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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
spędzone w gronie najbliższych 

przyniosą Naszym Przyjaciołom i Sympatykom 
wiele radości, ciepła i optymizmu. 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. 

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu

i Fundacji Kulturalnej Libertas 
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Wystawa MAGNA RES LIBERTAS - 
WOLNOŚĆ TO WIELKA RZECZ

– DIE FREIHEIT IST EINE  
GROSSE SACHE

AUSSTELLUNG 13.11.2022-
-29.01.2023 

MAGNA RES
LIBERTAS 

Samstag-Sonntag 
11.00-16.00 Uhr

Eintritt frei

Instytut Pileckiego wraz z Muzeum Pol-
skim w Rapperswilu zapraszają na wys-
tawę MAGNA RES LIBERTAS - WOL-
NOŚĆ TO WIELKA RZECZ, zorganizo-
waną z okazji 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Zanim Hotel Schwanen w Rapperswilu 
zostanie ponownie otwarty, a zbiory Mu-
zeum Polskiego zaprezentowane na no-
wej ekspozycji, nowy właściciel budynku 
- Instytut Pileckiego - postanowił ożywić 
opustoszałe hotelowe pomieszczenia nie-
wielką wystawą MAGNA RES LIBERTAS 
- WOLNOŚĆ TO WIELKA RZECZ. 

Wystawa upamiętnia ponad stuletnią 
drogę Polski do niepodległości i odrodze-
nia państwa w 1918 roku. Jej intencją jest 
przybliżenie obrazu tego dramatycznego 
okresu poprzez powstałe w tamtym cza-
sie dzieła sztuki, pamiątki historyczne       
i archiwalia, znajdujące się w posiadaniu 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 

Punktem wyjścia wystawy jest wielkość    
i upadek Pierwszej Rzeczpospolitej, klu-
czowymi momentami natomiast wątek 
walk o niepodległość Polski w XIX wie-
ku, temat Wielkiej Wojny oraz odradza-
nie się państwa polskiego po pierwszej 
wojnie światowej. Osobna część ekspo-
zycji poświęcona jest udziałowi emigracji 
polskiej w Szwajcarii w odzyskaniu nie-
podległości w 1918 roku. 

Wśród ok. 90 zgromadzonych obiektów 
można będzie zobaczyć słynną „Paradę 
ciężkiej jazdy polskiej" Józefa Brandta, 
broń wchodzącą w skład wyposażenia 
husarii, maskę pośmiertną Fryderyka 
Chopina, biżuterię patriotyczną z XIX 

wieku, maszynopis przemówienia Józefa 
Piłsudskiego na otwarcie pierwszego Sej-
mu II RP czy niemą klawiaturę Ignacego 
Jana Paderewskiego.

Wystawę można oglądać od 19 listopada 
2022 do 29 stycznia 2023 roku w Hotelu 
Schwanen, Seequai 1, 8640 Rapperswil. 

Czynna jest w każdą sobotę i niedzielę 
od 11:00 do 16:00 (z wyjątkiem 
24-25.12.2022, 31.12.2022 i 01.01.2023).

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator wystawy:                    
Instytut Pileckiego
Partner: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Kurator wystawy: Anna Tomczak
Konsultacja archiwalna:               
Krzysztof Wiśniewski
Koordynacja:                                      
Monika Jurgo, Joanna Kurek 
Teksty: Anna Tomczak
Projekt graficzny: Łukasz Izert
Tłumaczenia (na angielski):      
Aleksandra Arumińska, Julia Niedzielko, 
Ian Stephenson
Tłumaczenia (na niemiecki):            
Lidex, ComiText Marco Schmid
Produkcja: Ferwor  
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Zebranie Walne Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu 

29 października 2022 roku Zebranie Walne Towarzystwa od-
było się po raz pierwszy w Hotelu Schwanen zakupionym 
przez Instytut Pileckiego. 

W Hotelu jest planowana nowa siedziba przyszłego Muzeum. 
Gośćmi Walnego Zebrania byli Dyrektor Departamentu Spraw 
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą MKiDN Jolanta Miśko-
wiec wraz z Dorotą Lubiniecką-Janczylik, radcą prawnym i Do-
rotą Jarczewską, głównym specjalistą oraz przedstawiciel Am-
basady RP w Bernie, Radca Wojciech Jakóbiec. 

W swoim wystąpieniu Dyrektor Jolanta Miśkowiec poinformo-
wała o planowanych zmianach legislacyjnych umożliwiających 
finansowanie projektu Muzeum w Schwanen. Do tej pory status 
Muzeum się jeszcze nie zmienił, czekamy na odpowiednie pro-
pozycje ze strony Departamentu Spraw Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą dotyczące nowej formy działalności Muzeum     
i jego przyszłego kształtu. 

Zebranie Walne zakończył wykład prof. dr hab. Zdzisława Piet-
rzyka i wernisaż książki Pracujemy dla Polski. Listy Władysława 
Platera do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863-1887. 
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„Pracujemy dla Polski.” Listy Władysława Platera 
do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1863-1887

Wernisaż książki „Pracujemy dla Pol-
ski”. Listy Władysława Platera do Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego z lat 
1863-1887. Wstęp i opracowanie Zdzi-
sław Pietrzyk.

Na wernisażu obecny był redaktor na-
ukowy książki prof. dr hab. Zdzisław 
Pietrzyk. Swój wykład poświęcił on w 
dużej części przedstawieniu biografii 
Władysława Platera, gdyż bolesnym jest 
fakt braku do tej pory monografii zało-
życiela, fundatora Muzeum Narodowe-
go Polskiego w Rapperswilu. Nieznane 
fakty z jego życia, opis kręgu przyjaciół     
i znajomych były bardzo interesujące. 
Profesor Pietrzyk opowiadał też o war-
sztacie edytorskim, jaki obowiązuje przy 
wydaniu naukowej pozycji i o proble-
mach jakie przynosiło odczytywanie ma-
nuskryptów Władysława Platera. Efek-
tem materialnym zainteresowania była 
sprzedaż wszystkich przywiezionych 
przez Profesora książek, które osobiście 
sygnował.  

Naukowa publikacja listów pod redakcją 
profesora dr hab. Zdzisława Pietrzyka 
ukazała się z serii Bibliotheca Jagielonica. 
Fontes et Studia. Zbiór listów jest prze-
chowywany w dziale Rękopisów Biblio-
teki Jagiellońskiej. Czytamy w podsumo-
waniu: „..listy są swoistą kroniką fun-
dacji, gromadzenia zbiorów, działalności 
pozyskiwania sponsorów i ofiarodaw-
ców, prowadzenia działalności. W listach 
W. Platera przez cały okres działalności 
przewija się wątek utrzymania tej pla-
cówki. (…) Ostatecznie , jak wynika z lis-
tów i literatury, podstawowe koszty 
utrzymania działalności Muzeum Naro-
dowego w Rapperswilu ponosił sam Pla-
ter. Listy do Kraszewskiego należą do 
podstawowych materiałów do dziejów 
działalności Platera w okresie funkcjono-
wania Muzeum Narodowego”.

Koszty wydania i wydruku książki zos-
tały całkowicie pokryte przez Fundację 
Kulturalną Libertas. Mimo starań nie 
udało się uzyskać innego źródła wspar-
cia finansowego.

Portret Józefa Ignacego Kraszewskiego 
Muzeum Literatury w Warszawie

Portret Władysława Broel-Platera           
Muzeum Polskie w Rapperswilu
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Camera obscura - fotografie w zbiorach       
Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Słowo fotografia pochodzi z języka 
greckiego i w tłumaczeniu oznacza  ry-
sowanie światłem. Pierwowzorem apa-
ratu fotograficznego była tzw. camera 
obscura. 

Na przełomie X i XI wieku arabski fizyk 
i matematyk, mieszkający w Egipcie, za-
interesował się działaniem ciemni op-
tycznej i opisał camera obscura. W czar-
nym pudełku, do którego wpadający z 
zewnątrz przez małą dziurkę snop świa-
tła, odbijał się na przeciwległej ściance 
odwrotnym obrazem. Tę metodę za-
ciemnionego pudełka znano już w sta-

rożytnej Grecji czy w Chinach, a także 
znali ten fizyczny fenomen Arabowie. 
Nie potrafiono jednak znaleźć metody 
na utrwalenie obrazu w kamerze. Jo-
seph Nicéphore Niépce, francuski wy-
nalazca i naukowiec, jako pierwszy wy-
konał w 1826 r. historyczne zdjęcie. Po-
czątkowo samo naświetlenie obrazu w 
kamerze trwało, zależnie od warunków 
zewnętrznych, od kilku do kilkudziesię-
ciu godzin. Nad tym wynalazkiem pra-
cował wraz ze swoim bratem Clau-
de`em. Po śmierci brata, Niépce nawią-
zał kontakt z Louis Daguerre, który 
również używał camera obscura do 
swoich przedstawień dioramy. W 1833 r. 
J. Niépce zmarł na zawal serca. Dague-
rre rozwinął dalej jego pracę poprzez 
szereg upraszczających wynalazków 
chemicznych, które umożliwiły proces 
robienia fotografii w szybkim tempie. 

W zbiorach Muzeum Polskiego znajdują 
się 164 szklane klisze pozytywne, przed-
stawiające wielorakie tematy.  Pochodzą 
one z okresu przed drugą wojną świa-

tową. Największa ich część przedstawia 
krajobrazy, miasta i folklor. Inne po-
kazują monety polskie, obrazy polskich 
malarzy przedstawiające historyczne 
wydarzenia, a także są zdjęcia dotyczące 
marynarki wojennej. Jak ważne było 
Muzeum Narodowe w Rapperswilu 
przed wojną symbolizują klisze z Ko-
lumną Barską oraz fragmenty muzeum. 
Najczęściej fotografowanymi miastami 
były Kraków, Wilno, Lwów, Poznań i je-
go okolice, a także Wieliczka. Natomiast 
zdjęcia przedstawiające folklor głównie 
robione były na Polesiu i w Tatrach. Fo-
tograf zainteresowany był rownież bu-
downictwem wiejskim: pokazuje zarów-
no chaty wiejskie jak również różny ich 
styl w modelach i rysunkach. 

Prawie wszystkie zdjęcia opisane są w 
języku francuskim. Na kliszach widnieje 
naklejona reklama zakładu fotograficz-
nego: Stanisław Szalay Warszawa, ul. 
Chmielna 10.

Ewa Wąsik
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Studia u wybitnego pedagoga fortepianu 
Teodora Leszetyckiego 

(…) Po kilku dniach wahania zdecydo-
wałem się zwrócić bezpośrednio do Le-
szetyckiego. Z moim słabym jeszcze  
niemieckim nie miałem odwagi bez-
pośrednio do niego zatelefonować. Ży-
wiłem zbyt silny respekt do tego sław-
nego człowieka, by go fatygować swo-
im telefonem.

Wiele by opowiadać, ile razy byłem już 
z nim umówiony i odsyłany spod drzwi 
jego willi z powodu nieobecności, cho-
roby, ważnego spotkania czy tysiąca in-
nych powodów. Dopiero pod koniec 
października 1910, dzięki pomocy żony 
profesora, zostałem mu przedstawiony. 
Po oschłym, nieprzyjaznym przywitaniu 
kazał mi zagrać coś z mego repertuaru, 
a potem przeczytać jakiś nieznany ut-
wór a vista. Grałem to samo, co na egza-
minie wstępnym do Akademii - tym ra-
zem, jak mi się wydawało, lepiej, bo pil-
nie ćwiczyłem utwory Chopina. Na po-
czątku byłem tak zdenerwowany, że 
Etiudę rewolucyjną zacząłem oktawę ni-
żej - a to dlatego, że koncertowy forte-
pian Bösendorfera  miał w rejestrze ba-
sowym aż cztery klawisze więcej niż 
znane mi instrumenty. Najniższym 
dźwiękiem w rejestrze basowym było 
więc F subkontra! Natychmiast skorygo-
wałem błąd, ale kątem oka dostrzegłem, 
że po twarzy Leszetyckiego przemknął 

grymas niezadowolenia. W miarę prze-
słuchania jego początkowy nieprzy-
chylny dystans – towarzyszący zresztą 
wszystkim wstępnym egzaminom, któ-
rych później byłem świadkiem - sto-
pniowo znikał. Profesor z życzliwym za-
interesowaniem, wręcz z sympatią pytał 
o moich dotychczasowych nauczycieli, 
nawet o rodzinę i ku mojemu wielkiemu 
zaskoczeniu zaproponował, że będzie 
mnie uczył osobiście, bez początkowego 
przygotowania przez którąś z asysten-
tek. Ta niezwykle zaszczytna, a ze stro-
ny Leszetyckiego nieczęsto się zdarza-
jąca propozycja bardzo mnie ucieszyła, 
choć jednocześnie przeraziła. Wiedzia-
łem bowiem, jaki poziom reprezentują 
jego uczniowie, a ten zdawał się być dla 
mnie ciągle jeszcze niedościgniony.
(…) Zazwyczaj uczniowie byli przygoto-
wywani do każdej lekcji z profesorem 
przez jedną z jego asystentek - panie 
Brée, Prentner lub Melville-Liszniewską, 
czasem przez żonę Leszetyckiego, Marie 
Gabriele Rozborską. Szybko spostrze-
głem, że profesor w ogóle nie zajmuje 
się szczegółową pracą nad technicznymi 
drobiazgami, więc na potrzebne mi w 
tym zakresie wskazówki nie mam co li-
czyć. Obawiałem się, że z tego powodu 
trudno mi będzie go w tym zakresie za-
dowolić. A bardzo pragnąłem się uczyć, 
i to nie tylko in globo, lecz również en 

detail. Być może starałem się o to zbyt 
trwożliwie, a może przeciwnie – z prze-
sadną zapobiegliwością, w każdym ra-
zie po trzeciej, bardzo dobrze przebiega-
jącej lekcji zapytałem Leszetyckiego, czy 
nie zechciałby skłonić pani Brée, by po-
magała mi w przygotowaniach do na-
stępnych lekcji. To mu się bardzo nie 
spodobało. Zaprowadził mnie do swoje-
go biura na drugim piętrze, opowiada-
jąc różne historie ze swojego życia; wy-
słuchałem między innymi opowieści o 
tym, jak został zraniony szablą w lewe 
ramię przez pewnego oficera podczas 
niepokojów politycznych w 1848 roku 
(pokazał mi nawet bliznę)  -  i zostałem 
zaproszony na wigilię, w której oprócz 
profesora miało brać udział tylko wąskie 
grono przyjaciół, najwyżej 10 osób. W 
ten świąteczny wieczór profesor impro-
wizował również na harmonium i nie 
zważając na swoje 80 lat tańczył nawet 
trochę z obecnymi paniami. Do tańca 
przygrywał pewien major, kapelmistrz 
pułkowej orkiestry. Jego córka, Poldi 
Mildner, była uczennicą Leszetyckiego. 
Pan Mildner grał bardzo sprawnie, oby-
wając się całkowicie bez nut i nie rzuca-
jąc nawet okiem na klawiaturę. Dosta-
łem wtedy od Leszetyckiego drobny 
prezent - eleganckie nożyczki do cygar, 
które zdjął ze świątecznej choinki. (…)

Fragmenty „Szkiców Autobiograficznych” 
kompozytora, pianisty i pedagoga - Czesława Marka Teodor Leszetycki 

(1830-1915)

1
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Lekcje z Leszetyckim dały mi wiele 
ważnych wskazówek co do operowania 
dynamiką w prowadzeniu linii melo-
dycznej i przebiegów akordowych, niu-
ansowania agogiki - a przede wszystkim 
stosowania rubato, w czym był praw-
dziwym mistrzem. Jeśli sam chciał coś 
w czasie lekcji pokazać, ograniczał się 
zawsze do niewielkiego fragmentu, kil-
ku taktów - a jego gra, niezwykle żywa i 
pełna indywidualnego wyrazu była 
zawsze niezwykle sugestywna. 

Lekcjom mógł przysłuchiwać się każdy, 
kto miał na to ochotę. Pojawiali się więc 
byli uczniowie - nieraz już bardzo doś-
wiadczeni i znani pianiści, dziennikarze, 
amerykańscy reporterzy prasowi, czasa-
mi także agenci koncertowi. Mimo po-
deszłego wieku Leszetycki był wulka-
nem energii. Jego żywiołowy tempera-
ment sprawiał, że często reagował zbyt 
impulsywnie. Uczniowie, którym nie od 
razu udawało się realizować uwagi pro-
fesora albo ich gra po prostu mu się nie 
podobała byli często w nieprzyjemny 
sposób wyrzucani z lekcji. Nieraz sły-
szałem jego gromko podniesiony glos: 
„Czemuż schodzą się do mnie takie tłu-
my?!” lub „Wolałbym już się powiesić, 
niż uczyć pana dalej!" Nie obywało się 
przy tym bez łez, sam byłem świadkiem 
jednej z takich scen, zakończonej omdle-
niem obrażonej i wystraszonej pianistki. 
Trzy razy w mojej obecności Leszetycki 
kogoś wyrzucał… pewna pianistka z 
Południowej Afryki wyleciała od razu 
po niecałych 10 minutach pierwszej lek-
cji. Innym razem zdarzyło się, że sam 
poleciłem mu pewnego młodego pol-
skiego pianistę, ucznia Ignacego Fried-
mana, zresztą na jego własną prośbę. Ku 
memu przerażeniu Leszetycki najpierw 
w niewybredny sposób skrytykował grę 
pianisty, a później nie przebierając w 
słowach jego samego. Fiasko tych sta-
rań, pełnych przecież dobrej woli z mo-
jej strony tak mnie zdeprymowało, że 
już nigdy nie odważyłem się przedsta-
wić Leszetyckiemu żadnego z kolegów. 
Praca z nim wymagała naprawdę sil-
nych nerwów. Zwykł był mawiać: „Ja 
nigdy nie chwalę, ja tylko tępię błędy”. 

W latach, gdy byłem jego uczniem rze-
czywiście nigdy nie słyszałem z jego ust 
słów uznania dla osiągnięć któregokol-
wiek z  nas. Najlepsza ocena, jaką miał 
do przekazania pewnej uczennicy 
brzmiała: ”Tak, tak, Campanellę to mo-
żesz sobie grać, ale z Appassionatą nigdy 
się nie uda!” Swoje gwałtowne niezado-
wolenie wyrażał podczas każdej lekcji. 
Wielu kolegów, którzy później zasłynęli 
jako pianiści twierdziło, że później już 
nigdy, podczas żadnego koncertu nie 
byli tak zdenerwowani jak na lekcjach u 
Leszetyckiego. Jeden z nich (Alexander 
Braiłowski)  po każdej lekcji dosłownie 
chorował duchowo i fizycznie przez kil-
ka dni. Nauczanie Leszetyckiego opiera-
ło się na podobnych wskazówkach, jakie 
słyszałem już od moich wcześniejszych 
nauczycieli, ale on wymagał gry pełnej 
wyrazu, nieskazitelnej w każdym as-
pekcie, rozszerzając wymagania do gra-
nic możliwości, nawet jeśli chodziło o 
bądź co bądź koncertujących pianistów. 
Należało dowieść, że ma się tę niezwyk-
łą zdolność pochwycenia w locie jego 
fragmentarycznie zarysowanej, czasem 
wręcz intuicyjnej, zawsze jednak fascy-
nującej wizji dzieła - i doboru takich 
środków wykonawczych, jakie realizacji 
tej wizji odpowiadałyby najlepiej. Tylko 

nieliczni uczniowie byli w stanie spros-
tać wysokim wymaganiom mistrza w 
sposób, który by go zadowalał. Kto tego 
nie potrafił, był ostro krytykowany i wy-
praszany z lekcji. Jeśli natomiast zdarzy-
ło się, że profesor był z kogoś lub z cze-
goś zadowolony, wyrażał to tylko w za-
woalowany sposób - drobną aluzją czy 
sugestią. Takiej "pochwały" doświadczy-
łem tylko trzy razy. Pierwszy raz po wy-
konaniu Koncertu d-moll nr. 4 op. 70 jego 
przyjaciela Antona Rubinsteina w kame-
ralnym gronie na półotwartym koncer-
cie. Najwidoczniej moja interpretacja 
utworu, co do której jeszcze podczas os-
tatniej próby miał sporo zastrzeżeń, 
zaskoczyła go. Skomentował mój wys-
tęp, jakby sam siebie usprawiedliwiał: 
„Taak… jak gra publicznie, to się 
zmienia”. Koledzy gratulowali mi tych 
słów. Po tym „wydarzeniu" uchodziłem 
za uprzywilejowanego ucznia Leszetyc-
kiego, choć w istocie sam tego nie za-
uważałem. Coś podobnego wydarzyło 
się jeszcze, kiedy zagrałem Scherzo i Pre-
ludium i Fugę (oba utwory w tonacji e-
moll) Mendelssohna, a później - jeśli na-
wet to był tylko ślad akceptującego uś-
miechu - po wykonaniu Sonaty h-moll 
Chopina. Leszetycki rzadko wypowia-
dał się pozytywnie o swoich dawnych 
uczniach. Najwyżej cenił Ignacego Pade-
rewskiego i Ignacego Friedmana, jak mi 
się wtedy wydawało. Artura Schnabla z 
kolei nie doceniał wcale. Pani Brée, któ-
ra przez dziewięć lat przygotowywała 
Schnabla do lekcji z Leszetyckim opo-
wiadała mi, że dwa czy nawet trzy razy 
profesor po prostu go od siebie wyrzu-
cał i tylko dzięki kunsztowi najwyższej 
dyplomacji udawało się jej przekonać 
Leszetyckiego, aby go przyjął na pow-
rót. Za moich czasów miał Leszetycki 
dwie uczennice, które uczył bardzo chę-
tnie. Pierwszą była protegowana ru-
muńskiej królowej, Carmen Silvy, a jej 
nazwisko brzmiało - Chebap.  Była rze-
czywiście bardzo utalentowaną pianis-
tką. Słuchałem jej recitalu w sali Bösen-
dorfera w Wiedniu; obecny był nawet 
sam mistrz Leszetycki. Druga z ulubio-
nych uczennic była "cudownym dziec-
kiem”. 

Polski pianista mieszkający w Wiedniu 
Teodor Leszetycki z córką Teresą.
Zbiory NAC online.
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Pamiętam w jej wykonaniu Koncert d- 
moll Mozarta KV 466 z wiedeńskimi fil-
harmonikami pod Felixem Weingartne-
rem. Miała wtedy 12 lat i z zadziwiającą 
dojrzałością grała w wielkiej sali Towa-
rzystwa Przyjaciół Muzyki. Owym cu-
downym dzieckiem była - niestety przed-
wcześnie zmarła - dużo młodsza siostra 
Alexandra Braiłowskiego. Jak wiemy – i 
on był wówczas również uczniem Le-
szetyckiego. Nie zważając na trudny, 
wymagający silnych nerwów styl na-
uczania Leszetyckiego, do Wiednia ścią-
gali młodzi pianiści z całego świata, naj-
liczniej z Ameryki Północnej. Sławny pe-
dagog cieszył się sławą najwybitniej-
szego nauczyciela fortepianu od czasów 
Carla Czernego, więcej - najwybitniej-
szego nauczyciela fortepianu wszech-
czasów. W czasie, kiedy u niego studio-
wałem, tylko dwójka uczniów nie ko-
rzystała z wcześniejszego przygotowa-
nia przez którąś z asystentek - Cornelius 
Czarniawski, pochodzący z Bukowiny, 
wspaniale czytający a vista, koncertujący 
pianista i zdolny kompozytor oraz pew-
na pianistka z Sydney w Australii, no-
sząca nazwisko Puddy. (…) Inna z kolei 
pianistka - Elly Ney, później bardzo 
znana, po trzech latach nauki u Lesze-
tyckiego została przezeń bezceremonial-
nie wyrzucona. Ten sam los spotkał 
pewną pianistkę z Niemiec, potem cie-
szącą się w Szwajcarii opinią świetnej 
nauczycielki, która podawała się nawet 

za „asystentkę” Leszetyckiego. Autory-
tarny, pełen wyższości styl bycia zapew-
nił jej przez lata atrakcyjność (a nawet 
rodzaj "promieniowania") wśród osób 
bezkrytycznych. Po kilku zaledwie lek-
cjach został też odesłany z kwitkiem 
Franz Schmidt, znany później jako kom-
pozytor opery Notre Dame.  (…)

Sposób, w jaki Leszetycki uczył, nie miał 
nic wspólnego z fundamentalnymi re-
gułami nowoczesnej pedagogiki. On był 
przede wszystkim wielkim artystą – pe-
dagogiem zaś tylko w takim sennie, w 
jakim pedagogiem staje się każdy artys-
ta o najwyższej wrażliwości, próbujący 
przekazać innym środki techniki piani-
stycznej niezbędnej do osiągnięcia peł-
nej swobody w śpiewnym kształtowa-
niu dźwięku i stopniowaniu ekspresji.  
Tym, czego nieustannie i w coraz wię-
kszym stopniu oczekiwał od uczniów 
było „słyszenie”. Jeśli ktoś „miał uszy 
ku słuchaniu”, będąc jednocześnie w 
stanie sprostać jego najwyższym wyma-
ganiom – mógł był nie tylko wiele się 
nauczyć, ale stawał się gruntownie 
przygotowanym do zawodu, koncertu-
jącym pianistą. Wyposażony w bagaż 
umiejętności u niego zdobytych, mog-
łem w roku 1916 – niezależnie od ów-
czesnych, wyjątkowo niesprzyjających 
okoliczności – pomyślnie rozpocząć 

własną działalność koncertową i peda-
gogiczną (choć tę ostatnią kształtowa-
łem już według własnych koncepcji). Te-
odor Leszetycki zmarł w roku 1915. Nig-
dy nie miałem możliwości, by wyrazić 
mu swoją wdzięczność. 

(tłum. z niem. Agnieszka Bryndal)

Przypisy:

1. Leszetycki brał czynny udział w rewolucji        
w Wiedniu w 1848 r. W jej apogeum 
uczestniczył w bitwie Legionu Akademickiego, 
złożonego ze studentów szkół artystycznych      
z Gwardią Narodową; pewnego razu zdarzyło 
mu się nawet bezpośrednio walczyć ze swoim 
kolegą, kapelmistrzem orkiestry Gwardii 
Narodowej o nazwisku… Johann Strauss, który 
został zmobilizowany po przeciwnej stronie. 
Ranę, o której opowiadał Markowi, odniósł 
wtedy w wyniku gwałtownej sprzeczki z innym 
kolegą, zakończonej czymś na kształt 
pojedynku. Po tym zajściu przez dłuższy czas 
nie władał prawym ramieniem, skarżąc się na 
silne bóle i sztywność mięśni. Leczenie              
w Wiedniu nie przynosiło rezultatów, a jego 
dalsza kariera była zagrożona. W tej sytuacji 
Leszetycki z polecenia księżnej Julii 
Lichtenstein-Potockiej zdecydował się na 
leczenie modną wówczas metodą Vincenza 
Priessnitza  w jego zakładzie w Gräfenbergu 
(obecnie Lázně Jeseník w Czechach). Leczenie 
trwało 5 miesięcy i polegało wyłącznie na 
okładach z namoczonych w zimnej wodzie 
ręczników. W czasie pobytu w Gräfenbergu 
Leszetycki napisał kilka kompozycji na lewą 
rękę, w tym bardzo popularną w swoim czasie 
etiudę koncertową Andante finale di Lucia osnutą 
na tematach z Łucji z Lamermoor Donizettiego. 
Mimo początkowych wątpliwości 
Leszetyckiego, kuracja przyniosła efekty. 
(przyp.tłum.).

2. Recenzenci recitali fortepianowych Marka 
często podkreślali walory jego rubato.

3. Aleksander Braiłowski, ur.1896 w Kijowie,    
zm. 1976 w Nowym Jorku. Rosyjski pianista,  
od 1911 uczeń Leszetyckiego. Znany głównie 
jako interpretator dziel Chopina.

4. Walter  Niemann, Meister des Klaviers 
(Schuster&Loeffler, Berlin, 1919) wymienia ją   
na s. 200. Nazywała się Nadia Chebap.

5. Maude Mary Puddy, (1883-1974 Adelajda). 
Australijska pianistka, uczennica Leszetyckiego. 
Profesor zadedykował jej Valse prelude op. 42,  
Nr 2.

6. Elly Ney, ur. 1882 w Düsseldorf, zm. 1968         
w Tutzing.  Jej wiedeński debiut koncertowy – 
1905. W latach trzydziestych XX w. zgłosiła 
akces do NSDAP i była aktywną zwolenniczką 
hitleryzmu.

7. Franz Schmidt, ur. 1874 w Pressburgu (obecnie 
Bratysława), zm. 1939 w Perchtoldsdorf. 
Austriacki kompozytor, dyrygent , 
wiolonczelista i pianista.  Od 1914 profesor       
w wiedeńskiej Akademii Muzycznej.
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Odkrycie w Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu

W Archiwum Muzeum Polskiego stała 
się rzecz magiczna, szczęście każdego 
archiwisty: w trakcie porządkowania 
spuścizny Heleny Zielińskiej oraz Ma-
merta Miż-Miszyna, w stosie zakurzo-
nych teczek pojawił się materiał, który 
już od razu, po pierwszym powierz-
chownym przeglądzie, okazał się być 
odkryciem na „historyczną” wagę zło-
ta! 

Biuletyn „W kraju i na obczyźnie”

Znalezione dokumenty zawierają suche 
relacje z okupowanej Polski, mówiące    
o wyniszczającej naród i państwo pol-
skie polityce III Rzeszy na okupowa-
nych terenach. Treść tych relacji doty-
czyła wielu dziedzin życia na zawłasz-
czonych przez Niemców terenach i w 
formie notatek służących jako baza do 
złożenia (zredagowania?) i powielenia 
nie znanego dotychczas biuletynu „W 
kraju i na obczyźnie”, było częścią spuś-
cizny. Notatki, składane na podstawie 
relacji świadków opisywanych wyda-
rzeń w okupowanej Polsce, kurierów 
Rządu RP na uchodźstwie, kurierów 
Episkopatu Polskiego, nasłuchu radio-
wego oraz prywatnych listów rodzin 
żołnierzy internowanych, pozwalają na 
bezpośredni wgląd w „dzień powszed-
ni” terroru, wynaradawiania, wywłasz-
czania, łapanek, sądów doraźnych, cią-
głego upokarzania i odbierania godnoś-
ci, by w końcu - poprzez okrucieństwo 
oprawców – próbować osłabić wiarę w 
człowieczeństwo Polaków. 

Są to ukryte przez tak wiele lat świa-
dectwa polskiej historii. Współczesne 
wydarzenia pokazują nam, iż po serii 
wspaniałych wydarzeń związanych z 
rocznicą odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości, po czasie wspomnień i 
czczenia zasłużonych Polaków, boleśnie 

konstatujemy, iż prawie 80 lat po 
zakończeniu II wojny światowej utrwala 
się dziwna narracja zakłamująca obraz 
tamtych czasów: Polacy, którzy się nig-
dy nie poddali, nigdy nie poszli na 
kolaboracyjny układ z niemieckim na-
jeźdźcą, którzy daniną krwi opłacili 
zwycięstwo nad agresorem, będący 
wielką ofiarą tamtej wojny, zaczynają 
być przedstawiani jako współwinni, 
wręcz jako sprawcy tej największej, 
przez Niemcy sprokurowanej, hekatom-
by cierpień i zniszczeń. 

A tymczasem rachunek krzywd jest cią-
gle otwarty. Polska i Polacy byli krajem   
i narodem, który najbardziej ucierpiał z 
powodu i w trakcie tej tragedii wojen-
nej. Fakt ten wpłynął niezmiernie nega-
tywnie na rozwój Polski w okresie po-
wojennym, cofając ją o dziesięciolecia w 
rozwoju, zamieniając w gruzowisko.
Państwa alianckie: USA i Wielka Bryta-
nia podpisując haniebny układ w Jałcie 
w 1945 roku, zdradziły tym samym Pol-
skę ponownie; oddały ją już przecież w 
czasie kampanii wrześniowej w 1939 
roku na pastwę przeważających sił nie-
mieckich i nowej doktryny wojny total-
nej. Nie ma polskiej rodziny, która nie 
miałaby swojej tragicznej wojennej his-
torii. Ale umiera to pokolenie - tak cięż-
ko doświadczone - które mogło tę histo-
rię opowiedzieć. Pokolenie, które w jak-
że ogromnej części rozproszyło się po 
świecie i tam trwało w walce o Polskę, o 
wartości, o poczucie godności, o praw-
dę. Dziś ślady tych historii odnajdujemy 
w muzeach, w archiwach, w bibliote-
kach. Jednym z takich miejsc jest właś-
nie Muzeum Polskie w Raperswilu i je-
go archiwum. 

Muzeum Polskie w Raperswilu jest za-
tem miejscem w dalszym ciagu pre-
destynowanym do otrzymania patrona-
tu nad losami Polaków, zmuszonych 
kiedyś do opuszczenia kraju lub nie 
mających swojego w nim miejsca, tak 
jak to było po II Wojnie Światowej. Pow-

stało przecież z ogromnej determinacji 
wielkiego, Polaka, założyciela Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu, hrabiego 
Władysława Platera, dla którego naczel-
ną dewizą była pamięć o Polsce i o jej 
bohaterach. 
I tutaj przecież polscy żołnierze 2 Dy-
wizji Strzelców Pieszych, internowani w 
Szwajcarii po podpisaniu kapitulacji 
przez Francję, znaleźli w tych trudnych 
dniach swój drugi dom na obczyźnie.

Opis dokumentacji

Biuletyn, o którym mówimy, odnalazł 
się w formie częściowo luźnych kart, 
częściowo spięty zszywkami w jednos-
tki, według kolejności wydawania.
 
W Archiwum zidentyfikowano 
następujące numery: 

- XI/XII z roku 1942 (w numerze wymie-
nia się „poprzednie wydanie”, więc za-
pewne wydawano biuletyn już wcześ-
niej),
- I/II z roku 1943, częściowo (Nr I) od-
wołujące się również do wydarzeń z ro-
ku 1942,
- III/IV z roku 1943, opisujące bieżące 
ówczesne wydarzenia,
- V/VI oraz VII/VIII z roku 1943, opi-

sujące wydarzenia z poprzednich lat 
wojny, jak również wydarzenia 
bieżące.

Przypuszczalnie w zamyśle wydawcy 
miał to być kwartalnik lub wydawnic-
two periodyczne ukazujące się 2 razy w 
kwartale. Jednakże analizując materiał 
rzuca się w oczy to, iż zawierano w nim 
bieżące informacje w kolejności ich zbie-
rania albo też ich napływania.

Biuletyn podzielony był na bloki tema-
tyczne, które jednak nie powtarzały się 
regularnie w każdym wydaniu – praw-
dopodobnie ze względu na brak no-
wych informacji.
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Oto główne tematy zawarte                   
w kolejnych wydaniach:

1. Terror na ziemiach polskich: 
• nowe „prawo” dla Polaków i ich eg-

zekwowanie (z grudnia 1941 roku):
• egzekucje i ich uzasadnianie, zesłania 

do obozów, łapanki, los kobiet
• wyroki na Polakach na terenach 

okupowanych oraz w miejscach pracy 
przymusowej

2. kolonizacja ziem polskich: 
• wysiedlanie Polaków z gospodarstw, 

wywłaszczanie zakładów 
rzemieślniczych,  

• przyjmowanie niemieckich 
kolonizatorów

3. straty w Polsce: w ludności, w dorob-
ku materialnym, zawłaszczanie mienia

4. prasa podziemna

5. prasa zachodnia o sytuacji na zie-
miach polskich

6. szkolnictwo dla Polaków

7. wynaradawianie:
• zakaz używania języka polskiego

• przymusowe wcielanie do Wehrmach-
tu na ziemiach przyłączonych do Rze-
szy

8. walka polskiego podziemia

9. sytuacja Żydów na ziemiach pol-
skich: 
• świadectwa świadków naocznych
• odezwy Rządu RP do społeczeństw       

i rządów zachodnich
• apele Polaków do aliantów o pomoc 

dla Żydów

10. los kobiet i dzieci na terenach 
okupowanych

11. przedwojenne mniejszości narodo-
we w Polsce i ich zachowanie w okre-
sie okupacji

12. prześladowania Kościoła i restryk-
cje dla Polaków praktykujących religię

13. ogłoszenie listy ofiar w Katyniu       
i działań towarzyszących temu 
odkryciu

Oprócz bardzo ważnej funkcji informo-
wania Polaków internowanych w Szwaj-
carii, jak również wszystkich uchodź-
ców polskich i wojska polskiego na 
frontach II Wojny Światowej – Poselstwo 

Polskie w Bernie było regularnym od-
biorcą pisma -  biuletyn miał z pewnoś-
cią służyć również „pokrzepieniu serc”. 
Przedrukowywał polskie tłumaczenia 
opinii ważnych polityków amerykań-
skich i angielskich, jak również anglo-
saskich artykułów o roli Polski i jej nie-
ustającego oporu.

I tak w numerze  XI/XII z 1942 roku, 
czytamy:

„(…) Albowiem Polska nie tylko re-
prezentuje cywilizację europejską, zag-
rożoną przez antyeuropejskie barba-
rzyństwo, ale też sama roztoczyła in 
excelsis w czasie swej agonii wszystkie 
wartości, które tę cywilizację uczyniły 
dominującą w świecie: więc niewzru-
szoną wiarę religijną, wysokiej próby 
patriotyzm, szeroką kulturę, niezłomne 
męstwo.” 
Tak wypowiadał się o walczącej Polsce 
„Weekly Review” w Wielkiej Brytanii, w 
1942 roku.

Materiały składowe biuletynu są w trak-
cie porządkowania i będą przedsta-
wiane w kolejności ich opracowywania.

Maria Wonko
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Wiersze Adama Wodyka

Adam Wodyk dołączył do nas w styczniu tego roku, jest absolwentem  
Wydziału Filologii Polskiej KUL. Publikujmy jego pierwsze próby literackie. 

TUŁACZE Z ALVEDRIONU albo ballada o zaczarowanym 
ludzie, który wędrując po Gościńcu Północy wpadł                  
w zasadzkę tajemniczej Ciemności zza Wielkiej Szczeliny 
położonej na odległych Rubieżach Ziemi 
(2016 r., lipiec)

Pod zimowym niebem wyiskrzonym gwiazdami,
alejką śnieżnych krzów, w orszaku nocnych cieni,
ku Białej Murawie zdążają korowodami,
(Białej Murawie Dziw-Boru, co srebrem się mieni)
Duszki Alvedrionu, północnych ziem tułacze …
Szczęśliwy, kto je w zimowej ujrzy poświacie!

Zobacz, jak kryją się w pierzynie nocnych mgieł!
Chcą ujść ludzkiemu oku, by tańczyć samotnie!
Tam więc tańczą, grając na strunach źdźbeł.
Skaczą po kamyczkach i z wichrem wirują zawrotnie!
Bo ich stopy wielbią pląsy śród białych mchów
Po zimowej runi pląsają, aż im braknie tchu!

Sam Czarodziej-Księżyc, co pośród mgieł kroczy,
Przystaje na chwilę i patrzy zza chmur.
(Chce oświetlić im drogę, nim ją cień omroczy!).
„Jakże cichy—myśli—jest nocą ten bór!
Gdzie Mróz-Wiatr pośpiesznie przemyka skroś gałęzi,
Jakby się bał, że go zły demon-cień uwięzi …

A jak cudny się staje, gdy błysną ogniska,
Na Murawie roziskrzonej nocą od gwiazd!”
Lecz zbliż się, człecze, a płomyk blednie i pryska…
Świeci w leśnej dali—i niknie śród śnieżnych zasp.
Bo jest ognikiem, który stroni od ludzkich dróg,
Błądząc po tej jednej, tej, którą mu zaćmił Wróg.
W dawnych czasach to było, Opowieść pamięta.
Lecz nie ja! Ja powtarzam, com usłyszał w świecie.
Istniała ongiś wielka droga, dziś w cień zaklęta,
droga osnuta mgłą, po której hulały zamiecie.
Jakże to się stało, że dziś jej nie ma, że… znikła?
Spytałem Opowieści—ta brew zmarszczyła, zamilkła.

Któż więc się dowie, jaki los spotkał czar-chochliki?
Czemu wciąż wędrują, czemu tańczą w Dziw-Borze?
Czemu wciąż rozniecają w puszczy swe płomyki?
Któż, pytam, się dowie? Któż tę zagadkę rozwiąże?
Opowieść milczy, niczego nie wyjawi, nie zdradzi.
„Nadstaw ucha—rzeknie.—Słuchaj! I bądźmy sobie radzi!”

I znów podejmie wątek, którego nigdy nie straci.
Wiele objawi obrazów, pięknych jak sen o brzasku!
O długich wędrówkach i tańcach tułaczej braci,
pod zimowym niebem skąpanym w gwiaździstym poblasku
W alejce śnieżnych krzewów, w orszaku nocnych cieni,
na Białej Murawie Dziw-Boru, co srebrem się mieni …
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ZBÓJCA ALID albo ballada o królu Alidzie z 
Duleme, który zwątpiwszy w obietnicę Boga, utracił 
królewską chwałę i obiecaną mu miłość księżniczki 
Aldony z Heverienny
(2016 r., wrzesień)

Zbójca Alid, król północy,
Gna przez mglisty bór.
Chce opuścić swe Duleme
Nim zapieje kur.

Pęd go niesie w czarny ostęp,
noc już gna bez snu.
Bodzie konia, leci wichrem,
koń nie szczędzi tchu.

Groza sączy mu do ucha
Słów nieznanych jad.
Zbójca Alid puścił lejce,
Zbójca Alid zbladł.

Górę Duchów minął z lękiem,
twarz swą ukrył w cień.
Do Alvehor śpieszy w trwodze,
Bo już wstaje dzień.

Tam, gdzie sadzawek lśnią lustra,
Siadł z Duleme król.
Zorza płonie, słońce świeci,
króla dusi Zmór.

Strzaskał hełm od swej Aldony,
strzaskał też swój miecz.
„Już nie jestem waszym królem,
idźcie szczątki precz!”.

Ruszył w cwał nad wielką rzekę
serca koić ból.
„Może woda ból przemoże!”
Myśli zbójca-król.

„To nie rzeka cię uleczy,
Ni żywiołu moc.
Zawrócić z drogi złej co rychło,
nim cię złapie noc!”.

„Dzień przemija, noc już blisko,
Zmoru cień mnie gna …
Gdzież osiądę, gdzież odpocznę?
Próżna rada twa!

Aldonę piękną zdradziłem!
W mej Heweriennie…
Odeszła! Nie wybaczy mi …
Serce ma kamienne!

Śliczna była niczym czar-kwiat …
Blask w jej oczach lśnił!
Kochałem ją, lecz Zmoru cień
obraz jej mi śćmił!

Wśród Alvehoru strumieni
siądę i zasnę,
bo nigdy nie odzyskam już
Aldony jasnej!”

„Straciłeś Aldonę królu,
w swej Heweriennie …
Ona nie straciła ciebie!
Serce ma niezmienne.”

CZAR-WĘDROWIEC albo ludowa ballada                   
o legendarnym kowalu wędrującym po stepach 
Północy i strzegącym ludzi przed demonicznymi 
istotami znad północnych Rubieży Ziemi 
(2016 r., lipiec)

Gdy mróz trzaska nocą w ciemnym jarze,
A po stepie hula mroźny wiew
I gwiazdy tleją w prześwitach chmur,
demon-cień krąży w Dziw-Borze śród drzew.

Wilczym błyska ślepiem, gdy bieży we mgle,
A tuż za nim mgieł zdąża hufiec.
W szumie wichru zdąża i we ćmie.
(Któż przed nim umknie? Któż zdoła uciec?).
Strasznie wyje ta dzika sfora!
Jak król-wicher, co świszczy i dmie,
Jak mróz-zamieć do gniewu skora!

Lecz gdy błyśnie w puszczy drobne światełko,
Niebieskie niczym latarni poblask,
Co ongiś jaśniały w kraju zamieci,
Gdy blask ów zamruga i zaświeci,
Czar-Wędrowiec wkroczy w poświatę gwiazd …
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Archiwa kultury polskiej XX wieku: 
Londyn – Białystok – Turyn

W dniach 6 – 7 października 2022 roku 
w Turynie miała miejsce III Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa z cyklu 
„Archiwa kultury polskiej XX wieku: 
Londyn – Białystok – Turyn” pt. Epis-
tolografia i Emigracja. Perspektywy ba-
dawcze. 

Gospodarzem oraz współorganizatorem 
konferencji był Departament Lingwis-
tyki, Literatury Obcej i Kultury Nowo-
żytnej na Uniwersytecie w Turynie, re-
prezentowany przez prof. Krystynę Ja-
worską oraz dr Dario Prola. Za koncept i 
merytoryczne przygotowanie konferen-
cji odpowiedzialna była prof. Violetta 
Wejs-Milewska z Katedry Filologicznych 
Badań Interdyscyplinarnych Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu w Białym-
stoku. Gościem specjalnym wydarzenia 
była dr Maria Herling – córka Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego.

 
Turyńska konferencja stała się miejscem 
spotkania ludzi z różnych ośrodków 
emigracyjnych w Europie, m.in. Biblio-
teki POSK w Londynie - dr D. Platt (or-
ganizator pierwszej części tryptyku kon-
ferencyjnego w Londynie) Polskiego, 
Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londy-
nie,  INALCO w Paryżu  oraz polskich 
instytucji naukowych, takich jak Instytut 
Badań Literackich Państwowej Akade-
mii Nauk, czy Muzeum Pamięci Sybiru 

w Białymstoku. Muzeum Polskie w 
Rapperswilu podczas konferencji repre-
zentowały trzy osoby – Dyrektor Anna 
Buchmann wraz ze stażystami: Danie-
lem Guzmanem oraz Adamem Wody-
kiem.
 
Mimo, że każdy z referatów wpisywał 
się w hasło przewodnie konferencji - 
Epistolografia i Emigracja. Perspektywy ba-
dawcze, były one bardzo zróżnicowane. 
Referenci w swoich wystąpieniach poru-
szali takie problemy jak: archiwa pisa-
rzy emigracyjnych jako warsztaty ba-
dawcze literaturoznawcy oraz biografa, 
interdyscyplinarność w badaniach epi-
stolograficznych w archiwach emigra-
cyjnych, korespondencja jako źródło do 
badań życia na emigracji. W części refe-
ratów przedstawiono i scharakteryzo-
wano najciekawsze zbiory epistologra-
ficzne znajdujące się w archiwach emi-
gracyjnych. W kilku wystąpieniach kon-
ferencyjnych powtarzały się nazwiska 
osób wiele znaczących dla polskiej emi-
gracji, takich jak: Jerzy Giedroyć, Gus-
taw Heling-Grudziński, Tymon Terlecki.

Referaty przygotowane przez Muzeum 
Polskie dotyczyły Krystyny Marek i ar-
chiwów rodowych. Anna Buchmann w 
swoim wystąpieniu omówiła krąg ko-
respondentów Krystyny Marek, nato-
miast Daniel Guzman przedstawił wyb-
raną korespondencję z Archiwów Potu-
lickich i Sapiehów.

Konferencji towarzyszyła specjalna wys-
tawa „Gustaw Herling-Grudziński – 
portret epoki”, wystawiona w głównym 
holu turyńskiego uniwersytetu. Wysta-
wa wprowadziła odbiorców w chrono-
logiczną podróż śladami Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego. Zaprezentowane 
na kilkunastu planszach informacje bio-

graficzne o życiu i twórczości literata, 
wzbogacone zostały zdjęciami rodzin-
nymi, skanami archiwaliów oraz cytata-
mi z jego dzieł. Było to okazją do przeni-
knięcia literacko-ludzkiego uniwersum 
polskiego pisarza oraz poznania jego 
„podwójnego zaangażowaniu między 
Polskę, a Włochy”.  Wystawę przygoto-
wała córka pisarza dr Maria Herling z 
Włoskiego Instytutu Nauk Historycz-
nych w Neapolu. Podczas inauguracji 
przemówienia wygłosili: Marcella Costa 
– Prorektor ds. Edukacji Międzynarodo-
wej Uniwersytetu Turyńskiego oraz de-
legat reprezentujący Konsulat General-
ny RP w Mediolanie.

Podsumowując dwudniowe obrady kie-
rujemy wyrazy uznania dla organizato-
rów za bardzo dobrą organizację konfe-
rencji. W związku z interdyscyplinar-
nym charakterem konferencji stała się 
ona miejscem spotkania oraz wymiany 
myśli i doświadczeń archiwistów, histo-
ryków, lingwistów, literaturoznawców. 
Wiele referatów uzupełniało się nawza-
jem, podejmując podobną tematykę z 
różnych perspektyw, np. archiwum jako 
warsztat pracy zarówno literaturoz-
nawcy jak i historyka. Szczególnie do-
niosłym doświadczeniem dla mnie była 
możliwość spotkania i osobistego poz-
nania córki Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego – dr Marty Herling.

Daniel Guzman
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ADRES

MUZEUM POLSKIE 

Postfach 75 
  
CH-8640 Rapperswil 
Szwajcaria 
  
info@polenmuseum.ch 

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

www.polenmuseum.ch 

REDAKCJA 

Anna Buchmann 

Opracowanie merytoryczne: 
Anna Buchmann 

Tłumaczenie na język niemiecki: Marco Schmid 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

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 

Podziękowania

Zbiory muzealne zostały umieszczone w magazynach. Koszt 
magazynowania jest spory. Nadal działają biblioteka i archi-
wum, pracujemy i wykonujemy kwerendy, wprowadzamy 
książki do katalogu on-line.

Nadal liczymy na wsparcie finansowe, jakiego doznawaliśmy 
do tej pory i bardzo dziękujmy za pomoc dla naszej instytucji.
Szczególne podziękowania kierujemy do Jolanty Niewia-
rowskiej z Bydgoszczy za szczodry gest.
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Szanowni Państwo, z całego serca dziękujemy za finansowe 
wspieranie działalności naszej instytucji. Jesteśmy wdzięczni         
za każdą wpłaconą kwotę na nasze konto.

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

Paypal>>>
Muzeum otrzymało w Szwajcarii status organizacji pożytku publicznego                    
(Organizacja Non-Profit) i przekazywane na rzecz naszej instytucji dotacje                    
finansowe można odpisać od podatków.
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