
QUO VADISQUO VADIS
Towarzystwo Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza w Vevey 

Drodzy Rodacy! Drodzy Miłośnicy Kultury!

15 listopada 2006 r. minie 90 lat od śmierci Henryka Sienkiewicza - laureat literackiej Nagrody Nobla, 
autor wielu powieści, w tym znanej na całym świecie „Quo Vadis”. Ostatnie lata swego życia Sienkiewicz 
spędził na emigracji w Vevey (kanton Vaud), angażując się w sprawę pomocy dla ofiar I wojny światowej 
w Polsce.

Rocznica śmierci pisarza stwarza doskonałą okazję do podkreślenia 
związków Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarią oraz promocji jego 
twórczości. 

Dla  wprowadzenia  tej  idei  w czyn  przedstawiciele  szwajcarskiej 
Polonii  powołali  Towarzystwo  QUO  VADIS,  którego  celem  jest 
zebranie funduszy na budowę pomnika Henryka Sienkiewicza w 
Vevey. Towarzystwo współpracuje ściśle z Ambasadą RP w Bernie 
–  głównym  koordynatorem  przedsięwzięcia,  ale  zachowuje 
charakter  autonomiczny  i  ulegnie  rozwiązaniu  po  zakończeniu 
projektu. 

Pomnik  Henryka  Sienkiewicza  ma  być  wybudowany  w  ogólnie 
dostępnym ogrodzie Hotelu du Lac, leżącym nad brzegiem Jeziora 
Genewskiego przy rue d’Italie 1 w Vevey. W tym hotelu Henryk 
Sienkiewicz mieszkał i pracował w latach 1915-1916. Projektantem i 
wykonawcą monumentu jest uznany polski rzeźbiarz prof. Gustaw 
Zemła,  który  jest  również  autorem  pomnika  Sienkiewicza  w  warszawskim  Parku  Łazienkowskim. 
Pomnik będzie wykonany z brązu (160cmx105cmx105cm). Zdjęcie obok przedstawia gipsowy model. 

Przejęcie  dużej  części  kosztów  budowy  pomnika  –  szacowanych  na  sumę  ok.  120’000  CHF  - 
zadeklarowała  Rada Ochrony Pamięci  Walk  i  Męczeństwa w Warszawie.  Warto  jednak pamiętać,  że 
pomnik ma być darem Polski i Polaków dla mieszkańców Vevey, którzy użyczyli gościny Sienkiewiczowi 
w trudnym okresie I wojny światowej. Wsparcie finansowe projektu przez szwajcarską Polonię, która 
również  korzysta  z  gościnności  Szwajcarów,  miałoby  w  tym  kontekście  doniosłe  znaczenie  i  w 
symboliczny sposób utrwaliłoby historyczne relacje Polski i Szwajcarii. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowane jest na dzień 25 listopada br. (sobota) w Vevey. Patronat nad 
tym  wydarzeniem  przejęli  przewodniczący  izby  niższej  Parlamentu  Konfederacji  Szwajcarskiej 
(Nationalrat) Claude Janiak oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie Janusz Niesyto. Czynione 
są  starania,  aby  do  Vevey  przyjechali  ministrowie  kultury  Polski  i  Szwajcarii.  Odsłonięciu  pomnika 
towarzyszyć będzie seria imprez kulturalnych. Dokładny program zostanie przedstawiony w terminie 
późniejszym.  Potwierdzony jest  już  udział  Orkiestry  Reprezentacyjnej  Wojska  Polskiego.  Uroczystość 
uwieńczy bankiet w Hotelu du Lac. 

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie poprzez dokonywanie wpłat na 
specjalne konto bankowe utworzone przez Towarzystwo „Quo Vadis”:

Wszyscy donatorzy otrzymają specjalne podziękowania.

Dodatkowe informacje: Jakub Siczek, Tel. 052 202 43 01, e-mail: jakub.siczek@contech-trading.ch  

Verein Quo Vadis
8400 Winterthur

Konto pocztowe nr: 85-390148-1
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