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Boże Narodzenie 2020 - życzenia dla Przyjaciół
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Tytus Czyżewski (ur. 28 grudnia 1880 w Przyszowej,
zm. 5 maja 1945 w Krakowie) – polski malarz, poeta,
krytyk sztuki, jeden z teoretyków formizmu.
Tytusa Czyżewskiego Pastorałki z 13-ma drzeworytami
Tadeusza Makowskiego stanowią pierwsze wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu i zostały wykonane pod kierunkiem artystycznym
Stanisława Piotra Koczorowskiego i Tadeusza Makowskiego. Papier dla książki niniejszej został wyrobiony
ręcznie w papierni Joseph Joubert-Fournier w Auvergne
z filigranem Towarzystwa, druk wykonała Sociéte Générale d’Imprimerie et d’Édition w Paryżu w styczniu
1925 roku. Książkę odbito w 520 egzemplarzach liczbowanych ręcznie.

Szczęśliwych, przeżytych w zgodzie ze
światem i z sobą samym, pełnych życia
i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności i zdrowia
w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku.
W imieniu Zarządów Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Polskiego i Fundacji Libertas serdecznie
dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom za
zaufanie i współpracę w roku minionym.

Tadeusz Makowski (ur. 29 stycznia 1882 w Oświęcimiu, zm. 1 listopada 1932
w Paryżu) – polski malarz działający w Paryżu, przedstawiciel École de Paris.
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Zespół Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego
Zarząd Polskiej Fundacji Kulturalnej Libertas
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150-lecie Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Przemowa Anny Buchmann
dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperwilu
25 października 2020 roku
Newsletter

Szwajcaria i jej obywatele udzielili Polakom w ich trudnych historycznie
czasach przez 150 lat bezpiecznej
przystani w Rapperswilu.
Muzeum Polskie w Rapperswilu obchodzi dzisiaj 150 rocznicę swojego założenia i należy do kulturalnego inwentarza miasta. Atmosferę przychylności
dla idei założenia Muzeum w roku 1870
zawdzięczamy wtedy jeszcze młodej
Konfederacji Szwajcarskiej, kantonowi
Sankt Gallen i miastu Rapperswil.
Dzisiaj, w dniu jubileuszu, mam możliwość i zaszczyt złożenia serdecznych
podziękowań zebranemu tutaj szacownemu gronu gości, politykom, obywatelom: Szwajcarii, kantonu Sankt Gallen
i miasta Rapperswil za 150 lat przyjaźni
i współpracy.
Polacy stworzyli pierwsze muzeum
narodowe w Szwajcarii
Tylko nieliczni z zaproszonych gości
w dniu 23 października 1870 roku na
święto założenia Narodowego Muzeum
Polskiego zdawali sobie sprawę, że są
świadkami powstania pierwszego narodowego muzeum na ziemi helweckiej.
Kunsthaus Bern uważany za najstarsze
muzeum w Szwajcarii, został otwarty
dziewięć lat później, a Landesmuseum,
narodowe muzeum Szwajcarii, świętowało swoje otwarcie dopiero w 1891
roku.
Z inicjatywy fundatora Muzeum Polskiego Władysława hr. Broel-Platera
powstała dzięki Polakom i Szwajcarom
instytucja, która nie tylko prezentowała
wybrane dzieła sztuki i pamiątki historyczne, prowadziła bibliotekę i archiwum, ale była mocno powiązana z międzynarodowymi artystycznymi i politycznymi elitami.
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Z perspektywy związków szwajcarskopolskich było i jest Muzeum Polskie instytucją o największym znaczeniu, z dorobkiem i zasługami nie do przecenienia.
Przystań myśli wolnościowej
Wybór Rapperswilu w Szwajcarii jako
siedziby Muzeum Narodowego na obcej
ziemi (Polska nie egzystowała na karcie
politycznej Europy) przez polskich Emigrantów nie był przypadkowy.
W doktrynie politycznej młodej jeszcze
Konfederacji Szwajcarskiej ideały humanitaryzmu i prawo azylu dla prześladowanych z całego świata odgrywały
dużą rolę.
Orędownikiem tej doktryny był Gottfried Keller, jeden z największych szwajcarskich pisarzy.
W posiadłości hr. Platera w Kilchbergu
pod Zurychem podczas rozmów z Gotfrydem Kellerem i pochodzącym z Rapperswilu politykiem i dziennikarzem
Theodorem Curti krystalizowały się
plany dotyczące miejsca założenia i funkcjonowania polskiego muzeum narodowego.
Wybór siedziby Muzeum padł na stary,
będący w stanie ruiny zamek rapperswilski.
W krótkim czasie, dzięki wsparciu polskiej i szwajcarskiej elity kulturalnej i finansowej, stało się Muzeum miejscem
spotkań dla badaczy i studentów z pobliskiego Zurychu, centrum politycznym
polskiej Emigracji i ośrodkiem kształtowania elit kulturalnych. Działalność
Muzeum podporządkowana była idei
odzyskania utraconej wolności i finansowemu wspieraniu wszelkich inicjatyw zmierzających do tego celu.

Podczas II wojny światowej szczególna
pieczą edukacyjną i kulturalną otoczyło
Muzeum internowanych polskich żołnierzy.
Po zakończeniu wojny Muzeum stało
się instytucją przekazującą prawdę
o systemie komunistycznym i jego zbrodniach. Zyskało sobie tym szacunek nie
tylko Szwajcarów polskiego pochodzenia, ale również Węgrów i Czechów.
Muzeum organizowało pomoc dla innych krajów środkowej i wschodniej
Europy (dla Węgier w 1956 roku, dla
Czechosłowacji w 1968 roku).
W czasie powstania Solidarności 1981
Muzeum Polskie w Rapperswilu było
pierwszym adresem dla Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji egzystencjalnej i szukających pomocy po
prześladowaniach.
W przeciągu minionych 150 lat wytworzyła się wielokulturowa symbioza między ceniącymi wolność Szwajcarami,
którzy przez stulecia zachowali swoją
niezależność, a uchodźcami, którzy zostali wolnej ojczyzny pozbawieni. Świadczy o tym do dzisiaj polsko-niemiecki
napis umieszczony na Kolumnie Barskiej przy wejściu do zamku.
Powinien on być zapisany w wielu językach, gdyż wolność o której marzył
twórca Muzeum nie jest oczywistością
i w dzisiejszym świecie.
Magna Res Libertas – kto nie chciałby
się się podpisać pod tą maksymą?
Muzeum Polskie jest dumne ze swojej
150 letniej historii, przede wszystkim
dlatego, że mogło ludziom w wolnej
części Europy udowodnić, że jego misja
i przesłanie było i nadal jest prawdziwe.
Anna Buchmann

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

Fotorelacja z obchodów 150-lecia
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Spotkanie przedstawicieli kantonu Sankt Gallen
i miasta Rapperswil-Jona z J.E. Iwoną Kozłowską

Wspólna modlitwa: Ksiądz dr Artur Cząstkiewicz,
PMK w Zurychu, Ksiądz Felix Büchi, Rapperswil

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego
w Rapperswilu, Marek Wieruszewski
Ambasador RP w Konfederacji Szwajcarskiej Iwona
Kozłowska

Ambasador RP w Konfederacji
Szwajcarskiej Iwona Kozłowska

M. Stöckling - Prezydent Rapperswil -Jona
Ambasador RP w Konfederacji Szwajcarskiej Iwona Kozłowska
Dr Bruno Damann . Regierungspräsident Kanton Sankt Gallen

Radosław Pawłowski,
Archiwum Muzeum Polskiego

Aleksander Handke, syn polskiego
żołnierza internowanego Bernarda
Handke
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Złożenie kwiatów pod nagrobkiem
Władyslawa hr. Platera
i Henryka Bukowskiego

Dyrektor Muzeum: Anna Buchmann

Dr E. Szwejkowska- Olsson, Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Polskiego w Sztokholmie
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Znaczek Poczty Polskiej na 150-lecie Muzeum Polskiego
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Poczta Polska S.A. wprowadziła do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy emisji „150 lat Muzeum Polskiego w Rapperswilu”.
Na znaczku, przedstawiono Kolumnę Barską – pomnik w kształcie
kolumny z orłem na szczycie, który powstał z inicjatywy Władysława
Platera, założyciela Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
autor projektu: Poczta Polska S.A.
liczba znaczków: 1
wartość: 4 zł
nakład: 135 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 9 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 23 października 2020 r.
Emisji znaczka towarzyszy zwyczajowo wydanie Koperty Pierwszego
Dnia Obiegu FDC oraz datownika.

Jubileusz 150-lecia Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Listy z gratulacjami
Serdecznie dziękujemy instytucjom kultury, mediom oraz portalom internetowym
za życzenia i informacje związane ze 150.
rocznicą powstania Muzeum Polskiego
w Rapperswilu.
Poprzez media społecznościowe, listy oraz w
audycjach wspomnieli o nas:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Minister prof. Piotr Gliński
• Ambasada RP w Bernie
• Instytut Dziedzictwa Polskiego poza
granicami kraju POLONIKA
• Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych
• Instytut Pamięci Narodowej
• Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

• Archiwum Akt Nowych w Warszawie
• Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
• Polish Museum of America
• Kopiec Kościuszki w Krakowie z Panem
Prezesem prof. Mieczysławem Rokoszem
• Poczta Polska S.A.
• Książnica Pedagogiczna im. A.
Parczewskiego w Kaliszu
• Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w
Maciejowicach
• Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w
Warce
• Klub Łączności SP9KDU z Tarnowskich
Gór
• Polskie Radio Program 1
• Polskie Radio 24
• Red. Witold Banach - Informacyjna Agencja
Radiowa Polskiego Radia S.A.

• TVP POLONIA
• PEPE TV – Essen / Niemcy
• Radio Maryja
• Portal internetowy onet.pl
• Portal internetowy Polska we Francji
• Portal Polish History w Londynie
• Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w
Bernie z siedzibą w Zurychu
• Portal Polacy w Szwajcarii
• Portal Polskie Eventy i Wydarzenia w
Szwajcarii
Relacja z obchodów ukazała się w LinthSüdostschweiz Link >>>
o wystawie Wola napisano w ZürichseeZeitung Link >>>
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Okolicznościowa stacja krótkofalarska 3Z150MPR
Klub Łączności SP9KDU z Tarnowskich Gór w ramach obchodów 150 lecia
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
uruchomił 15 października 2020 roku
stację okolicznościową 3Z 150 MPR.
Łączności odbywały się z urządzenia
krótkofalarskiego ICOM 746, moc 100
W i antena Delta. Na stronie internetow e j w w w. q r z . c o m / d b / 3 z 1 5 0 m p r
powiadamiającej o pracy stacji okolicznościowej 3Z150MPR zarejestrowano
9468 wejść z 64 krajów świata - w tym

Komitet organizacyjny stacji okolicznościowej 3Z150MPR
od lewej – Jacek SP9 3948 KP, Dyrektor Sląskiej LOK
Ryszard Kasprzyk, Małgorzata SQ9GAK, Leszek SP9WZR,
Robert SQ9FMU

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

z 41 stanów USA i 4 prowincji Kanady.
Stacja działała w ramach obchodów 150
rocznicy powstania Muzeum Polskiego
w Rapperswilu.

Rapperswilu – 150 MPR. Stacja krótkofalarska działała od 15.10.2020 do
30.11.2010 na pasmach krótkofalarskich
KF i UKF oraz emisjami cyfrowymi.

Na krótkofalarskiej stronie internetowa
QRZ.com, z znakiem okolicznościowym
3Z150MPR zapoznało się już 1807
zalogowanych osób, z 41 krajów – w
tym 21 stanów USA i dwóch prowincji
Kanady. Znak składa się z prefiksu
przyznanego dla Polski – 3Z oraz
sufiksu 150 lat Muzeum Polskiego w

Bardzo dziękujemy panu Leszkowi
Waligórze, który był inicjatorem przedsięwzięcia. Po raz pierwszy uruchomił
on radiostację dla Muzeum przed 10
laty, w 140 rocznicę założenia Muzeum.
Dzięki Leszkowi Waligórze mogliśmy w
tym roku zaistnieć ponownie na falach
radiowych w całym świecie.

Operatorzy z Tarnowskich Gór w strojach gwarkowskich,
ponieważ u nas jest Zabytkowa Kopalnia Srebra będąca na
liście UNESCO.. od lewej - Robert SQ9FMU, Marian SQ9HYJ,
Małgorzata SQ9GAK, Leszek SP9WZR

Operatorzy stacji 3ZM159MPR od lewej - Leszek SP9WZR,
Małgorzata SQ9GAK, Robert SQ9FMU, Monika SQ9GAH,
Krzysztof SP9LKP
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Polskie Radio o 150. rocznicy
utworzenia Muzeum Polskiego
w Rapperswilu

Polenmuseum
Das «Exilmuseum»
im Schloss Rapperswil

23 i 25 października Program Pierwszy Polskiego Radia
oraz Polskie Radio 24 wyemitowały szereg audycji – w tym
dłuższe wywiady – przypominające o mijającej 150. rocznicy
utworzenia Muzeum Polskiego. Jednej z nich posłuchać
można poniżej - jej emisja odbyła się w PR 24.

Krótki film o Muzeum Polskim na platformie
kulturalnej ARTTV.CH

Rapperswil – Muzeum Polskie – 150 lat
Mija 150 lat od powstania Muzeum Polskiego w Rapperswilu
w Szwajcarii. Placówka została założona 23 października 1870
roku jako Muzeum Narodowe Polskie z inicjatywy polskich
patriotów – Agatona Gillera przez hrabiego Władysława Platera w celu zabezpieczenia polskich zabytków historycznych
i propagowania spraw polskich. O historii tego niezwykłego
miejsca przypomina Witold Banach z Polskiego Radia –
Informacyjnej Agencji Radiowej.

https://soundcloud.com/polenmuseumrapperswil/150-lat-muzeum-polskiego-w

Polskie Radio 24 udostępnia poza tym na swojej stronie
internetowej krótką, archiwalną już audycję z cyklu „Kronika
polska“, poświęconą początkom rapperswilskiej placówki –
Muzeum Narodowemu Polskiemu, działającemu w latach
1870-1927.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Długa i bogata historia Muzeum Polskiego w Rapperswilu
zainspirowała także szwajcarską internetową platformę
kulturalną ARTTV.CH do opublikowania na swojej stronie –
dokładnie w 150. rocznicę powstania Muzeum – kilkuminutowego video o jego historii i ostatnich aktywnościach wystawienniczych.
Oglądam >>>

https://www.arttv.ch/
kunst/polenmuseum-dasexilmuseum-im-schlossrapperswil/
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Relacja z obchodów 150-lecia
Muzeum Polskiego w TVP
POLONIA oraz lokalnej prasie
Podczas obchodów 150-lecia Muzeum Polskiego gościliśmy
w murach rapperswilskiego zamku p. Aleksandrę Mikołajczak-Pałubiak z Polskiej Telewizji w Europie - PEPE TV
z siedzibą w Essen.

Internierte Polen: Blinder Fleck
der CH Geschichte?
Rund 12’000 polnische Soldaten waren im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz interniert.
Sie arbeiteten hart. Die Behörden verboten Ihnen aber,
Schweizer Frauen zu treffen. In der Zeitblende zeigen wir, wie
es zu diesem Verbot kam. Welche Folgen es hatte. Und warum
die Forschung bis heute Lücken hat.
Link >>>

https://www.srf.ch/audio/zeitblende/internierte-polen-blinderfleck-der-ch-geschichte?id=11872812

Pani Mikołajczak zrealizowała materiał z Jubileuszu, który
został wyemitowany w TVP POLONIA w magazynie polonijnym „Kierunek Zachód” : Link >>>
Relacja z obchodów została również zamieszczona w lokalnej
gazecie „Linth Zeitung – Südostschweiz”. Ponadto w
„Zürichsee-Zeitung” ukazał się artykuł o wystawie „Wola historia obozu dla Polek w Feldbach”.
19 listopada, w ramach wieczornych "Kuluarowych rozmów
o polonikach" prowadzonych przez Instytut POLONIKA,
można było posłuchać opowieści o historii Muzeum
Polskiego w Rapperswilu.
Dlaczego to właśnie Rapperswil stał się miejscem, w którym
polska emigracja postanowiła stworzyć instytucję muzealną?
Kim byli założyciele tej placówki? Jakie są najcenniejsze
polonika znajdujące się w muzeum i ile obiektów liczy cała
kolekcja? Odpowiedzi na wszystkie te pytania w niniejszym
wywiadzie on-line.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja zbiorów Muzeum
Za sprawą dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu grantowego Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w roku 2020, którym zarządza
Instytut POLONIKA, możliwa była kontynuacja rozpoczętych prac
nad pełną i profesjonalną inwentaryzacją zbiorów Muzeum Polskiego.

Dzięki temu wsparciu udało się zarejestrować w programie
MuseumPlus, służącym do elektronicznej ewidencji zabytków
muzealnych, 4400 obiektów (!). Obok rejestracji zarówno podstawo-

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

wych jak i rozszerzonych danych o zabytku w programie MuseumPlus,
prace inwentaryzacyjne uwzględniały takie zadania jak znakowanie
inwentaryzowanych przedmiotów, wykonanie brakującej dokumentacji
wizualnej obiektów, a także m.in. ewidencjonowanie wszelkich
dokumentów związanych z akcesją dzieł czy odnotowanie różnic w
stosunku do pierwotnego spisu z natury (z lat 2007-2009),
sprawdzającego stan faktyczny zbiorów Muzeum. Choć inwentaryzacja
zbiorów nie została zakończona i konieczny jest tutaj dalszy, ogromny
nakład pracy (ponad 3000 obiektów wymaga jeszcze opracowania), to
takie działania dają pewność, iż każdy obiekt w Muzeum Polskim
w Rapperswilu otoczony jest należytą opieką.
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Metamorfoza „Sali ludowej“
Newsletter
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ornamenty ludowe. Ta fascynacja bogactwem polskich tradycji miała jednak głębsze podłoże – była niejako naturalną konsekwencją radości z odrodzenia państwa
i wpisywała się w nurt obecny wówczas
w sztuce polskiej. Stanowiła wyraz poszukiwań charakterystycznych dla polskich
artystów okresu międzywojnia, którzy odbudowując tożsamość nowej odrodzonej
Polski, stanęli przed koniecznością sięgnięcia do jej korzeni i stworzenia stylu
narodowego opartego na folklorze.
Pamiętać przy tym należy, że urzeczona
rodzimym folklorem, słowiańską tradycją
i piastowską przeszłością Stryjeńska była
jednak artystką na wskroś nowoczesną.
Nie bez wpływu na nią pozostał europejski ferment – kubizm, fowizm i futuryzm czy działalność polskich formistów.
To one stanowiły źródło dynamicznej,
geometryzującej formy korespondującej
z czystymi, ostrymi barwami. Swoje ulubione tematy odważnie i konsekwentnie
transponowała na współczesny język plastyki, usidlała poprzez rytm, porządek
kompozycyjny i kolorystyczny oraz dekoracyjność.

W połowie października metamorfozę
przeszła "Sala ludowa“ w Muzeum.
Obecnie w nowej odsłonie tejże sali podziwiać można prace Zofii Stryjeńskiej
(1894-1976), przez współczesnych nazywanej „księżniczką polskiego malarstwa“, „czarodziejką“, „boginką słowiańską“.
Stryjeńska była niezwykle wszechstronną
artystką – malarką, graficzką, ilustratorką,
scenografką, projektantką tkanin, plakatów i zabawek. Jej twórczość należała
do jednych z najciekawszych zjawisk artystycznych dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Na stałej ekspozycji
zobaczyć teraz można wybrane dzieła
artystki pochodzące z kolekcji własnej
Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Rapperswilskie muzeum może pochwalić
się dwoma obrazami olejnymi pędzla
Stryjeńskiej o tematyce rodzajowoobyczajowej, to: Dożynki i Dziewczyna
z chłopcem przy strumieniu. Na wystawie
prezentowane są ponadto prace malarki
(druki ręcznie kolorowane gwaszem),
które zostały wydane pod tytułem Polskie
stroje ludowe (1939). Znaleźć tam można
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

też cykl kompozycji wprowadzający
w świat polskich zwyczajów Gusła Słowian z 1934 roku oraz talerze dekoracyjne
zdobione motywami pochodzącymi z teki
Tańce Polskie, opublikowanymi przez
artystkę w 1929 roku.

Wybór prac Zofii Stryjeńskiej ze kolekcji
Muzeum Polskiego, choć skromny, pozwala na uchwycenie wielu cech charakterystycznych dla twórczości artystki. –
Zwłaszcza upodobania do tematów polskich, szczególnie związanych z wierzeniami, polską tradycją (tą pielęgnowaną
wśród ludu) i obyczajem. Stryjeńska
świetnie znała historię i etnografię, była
urzeczona dawnymi obrzędami i ubiorem,
interesowała się mitologią słowiańską,
chętnie wykorzystywała w swych pracach
motywy folklorystyczne i trawestowała

Znamienna rozpoznawalna cecha własnego, indywidualnego stylu Zofii Stryjeńskiej to również nastrój. Jej obrazy są afirmacją życia i natury, pełne optymizmu,
witalności, barwności. Emanują młodością
i pięknem, zmysłowością, radością i ciepłem, chociaż sama artystka tak mało ich
w swoim życiu zaznała.
Jako człowiek Stryjeńska była bezkompromisowa, ambitna, zdeterminowana. Jako
przykład niech posłuży historia, w jaki
sposób obeszła ograniczenia, które do
I wojny światowej nie pozwalały studiować kobietom na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Otóż, aby móc ubiegać się o przyjęcie, ścięła włosy, pożyczyła
od brata ubrania i przybrała męskie imię
Ta d e u s z . P o d j ę ł a n a u k ę w ł a ś n i e
w Monachium, gdyż, jak sama napisała
w swym pamiętniku, „uważana była
za najtrudniejszą", co jeszcze dobitnej
wskazuje na nieugiętość, siłę i zaradność
artystki.
***
Zofia Stryjeńska zmarła na atak serca 28
lutego 1976 roku w Szwajcarii – w klinice
Bel-Air w Genewie. Pochowano ją na
genewskim cmentarzu Chêne-Bourg.
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Nabytki
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Pamiątkowa tarcza polskich
żołnierzy 2 DSP
Drugi obiekt, jaki trafił w ostatnim czasie do zbiorów
Muzeum to pamiątkowa tarcza, która zasiliła muzealną
kolekcję pamiątek związanych z internowaniem i obecnością
polskich żołnierzy 2 DSP w Szwajcarii, z 1940 roku.

Papierowa rolka pianolowa
z 1921 roku
Wśród artefaktów pozyskanych tej jesieni przez Muzeum
Polskie znalazł się bardzo oryginalny dar, który wzbogacił
muzealną kolekcję pamiątek związanych z postacią Jana Ignacego Paderewskiego – znakomitego pianisty, kompozytora
i polityka.
Jest to mianowicie Wstęga / rolka pianolowa Duo Art firmy
Aeolian ze słynnym Menuetem G-dur op. 14 nr 1 Ignacego
Paderewskiego, z ok. 1921.
Wymiary: 28,5 cm (szerokość papieru), 33 cm (szerokość rolki)
Darczyńca: Hans Kunz, Rapperswil

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Została ona pierwotnie wykonana przez Ernesta Jakóba [?] dla
niejakiej Madame Schenk, tzw. Soldatenmutter – jednej z wielu
opiekunek polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii,
jako wyraz wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie.
Pośrodku tej wyrzeźbionej w drewnie, w formie kartusza
tarczy, ukazany został herb Szwajcarii – biały krzyż
równoramienny na czerwonym tle. Po bokach, u dołu i góry
herbu napis: SOUVENIR | 1940 | LYSSACH | SUISSE, odnoszący się do obozu, w którym przebywał autor niniejszej
pracy.
Wokół umieszczonego centralnie herbu Szwajcarii znalazły się
ponadto dużo mniejsze wizerunki 22 herbów szwajcarskich
kantonów (Obwalden i Nidwalden tworzą tu wspólnie kanton
Unterwalden; Bazylea-Miasto i Bazylea-Okręg tworzą kanton
Bazylea; Appenzell Ausserrhoden i Appenzell Innerrhoden
tworzą Appenzell; brak kantonu Jura, który został utworzony
dopiero w 1979). Dwa herby wyróżniają się wielkością – herb
kantonu Berno, który dodatkowo flankują gałązki szarotki
alpejskiej oraz herb Kantonu Vaud.
Zakup od: Hansruedi Schenk z Sumiswald
(obiekt ze spuścizny po babce sprzedającego).
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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
w Szwajcarii
Newsletter
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I. Geneza Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii powstało
w 1946 roku w Winterthurze, w mieście,
w którym w czasie wojny znajdował się
obóz uniwersytecki polskich żołnierzy
internowanych w Szwajcarii. Rok 1946
budził wśród żołnierzy jeszcze nadzieje
powrotu do Polski, do swoich rodzin.
Głównym celem Stowarzyszenia było
podnoszenie wiedzy zawodowej członków, rozwój i pogłębianie polskoszwajcarskich stosunków naukowych
w dziedzinie technicznej i zawodowej,
opieka nad technikami i robotnikami
polskimi, a także kontynuowanie tradycji i prac polskich organizacji technicznych na polu zawodowym i kulturalnym.
Trzon nowo powstałego Stowarzyszenia
stanowili członkowie Koła Inżynierów,
powstałego w czasie wojny w obozie
uniwersyteckim w Winterthurze. Przybyli w 1940 roku do Szwajcarii polscy
żołnierze, zostali internowani na okres
wojny w kraju Helwetów. Dzięki rozbudowanemu systemowi edukacji wielu z nich uzyskało możliwość rozpoczęcia studiów w Szwajcarii lub ukończenia rozpoczętych przed wojną w Polsce
studiów wyższych. Liczba członków
powstałego przy obozie w Winterthur,
w chwili likwidacji z końcem października 1945 roku okresu internowania,
wynosiła 66 inżynierów i 18 absolwentów innych kierunków uniwersyteckich.

Zdzisław Pręgowski, inż. Zbigniew

cią naukową prof. inż. Zbigniewa Pląs-

Pląskowski, inż. Adam Babiński, inż.

kowskiego.

Aleksander Bobkowski oraz inż. Wła-

Prof. Zbigniew Pląskowski urodził się

dysław Gundlach, który po zakoń-

w Warszawie w 1921 roku. W roku 1940

czeniu wojny do 1950 roku zajmował się

został internowany do Szwajcarii z

projektowaniem i konstrukcją turbin w

2. Dywizją Strzelców Pieszych. Rozpo-

szwajcarskim przedsiębiorstwie uzbro-

czął studia na Wydziale Inżynierii Ma-

jenia przeciwlotniczego.

szyn Federalnej Politechniki Szwajcars-

Komisja przeprowadziła prace wstępne

kiej w Zurychu. W 1968 roku objął ka-

i zwołała na dzień 7 września 1946 roku

tedrę w Instytucie Aerodynamiki, którą

zebranie organizacyjne, na którym zos-

kierował aż do przejścia na emeryturę.

tało ukonstytuowane Stowarzyszenie

Przeprowadził szereg ekspertyz i po-

Inżynierów i Techników Polskich w

miarów w dziedzinie lotnictwa i bata-

Szwajcarii. Pierwszym Prezesem Stowa-

listyki. Był autorem licznych rozpraw

rzyszenia został inż. Michał Musioł. W

naukowcych oraz artykułów badaw-

1952 roku funkcję prezesa powierzono

czych. Wraz z innymi polskimi naukow-

inż. Zbigniewowi Pląskowskiemu.

cami założył Stowarzyszenie Polskich
Inżynierów i Techników Polskich

II. Zawartość zespołu

w Szwajcarii, któremu przez szereg lat
przewodził. Uczestniczył ponadto w

Zespół podzielony został na trzy głów-

wielu akcjach charytatywnych na rzecz

Latem 1945 roku zawiązała się Komisja

ne części. Pierwszą część stanowią ma-

pomocy Polsce. Był ambasadorem pol-

Organizacyjna S.I.T.P. w Szwajcarii

teriały związane z życiem i działalnoś-

skości w Szwajcarii oraz przyjacielem

w składzie: inż. Michał Musioł, inż.
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
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Przyjaciół Muzeum Polskiego, prezesem

Na zespół składa się głównie dokumen-

Związku Organizacji Polskich w Szwaj-

tacja aktowa, fotografie, materiały ulot-

carii oraz zasiadał w zarządzie Stowa-

ne oraz korespondencja. W aktach wys-

rzyszenia Inżynierów i Techników

tępują następujące języki: polski i nie-

Polskich w Szwajcarii.

miecki. Cały zespół zachował się w bar-

30 stycznia 1954 roku przy pomocy

dzo dobrym stanie fizycznym.

Szwajcarów, dzięki zaangażowaniu i na
skutek inicjatywy Związku Organizacji

Zespół został zinwentaryzowany i zdi-

Polskich w Szwajcarii, w tym Stowarzy-

gitalizowany. Dokumenty zostały upo-

szenia Inżynierów i Techników Polskich

rządkowane i spaginowane. Luzy

w Szwajcarii, założono Towarzystwo

umieszczono w teczkach bezkwaso-

Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rap-

wych, a następnie w kartonach zabez-

perswilu. 25 marca 1954 roku Związek

pieczających. Ponadto każdy dokument

Organizacji Polskich w Szwajcarii wys-

został zeskanowany oraz zapisany w

tosował apel do Polaków, wzywający do

formacie wysokorozdzielczej kopii cyf-

poparcia zamierzeń Towarzystwa, dzię-

rowej. Umożliwi to badaczom łatwiej-

ki czemu udało się ponownie wprowa-

szy dostęp do dokumentów i populary-

Na drugą część zespołu składają się do-

dzić Polskę w mury rapperswilskiego

zatorom historii.

kumenty związane z życiem i działal-

zamku. Staraniem Stowarzyszenia Inży-

nością społeczno-naukową arch. inż.

nierów i Techników Polskich w Szwaj-

Zdzisława Pręgowskiego.

carii, według projektu inż. arch. Zdzis-

Zdzisław Pręgowski był polskim inży-

ława Pręgowskiego, przy poparciu fi-

nierem, architektem, żołnierzem Wojska

nansowym Juliana Godlewskiego oraz

Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na

gminy Rapperswil, dokonano odsłonię-

Zachodzie, a także śpiewakiem opero-

cia odrestaurowanej i przeniesionej na

wym, artystą rzeźbiarzem i działaczem

widoczne miejsce przed zamkiem –

społecznym w Szwajcarii. Po wybuchu

Kolumny Barskiej z nowym napisem

II wojny światowej wyjechał ze Lwowa,

„Magna Res Libertas”.

jako żołnierz Wojska Polskiego przekro-

Trzecią najważniejszą część zespołu sta-

czył granicę Polski, po czym tymczaso-

nowi dokumentacja związana z prowa-

wo został internowany w Rumunii.

dzeniem samego Stowarzyszenia. Skła-

W lutym 1940 roku trafił do Francji i

dają się na nią statuty, zawiadomienia,

został wcielony do Polskich Sił Zbroj-

korespondencja, dokumentacja finanso-

nych na Zachodzie, odkomenderowa-

wa, apele, fotografie, teksty wystapień.

Zdzisław Pręgowski

nym do kompanii sanitarnej 2. Dywizji
Strzelców Pieszych. W trakcie interno-

III. Dzieje zespołu

wania w Szwajcarii, przebywał w obo-

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzicwa
Narodowego (Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą Polonika) w ramach programu
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za
Granicą w roku 2020.

zie uniwersyteckim w Winterthurze. Od

Materiały te przekazywano do Muzeum

1942 kontynuował na Politechnice Fede-

Polskiego w Rapperswilu od lat 70-tych

Podziękowania składamy Fundacji na

ralnej (ETH) w Zurychu przerwane

XX wieku. Na zespół składają się doku-

Rzecz Dziedzictwa Narodowego im.

w Polsce studia, które ukończył w 1945

menty, które Muzeum Polskie otrzyma-

Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc

roku uzyskując tytuł dyplomowanego

ło od polskich organizacji działających

w uzyskaniu dotacji na rzecz Muzeum.

inżyniera architekta. Poza pracą zawo-

w Szwajcarii oraz osób prywatnych (Ja-

dową działał społecznie na polu środo-

nusza Pręgowskiego - syna arch. inż.

wiska emigracyjnego w Szwajcarii. Od

Zdzisława Pręgowskiego, a także rodzi-

1954 do 1974 roku pełnił funkcję kus-

ny prof. Zbigniewa Pląskowskiego).

tosza Muzeum Polskiego w Rappers-

Brak jest ewidencji ofiarodawców. Zbiór

wilu. Był działaczem Towarzystwa

liczy 74 j.a. w przybliżeniu 1,5 m.b. akt.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Więcej na stronie >>>
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Performans dźwiękowy „Nie jestem sam”
Newsletter
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https://soundcloud.com/
polenmuseum-rapperswil

W niedzielę 22 listopada 2020 od godz.
14.00 do 17.00 miał miejsce w przestrzeni Muzeum Polskiego w Rapperswilu performans dźwiękowy pt.
„Nie jestem sam”.
Inspiracją performansu „Nie jestem
sam” była historia i dziedzictwo starożytnego, liczącego ponad 2000 lat, bałkańskiego szlaku Via Egnatia. W ramach tego koncertu trzech muzyków –
Regina Hui, Reto Senn i Beat Vögele
oraz aktorka Eva Mann zaprezentowali
swoje improwizacje, na które złożyły się
utwory i recytacje utkane z historii
opowiadających o powiązaniach między Szwajcarią, Europą Wschodnią
i Bałkanami Zachodnimi. Odbywający
się na rapperswilskim zamku spektakl
(na kilku kondygnacjach wieży zegarowej oraz w Sali Polskiej) jednocześnie
przypominał o burzliwej historii tej
instytucji, która powstała 150 lat temu.
Jako kronikarka tego wydarzenia obecna była artystka Sarah Elena Müller,

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

która udokumentowała spektakl
w sposób literacki.
Idea i tło projektu
W starożytności Via Egnatia była jednym z najważniejszych szlaków handlowych i komunikacyjnych. Prowadziła z Durrës (Albania) przez Macedonię Północną i Grecję do Konstantynopola, łącząc Europę Zachodnią
z Południowo-Wschodnią, Zachód ze
Wschodem. Podróżowali nią kupcy
i wszelkiej maści wędrowcy, cesarze,
apostołowie, wezyrowie i krzyżowcy,
była drogą ekspansji chrześcijaństwa,
a potem islamu. Do dziś na tym szlaku
odbywają się różne ruchy migracyjne –
z rozmaitych powodów i w obu kierunkach. Ludzie, przedmioty, tradycje
kulturowe, nadzieje i idee nadal są w
ruchu i nadal tworzą historię Via
Egnatia.
Projekt „Nie jestem sam” będzie realizowany do końca 2021 roku jako
dźwiękowy perfomans w 15 muzeach

w całej Szwajcarii, a później pokazywany na festiwalach muzycznych
i teatralnych. Spektakl został stworzony
na podstawie wywiadów, które powstały podczas wyjazdu badawczego na
Bałkany. Przeprowadzono liczne dyskusje z miejscową ludnością na temat
ich sytuacji życiowej, ich związku ze
starożytnym szlakiem Via Egnatia oraz
ich postrzegania Europy. Materiał ten
posłużył jako punkt wyjścia do stworzenia spektaklu, który prezentowany
jest publiczności w formie obrazu
akustycznego złożonego z dźwięków,
hałasów i głosów. Projekt realizuje
siedmioosobowy zespół performerski,
specjalizujący się w muzyce współczesnej i improwizacji.
Kierownictwo projektu
Manuela Casari – kierownictwo
produkcji
Serge Honegger – adaptacja
Dr. Sandra King-Savic – opieka
naukowa
Dalsze informacje: TUTAJ
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Wystawa Art&Dine
Newsletter

W dniach 1 – 30 września nasze sale, krużganek i wieżę w posiadanie
objęli artyści z Rapperswilu i Jony. Obrazy i prace plastyczne
zaprezentowało 23 artystów zrzeszonych w towarzystwie Künstlervereinigung Rapperswil-Jona, któremu prezesuje dr Werner
Samsinger, z zawodu stomatolog, a z zamiłowania literat i malarz. On
był inicjatorem wydarzenia artystyczno-kulinarnego.
Zaplanowane wydarzenie w swoim zamiarze nie było tylko ucztą
duchową. Prezentacji prac artystów zamieszkujących okolice
Rapperswilu i Jony towarzyszyły uczty dla ciała.

Numer 24 - grudzień 2020

Włączona w organizację kulturalnego wydarzenia restauracja zamkowa
przygotowała na kilka wieczorów kulinarne niespodzianki.
Dzięki organizowanym wieczorową porą (od 19-00 do 22.00)
oprowadzań po wystawie wielu gości, którzy nie mogąc przyjść do
Muzeum w normalnych godzinach otwarcia, skorzystali z okazji
i późną porą obejrzeli muzealną ekspozycję. Wielu artystom
i zwiedzającym pozostanie w pamięci urok ekspozycji Muzeum i jego
atmosfera.
Bardzo dziękujemy za wspaniałą współpracę dr Samsingerowi.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Tone Festiwal
Newsletter

W ramach TONEFESTIWAL / Festiwalu Sztuki 2020, 6 grudnia w Muzeum
Polskim odbył się "Koncert Mikołajkowy” uczniów Szkoły Polskiej
przy Ambasadzie RP w Zurychu.
Podczas występów zostały zaprezentowane utwory polskich kompozytorów. Nie zabrakło przy tym polskich
kolęd, które wprowadziły wszystkich w
okres przygotowujący do Świąt Bożego
Narodzenia.
Młodym wykonawcom serdecznie
dziękujemy, gratulujemy oraz życzymy
dalszych sukcesów!

Numer 24 - grudzień 2020

FESTIWAL SZTUKI już po raz kolejny
zagościł w murach Muzeum Polskiego.
W ramach festiwalu, 11 grudnia 2020
roku, odbył się także Koncert Muzyki
Kameralnej, w trakcie którego zostały
zaprezentowane utwory Ludwika van
Beethovena, Henryka Wieniawskiego
i Czesława Marka.
Wykonawcy:
Marek Dumicz - skrzypce
Agnieszka Bryndal Favre - fortepian

REDAKCJA

ADRES

DOTACJE NA MUZEUM

Monika Czepielewska-Wóycicka

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.

Opracowanie merytoryczne:
Anna Buchmann, Anna Tomczak, Radosław Pawłowski
Tłumaczenie na język niemiecki: Marco Schmid
Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

CH-8640 Rapperswil
Szwajcaria
info@polenmuseum.ch
Tel: 0041 (0)55 210 1862
Fax: 0041 (0)55 210 0662
www.polenmuseum.ch

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach
zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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