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Długi wieczór artystyczno-literacko-
muzyczny w Muzeum: wernisaż obra-
zów, wieczór autorski i koncert

Od 4 września w wieży zamkowej mo-
żna było obejrzeć wystawę obrazów Ty-
tusa Brzozowskiego „12 miast”. Wer-
nisaż miał miejsce 18 września. W uro-
czystości wziął udział Konsul Hono-
rowy RP Markus Blechner.

Tytus Brzozowski podczas prezentacji 
cyklu akwareli opowiadał o swoim war-
sztacie pracy i technice malowania. Cykl 
akwarel to artystyczna wizja miast ma-
larza i architekta, w których można zna-
leźć poloniki: od Chicago i Padwy przez 
Lwów, Tbilisi po urokliwy i wyjątkowy 
dla historii naszego kraju Rapperswil. 
Obrazy można było obejrzeć w Muzeum 
do 9 października.  

Wystawa została przygotowana i zorga-
nizowana przez Instytut Polonika w 
Warszawie.

Składamy podziękowania Dyrekcji i pra-
cownikom Instytutu Polonika za przy-
gotowanie i organizację wystawy.

Tytus Brzozowski
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Wieczór autorski Joanny Olczak
Po wernisażu obrazów odbył się wieczór autorski Joanny 
Olczak. Mieszkająca w Szwajcarii literatka, scenarzystka, 
związana z teatrem i filmem opublikowała tom opowiadań 
„Ulotne”.

Tematem podstawowym opowiadań jest pamięć ludzka, jakie 
fragmenty zostają w uchyłkach pamięci zatrzymane, a dyskusja 
przetoczyła się wokół podstawowego pytania: czy da się z pa-

mięci wyrugować przeżyte doświadczenia i sytuacje? Wieczór 
zakończył się prośbą o troskę o pamięć rodzinną, o rodzinne 
archiwa fotograficzne i listy. To co najczęściej leży przez lata 
nieruszane w kątach szaf lub na strychu. 

Wernisażowi i wieczorowi autorskiemu towarzyszyła muzyka 
Wieniawskiego i Chopina w wykonaniu skrzypka Marka Du-
micza i pianistki Agnieszki Bryndal- Favre.  
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130 lat temu urodził się w Przemyślu Czesław Ma-
rek, kompozytor, pianista, pedagog, człowiek szla-
chetny i bardzo zaangażowany w pomoc Polakom 
w czasie drugiej wojny światowej. 

Dziś zupełnie i niesłusznie zapomniany, nieobecny    
w polskich słownikach i pamięci.

30 października odbędzie się w Sali Rycerskiej zam-
ku wieczór słowno-muzyczny poświęcony Czesła-
wowi Markowi.

Muzeum Polskie w Rapperswilu, sala Rycerska, 
godz. 17.00, wstęp wolny.

Koncert upamiętniający 
130. rocznicę urodzin 
Czesława Marka

Czesław Marek (1891 Przemyśl – 
1985 Zurych) – kompozytor, 
pianista i pedagog

Profesor Czesław Marek, znakomita 
osobistość polskiego i szwajcarskiego 
życia muzycznego oraz zasłużony pol-
ski działacz społeczny w Zurychu, 16 
września 2021 obchodziłby swoje 130 
urodziny.

Pochodził z Przemyśla, gimnazjum 
ukończył w Kołomyi, a następnie stu-
diował we Lwowie i Wiedniu. Zafascy-
nowany od dziecka muzyką, porzucił 
rozpoczęte na życzenie ojca-sędziego, 
studia prawnicze, aby poświęcić się cał-

kowicie muzyce. W latach 1908-1914 
kształcił się wszechstronnie muzycznie 
u kompozytora Stanisława Niewia-
domskiego, znakomitego pianisty Teo-
dora Leszetyckiego i wybitnego kom-
pozytora Karola Weigla. Studia w Stras-
burgu zakończył jako asystent słynnego 
kompozytora Hansa Pfitznera. Mając 
zaledwie 23 lata podjął pracę w konser-
watorium lwowskim, które nadało mu 
tytuł profesora.

Z wybuchem I wojny światowej Cze-
sław Marek, niezdolny do służby woj-
skowej, został ewakuowany wraz z ro-
dziną do Pragi, skąd wyjechał do Zu-
rychu. Tu rozwinął ożywioną działal-
ność jako pianista koncertujący i kom-

pozytor. W tym okresie poznał szereg 
znanych osobistości polonii szwaj-
carskiej m.in.: Gabriela Narutowicza 
oraz Ignacego Paderewskiego. W latach 
międzywojennych Marek koncertował 
w wielu krajach Europy, ciesząc się ros-
nącym uznaniem jako artysta łączący 
wysoką kulturę muzyczną z doskonałą 
techniką wykonawczą.

Rok 1928 stał się dla Czesława Marka 
rokiem przełomowym. Jego dotych-
czasowa bogata twórczość kompozy-
torska ukoronowana została nagro-
dami. Symfonia brevis zdobyła I Nag-
rodę na prestiżowym międzynarodo-
wym konkursie im. Schuberta w Wie-
dniu.

30 października 2021

https://
www.youtube.com/watch?
v=wBwiqn846Ro

Rozmowa z Wernerem Dellerem, uczniem Czesława Marka

https://www.youtube.com/watch?v=wBwiqn846Ro
https://www.youtube.com/watch?v=wBwiqn846Ro
https://www.youtube.com/watch?v=wBwiqn846Ro
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Chcąc poświęcić się całkowicie pracy 
twórczej Marek odrzucił wiele ofert 
występów pianistycznych za granicą.  
Na swój chleb powszedni zarabiał pracą 
pedagogiczną. Okazało się, że również 
w dziedzinie pedagogiki uzyskał zna-
komite wyniki. W następnych 60 
latach życia wychował całą plejadę 
pianistów, dyrygentów i pedagogów 
muzycznych, z których wielu 
odniosło wiele sukcesów w dziedzi-
nie muzyki na wszystkich pięciu 
kontynentach.

W 1918 r. poślubił szwajcarską 
skrzypaczkę Claire Hofer. Młodzi 
poznali się w Rapperswilu, gdzie Cze-
sław Marek bywał w Muzeum Pol-
skim, przyjaźniąc się z kustoszem K. 
Żmigrodzkim i bibliotekarzem A. Lewa-
kiem. Często w duecie z żoną uświet-
niali swą grą wiele polskich uro-
czystości. W latach 1926/27 Marek 
działał jako prezes Towarzystwa Pol-
skiego w Zurychu. Mandat ten złożył    
w 1929 r. z chwilą powołania go na sta-
nowisko rektora Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, po Henryku Opieńskim. 
Niestety okoliczności, przede wszys-
tkim choroba żony, nie pozwoliły mu 
przeprowadzić się na stałe do dalekiego 
Poznania, zrezygnował więc z powie-
rzonego mu stanowiska i powrócił do 
Zurychu.

W roku 1931, w 10 rocznicę tragicznej 
śmierci prezydenta G. Narutowicza, 
Marek zainicjował zbiórkę pieniężną na 
tablicę pamiątkową ku czci wybitnego 
profesora Politechniki Zuryskiej. Tablica 
wykonana z białego marmuru odsłonię-
ta została w głównym trakcie Politech-
niki w roku 1932 w obecności ok. 200 
zaproszonych gości. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele rządu 
Szwajcarii, Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz władz uczelni.

Kompozycje Marka cieszyły się w tam-
tych czasach dużym powodzeniem.

Najwybitniejsi dyrygenci: Grzegorz 
Fitelberg i Emil Młynarski (Filharmonia 

Warszawska), konkurowali ze sobą        
o prawykonania utworów Czesława 
Marka, a zwłaszcza jego Suity z roku 
1926.  W programach polskiej muzyki 
współczesnej nazwisko Marka poja-
wiało się obok największych nazwisk, 
m.in.: Karola Szymanowskiego i Lu-
domira Różyckiego.

Został laureatem szeregu zaszczytnych 
wyróżnień i nagród: za utwory chóral-
ne, kilkakrotnie otrzymał nagrody cza-
sopisma Muzyka za utwory na for-
tepian i muzykę kameralną oraz w roku 
1929 nagrodę Polskiej Akademii Umie-
jętności.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej 
dom Marków w Zurychu przy Möhr-
listrasse 71 stał się centrum akcji pomo-
cy dla polskich uchodźców oraz potrze-
bujących rodaków w kraju. Pod kierow-
nictwem Marka zawiązał się „Polski 

Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny”.       
W krótkim czasie komitet zebrał pokaź-
ną sumę pieniędzy oraz wagony darów, 
a mieszkanie Marków zamieniło się      
w magazyn i poczekalnię dla poszuku-

jących pomocy.

Zwieńczeniem pracy pedagogicznej 
Marka było napisanie ponad 600 
stronicowego podręcznika w języku 
niemieckim pt. Teoria gry na for-
tepianie (1972), poświęconego 
metodyce gry na fortepianie i wni-
kliwej analizie różnych aspektów 
pianistyki, dzieła zupełnie niezna-

nego polskiemu czytelnikowi, a uz-
nawanego w niektórych konserwa-

toriach za lekturę obowiązkową.

Miasto Zurych wyróżniło bogaty doro-
bek swojego wybitnego obywatela nag-
rodą honorową (1964) oraz medalem    
H. G. Nägeli (1971), a w roku 1973 Kon-
federacja Szwajcarska przyznała profe-
sorowi Czesławowi Markowi nagrodę 
Pro Arte.

Część kompozycji Marka wydana zos-
tała przed 1939 r. przez Polskie Wydaw-
nictwo Muzyczne w Krakowie. Nakład 
ten niestety spłonął w czasie wojny       
w Warszawie.

Z inicjatywy Zentralbibliothek w Zu-
rychu utworzono wydawnictwo Ama-
deus, którego głównym celem było wy-
danie dzieł Marka.

O twórczości muzycznej Czesława 
Marka pisano: „[Jego muzyka] niczym 
pomost łączy duchowo Europę wscho-
dnią z zachodem, emocjonalnie sło-
wiańska, a zarazem ascetyczna i zdy-
scyplinowana. Formalnie jest jakby os-
tatnim blaskiem późnego romantyzmu 
w wydaniu polskim. Słychać w tej 
muzyce echa Brahmsa obok elementów 
folkloru polskiego”.

Szkoda, że dzisiaj pamięć o Nim 
zaginęła.

Oprac. Agnieszka Bryndal

E. A. Wehrli, Czesław Marek; 
olej, deska; ok. 1927
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Również w 2021 roku tryb pracy i planowania Muzeum pod-
legał ścisłemu reżimowi pandemicznemu.

Jednak już od marca Muzeum było dla zwiedzających co-
dziennie otwarte. Ucierpiały tylko czasowe wydarzenia 
kulturalne. Czas zimowo-wiosenny został wykorzystany na 
sprzątanie magazynów, przygotowanie planów praktyk dla wo-
lontariuszy, planowaniu wydarzeń na jesienne miesiące.

Muzeum i “Korona” Biblioteka

W bibliotece został zainstalowany program MAK plus. 
Obecnie trwają prace adaptacyjne wprowadzania utraconych 
przez transmisję danych.

Wykonanych zostało 18 kwerend dotyczących historii żołnierzy 
2 DSP oraz 6 kwerend dotyczących zbiorów bibliotecznych.

W maju pracę w archiwum zakończył Radosław Pawłowski.
Składamy życzenia powodzenia w nowej pracy zawodowej.

Dzięki rekomendacji profesora Krzysztofa Syty z Wydziału 
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu przyjechał na praktykę do archiwum Daniel Guzman. 
Dziękuję bardzo profesorowi Krzysztofowi Sycie za wsparcie 
Muzeum w pracach archiwalnych.

Daniel Guzman dokończył rozpoczęte prace w archiwum.  
Zostały częściowo zdigitalizowane teczki ze spuścizny F. Man-
tla, usystematyzowana korespondencja wychodząca z zespołu 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Szwajcarii, 
utworzony został nowy zbiór Stowarzyszenia Inżynierów           
i Techników Polskich w świecie.

Uzupełnione zostały teczki ze spuścizny Dorwskiego, Bo-
cheńskiego, Pląskowskiego. Uporządkowane i zinwentaryzo-
wane zostały dokumenty luźne ze spuścizny rodziny Samira.

Fot. Wojciech Walkiewicz Fot. Wojciech Walkiewicz

Archiwum Uzupełnione zostały materiały do rodu Sapiehów, usunięto 
niezgodności w inwentarzach ze spuścizny Sapiehów ze sta-
nem faktycznym i zaktualizowano nowe jednostki. Przy-
gotowane do paginacji zostały materiały związane z So-
bańskimi ze spuścizny Potulickich.

Oprócz tego prowadzone zostały kwerendy archiwalne.
Dziękujemy panu Danielowi Guzmanowi za wykonaną bar-
dzo profesjonalnie pracę.

Fot. Wojciech Walkiewicz

                                                                                                                                                           

Daniel Guzman, Archiwista, Stażysta w Polskim Muzeum w Rapperswilu

https://
www.youtube.com/watch?
v=6mbs9iZmAcw

https://www.youtube.com/watch?v=6mbs9iZmAcw
https://www.youtube.com/watch?v=6mbs9iZmAcw
https://www.youtube.com/watch?v=6mbs9iZmAcw
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Publikacje

Ukazał się wyczekiwany tom referatów 
wygłoszonych podczas konferencji Magna 
Res Libertas – Ku Niepodleglej.

Zawiera on materiały z konferencji Instytutu 
Pamięci Narodowej i Muzeum Polskiego      
w Rapperswilu, która odbyła się w Rappers-
wilu w roku 2018, w setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Międzyna-
rodowa konferencja została zorganizowana 
przez Biuro Badań Historycznych IPN i Mu-
zeum Polskie. W tomie znalazł się m.in. 
wywiad z Dyrektor Muzeum Polskiego 
Anną Buchamnn. 
Redakcja naukowa: dr Małgorzata Ptasińska
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Jan Wolski: 
Szwajcaria w piśmiennictwie polskim

Jan Wolski: 
Miłaś mi ziemio helwecka wspaniała 
Antologia

Z recenzji prof. dr hab. Aleksandra Ma-
dydy „jest to do tej pory najwybitniejsza 
próba ogarnięcia polskiego piśmien-
nictwa o tematyce szwajcarskiej lub z ta-
kimi motywami. (…) Narracja książki nie 
raz i nie dwa przekonuje, że kraj Helwe-
tów nie ma w oczach Wolskiego nic z eg-
zotyczności, przeciwnie – autor czuje się 
w tamtejszym krajobrazie i kulturze dob-
rze zadomowiony”.

Uzupełnieniem książki jest wydana w 
tym roku Miłaś mi ziemio helwecka wspa-
niała. W Antologii znalazło się prawie 
200 rozmaitych tekstów lirycznych, od 
krótkich wierszy do obszernych poema-
tów, dzięki czemu uświadamiamy sobie , 
jak długotrwała i wyrazista jest obecność 
Szwajcarii w liryce polskiej. 

Wicked Little Town to publikacja zaprzyjaźnionych z Muzeum kuratorów,       
w której znalazły się eseje, wiersze, transkrypcje prac wideo, rozmowy z po-
nad pięćdziesięcioma artystami, badaczami, ludźmi kultury, z którymi mieli 
okazję pracować podczas swojego ostatniego stypendium w Szwajcarii. 

Wiele z nich zostało stworzonych, przetłumaczonych lub przekontekstu-
alizowanych specjalnie na potrzeby tej książki i wielokrotnie odnosi się do głów-
nego tematu badań Fanny Hauser i Viktora Neumanna: znaczenia więzi i soli-
darności.

Wicked Little Town, pod redakcją Fanny Hauser i Viktora Neumanna, 
Archive Books (Berlin, 2021)

Polecamy książki 
o Szwajcarii
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Kolekcja Muzeum powiększyła się o kolejne 
nabytki. Wśród nich znalazły się m.in. dwa 
obiekty, które wzbogaciły muzealną kolekcję 
pamiątek związanych z internowaniem i obec-
nością polskich żołnierzy 2 Dywizji Strzelców 
Pieszych w Szwajcarii podczas II wojny świa-
towej. Pierwszy artefakt to drewniana laska     
z 1940 roku, drugi to porcelanowy talerz, 
dekorowany motywem orła, z roku 1942.

Jak wiadomo, długi okres internowania spra-
wił, że w obozach internowania kwitło także 
życie kulturalne. Działały zespoły teatralne, 
orkiestry i chóry. Żołnierze wytwarzali przed-
mioty rzemieślnicze oraz artystyczne w dzie-
dzinie malarstwa, rysunku i rzeźby – i to nie 
tylko dla siebie. Niektóre z nich przygotowali 
jako podarunki dla osób, którym chcieli okazać 
wdzięczność. Do tej kategorii należy zaliczyć 
obie, wymienione wyżej prace.

Wystrugana w drewnie laska przez nieznanego 
dziś polskiego żołnierza 2 DSP z obozu             
w Schiers (region Prättigau, Gryzonia) podaro-
wana została szwajcarskiemu lekarzowi Kon-
radowi Zimmerli, który opiekował się Polakami 
przebywającymi we wspomnianym obozie 
internowania w Schiers. Oplata ją wizerunek 
węża i dekoracyjny motyw stylizowanej gałązki 
bluszczu. Decyzja o obdarowaniu szwajcar-
skiego przyjaciela takim właśnie przedmiotem 
zapewne nie była przypadkowa. Wąż – ze 
względu na swe linienie („odradzanie się”) – 
symbolizuje ciągłą samoodnowę życia, ozdro-
wienie, długowieczność, uzdrawianie, a laska 
ozdobiona w ten sposób bezpośrednio nawią-
zywała do laski greckiego boga uzdrawiania 
Eskulapa, stanowiącej po dziś dzień symbol 
medycyny. W górnej części laski znalazły się 
dodatkowo inicjały imienia i nazwiska obdaro-
wanego lekarza: „ZK“, data: „1940“ oraz herb 
Szwajcarii. 

Dr med. Konrad Zimmerli (1889-1959), wcześ-
niej zatrudniony w Münstertal, od roku 1931 
pracował w Regionalspital Prättigau w Schiers. 

Po internowaniu w Szwajcarii w 1940 roku        
2 DSP i po utworzeniu obozu w Schiers (jed-
nego z wielu rozproszonych na terenie całej 
Szwajcarii), do jego obowiązków dołączyła tak-
że opieka nad stanem zdrowia polskich żoł-
nierzy. Według wspomnień wnuczki był on 
kochającym sprawiedliwość człowiekiem, od-
danym swoim pacjentom i niezwykle życz-
liwym lekarzem. Podczas drugiej wojny świa-
towej wraz ze swoją małżonką Evą prowadzili 
otwarty dom, w którym wielu znalazło schro-
nienie i ciepły posiłek. Utrzymywał serdeczne 
stosunki z polskimi żołnierzami. 

Laska została podarowana Muzeum przez 
Franziskę Asplund-Gschwind, wnuczkę Konra-
da Zimmerli.

Konrad Zimmerli w ogrodzie ze swoim psem Batzi
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Drugi obiekt i zarazem świadectwo 
obecności polskich żołnierzy na terenie 
Szwajcarii podczas II wojny światowej 
to przekazany Muzeum przez Państwa 
Wandę i Jacquesa Deskombaz-Bu-
czyńskich z Neuchâtel talerz z moty-
wem polskiego Orła.

Jest to klasyczny, płaski talerz porcela-
nowy na rzucie koła, o szerokim koł-
nierzu z falistym brzegiem. Sygnatura 
na odwrociu naczynia (dwupolowa tar-
cza z motywem kuszy i stylizowanych 
strumieni) oraz nazwą firmy nie po-

zostawia żadnych wątpliwości co do je-
go pierwotnego wytwórcy: podarowany 

rapperswilskiemu Muzeum talerz to 
wyrób LANGENTHALA, naj-

bardziej znanej szwajcarskiej 
fabryki porcelany. Ponieważ 

fabryka miała zwyczaj uzu-
pełniania sygnatury datą 

produkcji swoich arty-
kułów, także czas pow-
stania rzeczonego tale-
rza jest bezsporny – 
1942.

Tego typu naczynia 
wytwarzano w Lan-
genthal na dużą skalę a 
gotowe wyroby, nie-
jednokrotnie trafiały w 

ręce polskich żołnierzy 
przebywających w Szwaj-

carii, którzy zdobili je we-
dług własnego pomysłu – 

najczęściej polskimi symbolami 
narodowymi.         

W lustrze prezentowanego tutaj 
talerza centralnie umieszczone zostało 
godło Polski: wizerunek srebrnego 
orła, w złotej koronie na głowie 
zwróconej w prawo, z rozwinię-
tymi skrzydłami. Kołnierz 
talerza ozdobiono barwnymi 
kompozycjami kwiatowymi. 
Na odwrocie znalazła się 
dedykacja: „Zur Erinne-
rung an die internierten 
Polen 1942“.

Powszechnie znanym fak-
tem jest, że sytuacja inter-
nowanych w Szwajcarii 
Polaków nie zawsze była 
prosta. Wprowadzone przez 
władze przepisy interno-

wania nakładały na Polaków różno-
rodne ograniczenia. Między innymi 
zabraniano prywatnych kontaktów z lu-
dnością cywilną. Ta jednak w większości 
przypadków odnosiła się do nich 
przychylnie. Już przy przekraczaniu 
granicy spotkali się z licznymi wyra-
zami sympatii z jej strony, a w ciągu 
kilkuletniego pobytu nawiązano wiele 
towarzyskich i przyjacielskich konta-
któw, co potwierdza niniejszy talerz. 
Został on podarowany w 1942 roku 
przez nieznanego dziś polskiego żołnie-
rza, przebywającego w kantonie Neu-
châtel,  młodej wówczas Szwajcarce Ma-
daleine Yersin-Giroud. 
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Wśród obiektów podarowanych tego 
roku Muzeum znalazły się także mi-
niatury trzech ryngrafów, które były 
noszone przez uczestników niepod-
ległościowego podziemia antykomu-
nistycznego w Polsce.

Miniatury zostały stworzone przez Biu-
ro Edukacji Instytutu Pamięci Narodo-
wej dla upamiętnienia 10. rocznicy usta-
nowienia Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych“, obchodzonego 

1 marca w rocznicę stracenia w 1951 r. 
siedmiu członków IV Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” na czele z płk. Łukaszem Ciep-
lińskim. Ryngrafy należały pierwotnie 
do trzech wyjątkowych postaci: Zyg-
munta Szendzielorza "Łupaszki", Fran-
ciszka Majewskiego "Słonego" i Henryka 
Flamego “Bartka".

Darczyńcą miniatur jest IPN.

O niezwykle ciekawej historii tych 
trzech ryngrafów oraz o roli ryngrafu     
w polskiej historii w ogóle, informuje 
przygotowana specjalnie na tę okazję 
przez Instytut Pamięci broszura, którą 
można pobrać tutaj:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/
139049,Znaki-Pamieci-Ryngraf-w-polskiej-
historii.html 

Renowacja drzwi wejściowych 
w bibliotece.

Zostały poddane konserwacji 
drzwi wejściowe do biblioteki.

Prace konserwatorskie

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/139049,Znaki-Pamieci-Ryngraf-w-polskiej-historii.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/139049,Znaki-Pamieci-Ryngraf-w-polskiej-historii.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/139049,Znaki-Pamieci-Ryngraf-w-polskiej-historii.html
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Prowadzenie strony Facebooka Muzeum przejęła Małgorzata Wojdyło.

Na naszym facebookowym profilu od dłuższego czasu ukazuje się specjalny 
cykl zatytułowany KOBIETY MAJĄ GŁOS! Jest to cykl o kobietach silnych, 
odważnych, twórczych, obecnych w naszej świadomości i takich zapom-
nianych…. O kobietach, które swoją pracą i działalnością zmieniały czy 
kreowały rzeczywistość, walczyły o lepszą przyszłość, pokonywały 
stereotypy i kompleksy, udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych… 
O Polkach, Szwajcarkach, Włoszkach, Rosjankach i Francuzkach, których 
wizerunki lub dzieła można znaleźć w naszej muzealnej kolekcji. Powód? 
Jako instytucja działająca na terenie Szwajcarii w ten właśnie sposób 
postanowiliśmy uczcić obchody 50. rocznicy uzyskania przez Szwajcarki 

praw wyborczych, które przypadają właśnie na rok 2021.

Wśród niezwykłych kobiecych sylwetek, o których pisaliśmy, znalazły się 
m.in.: Elżbieta Koopmann Heweliusz, Izabela z Flemingów Czartoryska, 

Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa czy Urszula Mniszchowa                    
z Zamoyskich.

Zachęcamy do odkrywania kolejnych niezwykłych kobiecych sylwetek.

Kobiety mają głos – nowy cykl 
wpisów na Facebooku

Polecamy płyty 
dla melomanów 
i miłośników jazzu

Ukazała się nowa płyta Lecha Wieleby, który 
kilkakrotnie koncertował u nas w Muzeum.

Bass Poetry - Osiem własnych kompozycji i standard 
Michela Legranda, znajdziemy na najnowszej, solowej 
płycie basisty Lecha Wieleby. Wydawnictwo uzupełnia 
płyta DVD z bonusowym nagraniem, zaprezentowanym 
w formie filmowej impresji nagranej w Słowińskim 
Parku Narodowym.
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20 września odbyło się Walne Zebranie członków 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Walne zebranie Wizyta Poloniki

W dniach 4–6 września Muzeum odwiedzili: Marta Szymska 
i dr Krzysztof Smolana.

Celem wizyty była kontrola realizacji przyznanych przez 
Instytut Polonika i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ostatnich latach grantów. 

Fot. Wojciech Walkiewicz Fot. Wojciech Walkiewicz

Konferencja naukowa

W dniach 7–8 października 2021 r. w Archiwum Państwo-
wym w Białymstoku odbyła się II Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa z cyklu „Archiwa kultury polskiej w XX 
wieku: Londyn-Białystok-Turyn”. Temat Konferencji: Polo-
nica zagraniczne, stan wiedzy i perspektywy badawcze.

Referat wygłosiła również, dyrektor Muzeum Polskiego             
w Rapperswilu, Anna Buchmann pt. Wielość pamięci w archi-
wum Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Warsztaty w muzeum

W dniach 16 września i 7 października odbyły się warsztaty 
szkolne dla młodzieży ze Szkoły Polskiej w Zurychu.

Zapraszamy serdecznie grupy zorganizowane do kontaktu         
z nami, aby przygotować spersonalizowane warsztaty z opro-
wadzeniem po muzeum.

Zainteresowanych prosimy i kontakt na e-mail: 
info@polenmuseum.ch

Siedziba Instytutu POLONIKA fot. źródło polonika.pl/instytut

mailto:info@polenmuseum.ch
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Program grantowy Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu „Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego za granicą”

Muzeum Polskie w Rapperswilu także w roku 
2021 otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu (grantem 
zarządza Instytut POLONIKA) w ramach 
programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
za granicą“, którego celem jest poprawa stanu 
zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie 
wiedzy na jego temat.

Grant został przyznany na kontynuację prac 
związanych z pełną i profesjonalną inwenta-
ryzacją zbiorów Muzeum Polskiego. Dzięki temu 
wsparciu udało się w bieżącym roku zare-
jestrować w programie MuseumPlus, służącym 
do elektronicznej ewidencji zabytków muze-
alnych, kolejnych 900 obiektów.

Opiekę naukową i pracę nad realizacją projektu 
przejęła kurator Muzeum Anna Tomczak.

Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu oraz Instytutowi Polonika jesteśmy nie-
zwykle wdzięczni za wsparcie naszej instytucji.

Podziękowania kierujemy też do dr Pawła Lipki 
z Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego 
im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc          
w uzyskaniu dotacji.
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Anna Buchmann 

Opracowanie merytoryczne: 
Anna Buchmann, Anna Tomczak 

Tłumaczenie na język niemiecki: Marco Schmid 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

Wsparcie finansowe inwentaryzacji zbiorów grafiki 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
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Grant Narodowego Instytutu Polskie-
go Dziedzictwa Kulturowego za Gra-
nicą POLONIKA „Polskie dziedzictwo 
kulturowe za granicą – wolontariat 
2021”.

Prowadzony w Muzeum projekt inwen-
taryzacji zbiorów uzyskał wsparcie fi-
nansowe dzięki programowi Instytutu 
Polonika „Polskie dziedzictwo kultu-
rowe za granicą – wolontariat”.

W ramach realizowanego projektu do 
Rapperswilu przyjechały cztery wolon-
tariuszki – studentki Wydziału Sztuk 
Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, które odbywają 

naukę w Katedrze Konserwacji-Res-
tauracji Malarstwa i Rzeźby Polichro-
mowanej oraz w Katedrze Konserwacji-
Restauracji Papieru i Skóry:

Klaudia Malajka
Julia Twardowska
Julia Lubczyńska
Anna Kopania

W rekrutacji praktykantek pomogła nam 
profesor dr hab. Elżbieta Basiul z Za-
kładu Technologii i Technik Malarskich 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Bez bezinteresownej pomocy prof. Ba-
siul  przyjazd wolontariuszek i realiza-
cja programu nie byłaby możliwa.

Pani profesor Elżbiecie Basiul składamy 
najserdeczniejsze podziękowania.

Wolontariuszki wspierały do końca 
września muzealny zespół w inwentary-
zowaniu bogatej muzealnej kolekcji 
grafiki. Ich głównym zadaniem jest zeb-
ranie w bazie elektronicznej zbiorów 
Muzeum (w programie MuseumPlus) 
informacji na temat jednej z najcen-
niejszych i największych kolekcji grafik 
Muzeum – kolekcji Romana Umias-
towskiego z Londynu.

Opiekę merytoryczną nad realizacją pro-
gramu i przyuczeniem praktykantek 
przejęła kurator Muzeum Anna Tom-
czak.

Program „Polskie dziedzictwo kulturo-
we za granicą – wolontariat“ nastawio-
ne jest na wzmocnienie znaczenia roli 
wolontariatu w działaniach na rzecz za-
chowania polskiego dziedzictwa kultu-
rowego poza krajem, jako elementu 
dziedzictwa europejskiego i światowe-
go, a także zaangażowanie wolonta-
riuszy do wykonywania zadań aktywi-
zujących społeczności lokalne w kraju     
i za granicą w zakresie poznawania                 

i ochrony polskiego dziedzictwa kultu-
rowego.

Instytutowi Polonika  dziękujemy  
za przychylność a Wolontariuszkom 
za wykonaną pracę.

Specjalne podziękowania 
składamy dr Pawłowi Lipce 
z Fundacji na Rzecz Dzie-
dzictwa Narodowego im. 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi za pomoc 
w uzyskaniu dotacji.

DOTACJE NA MUZEUM

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

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

https://polenmuseum.ch/
pl/przekaz-darowizne 

Anna Kopania podczas inwentaryzacji

https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
mailto:info@polenmuseum.ch?subject=
https://polenmuseum.ch/pl/
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
https://polenmuseum.ch/pl/przekaz-darowizne
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