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Wstęp

Dr Honno Krajewsko

Muzeum Polskie w Rapperswilu często określamy tylko jednym słowem - Rapperswil.
To miejsce dla Polaków ]est pełne pamiątek, wspomnień i emocji, Muzeum założone w 1B7O r.

przez hrabiego Władystawa Platera zmieniło oblicze tej małej szwajcarskiei mieiscowości i zam
ku górującego nad Jeziorem Zurychskim. Wladysław Plater zamienił ruinę w imponujący zamek,
przywrócił mu dawną świetność idzięki swojej wizji zamienit zamek w centrum kuliury po[skiej
integrujące emigrację izbierające dary, legaty, dzieta sztukj, dokumenty, pamiątki, rzeczy osobiste,
księgozbiory, Przechowywane one były z pieczołowitością godną muzeum, biblioteki i archiwum,
Gdy Polski brakowato na mapach Europy w nieznanym wcześnie1 PoLakom Rapperswi[u groma-
dzono zbiory, ktore udowad nia ły, że ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my źyjemy'l

Zbiory te zostały już opisane w wielu publikacjach, znany jest równiez ich tragiczny [os: przy
wiezione w 1921 r. do wolnej Polski zostały w 1944 r. podczas powstania warszawskiego celowo
podpaLone przez hitlerowców izamienity się w popiół. Pamięć o tym haniebnym czynie zawsze
będzie towarzyszyła myślom o zbiorach ra p perswilskich. Po || wojnie światowej nowa emigracja
przywrócita nie tyLko Ny'uzeum Polskie na zamku, ale zaczęła od początku gromadzić zbiory. Do
archiwum trafity spuścizny .]ózefa Mackiewicza, Jerzego Stempowskiego, Krystyny Marek, rodzin
Potulickich, Sapiehów, dokumenty polskich stowarzyszeń czy internowanej w Szwajcarii 2, DywiĄi
Strzelców Pieszych. Wśrod zgromadzonych materiatów znajduje się korespondencja osób, które
na zawsze zapisały się w historii Polski, Europy czy świata. lch podpisy, charakter pisma wzbudzaly
l wzbudzają zainteresowa n ie.

Autografy-wprezentowanymwydaniurozumianejakowłasnoręcznepodpisyznanychosób,po
kazują jak interesujące są zbiory archiwum Muzeum Połskiego w Rapperswilu. Przedstawiamy list
lub jego fragment, aby czytelnicy mogli się przekonać jak żywa była wymiana myśli pomiędzy
ludźmi kultury, sztuki, literatury czy polityki, którzy z różnych powodów znaleźli się na emigracj ,

Kazda osoba, której pod pis za m ieszczamy ukazana jest ta kze poprzez portret stworzony spec]a ln ie
na uzylek tego wydania. W zatozeniu jest to publikacja promu.jąca zbiory raperswilskie, dająca sa,
tysfa kcję z obcowania z własnoręcznym podpisem, mozLiwością pozn a n ia portretów twórców i ich
myśli zawa rtych w listach,

lniclatorkami pomysłu wydania Autografów były Ewa Furmańska i|zabela Gass, które opracowy-
wały zbiory archiwum w Muzeum Po[skim w Rapperswilu, Polscy emigrancl w Szwajcari i Pola-
cy w kraju potwierdzają poprzez korespondencje jak wazne ]est to Nluzeum dla przyszłości obu
narodów iidei kulturowego przetrwania w jednoczącej się Europie,

Prezes Towa rzystwa Ra p perswi[skiego

lllrurnv".ł tĄł,Y,^łlr,
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Ewa Furmańska ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim,

Jest autorką artykułów z dziedzlny archiwistyki. Od 35 lat pracuje w lnstytu-

cie Sztuki Potskiej Akademii Nauk. Od 2003 r, współpracuje z Muzeum Po[skim

w Rapperswilu przyopracowa niu archiwu m. J est c złonkiem7arządu Towarzystwa

Rapperwi lskiego i Polskiego Towa rzystwa Archiwalnego.

lzabela Gass ukończyła Szkołę Główną P[anowania i Statystyki w Warsza-

wie oraz Podyplomowe Studium Archiwistyki Uniwersyietu Warszawskiego. Jest

autorką licznych artykułów z dziedziny archiwistyki i historii. Obecnie pracuje

w Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Od 2003 r, wspótpracule z M uzeu m Polskim

w Rapperswilu przy opracowaniu archiwum. Sprawuje funkcję sekretarza Zarzą-

du Towarzystwa Ra pperswitskiego i PoLskiego Towarzystwa ArchiwaInego.

jz^,b"lr- 6o^

Paulina Kopestyńska urodzita się w Jakucji (Syberia). Ukończyła Akademię

Sztuk Pięknych w Moskwie. Od 30 lat mieszka i tworzy w Polsce. Laureatka wielu

prestizowych nagród. Jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Wtoskich,

Stowarzyszenia Akwarelistów Potskich, Związku Polskich Artystów Plastyków,

Związku Artystów Jakucji, Od lat wspołpracuje z Polską Akademią Nauk.

ąU,r,'
Hanna Krajewska ukończyta filologię poLską na Uniwersytecie Łódzkim,

dr nauk humanistycznych. Dyrektor Archiwum Polskie.j Akademii Nauk, prezes

Towarzystwa Ra pperswitskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwa[nego, członek

Zarządu Łamżyńskiego Towarzystwa Nau kowego. Autorka licznych a rtykułow

i ksiązek, organizatorka konferencji, kustosz wystaw archiwalnych, wykładowca
na Un iwersytecie lllWieku.

l,Ą*,n* t -*Pr,Zr\rł,
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Jozef Maria Bocheński

(1902-1995)

właśc. Józef Franciszek EmanueI Bocheński;
dominikanin - lnnocenty Maria, łogik ifilozof,
sowietoLog, rektor Uniwersytetu we Fryburgu
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c/o KoNTRA
l Ashn8ess Rd
London sW 11 6RY
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Wielce szanowny Panie,

Przed paru dniami otrzvmalem i już Ęiema1 w calości prueczytalem
"Watykan w cien.iu czerwonej gwiazdy". spieszę podziękować za pa-
miĆ, dedykację , i gratulovrać. Być może aainteTesują Pana moje
pierEsze wrażenia z lektury, pozwalam sobie WiĘc je krótko zrefe-
rować .
Otóż, aby zacząć od negatywnych, wydaje nri się że ocena osobowości
i posŁawy Pawla VI jesŁ blędna. Jakakolw_iek by byla jego poliŁyka
kościelna,myśIę,że niepodobna podejrz],waÓgo o s]rmpatje dla "postę-
powcÓW ", W sensie tendhecji do zeswieczczenia Kościol,a. Przeciwnie]
namy bardzo niewielu czo!.o\nych duchownych, którzy równie jasno
i stanowczo jak on prżeciwstawiają Się tym tendencjom. Jeślib}ł1
nial jaki zarzut pod ad,resem jego postawy sformulować, powiedzialbym,
że jest ona przesadnie nadprzyrodzona,za mafo polityczna, za bardzo
:hufna w moc dobroci itd.. Nawiasem móWiąc znam qo osobiŚcie i moja
Analiza jego charakteru bylaby bardzo różna od Sugerowanej w Pa{skiej

z tymi i paroma drobniejszymi zastrzeżeniami uważam opracowanie
i vrydanie tej książki za ważne i pomyślne wydalzenie. JeSt Pan
jednym z|niewielu. navlet wsróC PoLakówI kŁórzy nie podda_ją się "sprzy-
siężeniu milczenia'lw tych sprawach.co więcej l zabiera Pan glos W
dziedzine szczególnie zaniedbanej i trudnej,, a mianowicie koŚcielnej.
Rzecz Pańska opnrta jest na wielkiej,naogólsolidnej dokumentacji -jest oczywlście Wynikiem dlugiej pracy bada'Wczej i zawiera masę
nie].az trudno dostępnych informacji. Książka jest doskonale napisana.
Daśe, W bardzo przejemn*ej formie, jedyną Znaną i panorame zj§wisk
,w Łe j dziedzinie.

"rzypisuję 
jej dwojakie znaczenie. Najpierw i przede wszystkim ta

książka jest jedn]m z bardzo rzadkich dobrze sformulowanych protes-
:ów przeciw zdradzie, systematycznie popeln_ianej przez 

'iraszy 
ch wlas-

=ych, 1udzi w wolnym świecie - zdrazie Fi!*F.si na nieszczeŚli-,łrych braciach. Każdy kŁo cżuje się solidarĘy z prześladowanl,nri,a
,§ szczególności każdy Poląk,powinien być Panu za to Wdżięczny.
]iastępnie ksjĘżka; posiada moim zdaniem zŁacżrrą warŁość informa-
C-.ijno- dokumentarną. Może pomóc jednym w ótwarciu oczu na tzeczy-
lłistość - innym posluży jako znakomity "podręcznik'' do dyskuji.
-'iależP do tych ostatnich i chcialb},§i Panu także calkiem osobiście
Za Ło podziękować.

-=ji Pan więc Widżi. moje gratulacje nie są żdawkowe. chodzi .jestem
.ruekonany. o bardzo ważną publikację - czego dowodem jest, że pozwo-
]:Zen sobie powyżej napisać dp niej kń5tki komenŁarz prywatny,czego
.=awie nigdy nie cźyni9.

Wysokiego s zacunku

L,G ,l;ąń, ,Ę

List do JóZefa I\,4ackiewicza, Materiały JóZefa MackieWicza, sygn. l 1, ], 119
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lłlie lce Szanowny Panie,

Przed Paru dniami otrz]rmalen i już niema1 W calości przeezyŁalem
"Watykan w cienlu czerwonej gwiazdy". spieszę podziękować za pa-
mić, dedykację , i gratulov7ać. Być może aainteresują Pana moje
pierwsze wraźenia z lektury, pozwalam sobie wiĘc je klótko zrefe-
rov/ać .

otóż, aby zacząć ód negatywnych, wydaje mi się że ocena osobowości
i postawy Pawla VI jest blędna. Jakakotv,/iek by byla jego polityka
kościelna, myślę , że niepodobna podejrz},waćgo o slłnpatje dla "postę-
powców ", W sensie tendłrecj i do zeŚwieczcżenia Kościola. Przeciwnie:
mamy bardzo niewielu czolorvych duchownyct}, którzy równie jasnó
i sŁanowczo jak on przeciwstawiają się tym tendencjom. Jeślibym
rrial jaki zarzut pod adresem jego postawy sformufować, powiedzialb}rm,
że jest ona przesad,nie nadpr zyrodzona, z a mafo politycżna, za bardzo
śufna w moc dobroci itd.. Nawiasem móWiąc znam 90 osobiŚcie i moja
Analiza jego charakteru bylaby bardzo różna od sugerowanej w Pańskiej
książce.
z t}zmi i paroma drobniejszlrfili żastrzeżeniami uważam opracowanie
i wydałie tej książki za ważne i pomyśtne wydarzenie. Jest Pan
jednym zfriewielu, nawet Wsród Polakóvr, którzy nie poddają się "sprzy-
sięźeniu milczenia"łl tych Sprawach.co więcej. zabiera Pan gfos w
dziedzine szczególnie zaniedbanej i trudnej,, a mianowicie koŚcietnej.
Rzecz Pańska opnrta jesŁ na wielkiej,naogóflsolidnej dokumentacj i -jest oczywiście Wynikiem dlugiej pracy badawczej i zawiera masę
nieraz trudno dostęPnych informacji. Książka jest doskona]"e napisana.
Daśe, W bardzo przejemn{ej formie, jedyną znaną Ini panoram9 zjĘwisk
W Łej dziedzinie.
PrzypiSujc jej dwojakie znaczenie. Najpierw i przede wszystkim ta
książka jest jednlm z bardzo rzadkich dobrze sformulowanych protes-
tów przeciw zdradzLeJ systematycznie popelnianej przez naszych wfas-
nych ludzi W Woln]rm śWiecie - zd.razie naa*ilJł na nieszczeŚli-
wych braciach. Każdy kŁo czuje się solidarny Z prześ }adołvan]rmi , a
w szczególności każdy Polak,powinien być Panu za to Wdżięczny.
Następnie ksiĘżka, posiada moim zdaniem zrraczr'ą Wartość informa-
cyjno- dokumenŁarną. Może pomóc jednym w otwarciu ocuu na rzeczy-
Wistość - i_nnym posluży jako znakomlty "podręcznik'' do dyskuji.
NaIeż* do tych osŁatnich i chcialbyn Panu także calkien osobiście
za to podziękować.
Jak Pan więc widzi, moje gratulacje nie są zdawkowe. chodzi ,jestem
przekonany, o bardzo ważną publikację - czego dowodem jest, że pozwo-
tilem sóie powyżej napisaó dp niej kstki komentarz plywatny,czego
prawie nigdy nie czynię.

|,aczę wyxazy v/ysokiego szacunku
(l,{ 
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List do Jóżefa Mackiewicza, Materiały Józefa l,",1ackiewicza, sygn. 1-1, j. 119



Witty Brandt

(1913-1992)

właśc. Kart Herbert Frahm
polityk niemiecki, kanclerz RFN w latach 7969-197 4
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Karta Wizytowa z dedekacją Willego Brandta dla Krystyny Marek,
Materiały Krystyny Marek, sygn. 1-6,j.41



Jozef Czapski

(1B96 1993)

malarz, pisarz, współpracownik paryskiej,,Ku ltury"
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Maria Dąbrowska

(1BB9_1965)

powieściopisa rka, eseistka, tłu maczka
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! i:.ni: o|*".] Łłlłr,c l1$Łu, te ?anłi Łi;§keł.e stsrłnlł łoiycz-1 je"klchś fiolch ći§Nor§-
!:l,eii i]irlĘl]ió'ci § ."n§1,]1. ix.,.Z ż" łaleźnojcl rz]itl§klch txN}x! ze '' 

j.Llcal §?&B*t,ąc" n19 §s. ]!1ę ł,3,1obyc 1nną dfł6a n:.ż p*czką§1. }rleetr*ę rięa ćw ehojna+k1przesyłł ,::]łi ł j płrcZ,ki. ijo do ni-|1eźnOści *n.lel§kich, f"c, łl;rrtety, o;*1#c z.r-brr.l i:łna 1iFŁ;.., łtą ł:c1.ę i:lęc nFjrigFć. upo{,,iii.4nl en18 dlł n§oi]ył ri3r3-}an wekązłŁ, łlł 
'\ 

a pc§]n i 3 łi]it] i:.i!ie§Ę i nłra§i§k§. A]-e $óje pr3§§ir.ni !łi..r upox;ł,źnż e ł.:1e
li;.,;= i-t,nu .!J.inc.ocnle r""i'ii] nieoJrĘnlć6*s8oner ł. ,ilf_c t*kĄ€ ń& c€{ii}Fanl§ na.lłżn0.cl ':sci:ox, k:ijre ielr L}Zna- z[: ;ocne zsuf::.niłi. ł€,"łan łr,nu zupłenę c&rte §lłlnc1,-] 9-]Jji]a 3:,11'i.l1i].,ć h, i;rcó3.; dzli.{Ęc, tnł j&kb},- !ł;,: blr} ł:rą. JeŚl1 ićnu _óotru8.be.ję.jaze i-O lli,t kO },i§._]o 11i]ol,i;jżnl9illł n:: c*[io!i;nie, i;j:os:e łllc ?,ą8ł, P, ;rxe;:1ę
.]§ z lra:]]$Zł11l,. I,1 §i,;-, !Lł.| 51rlon !rży.ii$dzć f.ei,:,a l"i 

'r:r}.-Czt,er]/ 
c$1 di n:]§.

; .']].9ii3liicŁ i Cli:]-inlaj f|iir§b1* ,i.]nieazkl iclli:ilZi:,]łi:.|, slł §śzf§l:il*it n1€.
zi !:1,,"!1 -, t,,i ii.:,:rl ]_ L:,,i,]]" ;1i:i:i;ll: rlc nls.] ..c iond},11 i:tii,.i lisi, ,.rie€i żł a0 o*',],.-,iY,:,iji, j.l,,] 3ia !:a,a! ;lir] !:,c,:]a],,iii i,,_, tł ]{&łfr j. żĘ caule tlćł lispołln€-. i 3ó kTłl;Ę
;,L] zi]3.c...11Yi Ł |ęsji.nl-. :rleB] i,.] il s8y tl,,,,l, i 1isi1.1 1:r.;ebyl,;, j:ce.j rj Londy!:1e bri]ta,*-:ic; i;cli §il:i]ot ],5o\Je j, Jęcż, sił]a, lTaniiećżks .n1 :jłłrYs_ n; ,,,,1"i 1].rt tr.e crlpisala,
'9!,11 

},€.ł lnlłł aex,"o :j0?,1ę s\.i o j*; 10§..c11 1 j}ostępr|cil ],!.1' c§iF,niu ]]1ę jej
:tr.,,aar,]|-j l]i]c1'ob.!,, ..,.r:a:_:;; JąJ-.i!,,tl''ilćśc. ,]i:.1i }.,,n Z n!a kore.:ioni],.r jB, bęcę x]rx.
] 1.]1e.'?,:1a, ;l:;r- jt; !'a:n n]:,-1au e, żel b;::,tillo zp]ł,rŁ:ri§n.l brr.]/.ie*l JBj odps}Fl€dz1.

i!:r'o.1 }ł,l1e l-]1ą;zkrł - Errrlz; z ],3żśćsial c z},l; e. F1},. 

'tr},}.: 
11gty i lr;,.rdło ne ąle

: ze,ó-LY,y, choC tł jedr,!i.h 1!:n:ii.;]]];{l i|i,} ,il,iej 'DezPo4re.lnj,9j rosńsĘ]r, ki,lre, jed;
,1e !0aŁ?ib]!. 

'rźJrłli]ni 
:1ł]1 obo1],,rlnE, sji, i]l .i:iŁcj!. j.,xż.] żł.,|li j.ż, ź,ł: 'ba_ł .-ł t;v.Ę r$i

,.:,i n1l, *]]^rJ j.l.i,],,i . |-. ..,.1, .] /_]j^ lę-,,rc.,

,.i ; ar]iila .] i|.y-tj:. ioz i.,l,.1i:ś'

l,
",Ę,"ę "_. Ą i

List do..]erzego Siempowskiego, Materiały Jerżego Stenrpowskiego, sygn. l 43, j.141
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-{./@" re

Kar[ Dedecius

(1921)

niemiecki tłumacz, popularyzator literatury polskiej

1,4



KARL DEDECIUS FRANKrUat/ilAl

T.l€fon 6ź 34 60

N ,d.5.5,70

wjlele,e Saarłowąy i Dfogi Parli,e,

dzjrkuję za Iist, za zatrfanie itct./Naturąlr.tie zwrocę sie nat@}r,!8ias t do 1ektor.atu lPąrrsera
(!'!"itz Arno,1(t, caf1 }ranser verlag, 8 }Ęlnrc.i.re fr 86, Kolber-
*j:*i.l"i] i Przy€otuj9 go odpowiednio ,xą przyjecie
k§iazki Pari.a. Jestern prżekonąny ze zrob7a ca E\ogż -
ale: prosze Ęie przeceni aŚ ^r 3ego autofytetu. Po.:,u.ool
dysponlrje coraz to ć!o:.ze j c?agem, \alydawnic two od dwuchl
1at kof,"zv§ta ż TeeeĄzji wew-ne(t].znych pp Miikolaja Dutscha
1 Jąnrrsza von Fileckie6o. Tb chybą beda ci poloniŚci,
ktŚrym wydawrłictwo powierzlr p.zeczytarrie ksi9iki itd.
Czyrn wae.ce j Bżo9oW pro b?dzie, t}rtł szybciej p].ojekt
|lprze,idzie a.
Ją chetnie viec rtapisze. kilka słŚ ''popierą jącvchi.
Gd],,b]. i ladeusz Nowakovski - ktor_v dobł.ze zta ludzi
w],,dawni c twa - zrobit to sąmo, sząlt§e by{ybv z tojay*
6,,Łósem lep§ ze .

ongis'tl,wło ],epie j. Rozmawi aż'e rd na takie teElatY z Dr.,/'
HanseTem, osob{ście. tł,{:rJci c;e t firmy nie§tety wycofaŁ
§ią z pierwszej 1tnii froRtlr i teraz kiel"uje wydai{ni c ilgel'!
rńod,v kolektyw. (czym. wiece j kitcharzy, tyrn gorsza supa),,
l{itc u,ąrunkl §.} teraz !, wyda$/nic t.ilri e tftldilie jsze, golsze.

łacze na.ilepszo Dozdiowienia i u§]c jsk dŁoni

Lł

d,ar.*:_
PS * Pański artykur w $iadornońiaah o Łj"n.lenlfe l5 tfy},

./ nasi rnf,iod,z iJa!( zawszę, slr].elil]-e nap].saoy, uqyoy wszyscy/pL9arze
- /.posiadali choc czesG' Panskiego temperamentu pj"5ar9kliego

- litefatu?a nie blalaby w tak drrŹym stopnitl nudna.

Lisi do Józefa lt4ackiewicza, Materiały Józefa Mackiewicza sygn. 1-1,j.122
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KaroI Estraicher

(1906-1984 )

historyk sztuki, profesor UJ, zaangażowany
w rewindykację polskich dzieł sztuki po llwojnie światowej

16



?3, Pórt tsnd Pieca,
;. ondo}r, !{ . } .

\'

:clvnitrierą. 1,1czy l1i nł krn.lunkturę telą j
]]:Śńoln rDdu e. Ju t ł zd,s.le. ,' ,I]ąę]TJ"1}T to jąŁaot

..,.. swÓlri |rzę ?1u§],1 t ł Śtt:c:skt l w, ^ł }tr::: szercj: .']nosll, żż 4Lł rciną. śyt1.1.^e ji ros:"jskie j uFr:e
__ _ąl-e jest Rosj,, loninlwl:ch. \

.f | 26; ],is'"opada 1943.
__.:
^{'
_.1 ,§fial: cvłr,y l" Dręi '] Ę 7, i 6 l

-Jł' i)zl,:}rli9 seI-Clee3n_i_e zł cruci 1.1sŁ,lc,t,ir.v pl'ayszecli r'ównoozejntez 11ster: Ellzat,ot,h. , r\b1 }i st,y ii, pls;,ł-Jst:,,czrle-Ózer:u, sl_e nle d,ziule: bo plr,t;r.rok wó.lr-y, pi*iv. r,ok te j Ęo3 zl1,^rr.e j ].óned,i l- nie ńore n1,1lc,,l'- nłst.ra,ibć ott,wllsLyć:Yrle ,l, wesołó. :rtdl nid. nir-t TIer:_.a1. qorzej bo'. ",' zar,y's.nrule stę &i* r,nwróta do ts.,n.'re$i.l wl€de;§kJ ep . -it:,rii:-i 
,.e

Fr'_,': r']1e Jlelłsend:"' T. 1 ozy:ąn zńłyu rr prz;.pł3ć "r]].:. Z1]](.._.lń5](i.Ę,]
]''b1:,Ć'c wvrnctków 'lrŁ,1l,e ngc.chodu ą rz.,ń Ject bezsliny -. ę:ł -:"rc,ia. po], nkĄ
6urncjon-,1rł l hlstelTlzra. Nlekt;rz$ nÓ''l^ ł:1, żo w Łyclr. hysterirch

?etntyrnsyj6ktćh k'T,:e się 'zrlrprły 1:lstyr:kt n3rod,u', n j_epodd3.,lsctrŁ si?
_ przernocy, walezr9ly wt]:-€w r.adzleJt, wlerz,ący wbrew rozumowi.. Czzs

:-3:i. śłońc.z",ó z +"1ł!L! s lcga:ra^:ll . §łtąte|Srezrrrrlu nle st,-"Je w. sprewsęh po-
. ś..1tty"rr.ll"!i ti.rn zaplsię w reztl}ta,cJ-e'óstatpcuilvr,r'rvioai' -ii] iąńixi.

j6ń-y-i;:ój -róóźin
, nl€'qrż6bd1 slę
ay' l'akl ś d,okt orĘnt

szaJ ą

List do Jerzego Stempowskiego, N4ateriały Jerzego Stempowskiego, sygn. 1-43, j.147
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JuIian Fałat

(1853-1929)



-d"ffi
F

#"€,r!, F {
,,/ .":, . ł!

List do Karola Potulickiego, Materiaty rodziny Potulickich, sygn, | 37,j.I15
KAROL PoTULlCKl (1861 1931), Ziemianin, pub[icysta, dyplomata,

W latach 1921-31 honorowy attache Stałej Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów

19



W

Jerzy Giedroyć

(1906-2000)

wydawca, publicysta, połityk, działacz emigracyjny



l}n-____.u1__5** *ĘlLr a 1 0 /+......

Tel-: M8iśonś-laffitte l9_o4

lERzY clEDRoYc
l. Av€nue corńeille

Przeeyłam najlepsze z-! azenj-a lmjrenlnowe. _a -uję
Pgn Już u t18 § w ł]ialson9 J,effitte.

*cłrhł ł Fod.śoży doetałe]B..Iest vr skła§aie.
ulg §lefp].lf,osc lą oczekuJę li§tu.

(s€ine.et-ois€}

Dro§l Pante

Wlele serdecgnosg1

bard60 ż€ rlle §pldua

d* S b\U,I b**ł.l \\-^,}\Ą

List do Jerzego Stempowskiego, l\4ateriały JerZego Stempowskiego, sygn. 1,43, j.152
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Julian Godlewski

(1903-19B3)

prawnik, mecenas sztuki polskiej, filantrop,
działacz polonijny

22



:.,b]rl Pan ląskłw o tgn psĘ,ietae.* fidrorłie noJe repclRrJ€, powolin
! - _^--^r.- ---_1_-,i - __- J._^,!._-1 a porodu zapalenia uatroby, &u§5€ p§ wyJeadaie u Znrychu *

,,}a$ietnj.u do Ftontecattini. ?rofesor tutejszy obiecuj€ Ęi
pletne sćlrolrie na jesien dopiero, oby dofu:zlłaa} prl

, §ui*kuje serdecgnie tez i zą trosDziekuje serdecsnie tez i za troske o to'z Pana

strony,

List do Jerzego Stempowskiego, Materiały Jerzego stempoWskiego, sygn.l43, j.762ż.



Marian Hemar

(1901-1972)

właśc, Jan Marian Hescheles,
poeta, satyryk, dramaturg, autor tekstóW piosenek

24



lre€ 6ott&86!
Et1l,

].8. sterpnia, L:97L.

'ro81 
Pant e Józefle,

Bandzo gćrdeożn!ę dzlękuJę za tak nl}y dla
mnle l, task&wy, Jak E6flgz€, 1l§t Parra. Bardzo io soble centę,
noź€ nle potraflę Łogo dość JBsao po$ledzl6d : le !01l§u e, baś-
dżlej o§óbl§t6 1 łaskaryśuę takte l1sty, tJrB bardzlgJ bywae
?&kłopoiany 1 brudnlej el odplsJwaó - §Łąd zw 3§ka z ki Órą od-
połrtadae. o§tatnlo, Ło takź€ por{ód, ezuję oię ooraz nędznteJ
X ooraz t::udalej nl zblerać nyś1l. Iłbż} unaję g!ę, że Bo"az
8orżeJ cżulę slę flzyoznle na ekuŁek oora3 1$ięk§z€8§ óbruidz6-
nla 1 prżygnęblenla. Ębryk KoesovskleJ !ał{§tJ dzl}, mli€ 1 $prost
praełaz!Ł, chyba !r r,rlększ3m Jeszcźe §iópniu nli Pana.

Ja Już Ba.Ru dyrektórovt kaplianosl Jejlo$l No}ła-
kowl nodpleałon'f Ea lego arŁ3kullk ł ł!}godnlu'| 1 aaJątee sl§
rłl eynopoddatlcryB Eefdarrion fio5sowśkl€l. J€źg1l ŁuteJst &8enę1
Nowaka n16 żrobtą Jg.kle8o saboiażu łł rorle Blałynr, to za parę
ty6odni prżeąż!ł,a Pan dąlsży ctąs rooJeJ trpersonalneJ napaśo1''.
ż&powledzlelen źe gsJtkuję art3kuŁ o oałej apra}rl§ n3gonkt §e
Fana. Duża to EoJ6 pooloche że Ła eoJe paszkw1].9 l ednak zdaJs
slę tdą na śwlai, 1 podnlostJ nakład 'b. orłaą kllkakrotnle.
§leststy, Y t*klcŁ} §}tuaola.ob Jak ta9 pot/łinteneB brd 8rubo
n}od§EJ 1 zdro{szy. W rt€dyś nl"s Bo8łem pl8aó bez P{ero-
eón, teraz nie Do8ę bez nlŁro8tlgerJny pod rękę. ł

Bardzo nlewle].u Jesb 1udzl kLÓrz} u eot8 pl§s,-
id.u wlduą próby obronJ wolnośol s}orą - 19§z, §ay lrldzą v nt od-
8ry§ałll e §lę na §ofiaku za Jakteś flns,n§owes 8zykaay. f€raz 8a-
Bzynają tu szeptaó że §eEar do§Ła,ł §ebl.żofr€nl1, zupe}nle Jak
firl8orlenko. Cóż t,o że naród, ach, Panle Józefj.e t To ahyba
Ja Panu nu§ię składB.ó kondoleneJe...

No, s€rdgcznle dłoń óe lskan 1 prószę ó óddgJile
najmll§z}cb. pozdrowleó Pa}ll Barbarże,

L"*,- _?Ł, 5UĄ9",1,^-,

,*-J,hr;*J ,

|" o*,*,^ 11O^-^'

List do Józefa Mackiewicza, Materiały Józefa Mackiewicza sygn. 1-1, j.126
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Gustaw Herli n g-G rudzi ński

(1919-2000 )

pisarz, eseista i krytyk literacki

26



,lat'ł* " FgrJ,raąalce^ Głęł.ęrl;n-, alłl

TĘMPo
PREsENTE

Romą Via §i§tipa 93
Telefono 486§56

Ł.l."", Qo-', łr, ,

f*,r, l\jr' ,

/o rd rv r-tł t

!łuln 2l. F. a t

ną1'ltłdcel^{'ł',tdt Lł1' 3

: |ilra* ł' łrr ł a(.}

2 O rę 1tŁr ż4.1(ą,, *

,\o,l

/ł-

|i{o lTarn n u'i , r.lfr.rr,r_f ł< ,t-lł,.rJa.lg

Z i.r" or.{ |c ra dt' ń ń7-t r'.

i* ł,{ |ą | *4i ńr+ dl |utla , n 3tt r'? ł|'ł

dua rłtt' ri ro ;tlął'r 2tcal' rrl.r.r.q .

lćo chlł, 7*u', ł.*, ,

tTa,ł- łlir' u'

il
Jtlł- a "ł'v- fu;ł,*.

List do Jerzego Stempowskiego, ltilateriały Jerzego Stem powskiego, sy gn.l43, j.29I



/)łł',

(1BB1-194B)

biskup rzymskokatolicki, salezjanin, kardynał,
prymas Polski w Latach 7926-1948,
Sługa Boży Kościota Katolickiego

2B



P,!-t1/ Pfl is:5 T't.L,)]L§ KlI
R z y ln, dnia 1 paldzternlka 1919.

WaszeJ K§ląŻęce J łto3c1

donosz? uprrBjnie, Że J.E.Kstlz'g fietropo]lta pozoslał w Kra_
kowie 1, ó l1e łl1 wlado7no, nlc nie ucierplał.

§gtoniast dotychcza§ nlc nte łyladono o 3aicach 1 po]_eg-

Łrch na woJnlc, bo ani icrrcY ant Bol§żeTrlcy Żadnyoh 1ist
Jesżczó nte oĘlo§t11 1 nle zof8anizowąno Jeszczc pocEty z obo_

żami Jeic3rr. ZdĄ Je s1o atol"1, Źe to lvlc3tce n,stąll i Żc ot-
warta źogtante bezpoŚrednia korćspondencla z Jcrłcaml. cą dro-
Eą b9iizi6 łoŻna otrzyrnad plcrwsze lrlatlon,o3ci.

Jeste-3rny w rźku boży,n. ppatrznoŚÓ oczy3ctł, ,rr" J,1r,
1 {rzcchór, byŚ,q' swc nost9nntctwo nruJrsuło3ct 1cplcJ spcł_
nta1l. DTlrEo ob.cąv stan Tzdcżv flLe potnra.

Z ,ąvl.eza-i łłgbolcleło szrcunku jB3tGrn

ł Źr*rn-ł.Ź=_
J.0. Ksiczc Alcksandcr słPrE}tA
Ie hllerrró
3ourget _ du _ Iac / Savote /

List do ALeksandra Sapiehy, Materiały rodziny Sapiehów, sygn. 1-42,).39
ALEKSANDER KSlĄZĘ SAPlEHA (1888-1980), ziemianin

ż9



Marek Hłasko

(1934-1969 )

prozaik, scen a rzysta filmowy

30



DIogl , kooĘny Pa nl e Jerzy -
Pro§u, Pena o red6 ir aestcpuJeoej §prawlo; oholełbyrn uap!§ło d&§ KII'TII§Y

aroJe łspornni6nl3 o pr3cy §l w p0 PROSTU,(' trmtyoh ozasaob, l o motJrweoh, ktoli
aĘłonlły rnn16 do pozostanle na żłohodztc. }ile płmltamrozy mowlłan PaĘu o ty§,

f,{ już po ogło§Bcnlu NAsT§p!{rGo Do zuJU/Trtc]_u notoh przyJeotoł z Polskt _

abgżnynl drogemtrllstorniG o".z przcz oso}y trz.otc - o§trzr8cło rmia przed
óĄ

;wrotcn r Pol§kt. Jcdnym ż tyoh ludzt byze Marte Dabroęska.

cuy wsponntoo o tyE? sytuloJ. trudn ! ul"a nem li§tu zm.rłrj gdyż prtBo -
$. kolrk6jonuJ. ]_lstorVi seoundo _ pogubtłcm §suy§tko v lłOdrorrkłoh po s§tgols.

J!31l po lydrukorł.nlu motohrJakzc ornnyoh T{9pomnlanrktos odrźł!? §t6 Yr Nr.Ju,

tc oouyvl"s61. § spo§ob tylko Jodnoznyoźny - !c §EklluJ, trĘnlco Zm§rł6J kt ora

d. EozG sla obronio. tcn ].1§t łv płyn ł nl6w.tp].1vlc nr moJ. droyĘJr pożost.nit

r ŁohodziO - było to wtodyrkiedy zupcłn!.r zgłuplołcn i nle ,rlcdztałen óo

ho§Ea dbto o §1YoJ€ zdrowl.. hoaa. psnte tao o tynrJak ftszysoy P3 na koo}lJmy

l^ JrŁ brrdżo prn n8n Jł*t potrzcbny.

xrnskt KatzcnJ.mo3 Kld

.a 65

/v-^g

Li5t do Jerżego StempoWskiego, Materiaty .Jerzego StempoWskiego, sygn, 1-43, j.171
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kazimiera lłta kowi czow n a

(1892-1983)

poetka, prozaik, dramaturg, tłu maczka,
sekretarka marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935

32
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Sw. Jan Pawet ll

(1920-2005 )

właśc, Karol Józef Wojtyła, biskup rzymskokatolicki,
arcybiskup metropoIita krakowski,

papież W latach 1978-2005,
kanonizowany w 2014 r,

34



Szanowny Panie ,

Jesten głęboko wzruszony ofiaro;vaną ml podobizną

Flatki Bożej Kodeńsklej, która stanowLŁa tak cenną pa-

rdątkę rod,zlnną pTa"z tyle lat. Jest mi ona tym baTdzie,-i

droga, że ,wisiała na.d łóżkiem Niezaponnianego, Umiłorłanego

Księcia KardynaŁa Adama Stefana, dLa którego żałslze ży.§ię
uczuc ia synow§k j,ego' pr zylłlązan:.a i wd zięc znoŚci .

Dziękując za ten dowód wielkiej życzllwoŚci p.ze§]/ła!o

Panu i całej Rodzlnie §erdeezne Błogosławie ń§two Aposto]§kie

Watykan, dnia 12 grudnia 1978 t.

17D
,L",*,- f ^llr-L-ł- r1 . 4

d l/

!{ Pan
Pawe ł SAPIIHA
trebbio Cataggiolo rOOfO

FlarNZE

List do Pawła Sapiehy, Materiaty rodziny Sapiehów, sygn. 1,4ż,).22
PAWEŁ FRYDERYK SAPlEHA (1900-1987), zaWodowy wojskowy, ptk. armii Stanów Zjednoczonych
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zofia kossa k-szczucka
secu ndo voto szatkowska

(1BB9-1968)

powieściop isa rka



,rol seI1 \,oIta8e,8/r 55

§erd,.cznie .lzie łujg ZĄ Ąiy? pamipi i żqcze,^_iil. /e swe j st,]^ony_ pT zcsyŁo|?t
ińi oro, J ep-o- koó iiny,na ilepsze, najsz\zersze z! czenla po:lyślnosci
no 

"ÓŻpo""9iym 
roXu,Iigkn"cń twórcŻych, osi7.1nigć i r,.a,izacji prag-

Fiech bŁogosŁawienstwo Boze ĘowaTzy Szy fiaszelnu Jomowl:
vvll v*vbv!+9

Cstatnió *x tiużo nyŚlalam o Panu ,w zwivzixu z zani-aIefu plzyjechanla
a:icarii na.i bliźszei ,iesieni.Z prżlrjennbscia nyd}p o oc]noWieniu zna_

i'z .Panstwón Llojgień.oTaz u§lzyFIki,lli przyjacióImi szwajcarskimii
h;";;;;"i'i.+"iifi""",pó"".t";.eniżlnłb*.ó".ii;i:'-}"r*"ii r"*."otin--"a "iiri; Pai5 adreiu dawiyrn Lnaj onym z któryni

;;;;";;;;;;r;;";;r;:;żrłli.nyuoty.roim,wrascicieiJn"f:.rmy w,v6ornnicze1'
to aaeie1 sXie; w -onóynie, ( ltein,Hytitwa, 11,^11farthing Iane,S,;!,18 ),]

r:, Eie ao pńie z pytaniónl jakie' f irny wyclłlwnicze _quwa jcaTskie int€,
ivt-v sie t<ilażtłarni' o ,o1scó(§łiezo wydali v]Iasnie piekną 12ę62.Gib,
óf o'ów;-eozi w:imieniłan lana,nazwisko jało te.o.kŁoty naj]"epiej ichi oilpówieozi w}mienilał .Pana]1,,lrazvłi sk9 jako te,jolkbody 1raj]-epi€j ach

*.rt .Bard zo, Lrurd ro za to JlTzepTaszam.Praud opod obnie 1ł nledługim cza-
nróca sie'on1 ,to lana.|fidp szczeTże wdz.i?czrr? jeżeli zechce Pan po-
torac'ich zapytanie z tę'simg Ż,vczliwoŚcie jaka bvŁ Pan łaska\ł zaw-

Ąochany ranie ,,}fredzie, -

okażwać. ., ,.:
§eTdeczne pozdrołienia dia :0_ ojga lanstwa.łpcze

]r

List do Alfonsa Loepfe, Materiaty Alfonsa Loepfe, sygn.l-żż,j. I9I
ALFoNS LoEPFE /LÓPFEl (1913-1981), szwajcarski slawista i tłumacz literatury poLskiej
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M a ria n włodzi mierz ku kieI

(1BB5-1973)

generał, historyk wojskowości, w latach 1942-1944 minister
obrony narodowej RĘ działacz emigracyjny
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, Prinoee Gate,
s.r.7.

c§lA§

]anit.

Dnta 16 ozerrłca 197O r.

Szabowna 1 ł.a§kava Panl,

Jesten Juź trzeci dz1-oń przeĘ§ głęboko 'lUnagami o rliąodległośoii okęacji".

Swietne i. u ulpelp.e. ryozeĘ)ąjsco oał3 problema tI Ę_ r konklw jaob
]u;_ _ro Ęu. q].k9 kubeł.,łoąr na rozpalone głoqr ]a Ęły ro zpa-n5,eoćlparte. To rrie §rlko

oał+ problema t/Ęn konk}wjaohoJeoqparle. 10 ru.e Ęr]&o kubeł ,łoąr
],ołre choć Ęł grudzle-ń EĘ zaĘt byŻĘX u szcrytu, a okupacja dogna teniial3r.

.Nie urłi*tvn tak śnle trrte przedstauićf lc]r blaznle z3natlzollaó
;9rapl Jak ::qM.P"F, _ant fule prryt*ryć fiist-Ęoząych precedensór.ljo 8łosu łv "Dziennl,ku|' nie d.osaed,łero, gąrź ąłoszono aogmat- i §y skusję
zgTĘnię to. frzeba Ęlo dłlrgtoh s tgri]a-lr udskać mteJsóe i to 

-dla -'
_hrótkieJ Ęp3r9d.o, obok beef,mskioł ńceań. Ńie zapobiegłem teżmrmt przenlekłeJ korespond,orrcJl tęmrr se$J-kołi dzlenrńkarg[lemr z yefe-ratql nieoDry}nego §tahla l z okr4lacjB r §rtute.

_ _ _I5aoa Pani §yroj? rzeozoroścl,ą lĘukcma Ypronadza cy skusję -xłaśclvie zrpełxie teraz Juź abędne - na rrła Scity pozS.om'1 nłiŚclłetey.

____._,_ 
D?lęk', |ę za Ę. potgźng od§lecz i proszę prryjBć ryrary głębokJ.ego9zaoultlnr j. senieoźne 8| c?fr!7a

Ą /€ 
""""-t

strna },rJ8rek,

List do Krystyny l\4arek, Materiały Krystyny N4arek, sygn. 1-6, j. 31
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stanisław Lorentz

(1899-1991)

historyk sztu ki, wieIoletni dyrektor
Muzeum Narodowego w Warszawie



lUan ł,l."'u*ł-

.r.qrr

ćlu-,ł.+zań

ą17

frorł,
ą-ął-ł-ąłY

l

List do Jerzego Stempowskiego, Materiały Jerzego Stempowskiego, sygn, 1-43, j,191
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WitoId Lutosławski

/,] O] ? ,] oo,4 \
\-LJ lJ )- J J,-f )

kompozytor i dyrygent

4)
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Ir''.

Ł-C*+.*ł.l'g: . La §ł

",d,,{ §#."*
. q*.ł

- 1; , -,,§l_ł łi 1v ć,.. J *-, \

ł,,

{, , ?-.{:.,ej '"{r**łł-a

Ż -"? {**Ć*{n a.*a §ł;"ą,*.Ę

, ,l

} . lj.g,*,,_,, d-L.Ł. d " \.
.JżiL

List do l\,,lichata Potulickiego, lVateriały rodziny PotuIickich, sygn. 1-37. j, 11S
l\4lCHAŁ POTULlCKl (1897-1984), syn Karola PotutiCkiego.

prawnik, dyplomata, profesor UniwersytetU W SirassbU i.Et]

lA-Łą*ź-.{ 1

^ 
/ rr.,1

.'1 lł1 ,, ł:Vl I J 
1

.j-

)ta

;Ę. l. Ź +ir "i {,i' :
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Krystyna Marek

(1914-1993)

profesor prawa międzynarodowego, działaczka emigracyjna





]',{

Władysław M ickiewicz

(1B3B-1926)

syn Adama Mickiewicza, działacz polski na emigracji
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List do Karo[a Potulickiego, Materiaty rodziny PotUlickich, sygn.l 37 ,j,114
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czesław Miłosz

(1911_2004)

poeta, prozaik, tłumacz, laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury w 1980 r.
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Ę L 7-:ut ,D{2.

§zanoł.rnj Panl e d.óŁt o].Z € ,

ło baldzo dŁu,,_leJ l,li;er!r1€ !19u ę do Pana ł stravłle łrze}._ledu.
IsinleJe wl ele lowod.ćrr ktdre z,żoż.,J* Ły slę na RoJe óługle nnllczerile
1 na to, że nię zBsllloi"Jałem §lę wca]_e klresŁJ s. nlenleckle{,o prżekła"-
du iDoJeJ k§iBżkl .Jak pan wlerróZdzlał} 'l1.,urt i -Fl n8'l 1 !tBałtowlel|
ukaz&ły §lę w Der ltonat.PoCobrlo Der l,:vnat chce opubllko,łaĆ yoz-
ćLzlał Ietmarr.Nie lrlem Jak !łJv sleda s]]ra.Ha pana pr"zekła.du, }ronora,-
ri6vł za prz€kiad eżo. b. zajmował ś1€ t},,!1 Francols Bondy z ,on-
Ere§ pour ]-a 1lberte de ]_ą Ou}tttre,41rave. j,:ont al- €:ne w Paryźu.
Óstatnlo,po długleJ przerwie, zncrt^l rozniar.l ]- aŁer, z BonCy'n o nlerr,le-
ctstm l]rzekładzle.Oblecał n! że z P8.nen slę porozu&t€ abj Tż"a?,
ćloprowadzlć óo końca.l{1ezale*nle .d n1€8o plszę d.o Pana aby vr;,Ja-
Jnlć to co firósę §am vr}Ja§ntó.

Przek}acy an{lelgkl 1 l'rP"ncusk1 zaJęłJ
r rezu}tac1€ naleszc!e oba sę ukończone
po a:r5lels}nr najDlel}r ,li i{e!i }:orku.TJitul
ca_otlve ntnd" - choć 1n'],d.awca. .] eszcze Bl.ę
zm1 enl Ć . U &-l1- -..,F 9lnJv9 nł k-7ł , - łv,l ł* ll 1ł^. u,ńa.,, Ą] rź.Lra

Jesie!] w poslaCanlu i!]amskr}:.tu polekleŁo, któr;, po przelrołna.dze
Diu pewnych gEriiów l1czy obecnJ.e mnlel wl€ceJ 260 gtrón.
§kił§a §lę z 10 l:óż,ó.zL"*Ł6.v .ronleważ Pan Już nrz*łoż,l,ż 2 dużo roz-
dzlał},poważna cZę{,Ó ,Ta.c:l J€9t Już dokonan&.

Rędę Parlu wdzlęc7,n_\, ze r,IlądotLoóć ezy Bond.v porozumleł slę de-
flnl'l,ywnle 7. Pal]efi w s]]r8"Wle przekład-u, cz]i Pan ma możnoćć 1 ocho-
tę d rprolłrad,żenla t€E,o nrzek}a,du do ko]ica - l J eżelt tak - cay
rBaID parul przesłać nat ji cll,,.l. aśt rr]anusk},ynt kon]riet,ny k§leż}.l .

Łę cżę,łł:j r"azy poważanla

ą._^_ J.JI;

F. 9 !pz-. 61..__;

ł;- Ąr,.rr'!.j r.:Ń.ri

ml !łle]_e ózasu 1 l"r]j§llku.
1 k§lażka rrą slę ukazać -
J eJ narazle i:rzI:,l l|The

7,asL ana,nrl a c zJ, q,o nle

iu Ą. rrt-. ł Ęq o^ł,.t^,

dLa -Llsi.W!

a||
e1l Ie
fitt e

List do Alfreda Loepfe, lVateriały Alfreda Loepfe, sygn.l2ż,).60

49



lgnacy Mościcki

(1B67-1946)

polityk, chemik i wynalazca, Prezydent Rzeczypospolitej Po[skiej
w latach 1926-1939



ll 0 U 5,

I G N ł C { M 0 § C i C K 1,

PBEsIDEtiT Dj i"A REPuBtIąU.i DjJ POLoGNE

ł tous oeux qui ces Prósentes iottres verront,

c T TT T1 .

!ćsirant conclure avec §on jlxcelleące le ?rósid,ent de

la liópublique de Parąuay un Ąccord concernant l;ómigration
polonaise au ?arąuay,NOUS avons nomąó et constituć et par
1es prósentes nonmon§ et constituons li{onsi eur

,; ł a d, y s ł a y/ M łi Z 0 n K I J ]l I C Z , Envoyć
ixtraord,inaire et Ministre Plónipotentiaire de Potope ł
Buenos-Aires, Notre Dćlóguó Plónipotentiaire d 1'eflet d.e

nógocier et sip.er au no& du Gouvernement de la ii6publique
de Pologne avec 1e ou 1es łepr6sentants ddłrent autorisós

dn ioi d,e WOI ,1es Prósenles lui ont 6tć d,ćliv-
rćes, rev€tues du jceau de la iópubliluo.

a Varsovie,le ]9 novonbre 1935.

,Yr*!-,"Z

Zaświadczenie o mianowaniu Hermanna Thommena konsutem Szwajcariiw Łodzi,
Materiały Hermanna Thommena, sygn. 1-41, i. 1

H ERl\4ANN THol\4N4EN (1876-1938)
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Po[a Negri

(1B97-19B7)

właśc. Apolonia Chałupiec
a ktorka teatra lna i filmowa,

międzynarodowa gwiazda kina niem
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PoLA NEGRI
BEVERLY HlLLs, cALtFoRNlA

Aout le 2?lóme. ].9ż5.

§. 1ę §omte Potull"§kr,,
Pr6tattry_p_§ex.
Aln, Franco.

C§er Monsleur:

Je suis bien
h.eureuse de recevoir votro
atrnab1o lettge.

J|eepoli dlavoir
le graad plalstr de vorrs voir
quańa je vien&rais 6 Perls ].e
mols do ma.l,.

Yeuj,1lez accepter
mes sentiments }es plus sina6res.

iQ^"u
P§/§s

|_]si do Karr:la PctLliiciiego, i,,łat€i,i;]1y ror:lziny iroi,llickich, §),g , | 37,.], 17.1



Jan Nowak Jeziorański

(1914-2005)

właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański, pseudonim ,,Janek"
poLityk, potitotog, działacz społeczny, kurier i emisariusz AK i Rządu RP

w Londynie, Dyrektor Rozgłośni Polskiej WoLna Europa
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ląADlo FREE EURoPE
Di,;!id. "f 'ie

FREE EL/R()Pi C óM Ml-i IFF lN C,
(lt.,e Ft1.1!lliL Gll1,1łlL 

^Jlrnjdl 
(;,.-r]!di!

TEL. 21 99 21

Monachiumrdn.28 narca 1962 r.

List do Jerzego StempoWskiego, Materiały Jerzego Stempowskiego, Sygn. 1-43, j.210

WPan
Jerzy §teupowski
Nyden8a§§e 17

::::

Drogi Panie,

__ .Załąc?am foLoSlatyczną odbitkę obrzyd}itl,e€o ataku
Kazimi_erza Kozniew§kiego na emigrację, w któryn znaidujesię również wznianka o Panu. PoniewiŻ'zamierŻLny XoŻ"i6ństiu-
nu odĘowiedzieó, byłbym Panu nieżmiernie wdzięcŻny, gdyby
.Pan mo8ł wyvożyczyc ni pelny tekst 11§tu otł{aTte8o, ogło§żo-
nego niegdyś w ||Die Ge8enwart'l . cytata Wyrwana zostaŁa ztego tekstu _w spo§ób, który musiaŻ zniekŚztałcjó sens
Pańskiej nyśli _l idei plzewodniej.

_ Jest Tzeczą inteTe§ującą, że na łamach pi§na partyjne-
go ukazuje się artykuł, r'ający cechy wyraŹnegó szowinizńu
W stylu przedwojennego ONR 

"

Serdeczny uŚcisk d.łoni łączę,

ZaŁ.

JN!§§
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l

)

Beata Obertyńska

(1B9B-l9B0)

poetka i pisa rka
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12 §ruo z:.e6 L9'l2

Droga panl !

llierrarniespodziana racloóćrten Pani ncrolaa pr"ez
adn{rścl't przeadres-:§a!r} ml.].1st ! }zlękrrJę| Caży

ąefr chodzrło to ua llnernarlet Eredy u dane.-t 6h§llr
e ,dątatam sgbie sprailyrco nni,e tax ucregzyłcl . To
tien irrna rauość do axyxlych. Goybym §1? nle bała
aabrlzfiL to zbyt płytko rponledztałaogn,że ucieszy=
anie tynoardzreJ ,he przyazło od Au-rorrr ''tryPtyru,,.

Lgc tego nie nówrę_tyrktl plszę _ a trr s&s§ze łatnrej.

z L7 Laź,afi. tsarzgc rże aię odnażę nydaó JE kredy,
i sidaó nepra§dg byó " poctobnatl . !fiiaf an 1 §tad

: Polskr (dokąa sig parę e9z. plzesnyxngtr.l)barde,;
rclepłe echa. KaŻdemu coś przyponlna.Każdy też
?,Łał,..To creszy. .A Pan1 n dodatru talc seriecz=

to naprsałal
Tak. l{o§ to cudonny tonarzysa pamręci.WyłapuJc
§tko to,ile co ocay nle nają już srtka.

__.,§{,§konaig Pgn]'ą 3 R5ynu paml.gteB.Przyózta raa
do red.fl Oengtnlcz&:-tl !{ duŻymrafionxonyn kaperu§au

§.rkn]. n krrraty - A buż€ knr.aty były na kapeluszu?
przenlekłe; szatzy;anie n8,§zycl} &undurowyoll dre=
ćnrzjawienre sig panr było ulgą _ ure§źtł n16

lrlr gPtyezną. Na pół godzrny zrobiło się fi po=

t?zu -cleka§].§. Mini bardzo Pantg lubiła.
§sey§tkiego najlepsaego r nadenodzącyni
§więtanl i tyn jaklnś §o$yn ffokien !

I raz jeszcze duię§rję.

do Barbary Toporskiej-Mackiewiczowej, Materiaty Barbary Toporskiej-Mackiewiczowej, sygn, 1-2, j.58
BARBARA TOPORSKA-N4ACKlEWlCZOWA (1913-1985) prozaik, poetka i pubLicystka,

żona Jerzego lVackiewicza, na emigracji od 1945 r.
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Jan parandowski

(1B95-197B)

p isa rz, eseista, tłu macz literatury

5B
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List do Alfreda Loepfe, M ateriały Alfreda Loepfe, sygn.l 22, j.60



Bronisław piłsudski

(1B66-19iB)

brat marszałka Józefa Piłsudskiego, zesłaniec, etnograf,

badacz terenów Dalekiego Wschodu i kultury Ajnów
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fł]t.,,elektr,'Boote u:nd
Automoblle

List do Karola Potulickiego, Materiały rodziny Potulickich, sygn .|-37,i.175

Ladestation
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Zóigniew P[ąskowski

(i921-2009)

inżynier, pracownik naukowy Politechniki w ZL]richu,
działacz emigracyjny w Szwajcarii, członek Towarzystwa Przylaciół

Muzeum Po[skiego w RapperswiIu

62



ZBlGNlEW PLĄSKoWSKl
Em. Prof. ETHZ
o52 -m34 7a

232

cH-84o5 Winteńhur
Waldeggstra§se 34 , 24.x-94

Jego Excelencja Ambaśador R.P. w Bernie
Marek llatyński - 0a-rąk-ulą§nyen

Elfenstrasse 20 a 3006 Berno
Wielce szanowny Panie Ambasadorze :

Spelniając przyrzeczenie dane

swego czasu nam zaszczyl przeslać Panu Ambasadorowi następujące pod-
klady i rnateriaty:

Ą_-1 rotografię Pana Ambasadora razem z Prezydentern R.P. WalęSą, zro-
bioną przeze mnie wówczas w Rapperswilu (w ćlwóch egzenplarzach) -

B.i skopiowaną dokurnentacj ę mej pre}ekcji [26.II.941 o po].sko-szwaj-
carskich powiązaniach historycznych ze szczegÓlnym ur,rzg}ędnienien

internowania I1940-45] żo|nierzy po]"skich w szvrajcarii, zawierającą:
a) kasetę video nagraną w czasie tejże prelekcji (bez retuszów| ),

ze wstawkani muzyki polskiej wfącznie
b) manuskrypt prelekcji z odbitkami wyświetlonych folii i przeżroczy,

przyczym wygloszony tekst części,owo wybiegal poza treść rękopisu.

Oryginaly tego materialu posiadam; drugi egzemplarz przesylam dla
Polskiego Muzeum Narodowego w Rappersi.rilu na ręce kustosza kol . inż.
Janusza Morkovrskiego, Diibendorf .

(...)

Rórłnież by/byn barćlzo rad, gćlyby i me osobi§te dane zaslużyly na

uYagę Pana Ambasadora Ip. kopie dla Anbasady części C.przesylkiJ
oT az szczetze wdzięcznym za opinię o nich, a to choćby ze względu na

fakt, iż "me pokolenie por,roli się wykrusza".

żasylarn najlepsze życzenia dla Jego Excelencji i Wspólpracown ików/-czek
U Ambasadzie , oraz

wyrazy glębokiego poważania i szacunku,
serdecznie pozdrawiam

żawartość przesylki wymieniono

z. Pląskowski

- nadane pocztą poleconą l

List do |\4arka Katyńskiego, lVateriały Zbigniewa Pląskowskiego, sygn. 1-13, j, 17

MAREK KATYŃSKl (1930_2003), dziennikarz, pubIicysta, dyplomata,
szef Rozgłośni PoLskiej Radia Wolna Europa w Monachium w latach 1987-1989,

ambasador RZecZpospoLitej Po[skiej w Konfederacji Szwajcarskiej w latach 1991-1994



Zbigniew P[ąskowski

(1921-2009)

inżynier, pracownik naukowy Politechniki w Ztlrichu,
działacz emigracyjny w Szwajcarii, członek Towarzystwa Przyjaciół

Muzeum Polskiego w Rapperswilu



ZBlGNlEW PLĄsKoWsKl
Em. Prof. ETHZ
o52 _*, 34 28

23z

Wielce szanowny Panie

cH_8405 WinterthUr
Waldeggstlasse 34 , 2Ą -X.94

Jego Excelencja Ambasador R.P. W Bernie
Marek uatyńSk,i - 09_rąK_Ulo§ly§n

E}fenstrasse 20 a_ 3006 Berno

Ambasadorze !

Spelniając przyrzeczenie dane
swego czasu mam zaszczyl przeslać Panu Ambasadorowi następujące pod-
klady i materialy:

Ą_._i l'otografię Pana Ambasadora razem z P]§ezydentem R.P. Walęsą, zro-
bioną przeze mnie wówczas vr Rapperswilu (w ćlwóch egzenplarzach).

Ęi §kopiowaną dokumentacj e mej prelekcji I26.II.94] o polsko-szwaj-
carskich potłiązaniach historycznych ze szczegó}nyn uwzg}ędnienien

internovrania [1940-45] żolnierzy polskich tr szvrajcarii, zawierającą:
a) kasete video nagraną w czasie tejże prelekcji (bez retuszówl ),

ze ivstawkami nuzyki polskiej wlącznie
b) rnanuskrypt pre}ekcji z odbitkami vryŚwietlonych fotii i przeżtoczy,

przyczym vrygloszony tekst częściowo wybiegal, poza treść rękopi§u.

oryginaly tego materialu posiadam; drugi egzenplarz przesyfam dla
Polskiego Muzeum Nalodowego w Rapperswilu na ręce kustosza ko1. inż.
Janusza Morkowskiego, Diibendorf .

{...)

Równleż bylbym barćlzo rad, gdyby i me osobiste dane zaslużyly na

uwagę Pana Ambasadora tp. kopie dla funbasady częŚci Ęprzesylkil
oTaz szczetze wdzięcznym za opinię o nich, a to choćby ze względu na
fakt, iż "me pokolenie powoli się wykrusza".

zasylam najlepsze źyczenia dla Jego Excelencji i WspóIpracowników/-czek
$ Ambasadzie , oraz

wyrazy glębokiego porrażania i szacunku,
serdecznie pozdrawiam

z. P7askowski

trzesylti wymieniono - nadane pocztą poleconąl

Ust do Marka Katyńskiego, Materiały Zbigniewa Pląskowskiego, sygn. 1-13, j. 17

MAREK KATYŃSKl (1930-2003), dziennikarz, publicysta, dyplomata,
szef Rozgłośni Poiskiej Radia Wolna Europa w Monachium w latach 1987-1989,

Rzeczpospo\ilej Po\sk\e1 w Konlederacl\ Szwalcarskiej w \atach 1991-}99Ą
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Zdzislaw Pręgowski

(1912_199B)

architekt, społeczn ik i filantrop, działacz emigracyjny w Szwajcarii,
prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswi[u

w latach 7954-197 4
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yon §hefbgrłsrrart ko].

ffir d§§

EtBi&, d*r, ?. O}rtober L959.

brlt€

O l,tyą bn-

Bilet wizytowy z informacją, Materiały Zdzisława Pręgowskiego, sygn. 1-26, j. 13
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Bronisław Pruga r Ketli ng

(1B91-194B)

generał Wojska Polskiego,
dowódca 2. DywiĄi Strzelców Pieszych we Francji i Szwajcarii

w latach 1939-1945
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Gónórą1 Pr ug a.r -.f,e tling l{e:iJ_en,le 4l,? L945.

Mcngt ew ]-a lt . Co1 . Hel,1ann Si egris t

\tint e.] th]f,.r

it{on Colonel,

Au nonerrt otl je quitte 1a Sui§§e, je tiens Ł vous

tIsrr§q}ettrp oes adieux enpressós acco.l. agnóo des meilleurs
voeu]a porrr 1 'aveni"r .

T]e sójour en Suisge le§tera gravś pour toujor.us

danB rrg .!!§ąoire I ecoBnź]iss aŁt e co!,. e ]-a pćriode oir 3'ai ren-
contró partout beaucoup dIa,nlttó et de §ynpathie.

Ci-inclu§ je oe peroets d6 Tou§ tran$&,ettre un

Bodeste souvenir .Je vous pyie de blen vouloir }laceepter
en tónoignage d6 me§ §entirlPnts 1ę9 neill_errrs, et en §ouYe-

nir des §oldats polonsi§ qui, Cjursnt cinq 1ongues anndes,

ont Yćcu sur llhospitali"er sol §ials§6.

Veull1ez atre aupr,Óe de i,{ad aae Siegrist 1li-ntet-
prbte de ue§ i]onoa€P§ t}b§ respectuer]xret'a€IóeI 1laesurance

de naa considóration trd§ distin*juóe.

List do ppłk. Hermanna Siegrista, lVateriały Hermanna Siegrista, sygn. 1-31, j. 2

SlEGRlST (1894-1975), podpułkownik armii szwajcarskiej, W latach 1941-1945 komendant
obozu akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Wintherturze

/

1_!(

l

t
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l

Edward Raczyński

(1891-1993)

dyplomata, polityk, pisa rz,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie
w latach 1979-1986

6B



,ELEPlloNE
o1-5a9 0660 RAczYNsKl,

a LENNox GARDENs.
LoNDoN, st/Vl x oDG.

cn.4 czerwca 197Ę r.

Koch €iny clu !

Irzes5rłi,,r... Ci vl za}lczcntu fotokopię ilstu,kiory o trr]nra}er od Ossollneurn we Tjrocław{u rg od-*owiedzl na 1l§t lrzesłany ne nrole oros'bB nrzezsTc} lwlstk§ fnstl,tutu Folsłlepo i). ń. Oollrr:r,no.u.)

Jak obawiallśrny s19 arcŁrlwum §lriezynskte zhrgel,czvna utfi@aro vi }dpa}h ropyjsklch.
T)

Jes[l ct,c ta}b}rs czy Ło san naplsad o Teo-1'ilt lub r oze lecle j oowlerz,-ró to .ieklerruś } !sto-rlkovlt, to ,J,,&rto snr,obolvdc }is ru CÓ Lucv;s. ł ozJhprol1na Lanckoror}§ka ( 264 Via depti 5clnlon1,
CC}92 Ror^a) roE}abv Ci zasugerovdc'uczoneio. Ta]łerźecz wylll? f.ą_f,ebv oczv"lsbtę nevlneFo v,v s lłłu flnan-
§ov,ieEo.

UloL łwo3a sclske.rr serdecznle, }aji rec€
c E!łu.,ie . }

)

R9c zyns

List do Aleksandra Sapiehy, Materiały rodziny Sapiehów, sygn. 1,42, j. 39

69



--!

-ł
€

Adam ks. Sapieha

(1B67-1951)

biskup rzymsko kato Licki, kardynał od 1948 r., senator,
czołowa postać w dziejach Kościoła polskiego l połowy XX w,
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No\ttĄ }.Ą 1\rq,-

,c\" \\\ń\ \ipt,u\Ł\t&' ilrtL",}, * \r
qilx u^.orl,tł Ą^Ą,\fur^^łtiT \ T\S1*"kJ Ę
§ \0., §}§ n\** \łq. d ł,\ńOĘt _

L\\ t ąJ^,{ i*\*. \Ń \*J, u Ńło'",, n,łn, r
\t^łuu**nk*r*n fu tx$dnT k!r\_ i
l Nt*tfu r,o,* t"^ \it \*\* * łnŃ,ui tyffi'Wląl\:,|t
§*"*,}ili \o\\" \fu"ouł * łruit
o\^6r5\bł\ \r., t}- \Ń ,YtlĄ Ą^^ł^lnj

ł-$*. \*ilyo{ M1 i \-,ką -

\q^*\**** 
\-* \* Ń}Ą *-* ,Ę*ł*

Lqąq tn\or,rut T*%

LisL do Ą[cIsand a 5apichy. irl;tęli6iy rodziny Sapiehóu;, sygi1, |,Ą2, j.39
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Antonisłonimski

(1B95-1976)

poeta, feIietonista, dramatopisa rz, satyryk, krytyk teatralny



Telegramm - Tólógramme - Telegramma

Bctórdert - Z?łJas, Tr.śfućsso

4 ń1!l,]xlł3l ou,iJ70,

Telegram do Jei,zego Stenrpowskiego, llateriaty Jerzego Stempo!łskiego, sygn,l43,j.221
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Stefania Be[gijska

(1B64-1945)

Stefania Klotylda Luiza Hermiona Maria Charlotta,
księżniczka betgijska Sachsen-Koburg-Gotha,
arcyksiężna austriacka, żona następcy tronu

Austro-Węgier Rudolfa

f-
a
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c. 18j,

Telegrarrr c]o Karola PotUiickiego ijego zony Eweliny, Materiały rodziny Potulir:kjch, sygn. 1-37, j. 180

KAROL POTULlCKl (1861 1931). ziemiatlin. lilbLlc,ist.:. dyDLomata,

W lai3Ch 1921 31 l]onoro,,Vy aitachó Staiej Del€gacji Po!s!. .l 2iZ}/ Lidże l'.]arodÓW.

EWELlNA PoTU LlC KA Z CHŁAPoWSKlCFl (1875-1936). p rczi : il; .. Pa in d e PriSon n iel."

w okresie l wojny slviaroLłlej zorl; (aroIa Potulickiego

'ź

I,
tj
,ł:Li|-

:,

15



Jerzy Stem powski

(1B93-1969)

pseudonim literacki Jerzy Chmielowiec
eseista, krytyk literacki, na emigracjiw Szwajcarii od 1940 r.
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Muvi,le a8 ląai
Thąłrs*r. tf.

l, łz,

Chhe Hadawte ,

lc ,rrl yutt,łls

7l tł* Vgte aąCotc ltłtlt*c,1 Cń,?hr,;s ae vłarnłe

{t"r la VtrudlaiS le6ucawp ltlląvrłł vata of1u,r.

ZC vt*l tą ai Srailł il y a ?wllłł łłłłtps I lą1t,s

vł,vr, h'ave3 pas vnł(ą ft7 i|cccsl{cr, łłttyanl gu
cęła {łnltY ,ntc ńchc daus qł.łą łr:Ęlrlrrłął,ąe

?&fro,ł,toł.^,rrnr. 0r, ,"ąrr'slu,t k **r tąrłre Ąi
i te f/ł ęł lł,vś Cab?eąi Srwł e,łłałlc 

'; , i l e*
rą,gą,vł yu ic l't u il f,a l bl tiu.
d#c oł, ,rng lłs eułłr7Cr ą'-ńctas.

t-łrł. Ąłłdrt ponłr /a Ftałc6 a Ćłe'fl'xt' i E
jcłilł. łe r"ł'Jtrifatai {ą.łti § 6"""i.,. u ig
lytti ak wtttł'f, Vąłs I> frł eC,* $.tłą]r. y'łłńłu

1x 'r*.łt tae;linł h-.łrlłr,aC ą} pa7Ął{*ta de
vyąt łaCucr ń ełł.iri Ct, vł*r ałąłtrł,,ąLu *ł*uł
vn4ą yryl}e -

7l wut 1rruar* r rłi,u lłedólal, sląłs tl*?tivq.t
s^łĄ\l|rĄs,"t, l^'tłł i vr^rr, hąi t }l ełta4łł

&. {ttąąarłłflti
List do Dieneke Tzaut, Matetiaty JeTzeBo StempoulskieBo, sygn. \-43, ]. 352

DlENEKE TZAUT(daty życia nieznane) przy,iaciółka i opiekunka Jerzego Stempowskiógo od r-słz r.
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Tymon Terlecki

(1905-2000)

krytyk literacki iteatraIny, eseista, organizator polskiego życia
naukowego i literackiego w Anglii i Stanach Zjednoczonych



84 HA,zLEwtLL RoAD

LoNDoN, s.W. 15

h.r, 6Ą

t i {A.ł*
,&ułlr

{ą,łĄ;.ń"

rHi łłłWgtł

|*ł" Ą

List do Jerzego Stempowskiego, Materiały Jerzego Stempowskiego, sygn.l43,j,ż34

]
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Jan Twardowski

(1915-2006)

ksiądz rzymskokatolicki, poeta, przedstawiciel liryki retigijnej

B0



i'"l a-.nn " : ł, ó.ł_ -.v.l,.r *r"Uv -._ |,c. v-l J' " k r. U vv* Cp 
,
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r t, cęŁ o" f*Ą i.,,r,- . ąt" y'"''-
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*r,t 't,Ę+1 i ,york"^ u \r.,ur.ł, .Vll -,łtt *t".f*yr§"

l i*. v,,Ę*rł.oie. ... ŁŁ*.o,- !ął,([ *- 1!" ok,-ę"1 .

".,._* 
y t*ą _t*t 

&riq.*l *,"r.n Y ró'-' ,'avv vl 'ęl-'u -
.lrlą, r <,v tyd*-vr'r,ł ,-._,i,..1,'.ł*, *"- iu",i tł ," §tr-i
ł Vl,ł r-łrrt ,.*1 LL aą!ł -

§*lno,r1 , L,*, "Vr- Ęot^ \ G**..,

.,,, \] . it] j ;, !::ii:-;l!,] :|] l,:|r .,,i]: i.l_]
l :., |,] i'", : i l

*14.-1/w*,l+ą l - dtful4.'*"r a,ł,* Lł ",-' *" i",-'T,., a^,,ł*ł,łłą

ła
}o_

List do Alfreda Loepf€, Matefiały Alfreda Loepfe, sygn. | 22.j. 62

) łł ł1 .qaa,
Hł!oęł, cu

EłCł iulu,r,n,,i i-l

.,, , Ąo.tt,,ho{łr,'.łn,*.Ł 43fu

List do ALfreda Loepfe, l,łateriaty ALfreda Loepfe, sygn.1-22, ). 62
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l

stanisław vincenz

(1BBB-1971)

pisa rz, eseista, piewca Huculszczyzny

I

82
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i .rr- :^-*'ą {1ó/*4ź^ .,1§" }1o_** l {",^x"rr^

? r-/1ł'Ą -^.,r , y",-łjL"--^.-.--^..ł

i '- "Ę[uj-.^". _...l Ąhł T*ć " 4;"* ł"- 1
i Ł# 1i. -^-* }+.<_'11_._.ą_ń'|l,*r.,E ,J!e."r^: t, |bł.łlźł-,^łe yr.s*r - !;{-,-;J';l".-/: ń"..-. ,b,**"Ą*.J .J,-łął.! -*T jc,

Ba'T].*,''--ó-..ł.,'Ó\tJŁ..3\!.!-."d'.r..łŹ:ł.5!jt,'l,..'r-r''{;,.,?.i-J}-''r

Strona adreso\^/a kartki pocztowej z fragmentem listu do Jerzego Stempowskiego,
Materialy Jerzego Stempowskiego, sygn. 1-43, j. 250
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Lech Wałęsa

(1943)

polityk, działacz związkowy, opozycjonista w okresie PRL,
Prezydent RzeczypospoIitej Polskiej w latach 1990-1995,

lau reat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r.
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CC:.risk, 1 5.07. 193:.r.

pani profesor
Kr},styna l,arek

szano TIa Pani Profesor,
jest ni niezniern.ie przJrjenrrrie pT zekazać Pani Profesor moje

najgerdeczrrlejsze podzl ęko\.rarri a za PalLi zaan5ażo\,iarLie \i naszą
wspólną splawę., Nj-eoceniona pomoc, z jaką nasi koJ_edzy CziaZający
za granlcą, spotkali się z Pani sirony, zasługuje na najwl,ższe
uznani e i s zacunók.

Prolvadząc nieprzen,ranie od kilku 1at llal}łę o poszanorłanie
prar* ludzki ch 1 pracolnicżych --polsI{i Śrviat pracy spot}*a §ię
z pomocą i poparcierl .,,ri elu },,spanj.ażlrc| 1]16ri. IozsianJich na c e,ŁJm

śrviecle. Dzięki nim - dzięki tej ni ęd.zyludz}<ie j i zvi ą zk o.,,.,e j
sotidarnoŚci, która :nas żączy rnożery z ufnoŚcż9 pattzeć v przyszŁość
aimo tTudnego dzi siaj .

Ploszę przy ją"Ó \ny:tazy moje8o najgłębszego s zacud<u
1 lvd zi ęc zno ści .

4/ tl.ł",*
Le(h )Iał ęsa

List do Krystyny Marek, Materiały Krystyny Marek, sygn. 1-6, j. 30
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Melch ior Wa ń kowicz

(1B92_I974)

pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta

86
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§.§rł &y€. L t§ł-*rłą i" ?,

?.II.54

}oe łrłEkrua PanX,

'DElgkuJę za lrrfornacJe l Joston berdzo
,ony pamięolg PgrfsŁwe.

Z panorrr Konargklm znaJduJę slę rr stałoJ
laboracJ1.

Czy nlo zechcl,alaĘ Panl w Jatrdrn odpo-
n momonclo zsgug€rowaC Psnu Mlchażowl

foi- clchutko slg dopont,nam o Ęe rrlrr Eur"opean
ńbnders Amerlgąn?

Szczerze oddar{rH_-.

ffi"re

List do N.N., Materiały rodziny Poiulickich, sygn. 1-37
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Kazimierz Wierzyński

(1B94-1969)

poeta, prozaik, eseista



łł' ł*pałl 6 i
t*,lł; /r! ,J.{

, 7łŁ-Jft1 (
*T*ł ; , ćł*ło-ł: Łła- 4łr

*n ń, &u'*$.b/,* ą. *fu **+' §Ł
Y, Uw*"łł;*,r$* -rg*. *rł-ry
' ,|Y'*; Ą'yt,l77,ł,1+ §1**ł;."
ut,uń.vł łł je*+^, z,r*,-i 

fr*i f o-',/

,ffffirffiT-re,:n

1. i,§t do .-]e.zego 5[.1,1lpo\.,/sl{iego, !lat.;,iaiv Je rl-.gc Stclpolvskiego, s:/gn. ; .lj. j, ż.40



Jozef Wittlin

(1B96-1976)

poeta, prozaik itłumacz, współpracownik Radia Wolna Europa
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3lpENzE

AlR MAlL

Ł*!-Ą i ł-'r' P"--{ h*l,

i^w. 
--i 

^rn 

l""i ttł dł (* l- on u il-, 1-"l^ -'*,

-ł/;\o{,'. , Qrr*"f- tk f,^*: -r^ 6ą 7 &JĄ

r,( fswłaiCeł" tf " ńl,_Ę t (z.llt1 cX ?*"v5 , c-ał ńr (y^-
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_ {}4*ł'-\

* l"-+, , Ląy ?.e . N, VU*.L^- .'" a,<*Ł , LĄ JĘ ą
ł 1Tn"ł.^l,,.^^.|^ &*, {^M(^.d o rnć\,,/L4/,f,Ą łq a.-łV_ ,^-Ą ,r*\

}..r. ńj, 1.1,ot Lł lą! t -nn ,;*ż 
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2K luą l/Wn,-,"-|- ,?*i*

l* uł6,, Ą bĄ ł{ -r* t, !o'u ł, LŁ,,*- , "*u 'fu-h
hą,\§u-, ii^]. ułuł^ń - ^ *-tr u,nh* |yt"--ł-,-ąc< " h'"ą
'łlrilŁ }upł'.,,}; ,il4 ł v*\ł /,,/-4 #Ę;y

NrM ; 4Ąh *^,I ?",*"K: Z^.a aL*-, ,-furr^ 
^runĘ,

D. 
^f^ 

,ua-a.ŁĄ * Łar-

^1rl*słł;reU^

List do Jerzego Stempowskiego, Materiały Jerzego Stem powskiego, sygn,1,43, ],24L
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Spis nazwisk

Jan |\4aria Bocheński
Willy Brandt
Józef Czapski
Maria Dąbrowska
Kar[ Dedecius
KaroI Estraicher
Julian Fałat
Jerzy Giedroyć
Ju[ian Godlewski
Gustaw Grudziński-Herling
|\4 aria n Hemar
August Hlond
Marek Hłasko
kazimiera lłłakowiczówna
Jan Paweł |l
kossak-szczucka zofia secundo voto szatkowska
Marian Kukiel
stanisław Lorenz
witołd Lutosławski
Krystyna Marek
Władysław Mickiewicz
czesław Miłosz
lgnacy Mościcki
Po[a Negri
Jan Nowa k-Jeziora ński
Beata Obertyńska
Jan parandowski

Bronisław piłsudski
Zbigniew Pląskowski
Zdzislaw Pręgowski
Bronisław Prugar- Ketling
Edward Raczyński
Adam Sapieha
Antoni słonimski
Stefania Belgijska
Jerzy Stempowski
Tymon Terlecki
Jan Twardowski
stanisław vincenz
Lech Wałęsa
Melchior Wańkowicz
Kazimierz Wierzyński
Józef wittlin
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