie stanowiska Polski w spra-
wach  międzynarodowych,  uczestnic-
two w sesjach Zgromadzenia i Rady Li-
gi  (były one głównymi organami Ligi 
Narodów),  prowadzenie  działalności 
sprawozdawczej  w  zakresie  wielu 
spraw  dotyczących  Polski  w  zakresie 
m.in. polityki, kultury czy polityki soc-
jalnej,  a  także  utrzymywanie  kontak-
tów z władzami miejscowymi i placów-
kami poszczególnych państw. Co było 
dla Polski po odzyskaniu wolności pa-
lącym  problemem  to  sprawa  granic: 
Liga  rozpatrywała  wówczas  spory 
pomiędzy  Polską  a  Wolnym  Miastem 
Gdańsk, jak również  z Litwą  o Wilno. 
Również spornym tematem była przy-

należność Górnego Śląska. Rok po wy-
konaniu omawianego zdjęcia, w 1926 r. 
Polska otrzymała status członka, co oz-
naczało możliwość  ponownego wybo-
ru do Rady.

Na zdjęciu stoją od lewej do prawej 
panowie:
Mirosław  Arciszewski,  sekretarz 
poselstwa 1922-25, pełniący w czasie II 
w.św.  zmiennie  wysokie  funkcje  na 
uchodźstwie,
Karol Potulicki, radca techniczny Dele-
gacji. Był jej attaché honorowym od po-
czątków Delegacji aż do śmierci i pod-
czas wielu zgromadzeń Ligi brał udział 
jako ekspert w pracach Komisji  Praw-
niczej. Uczestniczył też w rokowaniach 
górnośląskich (1921)
Juljusz Łukasiewicz, dyr. departamen-
tu politycznego w MSZ,
- Stanisław Koźmiński, sekr. legacyjny 
II kl.
Leon Babiński, radca prawny w MSZ,
Tadeusz Gwiazdo(w)ski, sekr, I kl. leg.; 
sekr. gen. Delegacji
Jan Modzelewski, poseł RP w Bernie,
Tytus Komarnicki, sekr. I kl. leg.,
Paweł Morstin, sekr.I leg.,

Kisielnicki, sekr. MSZ; sekr. II leg.,
Henryk Strassbourger, kier. Min Prze-
mysłu i Handlu; Komisarz Gen. w Wol-
nym Mieście Gdańsku
Chrzanowski, redaktor polski PAT`a
Siedzący na zdjęciu od lewej:
Franciszek Sokal, Minister Pracy           
i Opieki Społecznej
M. Niedziałkowski, poseł do Sejmu
Aleksander Skrzyński, Minister Spraw 
Zagranicznych
Jan Dębski, poseł do Sejmu, przewod-
niczący Komisji Zagranicznej
Kajetan Dzierżykraj-Morawski,  mini-
ster prezydialny przy Lidze Narodów 
Stanisław Kozicki, poseł do Sejmu

Członkowie  Misji  Dyplomatycznej 
zmieniali się, tzn. nie uczestniczyli we 
wszystkich Zgromadzeniach.

Polska  misja  dyplomatyczna  przy 
Lidze Narodów z siedzibą w Genewie 
istniała do 1945. Jej rolę od 1946 roku. 
kontynuuje  Stałe  Przedstawicielstwo 
RP przy ONZ.

Ewa Wąsik

VI Zgromadzenie 
Ligi Narodów w Genewie 

Więcej informacji jak również inwentarz rodziny 
Potulickich i ich zbiorach, można znaleźć 
TUTAJ

https://polenmuseum.ch/pl/potuliccy
https://polenmuseum.ch/pl/potuliccy
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W związku z planowanym na zamku 
w  Rapperswilu  koncertem  kompo-
zytorów  polskich,  których  sytuacja 
polityczna,  działania  wojenne  zmu-
siły  do  emigracji  i  osiedlenia  się  na 
terenie  Szwajcarii,  miałam  zaszczyt 
gościć  w pięknej bibliotece Muzeum 
Polskiego.  Dzięki  uprzejmości  Pani 
Dyrektor  Anny Buchmann i  pracow-
ników muzeum mogłam zapoznać się 
ze  zbiorami  muzycznymi  znajdu-
jącymi się w archiwum biblioteki. 

Prawdziwym odkryciem był  dla mnie 
fakt, że muzykalia w zbiorach Muzem 
to  nie  tylko  cenne  eksponaty  wysta-
wione w salach muzealnych, np. pod-
ręczna  klawiatura  I.  J.  Paderewskiego 
towarzysząca  mu  w  licznych  podró-
żach,  czy  odlew  ręki  Fryderyka  Cho-
pina, popiersia J. Turczyńskiego,  K. Re-

gameya,  I.  J.Paderwskiego i  partytury 
muzyczne, ale również /zasobne/ cie-
kawe  zbiory  archiwalne:  dokumenty, 
rękopisy muzyczne, pamiątki związane 
z życiem i działalnością kompozytorów 
polskich  na  emigracji  oraz  historią 
polsko-szwajcarskiej  wymiany  kul-
turalnej. 

Obok  takich  „skarbów”  jak  pierwsze 
wydanie  „Tańców  polskich”  op.  9  na 
fortepian  na  cztery  ręce  I.  J.  Pade-
rewskiego,  czy  wyciąg  fortepianowy 
opery „Halka” S.  Moniuszki,  na spec-
jalną  uwagę  zasługuje  spuścizna  ar-
chiwalna  mniej  znanego  polskiego 
kompozytora, pianisty i pedagoga fort-
epianu  Czesława  Marka  (1891-1985), 
związanego  początkowo  z  lwowskim 
środowiskiem  muzycznym.  Po  ukoń-
czeniu studiów w Strasburgu i Wiedniu 

w  zakresie  kompozycji  i  gry  na  for-
tepianie  oraz  dyrygentury  Czesław 
Marek wrócił do Lwowa w roku 1914, 
by  objąć  tam  stanowisko  profesora 
fortepianu.  Niestety,  pierwsza  wojna 
światowa  pokrzyżowała  jego  plany.       
W  1915  r.  wraz  z  rodziną  najpierw 
szukał  schronienia  w  Pradze,  a  nas-
tępnie  wyjechał  do  Szwajcarii,  gdzie 
rozwinął  swoją  działalność  peda-
gogiczną  i  wykonawczą,  mimo napot-
kanego oporu ze strony swoich szwaj-
carskich kolegów, jako artysta i nauczy-
ciel niezwiązany z żadnym ośrodkiem 
naukowym. W latach 1929 - 1930  prze-
bywał  w  Polsce  gdzie  pełnił  funkcję 
dyrektora  Państwowego  Konser-
watorium  w  Poznaniu  oraz  profesora 
kompozycji.  W  1930  r.  powrócił  do 
Szwajcarii. 
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Czesław Marek
Życie i twórczość
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Czesław  Marek,  jako  kompozytor  był 
laureatem  wielu  nagród  międzynaro-
dowych i stał  się  prawdziwym emisa-
riuszem polskiej kultury muzycznej na 
obczyźnie.  W  swej  twórczości,  szcze-
gólnie pieśniach, często nawiązywał do 
tematyki  polskiej,  jak  również  do 
polskiej  muzyki  ludowej.  Egzem-
plifikacją tego są kompozycje „Wiejskie 
śpiewy”(Dorfgesänge)  op.  34  na  głos     
i orkiestrę kameralną  czy opracowanie 
pieśni „Boże, coś Polskę” na męski chór 
mieszany a cappella.
W archiwum muzeum zachował się m. 
in. rękopis utworu na fortepian „Trip-
tyque. Trois preludes et fugues” (1919), 
jak  również  pierwsza  edycja  „Pięciu 

pieśni” na głos i fortepian (1911, 1913) 
wydanych  w  roku  1932  przez  Towa-
rzystwo Wydawnicze Muzyki  Polskiej 
oraz Editions Max Eschig. 

Natomiast  zwieńczeniem  pracy  peda-
gogicznej  Czesława  Marka  było  napi-
sanie  ponad  600  stronicowego  pod-
ręcznika  w  języku  niemieckim  pt. 
”Teoria  gry  na  fortepianie”,  poświę-
conego  metodyce  gry  na  fortepianie, 
zawierającego   wnikliwą  analizę  róż-
nych  aspektów  pianistyki,  dzieła 
zupełnie nieznanego polskiemu czytel-
nikowi .
Obok listy wszystkich dzieł  Czesława 
Marka w zbiorach archiwalnych znaj-
dziemy  również   afisze  koncertów, 
programy recitali jego uczniów, zeszyt 
z  Jego  notatkami  dotyczącymi  nauki 
harmonii  „Wykłady  harmonji”(1914)?, 
jak  też  korespondencję  kompozytora 
oraz  recenzje  koncertów,  na  których 
wykonywane  były  jego  utwory  (wy-
cinki prasowe). 

Innym  polskim  muzykiem,  który  po-
zostawił po sobie ślad w Rapperswilu, 
jest  skrzypek  i  pedagog,  kompozytor 
Stefan  Turkowski.  W  archiwum 
Muzeum  Polskiego  znajdziemy  jego 
utwory:  Prelude  op.  2  (1941)  na 
fortepian oraz Nefris op. 5 na skrzypce 
i fortepian.
W  latach  1925-1931  Stefan  Turkowski 
studiował  grę  na  skrzypcach  w  Pań-
stwowym  Konserwatorium  Muzycz-

nym w Poznaniu, a w latach 1946-1947 
w  Królewskiej  Akademii  Muzyki  w 
Glasgow,  m.in.  kompozycję.  W  latach 
1918-1947  był  w  Wojsku  Polskim. 
Przebywał w Częstochowie, Poznaniu, 
Wilnie,  na  Węgrzech,  we  Francji  (za 
kampanię  we  Francji  otrzymał  Krzyż 
Walecznych), Szwajcarii i Anglii. Pracę 
zawodową  rozpoczął  w  Poznaniu,       
w  okresie  od  1926  do  1939  roku  był 
solistą  orkiestry   i  dyrygentem  chóru 
„Wilenka”,  w  latach  1928-1930  pra-
cował  ponadto  w  orkiestrze  sym-
fonicznej w Poznaniu jako I skrzypek. 

W  latach  1940-1945  był  kierownikiem 
ośrodka  muzycznego  w  Szwajcarii.       
W  latach  1948-1952  był  profesorem       
w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Mu-
zycznej  w  Sopocie,  uczył  też  w  Pań-
stwowej  Średniej  Szkole  Muzycznej       
w Gdyni. W 1952 roku rozpoczął pracę 
w Orkiestrze Symfonicznej Pomorskiej 
Rozgłośni Polskiego Radia, a po jej roz-
wiązaniu  –  w  Pomorskiej  Orkiestrze 
Symfonicznej.

Archiwum  Biblioteki  Muzeum  Pol-
skiego  w  Rapperswilu  jest  niewąt-
pliwie  cennym  miejscem  pamięci,  
jeszcze nie całkiem odkrytym skarbcem 
wiedzy  o  polskich  kompozytorach  na 
emigracji,  a  jego muzyczne archiwalia 
mogą  być  atrakcyjnym  przedmiotem 
badań  i  źródłem  inspiracji  dla  muzy-
kologów.

  Artykuł                                                                                                                                                                                        

Agnieszka Bryndal
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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 
  
info@polenmuseum.ch 

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

www.polenmuseum.ch 

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

REDAKCJA 

Monika Czepielewska-Wóycicka 

Opracowanie merytoryczne: 
Anna Buchmann, Radosław Pawłowski 

Tłumaczenie: Jan i Elżbieta Eberle 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

Filmy i relacje z wydarzeń

Zapraszamy  do  oglądania  naszego  profilu  na  You  Tube, 
gdzie umieszczane są relacje video z wydarzeń w Muzeum 
Polskim.

Profil jest prowadzony przez pana Rafała Solisa, który filmuje 
i realizuje relacje video. 

h t t p s : / /
www.youtube.co
m / u s e r /

  POLONIKA                                                                                                                                                                                             

Rodzeństwo Polo i Nika w Rapperswilu

Rodzeństwo Polo i  Nika w Rappers-
wilu – film animowany Narodowego 
Instytutu  Dziedzictwa  Kulturalnego 
za granicą POLONIKA.

Jednym z problemów instytucji  emig-
racyjnych  jest  niewystarczająca  infor-
macja  w  Polsce  o  ich  historii  i  za-
sługach dla polskiego dziedzictwa kul-
turowego. 

Z  zadowoleniem  przyjęliśmy  wiado-
mość  o  nakręceniu  dla  najmłodszych 
filmu  o  naszym  Muzeum.  Niestety, 
wkradły  się  do  tego  filmiku  błędy 
merytoryczne.  Nie  jest  to  pierwszy 
przypadek,  że  informacje  o  historii 
Muzeum podawane  w oficjalnej prasie 
są  błędne, mimo że pisane przez pro-
fesorów, którzy mianują się być znaw-
cami Emigracji. 
Wystarczyło  przesłać  do  nas  próbną 
wersję  filmu,  chętnie  skorygowali-
byśmy błędy,  jak tez podsunęlibyśmy 
kilka pomysłów.
Obecne Muzeum jest dziełem Polaków 
pozostałych  po  zakończeniu  II  wojny 
światowej  poza  granicami  Polski. 
Niewielu zdaje sobie sprawę, że obecne 

Muzeum znaczy najdłuższy czas w his-
torii obecności Polaków w Rapperswi-
lu.  Pierwsze  Muzeum  trwało  57  lat, 
Muzeum Polski  Współczesnej 15 lat, a 
obecne zostało powołane przez Towa-
rzystwo przed 66 laty. 
Sugestia,  że  Muzeum  będzie  przenie-
sione do kamienicy jest  przedwczesna 
i raczej nie do realizacji. 
Brakło odniesienia do historii zbiorów 
obecnego Muzeum. 
Są  to  dla  normalnego  widza  rzeczy 
drugorzędne,  film  spełnił  rolę  infor-
macyjną. Dobrze, że najmłodsze poko-
lenie  może  się  dowiedzieć,  że  w 
Szwajcarii  Polskie  Muzeum  istnieje.     
To już dużo. 

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=Rmzo992ct4E 

https://
www.youtube.co
m/watch?
v=gd3o7BF6ff4 

https://
www.youtube.com/watch?
v=M4XFY1nZrcs&feature=
youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Rmzo992ct4E
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
https://polenmuseum.ch/pl/
https://www.youtube.com/user/Polenmuseum
https://www.youtube.com/watch?v=Rmzo992ct4E
https://www.youtube.com/watch?v=M4XFY1nZrcs&feature=youtu.be
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
https://polenmuseum.ch/pl/
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
https://www.youtube.com/watch?v=gd3o7BF6ff4
https://www.youtube.com/watch?v=M4XFY1nZrcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M4XFY1nZrcs&feature=youtu.be
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
https://www.youtube.com/watch?v=M4XFY1nZrcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gd3o7BF6ff4
https://www.youtube.com/user/Polenmuseum

