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Tam wszędzie na świecie, gdzie toczy się sprawa związana 
z kulturą Polski—jest moje serce i moja działalność.

dr Julian Godlewski  (1903 Lwów – 1983 Warszawa)
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Julian Godlewski – zapowiedź wystawy online

W roku obecnym przypada 120 roczni-
ca urodzin Juliana Godlewskiego i za-
razem 40 rocznica jego śmierci. 

Z tej okazji przygotowujemy wystawę 
internetową przypominającą życie i za-
sługi Juliana Godlewskiego. 

Ten czas poświęcamy uczczeniu pamięci 
Juliana Godlewskiego, który swój mają-
tek przekazał na ratowanie polskiego 
dziedzictwa kulturowego poza granica-
mi Polski.

Jego największym dziełem było restytu-
owanie Muzeum Polskiego na zamku i 
zapewnienie mu środków na jego dzia-
łalność. Wielokrotnie bywał w Muzeum, 
jego losy śledził do śmierci. Oprócz Mu-
zeum w Rapperswilu z jego szczodrości 

pełnymi rękami korzystały instytucje 
kulturalne i kościelne w Polsce.  
Mimo tak wielkich zasług jego nazwisko 
pozostaje w Polsce nieznane. Przygoto-
wywana wystawa jest wyrazem wdzię-
czności i hołdem złożonym Julianowi 
Godlewskiemu. Próbą ochrony przed  
zapomnieniem zasług najszlachetniej-
szego rytu mecenasa kultury polskiej na 
świecie, dzisiaj już niespotykanego.

Wystawa online ma charakter cykliczny 
i będzie uzupełniana w ciągu roku o no-
we plansze i artykuły. Znajduje się na 
specjalnej stornie poświęconej Julianowi 
Godlewskiemu. 
www.polenmuseum.ch/pl/julian-godlewski 

  Wystawa Magna Res Libertas                                                                                                                                                                                          

Przygotowana wspólnie z Instytutem Pi-
leckiego wystawa Magna Res Libertas w 
hotelu Schwanen została ze względu na 
duże zainteresowanie przedłużona do 26 
marca 2023 roku.

Od 11.11.2022 do 29.01.2023 czynną w so-
boty i niedziele wystawę w Hotelu Schwa-
nen zwiedziło łącznie ponad 1 300 osób. 
Największy procent zwiedzających stano-

wili Szwajcarzy, ale pojawiło się także 
wielu Polaków—zarówno mieszkających 
w Szwajcarii jak i z innych stron świata 
(m.in. z Kanady). Warto dodać, że ekspo-
zycja wzbudzała zainteresowanie licznych 
turystów z Hiszpanii, Anglii, Niemiec, 
Peru i Japonii, którzy przebywali w tym 
czasie w Rapperswilu. Gościliśmy również 
zwiedzających z Ukrainy.
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22 stycznia 2023 r. przypadła 160. rocz-
nica wybuchu powstania stycznio-
wego. Powstanie styczniowe było naj-
dłużej trwającym zrywem niepodle-
głościowym Polaków. 

Rozpoczęło się Manifestem wydanym 
22 stycznia 1863 r. przez Tymczasowy 
Rząd Narodowy w Warszawie1 i trwało 
do października 1864 r. Przybrało cha-
rakter wojny partyzanckiej. Odbyło się 
ono w niesprzyjających okolicznościach 
politycznych, co zaważyło o jego klęsce 
oraz przyczyniło się do wzmocnienia 
represji od strony zaborcy.

Muzeum Polskie w Rapperswilu w zbio-
rach muzealnych posiada eksponaty      
z czasów powstańczych: szable, broń 
palną, biżuterię. W bibliotece Muzeum 
można odnaleźć książki o powstaniu 
styczniowym, natomiast w zasobie ar-
chiwum znajduje się poświęcony jemu 

zbiór.  Nie jest on objętościowo duży – 
liczy zaledwie 11 jednostek. Jednak na 
szczególną uwagę zasługuje kilka 
egzemplarzy szwedzkiej „Gazety Ilu-
strowanej” (org. Illustrerad Tidning). Na 
jego łamach relacjonowano przebieg 
walk w kolejnych miesiącach 1863 roku. 
Wzmiankom często towarzyszyły pięk-
nie wykonane ryciny. 

Szczegółowego opracowania dotyczące-
go stanowiska szwedzkiej prasy, a także 
sejmu i opinii publicznej, w sprawie pol-
skiego powstania narodowego w latach 
1863 r., podjęła się Leokadia Kowalska-
Posteń w artykule opublikowanym       
w Przeglądzie Historycznym nr 68/4 w 
1977r.4 Wśród czasopism na które po-
woływała się autorka również znalazło 
się kilka numerów Illustrerad Tidning. 
Był to czasopismo lewicowo-liberalne,     
a jak zaznaczyła L. Kowalska-Posteń, 
„prasa liberalna Szwecji przeżywała w 

tym czasie okres świetnego rozwoju        
i była czynnikiem formującym opinię 
kraju”. W artykułach prasowych na-
wiązywano do utraconej przez Szwe-
dów Finlandii, którą od ponad pół wie-
ku okupowała carska Rosja. Zaborcze 
mocarstwo nazywano wspólnym histo-
rycznym wrogiem zarówno Polski jak    
i Szwecji. Postulowano zbrojną pomoc 
Polakom – gdyż wygranie przez nich 
powstania osłabiłoby Rosję i otworzy-
łoby drogę Szwedom do odzyskania 
Finlandii. 

Autorka powołując się na artykuły pra-
sowe oraz wypowiedzi ówczesnych 
szwedzkich polityków przedstawiła tak-
że inne postawy Szwedów wobec pow-
stania w Polsce. Uważano, że Szwecja 
powinna wystąpić przeciw Rosji nie z 
powodu „współczucia dla narodu wal-
czącego o niepodległość, lecz ze wzglę-
du na własny interes.” 
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Powstanie styczniowe w prasie szwedzkiej
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Pojawiały się także kontrowersyjne gło-
sy, ostro krytykowane przez prasę, m.in. 
Illustrerad Tidning, przeciwne aktywnoś-
ci antyrosyjskiej. Z prasową krytyką 
spotkały się także opinie o tym, aby z 
pomocą Polakom zaczekać, dopóki do-
póty swojego stanowiska w tej sprawie 
nie zajmą „wielkie mocarstwa”.

„Gazeta Ilustrowana” poza treściami 
opiniotwórczymi, omówionymi w arty-
kule L. Kowalskiej-Posteń, publikowała 
również relacje z działań powstańczych. 
Autorka nie uwzględniła ich w swojej 
pracy, przedstawiam je w niniejszym 
tekście. 

W Illustrerad Tidning z dnia 21 lutego 
1863 r. zamieszczono grafikę przedsta-
wiającą polskiego powstańca. 

Szeregi powstańców w znaczniej wię-
kszości reprezentują chłopi. W tekście 
zwrócono na to uwagę, że mimo usil-
nych starań zaborców by skłócić ze sobą 
klasy społeczne, polscy chłopi pozostają 
w dobrych relacjach z właścicielami 
ziemskimi. Informowano o zbrodniach 
zaborców, by utrzymać władzę na zdo-
bytym terytorium. Polacy natomiast, nie 
mając nic do stracenia, wykorzystują 
każdą możliwą okazję do podejmowa-

nia kolejnych prób odzyskania niepodle-
głości. Patriotycznej gorliwości Polaków 
nie mogły  stłumić nawet wprowadzone 
przez zaborców zsyłki na Sybir, publicz-
ne egzekucje, konfiskaty mienia. Umiesz-
czono relacje  o konkretnych  działa-
niach powstańców – niszczenia telegra-
fów i linii kolejowych używanych przez 
Rosjan. Wspomniano, że powstańcy od-
nosząc drobne sukcesy w potyczkach     
z mniejszymi oddziałami carskiej armii, 
jednak przegrywają w walkach z wię-
kszymi grupami. „Gazeta Ilustrowana” 
ustosunkowała się także, do zawartych 
w rosyjskich biuletynach informacjach    
o zwycięstwach Rosjan w walkach pow-
stańczych. Zaborca przypisywał sobie 
zwycięstwo w walkach pod Wąchoc-
kiem i Węgrowem, mimo, że w rzeczy-
wistości leżało ono po stronie Polaków. 
Sprostowano także informacje o rzeko-
mej ucieczce jednego z przywódców 
powstania – Mariana Langiewicza. Na 
kolejnych stronach przypomniano inne 
zrywy niepodległościowe Polaków do-
konywane w przeszłości – Insurekcję 
Kościuszkowską oraz Powstanie Listo-
padowe.

Na łamach Illustrerad Tidning przedsta-
wiano także sylwetki osób - dowódców 
i uczestników powstania. W wydaniu z 
dnia 4 kwietnia 1863 r. czytelnikom 
przybliżono sylwetkę Franciszka Ro-
chenbrune’a – wodza polskich Żuawów 
Śmierci. Był on francuskim wojskowym 
– brał udział w kampaniach we Wło-
szech i Chinach. Po powrocie do Francji, 
poznał w Paryżu bogatego polskiego 
ziemianina Henryka Tomkowicza. Ten 
zaprosił go do Krakowa, gdzie zapropo-
nował mu posadę guwernanta i nauczy-
ciela francuskiego dla swoich synów 
Jana i Stanisława. Rochenbrune założył 
w Krakowie szkołę fechtunku dla zie-
mian, studentów i rzemieślników.  Jak 
podaje prasa szwedzka, w momencie 
wybuchu powstania, jego podopieczny 
– Jan Tomkowicz miał szesnaście lat i 
postanowił przyłączyć się do powstań-
ców. Do obozu powstańczego udał się 
ze swoim nauczycielem – Rochen-
bnun’em, któremu ze względu na jego 

doświadczenie zdobyte w wojsku fran-
cuskim zaproponowano dowództwo. 
Wojskowy uformował w lutym 1863 r. 
oddział powstańców, zwany Żuawami 
Śmierci. Walczący w tym oddziale przy-
sięgali, że nigdy się nie cofną ani nie 
poddadzą – mogą tylko zwyciężyć albo 
zginąć. Ich znakiem rozpoznawczym 
był biały krzyż na piersi.

 
W tym samym numerze zrelacjonowano 
poinformowano także o bitwach pod 
Chrobrzem i Grochowiskami, które mia-
ły miejsce 17 i 18 marca. Wspomniano    
o bohaterskich zasługach dla przebiegu 
bitwy Żuawów Śmierci pod wodzą Ro-
cherbrune’a. Mimo zwycięstwa Pola-
ków, oddziały powstańcze nie były 
zdolne do dalszej walki. Po bitwach – 
dowódca i dyktator powstania Marian 
Langiewicz opuścił potajemnie oddział 
by wrócić do Krakowa. W tekście pra-
sowym sprostowano informację, poda-
waną przez Rosjan, jakoby Langiewicz 
miał opuścić swoje oddziały jeszcze na 
samym początku bitwy.
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W gazecie wspomniano też o walkach 
na zachodzie kraju, gdzie pod Pątno-
wem powstańcy walczyli pod wodzą 
Kazimierza Mielęckiego.

Na pierwszej stronie „Gazety Ilustrowa-
nej” z 25 kwietnia 1863 r, opublikowano 
tekst o polskich kobietach. Nazwano je 
„dzisiejszymi Spartankami”. Wychwala-
no ich zasługi dla kraju, zwłaszcza wy-
chowanie dzieci w duchu patriotyzmu. 
Pisano „kraj, który wychował i pielęg-
nuje takie kobiety, nigdy nie może zgi-
nąć”. Wspomniano o kobietach biorą-
cych udział w powstaniu styczniowym - 
przywołano sylwetkę Anny Henryki 
Pustowójtównej oraz przedstawiono 
życiorys Marii Wirtemberskiej – siostry 
Adama Czartoryskiego. Wspomniano o 
jej ucieczce od męża, gdy nakryła go na 
wymianie „podejrzanej korespondencji” 
z wrogami jej kraju – Rosjanami.

Również w Illustrerad Tidning z 20 czer-
wca 1863 r. przedstawiono sylwetkę Pol-
ki – bohaterki bitwy pod Radoszewi-
cami – nie wymienionej z imienia Nie-
mojowskiej. Część historyków przy-
puszcza, że była to Emilia, córka Lud-
wika Niemojowskiego. Podczas walk to-

czonych w okolicach Pajęczna, które 
znajdowały się w dobrach Niemojow-
skich, również członkowie rodziny zie-
miańskiej zaangażowali się w pomoc 
powstańcom. Ludwik Niemojowski za-
opatrywał oddziały w żywność oraz 
pieniądze, a także przyjmował ich w 
swoim dworze.  Niemojowska zaś zao-
ferowała swoją pomoc w szpitalu polo-
wym. 
W przeciwieństwie do Ludwika, wzięła 
również czynny udział w bitwie pod Ra-
doszewicami.  Spostrzegłszy upadek na 
ziemię jednego z chorążych, przechwy-
ciła polski sztandar z jego rąk i popro-
wadziła oddział przeciwko wrogowi. 
Prasa szwedzka okrzyknęła ją za ten 
czyn „nową dziewicą orleańską”.

Kolejne relacje dotyczą przebiegu walk 
powstańczych na terenie guberni miń-
skiej. Przedstawiono dokonania Stani-
sława Laskowskiego o pseudonimie 
„Sobek”. Pod miejscowością Borysów – 
w innych źródłach mowa o tym, że stało 
się to koło Ihumenia (współczesny 
Czerwińsk), oddział „Sobka” wziął do 
niewoli generała jednej z rosyjskich dy-
wizji – Grunta. Zatrzymany oficer oba-
wiał się, że w akcie zemsty zostanie mu 

odebrane życie, gdyż sam był odpo-
wiedzialny za śmierć i wywozy w głąb 
Uralu pojmanych powstańców. „Sobek” 
jednak po kilku dniach uwolnił jeńca 
mówiąc mu „Polacy mogliby Cię 
powiesić, ale nie chcą mścić się na 
dzielnym wrogu”.
W tym samym numerze wspomniano 
także o bitwie pod Kowlem – opisano 
starcie 1500 rosyjskich żołnierzy prze-
ciwko 200 powstańcom. Rosjanie, usta-
wieni w doskonałym szyku bojowym, 
otworzyli ostry ogień przeciwko zasko-
czonemu nagle małemu oddziałowi 
polskiemu. Polacy na rozkaz dowódcy 
położyli się na ziemi, tak, że kule 
świstały im nad głowami. Następnie 
śmiało rzucili się do ataku na Rosjan, 
którzy nie zdążywszy przeładować 
karabinów, byli tak zaskoczeni ruchem 
Polaków, nieprzygotowani na natarcie 
rozproszyli się.  Rosjanie wrócili jednak 
na stanowiska bitewne i rozegrali jedną 
z najkrwawszych potyczek z Polakami. 
Śmierć poniosło ok. 100 powstańców. 
Według relacji prasy Rosjanom udało się 
pojmać dwóch powstańców, którzy 
zeznali, że polskie oddziały spodziewają 
się otrzymać wkrótce wsparcie w pos-
taci tysiąca ludzi.
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Uznając te zeznania za prawdziwe Ros-
janie zaatakowali po raz trzeci, jednak 
na miejscu walki nie znaleźli już Pola-
ków, lecz porozrzucane ciała poległych 
oraz dwie kobiety zajęte opatrunkiem 
rannych. Pozostali żyjący powstańcy zdą-
żyli ukryć się po okolicznych wsiach.

Pierwsza strona „Gazety Ilustrowanej”   
z 4 lipca 1863 r. zawiera relację z walk, 
które rozegrały się między powstańcami 
a carską armią w dniu 12 maja na od-
cinku linii kolejowej Warszawa – Pe-
tersburg między stacjami Małkinia - 
Czyżewo. Oddział dowodzony przez 
Ignacego Mystkowskiego, po otrzyma-
niu informacji od Leopolda Plucińskiego 
– byłego zawiadowcy dworca petersbur-
skiego w Warszawie o zbliżającym ko-
leją oddziale rosyjskich żołnierzy - za-
atakował pociąg. Dzięki akcji pow-
stańców pojazd wypadł z szyn, a nas-
tępnie przystąpiono do ataku na zas-
koczone wojska cesarskie. Dowódca od-
działu rosyjskiego – Mikołaj Toll natych-
miast wezwał posiłki. Nadeszły one        
z Warszawy i znacznie przewyższały 
siły polskie, co zmusiło powstańców do 
odwrotu. Prasa wspomina o tym, że 
„straty Polaków były nieznaczne, a Ro-
sjan bardzo znaczne”.   Zdanie to można 

uznać za dyskusyjne, gdyż według 
innych źródeł straty były porównywal-
ne, a co więcej w potyczce polegli do-
wódcy Ignacy Mystkowski, Leopold 
Pluciński oraz Władysław Ostaszewski.

Powstanie styczniowe zakończyło się 
klęską Polaków. W literaturze historycz-
nej jest oceniane negatywnie – jako nie-
potrzebny wysiłek Polaków, który za-
miast przynieść narodowi wyzwolenie, 
sprawił, że szanse na odzyskanie nie-
podległości zostały odsunięte w czasie 
na kolejne lata.  Przytoczone w tekście 
artykuły prasowe z naszych zbiorów 
opiewają męstwo i bohaterstwo Pola-
ków, skupiają się na wygranych bitwach 
i potyczkach. W widoczny sposób re-
dakcja Illustrerad Tidning pomijała lub 
marginalizowała klęski Polaków. Prasa 
w tym przypadku została użyta do 
kształtowania opinii publicznej, tak by 
wzbudzić w niej propolskie sympatie. 
Niektóre ze szwedzkich stronnictw po-
litycznych w powstanie styczniowym 
upatrywały korzyści dla własnego kra-
ju. Jak wspomniałem we wstępie, sze-
rzej problematykę tę podjęła L. Ko-
walska-Posteń w artykule Stosunek sej-
mu, prasy i opinii publicznej w Szwecji do 

sprawy polskiej w 1863 r. – dostępnym w 
sieci internetowej: 
www.bazhum.muzhp.pl/ 

Daniel Guzman
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https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1977-t68-n4/Przeglad_Historyczny-r1977-t68-n4-s659-682/Przeglad_Historyczny-r1977-t68-n4-s659-682.pdf
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Józef Mackiewicz. W poszukiwaniu prawdy

„Taki pisarz jak Józef Mackiewicz ro-
dzi się raz na 100 lat, albo nawet rza-
dziej” mówi w filmie „Józef Mackie-
wicz. W poszukiwaniu prawdy” profe-
sor Włodzimierz Bolecki. 

Myślę, że warto nad tymi słowami się 
pochylić. Nie bez przyczyny bowiem 
Sejm RP rok 2022 ogłosił Rokiem Józefa 
Mackiewicza – pisarza, którego „próbo-
wano zamilczeć” jak wyraził się jeden   
z ekspertów występujących w filmie; pi-
sarza, który jest pisarzem przyszłości - 
jak dopowiada badacz jego twórczości 
(wspomniany wcześniej prof. Włodzi-
mierz Bolecki), pisarza który „wciąż pi-
sze” jak podsumował dr Paweł Choj-
nacki ogrom dzieł, które wyszły spod 
pióra pisarza. Ja osobiście odkrywałem 
Józefa Mackiewicza podróżując jego 
śladami i czytając jego dzieła. Nie byłem 
wprawdzie we wszystkich miejscach, w 
których stopę postawił Józef Mackie-
wicz (dzisiaj jest to zresztą praktycznie 
niemożliwe, bo któż wjedzie do Smo-
leńska w czasach wojny rosyjsko-ukra-
ińskiej), ale byłem w jego rodzinnym 
Wilnie (i Czarnym Borze), w Londynie 
oraz w Monachium, gdzie zawiodła go 
(razem z żoną Barbarą Toporską) emi-
gracyjna odyseja. Józefa Mackiewicza 
wprawdzie „odkryłem” dawno temu 
dzięki kolegom zawzięcie dyskutującym 
m.in. o powieści „Lewa wolna” (i słowo 
„odkrycie” jest tutaj jak najbardziej na 
miejscu, gdyż w moim przypadku łączy 
się ono z radością, że oto mam przy-
jemność poznawać dzieła pisarza, który 
nie dość, że posługuje się pięknym ję-
zykiem polskim, to jeszcze dzięki niemu 
mogę dowiedzieć się o wydarzeniach 
historycznych, o których nie miałem 
wcześniej pojęcia). Muszę jednak dodać, 
że podróżując podczas realizacji filmu 
jego śladami odkrywałem Józefa Mac-
kiewicza jako pisarza i jako człowieka 
na nowo. W dużej mierze działo się tak 
dzięki ludziom, którzy osobiście znali 

mistrza - jak Pani Nina Kozłowska i Pan 
Tomasz Mianowicz z Monachium, Pan 
Andrzej Mietkowski odwiedzający Mac-
kiewiczów tamże w latach 80. XX wie-
ku. Józef Mackiewicz stawał z bronią     
w ręku już jako nastoletni chłopak w 
wojnie polsko-bolszewickiej, potem,      
w niepodległej Polsce stawał w obronie 
rojstów - lokalnej ludności Kresów, wy-
tykając błędy urzędników. W 1943 roku 
był naocznym świadkiem mordu Ży-
dów w Ponarach (przez Niemców i ko-
laborujących z nimi Litwinów i Ukra-
inców), a potem, jeszcze tego samego ro-
ku (za zgodą AK) wziął udział w pol-
skiej delegacji do Katynia. Podążając śla-
dami Józefa Mackiewicza można się 
przekonać, że jego dewiza” jedynie pra-
wda jest ciekawa” jest na wskroś praw-
dziwa-Mackiewicz opisywał to co wi-
dział „przyodziewając” swoje przeżycia 
w piękną literacką formę. Pamiętam, że 
dawno temu nagrywając wywiad z by-
łym majorem KGB Olegiem Zakirovem, 
(który prowadził swoje prywatne, tajne 
śledztwo katyńskie), zapytałem wprost 
„Dlaczego to robiłeś Oleg? Dlaczego ry-
zykowałeś życie?”- w odpowiedzi usły-
szałem „Bo najważniejsze to kakaja ona 
jest, PRAWDA”. Jego słowa były praw-
dziwe. Tą samą prawdę zobaczyłem w 
życiu i twórczości Józefa Mackiewicza. 

Za pisanie prawdy Józef Mackiewicz 
zapłacił wysoką cenę – oskarżeń, osa-
motnienia i ubóstwa, ale warto pamię-
tać, że pisząc prawdę o Katyniu pisarz 
ryzykował życie, dosłownie.

W swojej filmowej podróży śladami Jó-
zefa Mackiewicza nie dane mi było od-
wiedzić Muzeum w Rapperswilu, które 
jest dysponentem ogromnej większości 
zdjęć i wszelkich pamiątek związanych 
z Józefem Mackiewiczem i jego żoną 
Barbarą Toporską. Tym bardziej cieszę 
się, że film zawitał na stronę interne-
tową Muzeum Rapperswilu. Niniejszym 
mam też okazję gorąco podziękować 
Pani dyrektor Annie Buchmann za mo-
żliwość wykorzystania w filmie archi-
waliów zanjdujących się w muzeum, 
bez których film na pewno wiele by 
stracił. Państwa zapraszam do przeczy-
tania choć jednej z powieści Józefa Mac-
kiewicza, a ręczę, że z pewnością się-
gnięcie Państwo po kolejne dzieła Mis-
trza. Zapraszam też na film „Józef Mac-
kiewicz. W poszukiwaniu prawdy”, któ-
ry powstał dzięki Muzeum Historii Pol-
ski w Warszawie (producent).

Jarosław Mańko

https://
www.youtube.com/
watch?v=UDYGsK56fPQ

https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ
https://www.youtube.com/watch?v=UDYGsK56fPQ
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Audycja w Radio Wrocław 

W Radio Wrocław Michał Kwiatkowski przygotował piękną 
audycję ilustrowaną tekstami z utworów Mackiewicza. 

W audycji poświęconej życiu i twórczości Józefa Mackiewicza 
gośćmi programu były: Nina Kozłowska z Monachium, Anna 
Buchmann z Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 

Link do audycji: www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/
Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz

                                                                                                                                                                                             

Wykład o historii Muzeum i archiwum Józefa Mackiewicza

Na zaproszenie pracownika naukowego dr Michała Czerenkiewicza z Wydziału Polonistyki z Ka-
tedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego Anna Buchmann prze-
prowadziła wykład o historii Muzeum i archiwum Józefa Mackiewicza. 

  Wyróżnienie

 Adres Hołdowniczy
Od Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego otrzymaliśmy w formie 
oprawionej grafiki Adres Hołdowniczy upamiętniający 180-lecie urodzin Marii 
Konopnickiej. . 

W wieku XIX  Adresy Hołdownicze były uroczystą formą wyrażenia uznania         
i szacunku. Spotkało nas szlachetne wyróżnienie – nasze Muzeum znalazło się     
w gronie dziesięciu instytucji i osób, które otrzymały Adres Hołdowniczy od 
Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, wydrukowany w limitowanej 
ilości z okazji Roku Marii Konopnickiej.

Dziękujemy koordynatorce projektu Adresu Hołdowniczego dr Małgorzacie 
Tkacz-Janik. 

Przesłana została też publikacja Instytutu Maria Konopnicka i Ślązaczki. Teksty 
opisują mało znane fakty z życia poetki, twórczyni Roty.  Publikacja ma wartość 
edukacyjną.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/126811/Dzwiekowa-Historia-Jozef-Mackiewicz


Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu	 	

M    u    z    e    u    m       P    o    l    s    k    i    e       w       R    a    p    p    e    r    s    w    i    l    u 

  Newsletter                                                                                                                                                                                             Numer 31 –  luty 2023

Biblioteka

W bibliotece w dalszym ciągu trwają 
prace związane z dodawaniem nowych 
rekordów do systemu bibliotecznego 
MAK Plus. Pozostało jeszcze ponad 
8000 książek do skatalogowania. W cią-
gu następnych kilku miesięcy plano-
wane jest ukończenie prac.

Państwo Jarosław i Jurata Wajdowie z 
Torgon podjęli się spontanicznie w cza-
sie wizyty w bibliotece w grudniu 2022 
r. digitalizacji materiałów ze zbioru 
Rapperswiliana. Zbiór ten obejmuje 
niezwykle ważne materiały źródłowe 
dotyczące fundacji Kolumny Barskiej w 
1868 r. oraz otwarcia Muzeum w 1870 r.   

i jego pierwszych lat funkcjonowania. 
Państwo Wajdowie prowadzą praco-
wnię konserwacji papieru i dzieł sztuki. 
Serdecznie dziękujemy za fachowo prze-
prowadzoną digitalizację. Zapewnia ona 
ochronę przechowywanych dokumen-
tów i pozwala na szybszy dostęp do ma-
teriałów.  

                                                                                                                                                                            

Propozycje wędrówek - wędrujmy po polskich drogach            
w Szwajcarii, odkrywajmy polskie ślady na górskich szlakach!

Wege und Geschichte/ Les Chemins   
et l’histoire /Strade e Storia
Publikacja Fundacji Via Storia/ 
Stiftung für Verkersgeschichte 
Numer 02/2022

W sumie Polacy byli ludźmi zdyscypli-
nowanymi, codziennie utrzymywali ścisły 
dzienny regulamin wojskowy, utrzymywali 
swój obóz w porządku i brali pełny udział   
w robotach publicznych.

Cytat z książki: Meinrad Inglin, 
Erzählung “Wanderer auf dem 
Heimweg”, 1968

M. Inglin był komendanten obozu w Ge-
benstorf k. Baden. 

Najnowsza publikacja Fundacji Via Sto-
ria poświęcona została polskim drogom 

w Szwajcarii – tym terminem oznacza 
się drogi budowane przez polskich żoł-
nierzy internowanych w Szwajcarii w 

czasie II wojny światowej. Zamieszczo-
ne artykuły omawiają historię przyby-
cia polskich żołnierzy do Szwajcarii, 
kamienne, przydrożne pamiątki pozos-
tawione przez nich przy wykony-
wanych pracach. Teksty przypominają 
polskie ślady we włoskiej części w  Te-
synie,  w kantonie Bern, o budowie 
przełęczy Susten i pracach budowla-
nych na drodze Sattelegg. W publikacji 
znajduje się spis polskich dróg we 
wszystkich kantonach. Artykuły są 
pisane w języku niemieckim, krótkie 
streszczenia są w języku francuskim      
i włoskim. Większość zdjęć pochodzi    
z naszego zasobu  archiwum Muzeum.
 
Publikację można zamówić w Muze-
um. Może kolejna wędrówka w Alpy 
poprowadzi polską drogą? 
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I poszedł z grabkami, z kosą,
I poszedł z gór swoich w dal…
W guńce starganej szedł boso…
Góralu, żal mi cię, żal!
Góralu, wróć znów do hal!

- nie wracali, pozostawali, by sprzeda-
wać swoją siłę fizyczną i budować na 
nowo godne życie wśród obcych. 

Piękny dar od Grażyny i Lecha Gałę-
zowskich z Calgary wzbogacił naszą ko-
lekcję poloników. Przesłana książka to 
drugi tom przygotowany przez pasjo-
natów z Calgary i owoc ich wieloletniej 
pracy.  “In the steps of Polish Settlers in 
Western Canada” to dokumentacja za-

chowanych pamiątek po polskich pio-
nierach w  zachodniej Kanadzie. Lech i 
Grażyna Gałęzowscy przebyli tysiące ki-
lometrów w poszukiwaniu polskich śla-
dów, niemych świadków historii: koś-
ciółków i kamieni nagrobnych. Przy 
okazji zbierali dokumenty, spisywali 
wspomnienia. Powstała ogromna doku-
mentacja fotograficzna, która ukazuje 
nie tylko historię osiedlenia Polaków w 
Kanadzie, ale wpisuje się w historię Ka-
nady. Wydany kolejny tom jest zapro-
szeniem do podróży w czasie. Przy lek-
turze albumu uświadamiamy sobie, jaką 
drogę przebyła Kanada w tworzeniu 
własnego państwa i jak wielkim wysił-
kiem emigrantów było to państwo bu-

dowane. Swój udział w tworzeniu stru-
ktur nowoczesnej Kanady wnieśli ciężką 
pracą też Polacy. Historia pierwszych 
pionierów w Kanadzie datuje się od II 
połowy XIX wieku. Wygonieni przez 
nędzę i brak szans na godne życie 
decydowali się na porzucenie ojcowizny 
i podróż za  chlebem. Wykorzystywani    
i nędznie opłacani w kopalniach lub w 
młynach zbierali pieniądze i za uciułane 
grosze kupowali małe farmy. Zaczynając 
od budowy własnej chaty również 
własnym sumptem budowali małe lub 
większe kościółki, które służyły również 
za miejsce spotkań i były często pier-
wszymi szkółkami dla przychodzących 
na świat dzieci. 

Dary książkowe
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Dawały też siłę nowo przyjeżdżającym 
pionierom, gdyż uzyskiwali oparcie      
w stworzonych przed poprzedników 
małych wspólnotach.

Niektórych kościółków już nie ma, zos-
tały kamienne fundamenty, grobowce 
usiane wśród traw z dobrze zachowany-
mi napisami. Inne są dobrze zachowane 
i służą jeszcze dzisiaj polskiej wspólno-
cie. Album nie jest tylko zbiorem foto-
grafii. Zdjęciom towarzyszą bogate opi-
sy miejsc z  historycznym podłożem wy-
jaśniającym powstanie kościołów i opi-
sującym historię poszczególnych rodzin. 
Interesującym dodatkiem jest pisany 
podczas podróży przez Grażynę pamię-
tnik. Teksty są pisane w języku angiel-
skim. Świetna lektura na wieczory zi-
mowe, dostarczająca wielu wzruszeń.

W listopadzie i grudniu ubiegłego ro-
ku otrzymaliśmy również w darze wy-
dane w Australii dwie pozycje książ-
kowe autorstwa Feliksa Molskiego.

Felix Molski, australijski działacz polo-
nijny, naukowiec, podróżnik, członek 
Kosciuszko Heritage, autor monografii do-
tyczącej pracy humanitarnej w Irlandii 
Pawła Edmunda Strzeleckiego, odkryw-
cy Góry Kościuszki, spędził wiele lat na 
podróżach po wielu krajach, poszukując 
miejsc pamięci poświęconych Tadeuszo-
wi Kościuszce. W niniejszej publikacji 

opisał przeszło ponad 360 takich miejsc
—można w nich odnaleźć liczne ślady 
hołdu dla polskiego bojownika o wol-
ność: kopce, pomniki, rzeźby, plakiety     
i popiersia. Treść została wzbogacona     
o dotatek zawierający fotografie. Thad-
deus Kosciuszko: Memorials Worldwide sta-
nowi zaproszenie do odkrywania śla-
dów polskości na całym świecie.

Kolejna publikacja autorstwa Felixa Mol-
skiego to studium poświęcone zagad-
nieniom wolności i tyranii, prawdy i 
kłamstwa, opracowane na podstawie 
tragicznego wydarzenia dziejowego ja-
kim była zbrodnia katyńska, i poszerzo-

ne o kontekst „Syberii” oraz współczes-
nego „Smoleńska”. Niniejsza praca jest 
swego rodzaju dokumentem—autor 
skupia się w niej bowiem na zapisie 
faktów—ale także jak mówi podtytuł 
„lekcją historii”, ponieważ przenika ją 
umiłowanie dydaktyzmu i humanizmu
—Molski podkreśla rolę jaką w procesie 
tragicznych wydarzeń odgrywają takie 
wartości jak Prawda i Wolność. 

Dziękujemy Autorowi za ofiarowanie 
Bibliotece tych dwóch ważnych prac 
dokumentalnych.

Adam Wodyk
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Jurata Wajda  -  Atelier Manualis 

W Szwajcarii działa spora grupa ludzi 
sztuki. Mieszkają wśród nas, tworzą, 
pracują samodzielnie i zmierzają się     
z prawami wolnego rynku sztuki. 

Na pierwszy ogień poprosiliśmy o przed-
stawienie  swoich prac i swojej pracy 
Juratę Wajdę. 

Zakuwa pamięć w kamieniu i przywra-
ca nowy blask historycznym murom, ta-
blicom, budowlom. Ale to nie wszystko. 
Ukryta w swoim atelier wśród gór Wal-
lisu zgodziła się skreślić kilka słów o so-
bie. 

Jurata Wajda  –  Atelier Manualis 

Moja pracownia – atelier Manualis – 
znajduje się w przepięknej górskiej miej-
scowości Revereulaz, w Valais, na wyso-
kości 1 100 m n.p.m. 

Ukończyłam studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, w zakresie konserwacji 
i restauracji dzieł sztuki, w specjalizacji 
«Rzeźba kamienna i detal architektoni-
czny». Moja ścieżką zawodowa wiodła 
przez pracę w muzeum w Bydgoszczy, 
skąd pochodzę, własną pracownię w 
Polsce, realizacje prac i ich nadzór na ta-
kich obiektach jak: wieża Ratusza Głów-
nego Miasta w Gdańsku, zespół romań-
ski w Strzelnie, kolegiata w Kruszwicy, 
secesyjne i eklektyczne kamienice w Byd-
goszczy, pałac I. K. Poznańskiego w Ło-
dzi, hôtel de ville (ratusz) w Evian-les- 
Bains i kościół w Thonon, pałac de Mon-
tesquoiu-Fezensac i rzeźby kamienne w 
Paryżu. Kilkakrotnie praca mojego zes-
połu została doceniona przez zlecenio-
dawców, administrację i nagrodzona w 
konkursach na prace konserwatorskie, 
np. w miedzynarodowym konkursie Le 
Geste d’Or we Francji.

W atelier Manualis przeprowadzam kon-
serwacje rzeźb, malarstwa, złoceń           
i obiektów dekoracyjnych wykonanych 
z kamienia, ceramiki, stiuku, gipsu, 
emalii artystycznej.

Pracownia jest również miejscem, gdzie 
powstają moje rzeźby - jestem rzeźbiar-
ką i regularnie wystawiam swoje dzieła 
na wystawach i salonach artystycznych 
(Paryż, Lozanna, Genewa, Zurych i in-
ne). Zapraszam!



Newsletter Muzeum Polskiego w Rapperswilu	 	

M    u    z    e    u    m       P    o    l    s    k    i    e       w       R    a    p    p    e    r    s    w    i    l    u 

  Newsletter                                                                                                                                                                                             Numer 31 –  luty 2023

Mikołaj Kopernik – De revolutionibus

Urodzony 19 lutego 1473 r. w kupiec-
kiej rodzinie toruńskiej Mikołaj Ko-
pernik niewiele lat swojego życia spę-
dził w Toruniu. 

Matka Mikołaja pochodziła z zamożnej 
toruńskiej rodziny Watzenrode. Kiedy 
Niklas Koppernigk, ojciec Mikołaja, 
zmarł w 1483 roku brat matki, Lucas 
Watzenrode przejął opiekę nad czwor-
giem dzieci. Obydwaj bracia, Andreas i 
Nicolaus otrzymali staranne wykształce-
nie i obydwaj, po okresie studiów, zos-
tali kanonikami we Fromborku.

Wuj Watzenrode wysłał braci na naukę 
do Włoch. Mikołaj rozpoczął w 1496 ro-
ku studia w Bolonii. Wykazał od począ-
tku wszechstronne zainteresowania: 
prawo kanoniczne, astronomia, filologia 
grecka. Także tam rozpoczął studia me-
dyczne. Dalej pogłębiał te wszystkie kie-
runki zainteresowań w Ferrarze i Pad-
wie. Interesował się również kartografią 
i ekonomią czego dowodem było:
• opracowanie map Warmii i części 

terenów pruskich;
• przeobrażenie systemu monetarnego 

w „Traktacie o monecie“.

Kopernik przetłumaczył z języka grec-
kiego na łacinę zbiór 85 listów literac-
kich bizantyjczyka Teofilakta Symokatty, 
wydanych w 1509 r. w znanej drukarni 
krakowskiej Jana Hallera. Również 
przypisywany jest astronomowi poemat 
religijny „Siedem gwiazd“ (Septem si-
dera).

Będąc kanonikiem fromborskim przez 
48 lat swego życia pełnił jednocześnie 
czasowo dużo innych funkcji:
• administrował w imieniu biskupa 

częścią dóbr biskupich;

• w czasie wakatu biskupa 
warmińskiego sprawował funkcję 
generalnego administratora dóbr;

• był wielokrotnie wybierany kancle-
rzem kapituły kolegiaty warmińskiej;

• zarządzał kasą aprowizacyjną;
• od 1503 r. był scholastykiem wrocław-

skiej Kolegiaty św. Krzyża i św. Bartło-
mieja.

Podczas wojny polsko-krzyżackiej 
1519-1521 prowadził, niestety, bezskute-
czne negocjacje z Albertem Hohenzol-
lernem. W tym czasie pełnił funkcję ad-
ministratora dóbr Olsztyna, szukając po-
mocy zbrojnej u króla Zygmunta Sta-
rego.

W 1521 r. Kopernik powrócił do From-
borka, poświęcając się swoim astrono-
micznym studiom i pełniąc obowiązki 
lekarza prawie do ostatnich lat swojego 
życia.

Jest rzeczą godną podziwu, że Mikołaj 
Kopernik dokonał swojego wielkiego 
odkrycia systemu heliocentrycznego 
opierając się głównie na obliczeniach 
matematycznych i obserwacjach nieba 
przy pomocy trzech instrumentów as-
tronomicznych: kwadrant, trinquetrum    
i najbardziej skomplikowane astrola-
bium.

„De revolutionibus orbium coelestium“ 
to dzieło, które było wówczas w opozy-
cji do poglądów Kościoła i dotychczaso-
wej geocentrycznej teorii ptolemeu-
szowskiej. Dlatego też Kopernikowi nie 
było łatwo zdecydować się na jego 
opublikowanie. Może właśnie dlatego 
zadedykował je papieżowi Pawłowi III. 
Wydanie „O obrotach ciał niebieskich“ 
właściwie zawdzięczamy Joachimowi 
von Lauchen, zwanym Retykiem, który 
przybył do Fromborka cztery lata przed 
śmiercią astronoma. Jemu właśnie udało 
się namówić Kopernika do wydania 
dzieła drukiem. Ukazało się ono w 
Norymberdze w 1543 r. czyli w tym sa-
mym czasie, kiedy astronom zmarł. Nie 
znamy dokładnego dnia jego śmierci. 
Historycy twierdzą, że było to między 
21 a 24 maja tegoż roku. 

W muzeum rapperswilskim posiadamy 
2-gie wydanie z 1566 r. drukowane        
w Bazylei. Wydanie trzecie ukazało się 
w 1616 r., zanim rok później znalazło się 
na liście ksiąg zakazanych przez kościół. 
Oficjalnie „De revolutionibus“ zostało 
zniesione z tej listy dopiero w 1822 roku. 
Kanonik Mikołaj Kopernik został pocho-
wany przy swoim ołtarzu w katedrze 
fromborskiej.

Ewa Wąsik
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Fragment Szkiców Autobiograficznych                      
Czesława Marka – kompozytora, pianisty i pedagoga

Objęcie stanowiska profesora w  kon-
serwatorium lwowskim

Z początkiem maja 1914 opuściłem Wie-
deń i  ruszyłem do Lwowa. Tu od paru 
już dni czekał list dyrektora Mieczy-
sława Sołtysa, informujący o  przyjęciu 
mnie na stanowisko profesora klas for-
tepianu szkoły średniej w Konserwato-
rium Lwowskim (prawdopodobnie 
„maczał w  tym palce“ mój ojciec). Po-
nieważ nie było pewne, czy obejmę to 
stanowisko, pismo nie miało na razie 
oficjalnego charakteru. Dopiero po dłuż-
szym czasie, pozostawionym mi do na-
mysłu – chciałem przecież wrócić do 
Pfitznera i pracy w strasburskim teatrze 
– wystosowano oficjalne pismo, powo-
łujące mnie „tymczasowo” na stanowis-
ko nauczyciela fortepianu w  lwowskim 
konserwatorium. Zwrot „tymczasowo” 
umożliwiał mi jeszcze przez jakiś czas 
rezygnację z tej pracy w wypadku, gdy-
bym jednak zdecydował się zostać dru-
gim dyrygentem w Strasburgu. 
Z ciężkim sercem zdecydowałem jednak 
ostatecznie pozostać we Lwowie i przy-
jąć stanowisko w  Konserwatorium; 
wpłynęły na to trzy niezależne okolicz-
ności. Najistotniejsze były poważne oba-
wy, że wybuchnie wojna. Właśnie za-

mordowano w  Sarajewie następcę aus-
triackiego tronu. Będąc Polakiem, 
w pruskiej wówczas Alzacji w przypad-
ku trwającej wojny miałbym mnóstwo 
problemów. I  tak już od początku 1914 
roku życie w  Strasburgu utrudniała mi 
pruska policja, dwukrotnie zostałem 
poddany długo trwającym przesłucha-
niom. Szczegółowo mnie wypytywano 
o cel pobytu, a jako obywatel Austrii na-
rodowości polskiej ciągle byłem zmu-
szany do przedkładania różnych doku-
mentów urzędowych z  rodzinnego 
Lwowa. Polacy, nawet jeśli legitymowali 
się austriackim obywatelstwem, zawsze 
byli dla pruskich władz podejrzani. Nie-
czyste pruskie sumienie widziało 
w  każdym Polaku wroga państwa, ca-
łym sercem odrzucającego wielowieko-
wą pruską politykę podboju, kolonizacji 
i germanizacji. W przypadku wojny, któ-
rej przebieg i wynik groziłby pogorsze-
niem się i  tak już trudnej sytuacji Pola-
ków, moja działalność zawodowa           
w Strasburgu, ba - nawet moja osobista 
wolność - stanęłaby prawdopodobnie 
pod znakiem zapytania. Drugą okolicz-
nością, zatrzymującą mnie we Lwowie 
było życzenie rodziców, szczególnie Ma-
my, by mieć mnie wreszcie w pobliżu po 
długoletniej nieobecności – w końcu by-

łem daleko od domu przez prawie 9 lat 
nauki w szkole, a potem przez 5 lat stu-
diów muzycznych.

Trzecia przyczyna, choć mniejszej wagi, 
była natury czysto materialnej. Byłem 
świadomy, że ojciec, umożliwiając mi 
studia muzyczne za granicą, zmuszony 
był do pewnych poświęceń. Ten niespła-
cony dług stał się dla mnie z czasem du-
żym obciążeniem. Czy byłbym w stanie 
samodzielnie utrzymać się w  Strasbur-
gu? Nie miałem takiej pewności. We 
Lwowie natomiast dzięki objęciu stano-
wiska profesora w  Konserwatorium 
materialna część mojej egzystencji, ale 
także potrzeba rozwoju artystycznego 
byłaby zaspokojona. Rozeszły się już po 
Polsce pogłoski o moich sukcesach w ro-
li koncertującego pianisty i kompozyto-
ra w Wiedniu i Strasburgu. We Lwowie, 
Krakowie i Warszawie wykonywano kil-
ka moich utworów na chór męski. 
Wśród interpretatorów moich pierw-
szych pieśni była również bardzo znana 
sopranistka Janina Korolewicz-Way-
dowa, podczas konkursu kompozytor-
skiego w Warszawie moja kompozycja 
na chór męski Alpy (Rückblick) zasłu-
żyła sobie na prawdziwe uznanie juro-
rów.
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Lwowski pianista i  dyrygent operowy 
Wolfsthal, akompaniujący do moich 
pieśni bardzo interesował się moimi 
kompozycjami i  umiejętnościami. Ro-
dzice mieli więc nadzieję, że we Lwowie 
moja działalność artystyczna będzie 
równie owocna, jak w  Strasburgu pod 
kierunkiem Pfitznera.
Cóż, człowiek strzela, Pan Bóg kule no-
si. Sprawy potoczyły się zupełnie ina-
czej, niwecząc zarówno plany rodziców, 
jak moje marzenia. By utwierdzić mnie 
w zamiarze pozostania we Lwowie, ro-
dzice wynajęli dla mnie od 1. września 
przestronne, bardzo jak na tamte czasy 
eleganckie dwupokojowe mieszkanie, 
składające się z  sypialni i gabinetu. Za-
mówili także odpowiednie do takiego 
kawalerskiego lokum wytworne meble. 
Część z nich dotarła już w lipcu – długa 
sofa i  dwa obszerne fotele z  obiciem 
z kosztownej zielonej, safianowej skóry. 
Na początku sierpnia miało być gotowe 
ogromne, długie biurko wraz z  bardzo 
pojemną biblioteką – jedno i  drugie 
z  mahoniowego drewna, z  okuciami 
z  brązu. Nie zważając na niepokojące 
pomruki mogącej wkrótce wybuchnąć 
wojny, mama kupiła jeszcze wiele in-
nych rzeczy do urządzenia pokoju. 
Wszystko to przepadło, podobnie jak 
cenniejsze rzeczy z  mieszkania rodzi-
ców. 1 sierpnia 1914 wybuchła wojna, 
która zmieniła ich życie, ale przede 
wszystkim wpłynęła na moje losy i dal-
szą działalność zawodową, kładąc oczy-
wiście ostateczny kres profesurze 
w lwowskim konserwatorium. 

Obowiązkowa służba wojskowa

Powodem nieuniknionego i  przed-
wczesnego opuszczenia Strasburga i po-
wrotu do Lwowa nie było powołanie na 
stanowisko w  miejskim Konserwato-
rium, o czym jeszcze nic nie wiedziałem, 
lecz – jak już zostało wyżej powiedziane 
– obowiązek zameldowania się przed 
komisją poborową. We Lwowie natych-
miast zgłosiłem się do najbliższej jed-
nostki wojskowej, znajdującej się w ko-
szarach, całkiem niedaleko od naszego 
mieszkania przy ulicy Grottgera. 

Zatrzymano mnie tam w celu poddania 
długotrwałym badaniom lekarskim. Nie 
przywykłem ani do mieszkania we 
wspólnej sypialni, ani do niesmacznych, 
nie nadających się do jedzenia posiłków. 
Wykonywanie czynności i  ćwiczeń po-
nad siły, raz po raz przerywane napada-

mi wymiotów nadwyrężyło moje zdro-
wie tak mocno, że lekarze po dwukrot-
nym badaniu byli zmuszeni (choć pe-
wnie nie było im to w smak) uznać mnie 
za „tymczasowo niezdolnego” do służ-
by wojskowej.

Od lewej: Józef Dobrzański, Polskie Towarzystwo "Zgoda" w Zurychu,                                                   
Czesław Marek, (?) Chylewski, "Polskie Koło Akademickie". 

Fot. Biblioteka Centralna w Zurychu
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Opinie innych lekarzy z komisji wojsko-
wej były rozbieżne - jeden (w randze ka-
pitana) był zdecydowanie przeciwny 
powołaniu mnie do wojska, inny nato-
miast (ten z kolei był majorem, nazywał 
się Majewski,  a  rekruci przezywali go 
„Pies”) zdecydowanie był zdania, że po-
winienem służbę odbyć.

Sprawę rozwiązało ostatecznie dopiero 
polecenie lekarza naczelnego o  naz-
wisku Terenkoczy, kolegi ojca jeszcze 
z gimnazjalnych czasów, który, podlega-
jąc mu zresztą, jako naczelnikowi De-
partamentu Spraw Wojskowych w Na-
miestnictwie, stanowił ostateczną in-
stancję. To on doprowadził w końcu do 
ostatecznej decyzji o zwolnieniu mnie. 
Bardzo bolesne symptomy mojej niezna-
nej choroby, ujawnione po raz pierwszy 
jeszcze w Strasburgu w czasie konfliktu 
z Pfitznerem, nasiliły się podczas poby-
tu w koszarach (objawiały się silnym bó-
lem poniżej processus xiphoideus). Żaden 
ze szczegółowo mnie badających leka-
rzy wojskowych nie rozpoznał jego 
prawdziwej przyczyny. Niepowodze-
niem kończyły się również kolejne pró-
by postawienia diagnozy przez wielu 
innych lekarzy. Dopiero dwa lata póź-
niej, po wielu bezskutecznych próbach 
leczenia, udało mi się ostatecznie ustalić 
przyczynę cierpień. Opowiem o tym da-
lej. Mimo interwencji Terenkoczego 
musiałem pozostać w  koszarach przez 
kilka tygodni aż do pamiętnej dla mnie 
chwili wystawienia urzędowego pisma 
z  7 lipca 1914, pisma, które mam do 
dziś. Nie trzeba dodawać, że listu Pfitz-
nera z prośbą o zwolnienie nikt w ogóle 
nie brał pod uwagę.

Wybuch wojny światowej. Wyjazd ze 
Lwowa

1 sierpnia 2014 wybuchła wojna. Już po 
kilku dniach piękny dotąd Lwów przy-
pominał wielkie wysypisko śmieci. Res-
trykcyjne rozporządzenie austriackich 
władz wojskowych zobowiązywało całą 
ludność, zamieszkującą w promieniu 50 

km wokół Lwowa do natychmiastowe-
go dostarczenia do miasta koni i wozów 
wraz z wystarczającym na co najmniej 
dwa tygodnie furażem - zapasami owsa 
i  siana. Tysiące chłopskich wozów 
i  przynajmniej dwa razy tyle koni – 
a  nawet krowy i  kozy – koczowało na 
ulicach i  placach wraz z  przerażonymi 
właścicielami, którzy musieli przecież 
zatroszczyć się także o zapasy żywności 
dla siebie I o swój dobytek. Oczywiście 
ruch we Lwowie został natychmiast nie-
mal całkowicie sparaliżowany. Szybko 
stało się oczywiste, że ani miasto, ani 
państwo, ani austriackie władze i armia 
nie są w żaden sposób przygotowane do 
wojny. W  sklepach z  żywnością pano-
wała panika, w  urzędach i  miejscach 
publicznych - przerażenie i chaos. 

Armie rosyjskie przekroczyły granicę 
w  dwóch miejscach, zajmując sporą 
część ziem Galicji. Oddziały kozackie 
wdarły się na wiele kilometrów w głąb 
kraju, plądrując wioski, mordując miesz-
kańców, paląc i  niszcząc wszystko, co 
napotkały po drodze. Ludzie opuszczali 
więc swoje domy oraz dobytek i zabie-
rając w  popłochu tylko najpotrzebniej-
sze rzeczy – a ludność wiejska także kro-
wy i kozy - uciekali na południe i połu-
dniowy zachód. Wkrótce drogi zostały 
zablokowane przez strumień ucieki-
nierów. Mówiło się o  natychmiastowej 
ewakuacji urzędów rządowych ze 
Lwowa. w  tej sytuacji nie pozostawało 
nam nic innego, jak poszukać jakiegoś 
bezpiecznego schronienia. Na południe 
od Lwowa, w Dolinie, gdzie ojciec przez 
wiele lat był starostą mieszkało paru 
naszych przyjaciół, w tym doktor Stani-
sław Kotłowski, który wiele ojcu zaw-
dzięczał - chociażby wybór na bur-
mistrza.

Państwo Kotłowscy mieszkali w  przes-
tronnej willi, a ponieważ nie mieli dzie-
ci, było wystarczająco dużo miejsca, byś-
my się mogli u nich schronić na dłużej. 
Ojciec jako wysoki urzędnik rządowy 
miał obowiązek pozostać we Lwowie aż 

do planowanej ewakuacji lub rozwią-
zania Namiestnictwa, wobec czego 8 
sierpnia wyruszyliśmy sami z mamą do 
Doliny. To nie było łatwe przedsięwzię-
cie. Trzeba było mieć wiele odwagi 
a  także atletyczne, a nawet wręcz akro-
batyczne zdolności, by decydować się 
w  tym niespokojnym czasie na podróż 
przepełnionymi po brzegi pociągami, 
nie mówiąc już o  bardzo trudnym do 
zdobycia urzędowym pozwoleniu. 
W  końcu udało nam się jednak szczęś-
liwie dojechać do Doliny z  najpotrzeb-
niejszymi rzeczami. Trzy dni później oj-
ca wraz z wyższymi urzędnikami ewa-
kuowano najpierw do Przemyśla, a póź-
niej do Krynicy w  tym górskim, letnim 
kurorcie było jeszcze nieco miejsca dla 
całego tego sztabu urzędników. Wyjeż-
dżając ze Lwowa nie byliśmy już w sta-
nie zabrać ze sobą babci Antonilli, po-
nieważ jej podeszły wiek i wątłe zdro-
wie nie pozwoliłyby jej na znoszenie 
trudów podróży. Szczęśliwie babci uda-
ło się jako tako przetrwać rosyjską oku-
pację Lwowa (1914-1916). Ani jej samej, 
ani jej starej służącej nic złego się nie sta-
ło, choć bywało, że kozackie regimenty 
obozowały nocą wprost pod oknami jej 
mieszczącego się na parterze mieszka-
nia, a pijani żołdacy dziko ryczeli, śpie-
wając po nocach swoje, piękne skąd-
inąd, pieśni. 

Żegnając się z babcią Antonillą, zostawi-
łem u  niej pokaźny pakunek. Zawierał 
moje zebrane „młodzieńcze dzieła” - na-
pisane pomiędzy ósmym i  dwudzies-
tym rokiem życia utwory fortepianowe, 
kilka pieśni solowych i  chóralnych, 
opracowania różnych utworów i wiele 
zadań z  harmonii i  kontrapunktu, 
w  tym pięć fug na fortepian. Pakiet ten 
zaginął albo jeszcze w czasie wojny, albo 
w roku 1918, podczas ostatniej przepro-
wadzki babci do pobliskiego klasztoru 
sióstr Józefitek, gdzie 26 października 
1920 zmarła w wieku prawie 90 lat.

Tłumaczenie i opracowanie: 
Agnieszka Bryndal
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Przypisy:

1. Jan ina Koro lewicz -Waydowa, 
(1875-1955 w  Warszawie). Sopra-
nistka, studiowała w  Konserwato-
rium we Lwowie u  Walerego Wy-
sockiego i  Aleksandra Myszugi 
(1853-1922), zadebiutowała 1893 
w teatrze Narodowym w Warszawie, 
występowała gościnnie w  Covent 
Garden, potem w La Scali i w USA. 
Jej autobiografia Mój pamiętnik 
ukazała się w 1958 we Wrocławiu.

2. 113 Alpy, chór męski a cappella op.5 
(1911) - 19.02.1912  Wyróżnienie na 
konkursie kompozytorskim chóru 
Lutnia  w Warszawie. Wyróżnienie  
zamiast 1 nagrody, wg przewodni-
czącego jury Biernackiego ze wzglę-
du na trudności wykonawcze zwią-
zane z  bogatą polifonią tej kom-
pozycji).

3. Bronisław Wolfsthal, ur. 1884 we 
Lwowie, zm. 1944 w Warszawie. Dy-
rygent Teatru we Lwowie oraz wie-
deńskiej Volksoper.

4. w  czasie, kiedy pani Wilhemina 
Markowa urządzała mieszkanie sy-
na, we Lwowie działy się naprawdę 
niepokojące wydarzenia. Austria 
wypowiedziała Serbii wojnę. 28 lipca 
1914 rozpoczęto fortyfikowanie 
miasta, wprowadzono cenzurę ko-
respondencji i  gazet. Krążyły plotki 
o wielkich klęskach i  stratach armii 
austriackiej, w  której przecież słu-
żyło wielu młodych mężczyzn 
z  lwowskich rodzin. 31 lipca ogło-
szono mobilizację, ograniczono ko-
munikację w mieście. Pociągi na za-
chód, w stronę Przemyśla i Krakowa 
kursowały nieregularnie, na dworcu 
kolejowym działy się dantejskie sce-
ny. Zaczęła się spekulacja żywnością 
i  wzrost cen. W  mieście działali 
agenci rosyjscy – prawdziwi lub do-
mniemani, wiele osób zostało roz-
strzelanych. zob.: Józef Białynia Cho-
łodecki –  Lwów w   czasie okupacji ro-

syjskiej – z własnych przeżyć i spostrze-
żeń,  [Lwów 1930] August Krasicki 
w  Dzienniku z  kampanji rosyjskiej 
1914-1916 [Lwów 1934] notuje pod 
datą 31.VII: Lwów tymczasem prze-
żywa chwile, jakich od czasów tatarskich 
nie pamięta. […] Pociąg […] składający 
się z  kilkudziesięciu wagonów był na-
pchany uciekającymi. […] Od wczoraj 
huk armat zagłusza Lwów, niezliczony 
korowód rannych ciągnie ulicami, szpi-
tale przygotowane na 6.000 rannych są 
przepełnione i  niema nawet miejsca na 
korytarzach, również w  ogrodach leży 
pełno rannych i  umierających. Banki 
i  różne instytucje opuściły Lwów. Pa-
nika ogólna, przyczem brak wiktuałów. 
12 sierpnia panikę we Lwowie wy-
wołała wiadomość o  spaleniu przez 
Rosjan Sokala.

5. dr Tadeusz Majewski (1863-1920) – 
absolwent medycyny na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim; lekarz wojskowy 
armii austriackiej, od 1909 zgodnie 
z informacją Marka Stabsarzt (major) 
Galicyjskiego Pułku Piechoty nr 20. 
Od listopada 1918 pełnił jako lekarz 
wysokie funkcje w Wojsku Polskim.

6. dr Leopold Terenkoczy (1856 -1919) - 
wybitny laryngolog ze znanej lwow-
skiej spolonizowanej rodziny pocho-
dzenia węgierskiego. Prowadził 
pierwszą we Lwowie prywatną pra-
ktykę laryngologiczną, działając 
równocześnie jako lekarz wojskowy, 
od 1914 generał i szef sanitarny 5 Ar-
mii austro-węgierskiej. Sympatyk 
Piłsudskiego, gościł go w  swej willi 
w  Abbacji i  pomagał w  staraniach 
o  uzbrojenie dla Legionów. Według 
wybitnego badacza kresowej Atlan-
tydy, prof. Sławomira Niciei, Teren-
koczy po i wojnie odwiedził Piłsud-
skiego w Belwederze, mając  nadzie-
ję, że powierzy mu on w Wojsku Pol-
skim funkcję podobną do tej, jaką 
pełnił w armii austriackiej. Odmowa 
Marszałka miała rzekomo spowodo-
wać u Terenkoczego śmiertelny atak 
serca. [zob: Sławomir Nicieja Moje 

kresy. Abbacja – kurort marzeń; Nowa 
Trybuna Opolska, 26.11.2011]. Dodat-
kową przyczyną frustracji Terenko-
czego mógł być fakt, że  inny członek 
komisji, o  której pisze Czesław Ma-
rek, „Pies”- Majewski, stojący niżej 
w  hierarchii austriackiej, wysokie 
stanowisko w  armii polskiej otrzy-
mał (zob. przypis poprzedni).

7. Mimo zapowiedzi Marek nie wyjaś-
nia tej sprawy do końca w  tekście 
swoich wspomnień. Ból poniżej 
wyrostka mieczykowatego mostka 
(processus xiphoideus) mógł być spo-
wodowany nadmiernym wysiłkiem 
fizycznym podczas ćwiczeń, ale 
prawdopodobnie sygnalizował już 
poważną i  długotrwałą chorobę, 
nierozpoznaną przez lekarzy woj-
skowych. W archiwum Marka w Zu-
rychu znajduje się rękopiśmienna 
notatka, pisana pod koniec życia 
chwiejnym duktem pisma starego 
człowieka, w  której czytamy m.in.: 
Dnia 6 stycznia (Epiphania) 1915 
przyjechałem do Schwajcarji [sic!] jako 
chory, od austryjackiej [sic!] służby 
uwolniony. Wszystkie diagnozy lekarskie 
w  wojskowych szpitalach we Lwowie 
i  w  Pradze a  później w  Zurychu […] 
były mylne. Jedyną pomocą był zastrzyk 
morfiny (co dwa lub 3 tygodnie). 
W  czerwcu 1916 wykryłem sam powód 
choroby. Dr Stierlin uznał moją diag-
nozę jako jedynie słuszną. Ten chirurg 
wykonał natychmiast operację Blindar-
menzündung [zapalenia wyrostka ro-
baczkowego] że tak powiem w ostatniej 
chwili i uratował mi życie.

8. Stanisław Kotłowski, ur. 1863, data 
śmierci nieznana. Od 1904-1914 bur-
mistrz miasta Wesoła. [przyp.Ch.W.].

9. Ten fragment pochodzi z  pierwszej 
części Szkiców Autobiograficznych 
Czesława Marka (s.19-20)
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DOTACJE NA MUZEUM

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

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 

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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Archiwum

W 2022 roku 11 osób odbyło osobiście kwerendy archi-
walne i skorzystało z materiałów w czytelni bibliotecznej 
znajdującej się w kamienicy Burghof w Rapperswilu. 

Za pośrednictwem Internetu (udostępnianie skanów) 
zrealizowaliśmy kwerendy dla 8 osób prywatnych i 5 in-
stytucji. Jednej osobie przesłaliśmy kserokopie materiałów 
za pomocą poczty elektronicznej. W ciągu roku wpłynęło 
także 38 zapytań dotyczących zasobu archiwum. Jak co 
roku część pytań dotyczyła zasobu archiwalnego z okresu I 
Muzeum, a więc materiałów przewiedzionych w 1927 r. do 
Warszawy i utraconych w wyniku II wojny światowej. 
Zapytań i próśb o nieistniejące już archiwalia wpłynęło 13.

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