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Fot. Instytut Pileckiego
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Koniec historii Muzeum Polskiego
na zamku (1954 – 2022)

Fot. Instytut Pileckiego

Newsletter

W imieniu Zarządu i członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego
i Zarządu Fundacji Libertas wyrażamy
słowa wdzięczności i podziękowania
Rządowi Polskiemu za odważną decyzję zakupu nieruchomości Schwanen
z przeznaczeniem na nową siedzibę
Muzeum.
Decyzję kupna odbieramy jako znak solidarności za zasługi Muzeum dla polskiej i szwajcarskiej kultury i wyraz uznania dla dorobku Muzeum. Z dniem 30
czerwca decyzją władz miasta i gminy
zakończyła się 152 historia obecności
Polaków na zamku w Rapperswilu.
W dniu 1 lipca został w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Premiera Piotra Glińskiego, Sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej Szymona Szynkowskiego vel Sęk,
Dyrektor Departamentu do Spraw Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Jolan-
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tą Miśkowiec, Prezesa Fundacji Libertas
Piotra Mojskiego oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego
w Rapperswilu Marka Wieruszewskiego
podpisany list intencyjny wyrażający
zgodę na urządzenie w pomieszczeniach hotelu Schwanen Muzeum.
Zamknięte przed trzema miesiącami
Muzeum budowane i wspierane było
przez najwybitniejszych przedstawicieli
kultury w Szwajcarii, zarówno Polaków
jak też Szwajcarów, miało głębokie zakorzenienie wśród Polaków na świecie.
W historię Muzeum wpisują się też losy
internowanych polskich żołnierzy w
Szwajcarii z czasu II wojny światowej.
Jego pierwszym kustoszem i współinicjatorem powstania był Zdzisław Pręgowski. Ze strony Szwajcarii Theodor
Gut.
Podobnie jak w wieku XIX Polacy uratowali przed rozbiórką zamek będący w
stanie ruiny, tak też w roku 2022 Instytut
Pileckiego będący fundacją rządową

zdecydował się zakupić opustoszały od
7 lat hotel Schwanen. Rapperswilczycy
mają ponownie wobec Polaków dług
wdzięczności.
Hotel Schwanen ma w swej historii
polskie wątki- w jego pomieszczeniach
podpisany został pakt dzierżawny zamku pomiędzy ówczesnym burmistrzem
miasteczka Theodorem Curti i Wladysławem hr. Platerem. Restauracja hotelowa przyjmowała liczne pielgrzymki
Polaków do Muzeum, tam odbywały się
posiedzenia Rady Muzealnej.
Towarzyszące konferencji prasowej
uczucie radości z zakupu hotelu Schwanen zamąciło wrażenie lekkiego zażenowania. Organizację Apero z okazji konferencji prasowej powierzono restauracji
Dieci, której współudziałowcem jest
Bruno Hug. To on był głównym sprawcą
wyrzucenia Muzeum z zamku, a w dniu
1 lipca został pierwszym profitentem w
nowo zakupionym Schwanen. Ironia
losu.
Anna Buchmann -
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44. Stała Konferencja Muzeów, Archiwów
i Bibliotek na Zachodzie
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najgłębsze uznanie i podziw – mówił
podczas wydarzenia prof. Piotr Gliński.
Wicepremier zaznaczył, że ochrona polskiej kultury znajdującej się poza granicami kraju, zarówno w wymiarze materialnym, jak i intelektualnym, stanowi
jedno z najistotniejszych zadań kierowanego przez niego resortu kultury, czego
wyrazem jest realizowany już od trzech
lat program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Wspieranie
Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza
Krajem”.

27 września 2022 roku wicepremier
prof. Piotr Gliński otworzył 44. Stałą
Konferencję Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie.
Po raz siódmy spotykamy się w Polsce, tym
razem goszcząc w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. (…)
Cieszę się, że dzięki staraniom Państwa,
trwająca od 1977 r. tradycja sesji jest podtrzymywana. Corocznie organizowane spotkania członków Stałej Konferencji stanowią
istotne forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na polu ochrony, dokumentacji oraz udostępniania spuścizny polskiej kultury poza granicami kraju – powiedział wicepremier, minister kultury i
dziedzictwa narodowego prof. Piotr
Gliński inaugurując 44. Sesję Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek
Polskich na Zachodzie – organizacji założonej w 1979 r. w Muzeum Polskim w
Rapperswilu, która zrzesza muzea, ar-
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chiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił znaczenie Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek
Polskich na Zachodzie jako organizacji
reprezentującej najważniejsze instytucje
emigracyjne z całego świata, a także
podziękował jej członkom za wkład w
ochronę i popularyzację polskiego
dziedzictwa kulturowego za granicą.
Reprezentują Państwo instytucje, których
bezcenne narodowe pamiątki, dzięki wieloletniej działalności, zostały ocalone i z pietyzmem przechowywane w okresie komunizmu. To dzięki Państwa służbie zbiory te
nie uległy rozproszeniu, a dzisiaj stanowią
kompendium wiedzy dla kolejnych pokoleń
Polaków na całym świecie. Państwa dbałość
o spuściznę kulturową, znajdującą się poza
granicami naszego kraju, zasługuje na

W latach 2020-2022 resort kultury zrealizował trzy edycje programu, w ramach których dofinasowanie uzyskało 12 instytucji
emigracyjnych na łączną kwotę prawie 18
mln zł. Beneficjentami programu są głównie
instytucje emigracyjne z Europy Zachodniej, USA oraz Kanady. (…) Z satysfakcją
pragnę przekazać, że dzięki środkom z programu „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i
Muzeów poza Krajem”, w ramach pierwszych dwóch edycji udało się skatalogować
i zdigitalizować 850 tys. jednostek inwentaryzacyjnych, zorganizowano prawie 250
wydarzeń kulturalnych, do domen publicznych trafiło ponad 630 tys. obiektów, a liczba
odwiedzin w instytucjach beneficjentów
tylko w 2021 roku wzrosła o 30% –
przekazał minister kultury.
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polskiego Centrum Pomocy dla Kultury
na Ukrainie.

Prof. Piotr Gliński poinformował, że
procedowana w resorcie kultury kolejna
nowelizacja Ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z
25 października 1991 r. ma na celu
umożliwienie tworzenia wspólnych
instytucji kultury na zasadach współprowadzenia.
Trwają prace zmierzające do finalizacji
objęcia stałą i zinstytucjonalizowaną
opieką bezcennych zbiorów Biblioteki
Polskiej w Paryżu. Planowane jest
utworzenie nowej instytucji kultury –
Instytutu Biblioteka Polska w Paryżu z
siedzibą w Krakowie, współprowadzonej przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…) Chcielibyśmy utworzyć
także instytucję, która obejmie opieką
spuściznę po Muzeum Polskim w Rapperswilu, współprowadzoną przez
Polską Fundację Libertas oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego
w Rapperswilu. W tym celu, staraniem
polskiego rządu Instytut Solidarności
i Męstwa im. Witolda Pileckiego dokonał zakupu historycznego kompleksu
Schwanen – przekazał prof. Piotr
Gliński.
Wicepremier podziękował również za
wsparcie i wszelkie inicjatywy podjęte
na rzecz narodu ukraińskiego w trakcie
trwającej wojny, takie jak m.in. powołanie Ukrainian Freedom Orchestra czy
programy stypendialne dla ukraińskich
artystów. Podkreślił zwłaszcza znaczenie powołanego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nasza pomoc dla Ukraińców w promowaniu
i celebrowaniu ich kultury narodowej jest
niezwykle ważna. (…) Polskie instytucje są
w stałym kontakcie ze swoimi ukraińskimi
odpowiednikami i natychmiast reagują na
zgłaszane potrzeby. Centrum Pomocy dla
Kultury na Ukrainie do tej pory pomogło
już ponad 100 ukraińskim instytucjom
i wysłało kilkadziesiąt konwojów z materiałami przydatnymi do ochrony zabytków
i eksponatów. Warto podkreślić, że dotychczas polski rząd przeznaczył miliony euro na
różnego rodzaju działania pomocowe w sektorze kultury – podsumował minister
kultury.
W 44. Sesji Stałej Konferencji Muzeów
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie biorą udział członkowie organizacji oraz przedstawiciele resortu kultury, resortu spraw zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytutu Pamięci Narodowej i instytucji kultury.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie
Stała Konferencja Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie jest
organizacją zrzeszającą muzea, archiwa
i biblioteki polskie poza granicami
kraju. W jej skład wchodzą organizacje
emigracyjne z Francji, Szwajcarii,
Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier, USA,
Kanady, Argentyny i Australii.

Idea stworzenia konferencji narodziła
się w 1977 r. w Rapperswilu, gdzie
spotkali się przedstawiciele trzech polskich instytucji: Muzeum Polskiego w
Rapperswilu, Polskiego Towarzystwa
Historycznego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. Sikorskiego w Londynie. Na
kolejnych corocznych sesjach w Rapperswilu (1978–1980) do obradujących
dołączyły: Muzeum Reyów z Montrésor,
Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, Muzeum Ojców Marianów w Fawley Court, Instytut Józefa Piłsudskiego
w Londynie, Biblioteka Polska POSK
w Londynie, Muzeum Polskie w Chicago, Instytut Józefa Piłsudskiego w
Ameryce i Biblioteka Polska w Montresor. Na sesji w 1980 r. zasięg działalności
organizacji został ograniczony do muzeów i bibliotek, a nazwa zmieniona na
Stałą Konferencję Muzeów i Bibliotek
Polskich na Zachodzie. Pierwsza sesja
konferencji zrzeszającej już 10 członków
odbyła się w zamku Montrésor we
wrześniu 1981 r. W 1987 r., na dziewiątej
sesji w Solurze, do nazwy konferencji
dodano archiwa.
Obecnie Stała Konferencja jest nieformalnym zgromadzeniem 25 polskich
instytucji (muzeów, archiwów i bibliotek) z siedzibami w 9 krajach zlokalizowanych na 4 kontynentach. Celem organizacji jest koordynacja działalności instytucji członkowskich, które dysponują
historycznymi kolekcjami i zbiorami
dóbr kultury (archiwalnymi, bibliotecznymi lub artystyczno-muzealnymi) o
istotnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
Tekst: gov.pl/web/kultura
Fot. Danuta Matloch/MKiDN
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Kolejny obraz Hanny Weynerowskiej-Kali
wzbogacił kolekcję muzealną
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do Belgii. Tutaj ukończyła studia na
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Brukseli. Tam poznała i poślubiła
Henryka Weynerowskiego, syna fabrykanta butów w Bydgoszczy. Oboje postanowili wyjechać do Kanady. Czas pobytu w Kanadzie był dobrym okresem
w jej karierze malarskiej. Jej płótna
otrzymywały nagrody i pochwalne recenzje. Prace jej zostały wybrane do
reprezentowania Kanady na Wystawie
Sztuki Nowoczesnej w Sao Paulo, Brazylia oraz Caracas, Wenezuela. Rok 1953
przyniósł zmianę zamieszkania – San
Francisco, Kalifornia. Tam mieszkała do
końca swojego życia. Cały swój dorobek
artystyczny przekazała Muzeum w Rapperswilu 86 płócien). Jednak nie od razu
obrazy trafiły w miejsce swojego przeznaczenia. Po kilku latach poszukiwań
i przy pomocy FBI udało się zlokalizować miejsce przechowywania obrazów
– w wilii wykonawcy jej testamentu,
a zarazem jej siostrzeńca.
Kolekcja obrazów Hanny Gordziałkowskiej-Weynerowskiej (Kali) w naszym Muzeum wzbogaciła się o kolejny obraz ofiarowany przez siostrzenicę Kali, Lolę Hoover z Maryland
(USA). Za pomoc w dostarczeniu obrazu dziękujemy Honorowemu Konsulowi RP w Szwajcarii Markusowi
Blechnerowi.
Jak wyglądała droga artystyczna i życiowa Kali, jednej z najzdolniejszych
malarek żyjących na emigracji?
Wrzesień 1939 roku rozwiał młodzieńcze marzenia Kali o karierze. Kończyła
tego pięknego lata studia w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w klasie
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Pruszkowskiego. Zamieniła pędzel na
karabin. Została członkiem podziemnych sił zbrojnych. W Armii Krajowej
przybrała imię indyjskiej bogini zemsty
– Kali. Tym pseudonimem podpisywać
będzie wszystkie swoje obrazy. Po
ukończeniu tajnej szkoły wojskowej
uzyskała stopień porucznika i została
przydzielona do jednostki sabotażowej
(wysadzała w powietrze mosty, wiadukty, tunele).
Za odwagę została odznaczona Krzyżem Powstańczym. Ranna w Powstaniu
Warszawskim została wywieziona i osadzona w obozie w Niemczech. Podjęła
udaną próbę ucieczki do strefy amerykańskiej, a jesienią 1945 roku wyjechała

Na stronie internetowej www.artsandculture.google.com można obejrzeć wybrane obrazy Kali i zachwycić się ich
urodą.
Za pozwoleniem pana Czesława Czaplińskiego zapraszamy do zapoznania
się z szerokim artykułem o artystce.
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Transport obrazów do nowego magazynu
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dzimy smukłą postać młodej kobiety
o kasztanowych włosach upiętych w
kok, w długiej niebieskiej sukni z białym
kołnierzem, stojącą profilem do widza
na szaro-zielonym tle. Jest to Elizabeth
Hamilton-Paine (1895-1971), pierwsza
żona ks. Aleksandra Sapiehy, (bratanka
kardynała krakowskiego, Adama Sapiehy).
Aleksander Sapieha zmarł w Nicei w
1976 roku, a jego spuścizna trafiła do
archiwów Muzeum w Rapperswilu.
Wśród przekazanych dokumentów znalazł się m.in.: list od ks. Elizabeth do ks.
Aleksandra pisany po francusku, zeszyty z wykonanymi ręcznie zapisami nutowymi, a także jej notatniki, z których
uczyła się języka polskiego.

22 sierpnia przenieśliśmy obrazy z magazynu na Seestrasse do nowo wynajętego magazynu w Rüti. Magazyn na
Seestrasse został zlikwidowany. Wśród
przewożonych obiektów znajdowały
się dzieła z początku XX wieku nie tylko polskich twórców m.in.: portret
księżnej Elżbiety Hamilton, (późniejszej żony ks. Aleksandra Sapiehy), autorstwa brytyjskiego malarza, Ralpha
Peacocka, oraz portret dziecięcy, namalowany w 1901 r. przez amerykańską
portrecistkę—Adelaide Cole Chase.
RALPH PEACOCK
Na jednym z poniższych obrazów ze
zbiorów Muzeum w Rapperswilu wi-
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Autorem portretu przedstawiającego ks.
Elizabeth jest Ralph Peacock, ilustrator
i malarz portrecista, tworzący na przełomie XIX i XX wieku. Peacock urodził się
w 1868 roku w Londynie. Z wykształcenia był urzędnikiem państwowym, ale
w wieku osiemnastu lat rozpoczął zajęcia plastyczne w South Lambeth Art
School, a następnie w 1887 roku został
przyjęty do Royal Academy Schools,
dość szybko więc rozwinął swój talent
artystyczny i zaczął zdobywać nagrody.
Otrzymał Złoty Medal i stypendium
Akademii Królewskiej za swój historyczny obraz Victory, przedstawiający
postaci Gala i kobiety błagającej go o litość dla pojmanych Rzymian.
Peacock wystawiał swoje prace zdobywając medale w Wiedniu w 1898 roku
i w Paryżu na Exposition Universelle
w 1900 roku. W tym czasie głównym zainteresowaniem Peacocka stało się malarstwo portretowe, dość szybko więc
zrobił karierę jako doskonały portrecista. Od 1890 roku zaczął wykonywać

również ilustracje do popularnych w
tamtym okresie powieści historycznoprzygodowych George’a Alfreda Henty’ego m.in.: A knight of the white cross. A
tale of the siege of Rhodes—historii opowiadającej o rycerzach Zakonu Maltańskiego, którzy w pierwszej połowie XVI
wieku bohatersko bronili wyspy Rodos
przed atakami wojsk tureckich Sulejmana Wspaniałego.

Jako że Peacock chętnie malował sceny
oddające koloryt historyczny dawnych
epok, czego przykładem jest wspomniany wcześniej obraz Victory, na potrzeby
tej powieści wykonał dwanaście pięknych ilustracji przedstawiających sceny
walk z piratami na pokładach okrętów,
sceny oblężenia warowni na Rodos, a
także liczne postaci rycerzy, dam, galerników i żołnierzy tureckich.
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Na koniec warto wspomnieć o niezwykle ciekawej historii związanej z jednym
z najbardziej znanych portretów wykonanym przez Peacocka. Mowa o obrazie
przedstawiającym dwie siostry, siedzące
obok siebie (fot. powyżej).
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kę o blond włosach, z kokardką, w białej
tiulowej sukience, trzymającą w dłoniach bukiet róż. Na odwrocie jest napisane: portrait of miss Sarah, painted in
1901.
Urodzona w Bostonie w stanie Massachusetts, autorka tego dużego portretu,
Adelaide Cole Chase, była córką J. Foxcrofta Cole’a, malarza pejzażysty, i Irmy
de Pelgrom, belgijskiej pianistki. Pierwsze instrukcje w zakresie rysunku
i malarstwa otrzymywała od ojca. Jako
młoda dziewczynka pozowała do portretów przyjaciela rodziny, Winslowa
Homera. W późniejszych latach dużo
podróżowała z rodzicami po Europie
i amerykańskim Zachodzie. Uczyła się
w Szkole Muzeum Sztuk Pięknych Edmunda C. Tarbella i Franka W. Bensona
w Bostonie. Studiowała w Paryżu.

Ten największy z obrazów przewiezionych z Seestrasse, liczący sobie niemal
dwa metry wysokości, oprawiony
w wielką drewnianą, bogato rzeźbioną
i złoconą ramę, przedstawia dziewczyn-
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nicznej oraz wyrafinowanego i dystyngowanego stylu. Chase organizowała
swoje ekspozycje również w Society of
American Artists. Cieszyła się reputacją
doskonałej portrecistki. Z równym powodzeniem uwieczniała na płótnie wizerunki dzieci, młodzieży i osób starszych, a także portrety osób obu płci.
Zaprezentowany Portait of miss Sarah
został podarowany Muzeum Polskiemu
w Rapperswilu przez księżną Marię Sapieżynę z Brukseli.

Wśród pozostałych obrazów przewiezionych do magazynu w Rüti, również
pochodzących z początku XX w. warto
wyróżnić: portrety olejne na płótnie
i desce autorstwa Theodory Rothert,
przedstawienia postaci i martwej natury
namalowane przez Czesława Zawadzińskiego, pejzaże Kazimierza Łotockiego
i portret św. Jana Chrzciciela wykonany
przez Vlastimila Hofmana.

THEODORA ROTHERT

Starsza z nich, Edith Brignall, czyta książkę, a jej twarz jest widoczna z profilu,
druga natomiast, młodsza, Ethel, zdaje
się spoglądać prosto na widza. Gdy portret ten wystawiono w galerii Tate, pewien amerykański inżynier tak bardzo
się zachwycił młodszą z sióstr, że oświadczył swojemu bratu, iż ją poślubi.
Po wielu romantycznych „zwrotach
akcji” jego rycerskie starania zakończyły
się sukcesem i Amerykanin zdobył rękę
Ethel Brignall. Co ciekawe, starsza
z sióstr, Edith, rok później wyszła za …
Ralpha Peacocka.
W ten sposób na styku życia i sztuki—
miłość połączyła ludzkie losy.
ADELAIDE COLE CHASE

p

Zawodowo interesowało ją niemal wyłącznie malowanie portretów. Wiosną
1901 roku w Doll & Richards w Bostonie
wystawiono dwadzieścia pięć przykładów jej prac portretowych, które sprawiały wrażenie doskonałej pracy tech-

Zaprezentowane dwa obrazy ze zbiorów Muzeum w Rapperswilu przedstawiają tajemniczą kobietę o płomiennych
włosach. Z pierwszego obrazu ujętego
w starą ramę spogląda na nas postać o
poważnym i zamyślonym wyrazie twarzy, z drugiego natomiast—kobieta o ostrych i śmiałych rysach.
Są to dwa ujęcia portretowe utrzymane
w różnej stylistyce, bo też będące dziełem różnych twórców, ale przedstawiające tę samą postać—niejaką Theodorę
Rothert, polską malarkę. Pierwszy ze
wspomnianych obrazów to jej Autoportrait, drugi natomiast, Portrait of Dora,
to dzieło polskiego artysty, Czesława
Zawadzińskiego, od 1908 roku tworzącego we Francji.
Niestety, o Theodorze Rothert trudno
cokolwiek znaleźć zarówno w internecie
jak i publikacjach książkowych, ponieważ malarka nie zdobyła wielkiej sławy
w świecie artystycznym.
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Theodora Rothert, Autoportret

Znacznie więcej wiemy o jej ojcu—
Aleksandrze Rothercie, słynnym polskim inżynierze i profesorze elektrotechniki. Aleksander Rothert jako pierwszy
bowiem (w 1896 r.) wprowadził do nauki pojęcie ampero-rozwojów, co dość
szybko znalazło swoje zastosowanie w
procesach obliczeniowych maszyn elektrycznych. W latach 1908-1920 pełnił

Czesław Zawadziński, Portrait of Dora
(Theodora Rothert)
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funkcję profesora Politechniki we Lwowie, a podczas wojny był dyrektorem
oddziału maszyn firmy „SiemensSchuckert” w Petersburgu. W 1919 r.
podczas konferencji pokojowej w Paryżu towarzyszył polskiej delegacji jako
ekspert od spraw ekonomii. Za osiągnięcia w konstrukcji maszyn elektrycznych
otrzymał wraz z Ignacym Mościckim tytuł doktora honoris causa na Wydziale
Elektrycznym Politechniki w Warszawie. W numerze 87/2010 „Zeszytów
Problemowych—Maszyny Elektryczne”
znajdujemy tylko jedną wzmiankę o jego córce, Theodorze: „W małżeństwie
zawartym w 1900 z Marią z domu Giedrojć-Matusewicz [Aleksander Rothert]
miał trzy córki: Teodorę, Zofię i Marię.”
Co zatem o niej wiemy? Z pewnością
mieszkała we Francji i miała kontakty
z innymi twórcami i malarzami, ponieważ zachował się wspomniany już „Portrait of Dora” autorstwa polskiego malarza, Czesława Zawadzińskiego, który od
1908 roku tworzył właśnie w Paryżu.
W naszych zbiorach znajduje się także
portret siostry artystki, Marii Rothert,
namalowany przez Teodorę Rothert
około 1935 roku we Francji, a także portret mężczyzny o nazwisku Jean Landre.
Wiemy to dzięki danym, które znajdujemy na odwrocie każdego obrazu.
Niestety nie wszystkie prace zawierają
czytelne imiona przedstawianych osób
czy datę powstania dzieła.
Theodora Rothert parała się głównie
malarstwem portretowym, ale wśród jej
prac pochodzących z naszych zbiorów
można również znaleźć jedno przedstawienie martwej natury, a także sceny biblijnej—św. Marii z Józefem i małym Jezusem wędrujących drogą. Co ciekawe,
sposób ujęcia tej sceny nosi wyraźne
znamię artystycznego indywidualizmu
artystki, bo Świętej Rodzinie towarzyszy
czarny pies, a widniejące w tle niebo i
pola są dość pochmurne i wyglądają raczej … europejsko.
Theodora Rothert została pochowana
wraz z matką w Nicei.
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KAZIMIERZ ŁOTOCKI
Przedstawione obrazy olejne na płycie
pilśniowej to: Motyw z Poronina I (jedno
z kilku przedstawień krajobrazowych
podhalańskiej miejscowości, które znajdują się w zbiorach Muzeum w Rapperswilu) oraz Stara Baszta i kopuła kościoła
ojców dominikanów we Lwowie. Ich autorem jest Kazimierz Łotocki (1882-1942),
malarz, grafik i pedagog, działający
głównie we Lwowie.
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Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Samborze w 1901 roku, Łotocki rozpoczął naukę malarstwa w Starym Sączu. Studia kontynuował w Wolnej Akademii Sztuki we Lwowie oraz
w Krakowie u malarza Jana Stanisławskiego—jednego z przedstawicieli polskiego modernizmu. Uczył się również
grafiki w Instytucie Sztuk Graficznych
we Lwowie. Był współzałożycielem
Związku Lwowskich Artystów Grafików.
Łotocki malował głównie pejzaże przedstawiające podhalański Poronin, mariny
(Motyw znad Bałtyku) oraz liczne weduty
(przeważnie Lwów).
Oprócz obrazów olejnych tworzył także
grafiki i linoryty przedstawiające elementy pejzażu miejskiego Lwowa: Katedrę Łacińską, Kościół Ojców Dominikanów, czy Stary Arsenał we Lwowie.
Wiele tych prac znajduje się w zbiorach
Muzeum w Rapperswilu.

powstało w 1912 roku. Jest to jedno
z dwóch dzieł młodopolskiego twórcy,
Vlastimila Hofmana, które znajdują się
w zbiorach Muzeum w Rapperswilu.
Drugie, późniejsze—Dwoje dzieci—pochodzi z 1923 r.

Kazimierz Łotocki, Kościół Ojców
Dominikanów we Lwowie (linoryt)

VLASTIMIL HOFMAN
Zaprezentowane malarskie przedstawienie św. Jana Chrzciciela jako chłopca
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Vlastimil Hofman (1881-1970), urodzony w Pradze, syn Czecha i Polki, silnie
związany z kulturą polską, był kontynuatorem symbolicznej stylistyki Jacka
Malczewskiego. Interesował się głównie
sztuką sakralną. W swojej twórczości
wielokrotnie podejmował tematy związane z ikonografią religijną i opracowywał je w konwencji ludowej, czego przykładem jest obraz Św. Jan Chrzciciel. Widzimy na nim wiejskiego chłopca z rudą
czupryną, przypominającego pastuszka,
ukazanego w pozycji modlitewnej,
z wyrazem skupienia i dziecięcej ufności
na twarzy. Za nim widnieją prześwity

krajobrazu nasuwające skojarzenia z rodzimym regionem.
Najbardziej charakterystyczna dla twórczości Hofmana była konwencja obrazu
z Madonną w wieśniaczym stroju w otoczeniu dzieci lub z Dzieciątkiem Jezus
grającym na fujarce. Nieraz także towarzyszyły im ptaki–szpaki i szczygły.
Wielokrotnie w różnych wariacjach,
Hofman obrazował także motyw Piety.
Kulminacja jego twórczości przypadła
na lata 1905-1914.
Hofman postrzegał własną twórczość
artystyczną jako „służbę bożą”. Odwoływał się również do tradycji romantycznej, o czym świadczy fakt, że „w
1905 r. wstąpił do Grupy Pięciu, ugrupowania kontestującego formuły obrazowania stosowane przez koryfeuszy
polskiego malarstwa.
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Młodzi artyści skupieni w Grupie Pięciu
(obok Hofmana Witold Wojtkiewicz,
Leopold Gottlieb, Mieczysław Jakimowicz, Jan Rembowski) dążyli do wskrzeszenia romantycznej idei „korespondencji sztuk”, do odrodzenia koncepcji
powinowactwa sztuk plastycznych, literatury i muzyki. Na swego patrona powołali wielkiego polskiego romantyka,
poetę, malarza i rysownika, Cypriana
Kamila Norwida.

świadczyć może fakt, że opracował
sceny rodzajowe do słynnego Zbioru rozmaitych ubiorów polskich.
Powiadają tutaj—pisał do ks. Czartoryskiego—że Królestwo Polskie pojawi się
znów na mapie świata. Cieszy mnie to bardzo, że względu na naród polski, który nie
zasłużył sobie na nieszczęście, które los mu
zgotował. Gdy odzyska on swoją świetność,
ucieszy to wszystkich szlachetnych i prawomyślnych ludzi w Europie.

Hofman brał udział w licznych wystawach w Monachium, Berlinie i Pradze.
Pod wpływem przyjaźni z Jackiem Malczewskim i fascynacji kulturą Polski,
w latach 20. XX w. zmienił pisownię
swojego imienia z czeskiej na nieco
polonizującą: Wlastimil. Podczas II wojny światowej Hofman przebywał poza
krajem; dołączywszy do legionów czeskich, dotarł do Palestyny. Do Polski
wrócił w 1946 roku, a rok później osiadł
na stałe w Szklarskiej Porębie w Sudetach. Do końca życia tworzył w stylistyce młodopolskiej. Zmarł w 1970 roku.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów
Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Na zakończenie koniecznie trzeba wspomnieć o najstarszym eksponacie z magazynu na Seestrasse. Jest to rysunek, Le
Musicien, pochodzący z przełomu XVIII
i XIX wieku—dar Izy Landsber-gerPoznańskiej.

JAN PIOTR NORBLIN
Autor rysunku to Jan Piotr Norblin
(1745-1830), jeden z najważniejszych
malarzy okresu stanisławowskiego.
Norblin był Francuzem z pochodzenia;
na życzenie ks. Adama Czartoryskiego
przybył w 1774 roku do Polski, gdzie
przebywał aż przez trzydzieści lat do
roku 1804. W jego przedstawieniach
scen rodzajowych (m.in.: Zabawa wiejska,
Kąpiel w parku) można znaleźć ślady
rokokowej maniery Watteau, a także
wpływy Francesco Casanovy, twórcy
malowideł batalistycznych. Norblin
zdradzał również ogromne zafascyno-
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Adam Wodyk -

BILBIOGRAFIA:
wanie obrazami i grafikami Rembrandta, czemu dał wyraz w swojej grafice
Zuzanna i dwóch starców. Nawiązał w
niej do techniki światłocienia charakterystycznej dla twórczości holenderskiego malarza.
W pierwszych latach pobytu w Polsce
wykonał wiele rysunków i rycin przedstawiających ważne wydarzenia historyczne m.in.: Wybór Piasta na króla czy
Wybór Przemyśla na króla czeskiego. Sporządził także ilustracje do słynnej
Myszeidy Ignacego Krasickiego—eposu
heroikomicznego o wojnie myszy z kotami. Norblin żywił wielkie zamiłowanie do szkicowania scen z życia codziennego (zaprezentowany wyżej Le Musicien) a także politycznego (za zgodą Stanisława Augusta Poniatowskiego uczestniczył w obradach sejmowych i dzięki
temu uwiecznił na swoich rysunkach
moment uchwalenia Konstytucji 3 maja). Jako że przebywał w Polsce, gdy wybuchła insurekcja kościuszkowska, sporządził wiele szkiców przedstawiających walki z Rosjanami (epizod z bitwy
pod Maciejowicami, w której ranny Kościuszko dostaje się do niewoli carskiej).
Kilka lat po trzecim rozbiorze Polski,
w 1804 roku, Norblin wyjechał do Paryża, ale sentyment do kultury polskiej
pozostał żywy w jego pamięci, o czym

Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo polskie
ostatnich dwustu lat, Wrocław 1989, s.
33-35, 270-271.
https://culture.pl/pl/tworca/vlastimilhofman
http://www.komel.katowice.pl/
ZRODLA/FULL/87/ref_03.pdf
https://sztuka.agraart.pl/autor/
licytacje/2488/czeslaw-zawadzinski
https://
nationalacademy.emuseum.com/
people/236/adelaide-cole-chase
Clara Erskine Clement Waters, Women in
the fine arts, from the seventh century B.C.
to the twentieth century A.D, Boston 1904,
s. 79.
https://en.wikipedia.org/wiki/
Adelaide_Cole_Chase
http://www.burlington.co.uk/artistbiography/ralph-peacock.html
https://heritage.bnf.fr/france-pologne/
pl/norblin-art
https://onlinebooks.library.upenn.edu/
webbin/book/lookupname?
key=Peacock%2C%20Ralph
https://www.npg.org.uk/collections/
search/person/mp07407/ralph-peacock
https://www.tate.org.uk/art/
artworks/peacock-the-sisters-n01772
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Dopływy materiałów archiwalnych
dotyczących 2. Dywizji Strzelców Pieszych
Newsletter

W ciągu ostatnich kilku lat w Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu miały miejsce dopływy materiałów dotyczących 2 Dywizji Strzelców
Pieszych.
Odbywały się one nieregularnie, obejmowały niewielkie ilości materiałów,
pochodziły od różnych osób prywatnych. Jednak po zsumowaniu wszystkich tych dopływy z ostatnich pięciu lat
stanowią one dosyć duży akces. W niniejszym tekście zostaną scharakteryzowane materiały archiwalne, które
włączono w zasób Archiwum Muzeum
Polskiego w Rapperswilu od czasu ostatniej aktualizacji inwentarza archiwalnego zbioru 2 DSP (III-1/1), która miała
miejsce w 2017 r.
Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Numer 29 – listopad 2022

Materiały dopływające dotyczące żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych
internowanych w Szwajcarii obejmują
ogólne materiały dotyczące życia internowanych takie jak kroniki obozów,
kartki pocztowe i okolicznościowe wykonane przez żołnierzy, dyplomy pamiątkowe, stemple poczty obozowej;
zbiory fotograficzne oraz spuścizny
osobiste konkretnych żołnierzy. W związku z tym nie tylko umieszczono je
w zbiorze 2 DSP (III-1/1), ale również
w zbiorze fotograficznym (IV-1), a także
uformowano nowe spuścizny (I-88 I-92). Miały miejsce także dopływy do
istniejących już spuścizn żołnierzy –
Stanisława Karolusa (I-9), Edwarda Królaka (I-83), Heleny Lübke (I-69).

Dopływy do zbioru: Internowani.
Żołnierze 2 DSP w Szwajcarii (III-1/1)
Nowe materiały, które znalazły się w
zbiorze włączono w istniejące już jednostki archiwalne, a także uformowano
nowe. Jednostkę nr 3 wzbogacono
o odezwę gen. Prugara-Ketlinga do internowanych w której wzywa do pomocy szwajcarom w pracach rolnych. Z
kolei do jednostki nr 86 włączono programy występów chóru żołnierskiego z
Summiswaldu.
Do nowych jednostek inwentarzowych
przyporządkowano: kolekcję szwajcarskich artykułów prasowych dotyczących obozów internowanych z roku
1995, podarowanych z Affoltern am
Albis;
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kolekcję kart bożonarodzeniowych i
wielkanocnych wykonanych przez żołnierzy internowanych; ręcznie zdobione
dyplomy z podziękowaniami dla dobrodziejów żołnierzy internowanych i sprawy polskiej, które zdjęto z ekspozycji
muzealnych; współczesne materiały
ulotne dot. żołnierzy internowanych, a
więc niewielkie wydawnictwa przedstawiające historię obozów, relacje ze spotkań potomków internowanych.
Kolejną nową jednostkę archiwalną
uformowano z kolekcji odcisków stempli pocztowych wszystkich polskich
obozów internowania z lat 1940 – 1946.
Kolekcja ta została skompletowana
przez Hermanna Müllera, a następnie
przez jego krewnego – Othmara Breitenmoser przekazana do Ortsmuseum
w szwajcarskiej miejscowości Wila.
W związku z tym, że materiały nie dotyczyły bezpośrednio gminy Wila i jej
okolic, zarząd Ortsmuseum zdecydował
się na przekazanie ich do Rapperswilu
w maju 2022 r.
W zbiorze umieszczono także kroniki
obozowe z Niederlahnstein oraz Rodels,
zbiór rysunków przedstawiających
umundurowanie i wyposażenie wojskowe, kartki pocztowe i znaczki, a także
osobiste pamiątki dr Szulczewskiego na
które składają się tekst przyśpiewki
skomponowanej przez internowanych
„Wenn der Kreig vorbei ist”, w której
pojawiają się nazwiska żołnierzy oraz
kartka życzeń świątecznych od trzech
szwajcarskich panien z komitetu kobiet,
zawierająca zdjęcia tychże oraz wiersz.
Łącznie zbiór wzbogacił się o 12 jednostek archiwalnych, którym nadano
kolejno numery od 147 do 158.
Dopływy do działu fotograficznego:
Zbiór fotografii 2 DSP (IV-1)
Do zbioru fotograficznego włączono
następujące materiały:
1. Album fotograficzny dedykowany dr
Maxowi Zellerowi profesorowi Politech-
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niki Zuryskiej, wykonany przez internowanych uczących się w Obozie Uniwersyteckim w Winterthur. Album zawiera
23 fotografie z 1942 r. przedstawiające
między innymi studentów podczas zajęć, posiłków oraz w czasie wolnym. Albumowi nadano numer inwentarzowy
76.
2. Luźne fotografie obozu w Ilanz przekazane w liczbie sztuk 10, uformowane
w nową jednostkę inwentarzową numer
77. Zdjęcia ukazują zawody sportowe i
integracyjne żołnierzy w obozie, wnętrze świetlicy, internowanych podczas
wojskowego apelu. Zostały przekazane
do Archiwum Muzeum Polskiego przez
Ortsmuseum w Wila, wraz z kolekcją
stempli pocztowych.
3. Fotografie, przekazane w 1999 r.
przez byłego żołnierza internowanego
– Modlińskiego, zostały w tym roku opracowane, zinwentaryzowane oraz włączone do zbiorów fotograficznych. Na
zdjęciach zidentyfikowano wysokich
rangą polskich oficerów oraz dyplomatów, takich jak: Aleksander Ładoś, płk.
Stanisław Pelec, czy gen. Prugar-Ketling. Pozostałe fotografie ukazują codzienność żołnierzy-studentów obozu
uniwersyteckiego w Winterthur oraz

kurs dla podchorążych artylerii, który
odbył się w Sapiental latem 1942 r. Dzięki opisom ofiarodawcy prawie wszystkie osoby na zdjęciach zostały zidentyfikowane. Zbiór ten zinwentaryzowano
pod numerem 78.
4. W maju 2022 r. Vincenz Ortele, autor
szwajcarskich książek o żołnierzach internowanych, przekazał Archiwum Muzeum Polskiego, zbiór 12 fotografii ukazujących polskich internowanych z uniwersytetów w Winterthurze i Fryburgu.
Wśród zdjęć znalazły się także fotografie osobiste dwóch braci – internowanych: Hieronima i Stanisława Romanek,
a także zdjęcie ich siostry nadesłane z
Polski. Zbiór zinwentaryzowano oraz
nadano mu numer kolejny – 79.
5. Album fotograficzny podarowany w
2020 r. z Affoltern am Albis, który na
chwilę obecną jest opracowany częściowo. Zawiera liczne fotografie, które
niestety w zdecydowanej większości są
pozostawione bez opisów. Na kartach
albumu między innymi odnaleźć można
zdjęcia ciężarówek wojskowych, fotografie z wycieczek internowanych,
przedstawień teatralnych. Dla albumu
zarezerwowano numer inwentarzowy
80 w zbiorze fotografii dot. 2. DSP.
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6. Tematyka drużyn piłkarskich zawiązanych w obozach internowania powraca co jakiś czas wśród kwerend archiwalnych. W tym roku zbiory archiwum
wzbogaciły się o cenny materiał źródłowy i ikonograficzny dotyczący sportu
wśród internowanych. Kolekcja dziewięciu, opisanych fotografii przedstawia drużyny piłkarskie 2. DSP, w kilku miejscach opisy zdjęć uszczegółowiono o wyniki rozgrywanych meczy
lub układ taktyczny zawodników na
boisku. Zbiór otrzymał numer 81.
Dopływy do istniejących spuścizn
Materiały po Stanisławie Karolusie
(I-9) uzupełniono o akt nadania Krzyżu
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Spuścizna Edwarda Królaka (I-83) powiększyła się o następujące materiały:
dokument poświadczający zakończenie
internowania, legitymację 2 DSP, legitymację kombatancką, kalendarzyk kieszonkowy na rok 1940. Szczególnie interesujący jest kalendarzyk, który zawiera
uczynione przez Królaka zapiski o charakterze autobiograficznym.

Do spuścizny Heleny Lübke (I-69) dołączono pamiątkową fotografię internowanych, którą podarowano jej w ramach podziękowania za gościnę i serdeczną opiekę, którą objęła dowódcę oraz
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oficerów 4. Warszawskiego Pułku
Strzelców Pieszych.
Nowe spuścizny po żołnierzach
internowanych
W ciągu ostaniach lat pozyskaliśmy
wiele materiałów osobistych dotyczących internowanych. Z racji tego, że
zbiór Żołnierzy Internowanych 2. DSP
w Szwajcarii, oznaczony sygnaturą archiwalną zespołu III-1/1, dotyczy przede wszystkim spraw administrowania
poszczególnymi obozami internowania,
działalności kulturalnej i naukowej obozów, pracy polskich żołnierzy w Szwajcarii, materiały dotyczące konkretnych
żołnierzy przyjęło się archiwizować jako
odrębne spuścizny. Aby zachować powiązanie zbioru żołnierzy 2. DSP z konkretnymi żołnierzami, zostanie opracowany i dołączony do inwentarza
zbioru aneks, zawierający spis spuścizn,
które zawierają dokumenty osobiste
żołnierzy.
Nowe spuścizny w naszym zasobie to:
1. (I-88) Józef Gołąb – jest to spuścizna
internowanego, który po zakończeniu II
Wojny Światowej osiadł na stałe w
Szwajcarii – w kantonie Graubünden,
gdzie uzyskał obywatelstwo. Materiały
zgromadzone w spuściźnie mają charakter dokumentów osobistych dotyczących jednej konkretnej osoby – Józefa
Gołąb. Wśród nich znajdują się legitymacje, poświadczenia odznaczeń i
awansów wojskowych, akta lub kopie
akt o charakterze metrykalnym, dokumentacja urzędowa dotycząca nadania
obywatelstwa, akta w przedmiocie
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dokumentacja medyczna oraz finansowo-rachunkowa. Spuścizna zawiera także dokumenty firmowe i osobowe Józefa Gołąb z miejsca jego zatrudnienia – np. akta normatywne firmy
„Bruno Fliri AG” w której pracował,
a także korespondencję. Kolejną częścią
spuścizny są materiały fotograficzne
obrazujące życie internowanego, zarówno w czasie II Wojny Światowej jak i powojennych lat spędzonych na emigracji
oraz zdjęcia rodzinne, nadesłane mu z
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Polski. Łącznie spuścizna Józefa Gołębia
liczy 100 fotografii zawartych w jednostkach o nr 9-17 oraz kilka fotografii
załączonych do korespondencji od bliskich. Do spuścizny załączono materiały
osób trzecich związanych z Józefem
Gołąb – rodziny Niggli, u której pracował po wojnie oraz pojedyncze materiały ulotne i druki zwarte będącą własnością Józefa Gołąb: notes z adresami,
karta gwarancyjna, zaproszenie na konsekrację kościoła w jego rodzinnej parafii w Korzennej, kalendarz kieszonkowy na 1963 r. oraz dwie książki o królikach. Z tą spuścizną powiązane są
również medale Józefa Gołębia, które
włączono do zasobu muzeum. Poza odznaczeniem 2 DSP, są to szwajcarskie
medale i emblematy rybackie, konkursowe oraz regionalne.
2. (I-89) Edward Mazik – spuścizna ta to
część pamiątek rodzinnych przekazanych przez jego potomków do zasobu
Archiwum Muzeum Polskiego w dniu 3
VI 2022 r. Szczególną wartość w tej
spuściźnie mają materiały fotograficzne
dokumentujące działalność orkiestry
obozowej internowanych, której członkiem był Edward Mazik. Pozostałe
fotografie ilustrują życie codzienne w
obozie, wycieczki internowanych oraz
ich spotkania ze szwajcarską ludnością
cywilną. W dokumentacji aktowej tej
spuścizny znajdują się między innymi:
teksty piosenek obozowych, korespondencja świadcząca o tym, że Edward
Mazik był aktywnym czytelnikiem biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu oraz przepustki i legitymacje wojskowe.

M

u

z

e

u

m

3. (I-90) Ludwik Wójciak – mimo, że na
spuściznę tę składa się zaledwie kilka
dokumentów osobistych, to koleje losu
tych materiałów stanowią piękną
historię. Zostały one znalezione w latach
80. XX w. na śmietniku w pobliżu ówczesnej siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie przez ojca Tamary
Ługowskiej. Przez kolejne lata, pani Tamara, pasjonatka i ówczesna studentka
historii otoczyła dokumenty opieką,
a nawet podjęła się trudu zbadania historii pierwotnego właściciela dokumentów i odnalezienia jego spadkobierców.
Prowadzone przez Panią Tamarę dekadami poszukiwania rodziny Wójcika
jednak nie przyniosły oczekiwanych
skutków. Nie mniej Pani Tamara podczas poszukiwań natknęła się na informacje o Muzeum Polskim w Rapperswilu i przechowywanym tam zbiorze
dokumentów o internowanych. W 2021
roku przekazała materiały do Rapperswilu. Spuścizna zawiera materiały osobiste Ludwika Wójciaka dotyczące jego
służby wojskowej oraz jego pracy zawodowej w zbrojowni. W związku
z tym wyodrębniono w spuściźnie dwie
jednostki inwentarzowe – dot. służby
wojskowej oraz pracy zawodowej. Na
szczególną uwagę zasługuje świadectwo czeladnicze z 1920 r.
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4. (I-91) Leon Żebrowski – materiały po
Leonie Żebrowskim są o tyle ciekawe,
że nie był on żołnierzem 2. DSP, lecz 1.
Dywizji Grenadierów. W wyniku pewnych wydarzeń jego los splótł się z internowanymi. Podczas nielegalnej próby przekroczenia granicy francuskoszwajcarskiej jako cywil, został złapany
przez straż graniczną i umieszczony
wraz z przekraczającymi w tym samym
czasie granicę, żołnierzami 2. DSP,
w obozie internowania. Żebrowski podjął rozmowy z władzami obozu, celem
przeniesienia do obozu dla cywilów,
jednak podczas nich naraził się szwajcarom i przeniesiono go do więzienia.
Dopiero dzięki kilkukrotnej interwencji
polskiego poselstwa, umieszczono Żebrowskiego w obozie dla cywilów.
Stamtąd udał się w 1942 r. do Ameryki,
gdzie pozyskał rekrutów do nowo formowanej dywizji gen. Maczka. W sierpniu 1944 r. znalazł się na pierwszym
froncie i wziął udział w bitwach pod
Chambois i Falaise. Brał także udział
w wyzwalaniu z rąk III Rzeszy miast:
belgijskiej Gandawy i holenderskiej
Bredy, za co wraz z innymi żołnierzami
korpusu gen. Maczka, przydzielono mu
honorowe obywatelstwo tychże miast.
Zawartość spuścizny stanowią wyłącznie kopie dokumentacji aktowej oraz fotograficznej. Ponadto spuścizna zawiera
trzy własnoręcznie skomponowane
pamiątki po dowódcach Żebrowskiego,
utworzone techniką kolażu – na kartkach i tekturach znajdują się wklejone
fotografie, fragmenty maszynowych
opisów oraz elementy ozdobne, takie
jak naszywki do mundurów i sznurki.
Do spuścizny załączono także obiekt –
Medal Srebrnego Krzyża Zasługi wraz
z maszynopisem opisującym odznaczenie w języku francuskim.
5. (I-92) Kazimierz Pajorski – materiały
dot. Kazimierza Pajorskiego zostały
przekazane przez jego syna - Petera
Gratona wyłącznie w postaci elektronicznej. Kazimierz Pajorski urodził się
25 I 1919 r. w Rzeszowie. Był żołnierzem
2. DSP internowanym w Szwajcarii w
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latach 1940–1945. Obozem jego internowania było m.in. Sarnen. 31 I 1945 wraz
z innymi 48 żołnierzami opuścił obóz
internowania i potajemnie udał się do
Edynburga. Podczas ucieczki zgubił
bagaż, na który składały się dwa pudełka i walizka. Bagażu nie udało się
odnaleźć mimo zwrócenia się przez
Pajorskiego do polskiego konsulatu w
Bernie o pomoc. Sprawa zagubionego
bagażu zostawiła swój ślad w postaci
dokumentacji, której oryginały znajdują
się w Bundesarchiv, a których kopie elektroniczne zostały również włączone do
spuścizny Pajorskiego. Syn internowanego na cześć pamięci ojca skomponował i wykonał utwór muzyczny, dostępny pod następującym linkiem.

https://
www.youtube.com/
watch?v=ooL3HtxjIYY

Zakończenie
Nieustające dopływy materiałów dotyczących żołnierzy 2. DSP świadczą o
tym jak niezwykle ważna jest misja naszego archiwum, którą jest zapewnienie
im należnych warunków przechowywania. Dzięki temu historia polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii ratowana jest od zapomnienia, a materiały
archiwalne mogą służyć badaczom
i wszystkim zainteresowanym korzystaniem z naszych zbiorów. Serdecznie
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
za przekazane materiały, a także za ich
determinację w ratowaniu, czy to
własnych pamiątek rodzinnych, czy też
zupełnie przypadkowo znalezionych
materiałów obcych osób.
Daniel Guzman -
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Podziękowania
Newsletter

Zamknięcie Muzeum na zamku oznaczało też dla pracowniczek obsługujących kasę i dla administratorki zakończenie pracy. Siłą Muzeum byli jego pracownicy angażujący się w wielu
pracach na rzecz Muzeum.
Dziękuję pani Sarze Prokopienia za
wiele lat pracy na rzecz Muzeum. Na
niej spoczywała odpowiedzialność za
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dotrzymanie terminów otwarcia Muzeum, obsadę personelu, za bieżące finanse i dyżury w kasie. Wielu z gości pamięta Sarę Prokopienia jako organizatorkę warsztatów dla dzieci szkolnych
i wernisaży wydarzeń kulturalnych.
Za sumienną i odpowiedzialną pracę
składam Pani Prokopienia serdeczne
życzenia, a na nowej drodze zawodowej
moc pomyślności.

Pracę zakończyła też Elżbieta Eberle.
I jej składam serdeczne podziękowania
za wieloletnią pracę w kasie, za objęcie
oprowadzań wycieczek, za pomoc w organizacji wernisaży i warsztatów szkolnych. Często pomagała w tłumaczeniu
tekstów na język niemiecki.
Na zasłużone lata emerytury – wszystkiego dobrego!

Wizyta w Archiwum PMK w Paryżu

W dniach 25-29 lipca br. przedstawiciele naszego muzeum – Daniel
Guzman i Adam Wodyk złożyli wizytę w zaprzyjaźnionej instytucji – Archiwum Polskiej Misji Katolickiej
w Paryżu, którym kieruje ks. Robert
Czarnowski.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń stosowanych w pracy
archiwów emigracyjnych, zapoznanie
się z historią oraz zasobem Archiwum
Polskiej Misji Katolickiej, poznanie jej
specyficznego charakteru, a także ustalenie szczegółów wspólnego projektu

realizowanego przez obie instytucje.
Poza sprawami służbowymi wizyta była doskonałą okazją do poznania najważniejszych zabytków Paryża oraz zasmakowania kuchni francuskiej.
Fot. Facebook/Archiwum PMK w Paryżu
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Kwerendy w Archiwum
Newsletter

W czerwcu nasze archiwum odwiedził
muzyk – dr Stanisław Welnayk celem
przeprowadzenia kwerendy naukowej
na temat Czesława Marka. Badaczowi
zostały udostępniane materiały, które
znajdują się w spuściźnie Czesława
Marka przechowywanej w zasobie naszego archiwum.
W sierpniu wizytę złożył prof. Krzemiński celem przeprowadzenia kwerendy w spuściźnie Józefa Bocheńskiego, a także w innych zespołach archiwalnych w których znalazły się ślady
dominikanina, m.in. w spuściźnie
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Mackiewicza, z którym wymieniał korespondencję, w spuściźnie Krystyny
Marek, której ofiarował swoją mowę na
rozpoczęcie roku akademickiego
1965/1966, a także w spuściźnie Vincenzów, gdzie znalazły się taśmy magnetofonowe zawierające wykłady, kazania
oraz wywiady Ojca Bocheńskiego.
We wrześniu gościliśmy w naszych progach prof. Andrzeja Franaszka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
który przeprowadził kwerendę w przedmiocie Józefa i Marii Czapskich oraz
Czesława Miłosza.

Dary dla Muzeum
Mundur żołnierza 2 Dywizji Strzelców Pieszych
W czerwcu otrzymaliśmy w darze od P. Heinz
Bednarka z Kriegstetten dobrze zachowany
mundur wraz chlebakiem należący do jego ojca,
internowanego żołnierza 2 Dywizji Strzelców
Pieszych.

Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Przeprowadziliśmy również bardzo
szczegółowe kwerendy zdalne. W tej
formie zostały udostępnione zbiory z
Archiwum Mackiewicza i Toporskiej,
przede wszystkim dokumentacja fotograficzna, ale również maszynopisy
„Pamiętników Wędziagolskiego”.
Materiały z archiwum Mackiewicza zostały udostępnione także Telewizji Polskiej na potrzeby realizacji X edycji programu Giganci Historii, której jeden z
bloków tematycznych poświęcony będzie Józefowi Mackiewiczowi.
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Wizyty w Muzeum Polskim w Rapperswilu

Fot. Wojciech Walkiewicz

Newsletter
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Piotr Gliński - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku
Publicznego
Szymon Szynkowski vel Sęk - sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej
Prof. Magdalena Gawin - dyrektor Instytutu Pileckiego
Dr Wojciech Kozłowski - dyrektor Instytutu Pileckiego
Dr Jolanta Miśkowiec - dyrektor Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci
Dr Krzysztof Nierzwicki - dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z księdzem Janem Grzeszkowskim,
proboszczem w Sankt Blasien. To nie pierwsza wizyta księdza Grzeszkowskiego, wcześniej kilkakrotnie odwiedzał Muzeum na zamku

Veronika Durin-Hornyik odwiedziła Muzeum Polen w lipcu
2022 roku, aby zebrać materiały archiwalne do swoich badań
na temat Uniwersytetu Wolnej Europy na Uchodźstwie. Ta
amerykańska instytucja została utworzona w Strasburgu we
Francji po II wojnie światowej w celu zaoferowania uchodźcom z Europy Wschodniej stypendiów na zachodnioeuropejskich uniwersytetach i tym samym wyszkolenia przyszłej
elity intelektualnej w przypadku upadku reżimów komunistycznych za żelazną kurtyną.
Pani Durin-Hornyik przejrzała dokumenty Michaela Potulickiego (1897-1984), naturalizowanego obywatela francuskiego
o polskim arystokratycznym rodowodzie. Potulicki został

zatrudniony na emigracyjnym Uniwersytecie Wolnej Europy
w 1952 roku jako radca generalny, a następnie został p.o.
dziekana aż do zamknięcia instytucji w 1958 roku.
Rękopisy Michaela Potulickiego zawierają wszelkiego rodzaju
dokumentację związaną z Uniwersytetem na Uchodźstwie:
sprawozdania, broszury, plany, korespondencję i fotografie.
Dzięki wcześniejszym doświadczeniom zawodowym w organizacjach międzynarodowych stworzył rozległą sieć kontaktów
z ludźmi, z którymi korespondował przez całe życie. Te powiązania mógł wykorzystać do pomocy Uniwersytetowi Wolnej Europy na Uchodźstwie.
Więcej informacji o naukowych badaniach Weroniki Durin-Hornyik: https://univexile.hypotheses.org/

DOTACJE NA MUZEUM

ADRES

REDAKCJA

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

MUZEUM POLSKIE

Anna Buchmann

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

Postfach 75
CH-8640 Rapperswil
Szwajcaria
info@polenmuseum.ch
Tel: 0041 (0)55 210 1862
Fax: 0041 (0)55 210 0662
www.polenmuseum.ch

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