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W tym roku mija 80. rocznica śmierci 
Ignacego Paderewskiego – kompozy-
tora i światowej sławy pianisty, pier-
wszego premiera Rzeczpospolitej Pol-
skiej po I wojnie światowej. To wys-
tarczający powód, by przybliżyć na ła-
mach Newslettera bardzo cenny i ory-
ginalny zabytek, który w ostatnim cza-
sie powiększył rapperswilską kolekcję 
pamiątek po Ignacym Paderewskim.

Ów najnowszy nabytek Muzeum to 
rolka pianolowa Duo-Art z nagraniem 
słynnej miniatury fortepianowej Pade-
rewskiego – Menuetu G-dur op. 14 nr 1. 
Obiekt trafił do kolekcji jeszcze jesienią 
ubiegłego roku (należy dodać, że w bar-
dzo dobrym stanie) jako dar Hansa 
Kunza – rodowitego Rapperswilczyka, 
pasjonata muzyki, znawcy-amatora 
mechanicznych instrumentów muzycz-
nych oraz przewodnika po szwajcar-
skim muzeum  Fredy’s Mechanisches 
Musikmuseum w Lichtensteig, w kan-
tonie St. Gallen. Następnie został sfo-
tografowany, opisany, wymierzony, zin-
wentaryzowany w programie Museum-
Plus i umieszczony na ekspozycji.

Czym jest rolka pianolowa?

Niech nikogo nie odstraszy tajemniczo 
brzmiąca nazwa obiektu. Rolka piano-
lowa to rodzaj nośnika dźwięku. To 
specjalna, długa wstęga papieru o sze-
rokości 28 cm, na której utwór muzy-
czny został zapisany w postaci małych 
dziurek. Owe dziurki odpowiadają zaś 
jednemu dźwiękowi na klawiaturze 
fortepianowej.

Słynny Menuet G-dur 

Podarowana Muzeum rolka z Menu-
etem G-dur, została nagrana przez Pa-
derewskiego w 1921 roku dla firmy 
Aeolian z Nowego Jorku i była jednym 
z najlepiej sprzedających się nagrań 
polskiego wirtuoza tejże firmy. W ogóle 
ów utrzymany w mozartowskim stylu 
Menuet był jednym z najpopularniej-
szych utworów Paderewskiego, wręcz 
przebojów, który musiał on wykony-
wać podczas każdego ze swoich kon-
certów.

Menuet powstał w roku 1886 w War-
szawie, a swoje istnienie zawdzięczał 
po prostu figlowi. Paderewski, który 
był wtedy młodym pianistą, chętnie od-
wiedzał tam profesora Chałubińskiego - 
lekarza, przyrodnika, miłośnika Tatr       
i muzyki oczywiście. Doktor zachwycał 
się Mozartem, uwielbiał go i stale prosił 
Paderewskiego, by ten grał jego utwory. 
Paderewski, znudzony ostatecznie cią-
głym powtarzaniem mozartowskiego 
repertuaru, postanowił z tym skończyć 
i zażartować sobie ze starszego pana. 
Przy okazji kolejnej prośby o Mozarta 
zagrał po prostu własny utwór, tyle że 
skomponowany w stylu mozartow-
skim. Kiedy doktor zerwał się na równe 
nogi z okrzykiem zachwytu pod nie-
biosa wynosząc Mozarta Paderewski 
przyznał się, że to jego dzieło… 
wywołując oczywiście niemałą kons-
ternację. 
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Rolka pianolowa z nagraniem Menuetu G-dur 
I. J. Paderewskiego
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Co ma wspólnego rolka pianolowa        
z salonem fryzjerskim i filmami o Dzi-
kim Zachodzie?

Rolkę z Menuetem G-dur Paderew-
skiego sprzedawano w latach 20. minio-
nego wieku za cenę ok. 4 dolarów. Mniej 
więcej tyle samo kosztowało wówczas    
w Ameryce u damskiego fryzjera ścięcie 
i ułożenie włosów na tzw. boba – bo-
dajże najmodniejszą kobiecą fryzurę lat 
20. Ów kobiecy wątek w tym porówna-
niu nie jest wcale przypadkowy – Pade-
rewski był ulubieńcem i bożyszczem 
kobiet. Tłumnie przybywającą  na jego 
koncerty publiczność, w znakomitej 
przewadze stanowiły właśnie kobiety, 
chwilami zachowujące się jak na kon-
certach Beatlesów 70 lat później.

Choć cena za rolkę pianolową z minia-
turą fortepianową Paderewskiego nie 
była zawrotna, to jednak do odtwo-
rzenia tak zapisanego utworu konieczne 
było specjalne urządzenie – tzw. pia-
nola, czyli pianino posiadające dodat-
kowo odpowiedni mechanizm, który 
potrafił odczytywać perforacje podczas 

odwijania się rolki. To był już dość drogi 
sprzęt, dlatego też wśród jego posia-
daczy znaleźli się głównie członkowie 
najzamożniejszych grup społecznych. 
Chociaż, co ciekawe, pianola była często 
elementem scenografii w westernach, 

myślę tutaj oczywiście o stereotypowym 
saloonie, i jeśli funkcjonuje w naszej 
świadomości, to chyba właśnie głównie 
dzięki owym filmom o Dzikim Zacho-
dzie.

Nad złoto droższe…

Dziś rolki pianolowe z nagraniami Pa-
derewskiego można kupić, jak przed stu 
laty, za równowartość wizyty u fryzjera. 
Ich wartość faktyczna zasadza się jed-
nak na czymś zupełnie innym – na ich 
wartości dokumentalnej i historycznej. 
Jako popularny nośnik dźwięku w la-
tach 20. XX wieku stanowią one przede 
wszystkim bardzo cenny zabytek             
z wczesnego okresu historii fonografii      
i wyjątkowy zapis kunsztu Paderew-
skiego. Odtwarzając dziś takie nagranie 
– czy to na przeznaczonej do tego pier-
wotnie pianoli, czy za pomocą współ-
czesnych mediów cyfrowych, na które 
to owe historyczne nagrania zostały 
przekonwertowane – nabrać można 
dość precyzyjnego pojęcia, czym była 
gra tego wybitnego artysty.

By odbyć podróż w czasie, zachęcamy 
do posłuchania menuetu G-dur Pade-
rewskiego, odtwarzanego na zabyt-
kowym mechanicznym instrumencie 
muzycznym: 

- Anna Tomczak

Ignacy Jan Paderewski podczas sesji nagraniowej rolek pianolowych Duo Art firmy Aeolian. 
Nowy Jork, 1915. Fot.: The Pianola Institute.

h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?
v=Vf11cO2WqJY 

Okładka pierwszego katalogu firmy 
Aeolian, Pianola - Nowy Jork, 1898.

https://www.youtube.com/watch?v=Vf11cO2WqJY
https://www.youtube.com/watch?v=Vf11cO2WqJY
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4 lutego minęła 38. rocznica śmierci 
Juliana Godlewskiego, współtwórcy 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu         
i jego największego mecenasa.

Podobnie jak założyciel pierwszego pol-
skiego Muzeum Narodowego Polskiego 
Władysław hr. Plater nie doczekał się do 
tej pory monografii, tak i współtwórca 
obecnego Muzeum, mimo ogromnych 
zasług dla polskiej kultury, pozostaje 
dzisiaj nadal w Polsce nieznanym. Nie 
dbają o jego pamięć szczodrze obda-
rzone przez Juliana Godlewskiego insty-
tucje polskiej kultury jak i instytucje 
kościelne. W rocznicę śmierci Juliana 
Godlewskiego przywołujemy w bardzo 
skróconej formie jego życiorys i zasługi.

Ostatnia wizyta Juliana Godlewskiego 
w Muzeum Polskim w Rapperswilu 
przypadła na wrzesień 1980 roku. Wrę-
czał wówczas na zamku ufundowane 
przez siebie nagrody Wandzie Borkow-
skiej, kierowniczce Biblioteki Polskiej w 
Paryżu i Marcie Hofer, administratorce 
Muzeum.
W Sali Rycerskiej na zamku Godlewski 
uhonorował za zasługi dla Muzeum jed-
nego z naszych przyjaciół, prezydenta 
Rady Grodzkiej Rapperswilu Waltera 
Domeisena, wręczając mu cenną pamią-
tkową tacę z wyrytym na niej herbami 

Polski i Litwy, jakie zdobią Kolumnę 
Barską stojącą przed zamkiem.
Dla Muzeum Julian Godlewski miał du-
ży sentyment. Jego pierwsza wizyta w 
Rapperswilu przypadła na rok 1926 , tuż 
przed wywiezieniem zbiorów pier-
wszego Muzeum do Warszawy. Trzy-
dzieści lat później był świadkiem rodzą-
cego się nowego Muzeum na zamku. 
Był członkiem honorowego patronatu 
Muzeum i honorowym członkiem 

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Pol-
skiego w Rapperswilu, do którego pow-
stania w roku 1954 się przyczynił i który 
od tego roku szczodrze wspierał.  

Dzięki jego finansom zostały ugrun-
towane materialne podstawy Muzeum     
i wzbogacona kolekcja sztuki. Wśród 
licznych eksponatów, którymi Muzeum 
obdarzył, do najcenniejszych należy ga-
leria obrazów malarstwa polskiego        
(J. Malczewski, J. Chełmoński, L. Wy-
czółkowski, J. Fałat, J. Brandt). Nie od-
mawiał pomocy gdy chodziło o popu-
laryzację instytucji wśród obcych             
i wśród emigrantów. Wspierał organizo-
wane wystawy, zebrania, konferencje, 
koncerty (koncentrowali dzięki niemu 
m.in. K. Kulka, K. Zimmermann, J. 
Olejniczak, M. Magin, kwintet warszaw-
ski Szpilmana), zespoły taneczne, 
teatralne. Julian Godlewski nie był tylko 
jedynie mecenasem Muzeum. Jego 
pomoc obejmowała całą polską diasporę 
w Szwajcarii: restaurację siedziby 
Paderewskiego w Morges, ofiary na 
rzecz Muzeum Kościuszki w Solurze, 
Misji Katolickiej w Marly, polskie szkoły 
na obczyźnie, sierocińce, biblioteki. 
Wraz z nim odszedł etos mecenasa 
sztuki, zupełnie po wojnie w Polsce 
nieznany.

———

Pejzaż górski, Leon Wyczółkowski (1852-1936)                                           
dar Juliana Godlewskiego dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu

———

Julian Godlewski
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Pomoc Juliana Godlewskiego skiero-
wana była też na Polskę. Najcenniej-
szymi zabytkami kultury polskiej         
i sztuki, wytropionymi i kupionymi 
zagranicą, obdarował Klasztor Jasno-
górski, Wawel, Zamek Królewski, mu-
zea w Warszawie i Poznaniu. Współfi-
nansował odbudowę zabytków, kościo-
łów w Warszawie, Niepokalanowie, 
Przemyślu, Nowej Hucie, gdzie na 
konsekracji świątyni był osobistym 
gościem ówczesnego jeszcze kardynała 
Karola Wojtyły.

Łożył na budowę Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie i zakładu dla nie-
widomych w Laskach, zaopatrywał 
szpitale w najnowocześniejszą aparaturę 
medyczną, fundował stypendia i nagro-
dy na konkursach chopinowskich            
i skrzypcowych Wieniawskiego, wspie-
rał polskie wyprawy w Himalaje i Andy. 
Na Wawelu, na honorowej tablicy mece-
nasów nazwisko Godlewskiego widnie-
je od 1962 roku, Uniwersytet Jagielloń-
ski nadał mu w 1981 roku tytuł doktora 
honoris causa. Na emigracji często mia-
no mu za złe jego kontakty krajowe, któ-
re zwykle rozpoczynał od wizyty u ks. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Julian Godlewski urodził się 17 sierpnia 
1903 roku we Lwowie, gdzie ukończył 
uniwersytet z tytułem doktora praw. 
Zagrożony gruźlicą kości leczył się w 
Szwajcarii i tam poznał Fritza Tyssena, 
właściciela największego europejskiego 
koncernu żelaza i stali, który z czasem 
przygarnął go jak syna. Zawarta znajo-
mość z przedstawicielem amerykań-
skiego koncernu Harimmana na Europę 
sprawiła, że po powrocie w roku 1928 
do Lwowa objął przedstawicielstwo 
tego koncernu w Polsce.

Później w Polsce międzywojennej pias-
tował wysokie stanowiska w przemyśle 
naftowym, w ministerstwie spraw 
zagranicznych. Piękna jest karta żoł-
nierska Godlewskiego. W 1918 roku ja-
ko uczeń bronił Lwowa, w 1920 walczył 
jako ochotnik 208 pułku ułanów, w 1939 
jako ochotnik w 14 pułku ułanów, z 
którymi przedostał się na Węgry. 

Dzięki pomocy Tyssenów dotarł do 
Szwajcarii. W roku 1940 we Francji 
wstąpił do zmotoryzowanej brygady 
gen. Maczka, z którą ewakuował się do 
Anglii, później w roku 1944 wziął udział 
w inwazji na Francję. Ranny pod Falaise 
wrócił do dywizji już na terenie 
Niemiec. Tam ponownie los związał go 
z rodziną F. Tyssena. W dniu napadu 
Hitlera na Polskę Fritz Tyssen zbiegł do 
Szwajcarii. W roku 1940 francuskie 

Vichy wydało go Niemcom, którzy 
„zdrajcę” jego i żonę, Amelię włóczyli 
po różnych obozach koncentracyjnych, 
aż wreszcie oboje jako naziści zostali 
skierowani do amerykańskiego obozu 
dla internowanych. Wydostał ich stam-
tąd Julian Godlewski.

Po wojnie Godlewski był adiutantem 
Bora-Komorowskiego, któremu towa-
rzyszył w podróży do USA. Potem wy-
jechał do Argentyny i w końcu wrócił 
do Szwajcarii. Po śmierci  F. Tyssena po-
został doradcą jego żony w sprawach 
koncernu i w roku 1952 wszedł do rady 
nadzorczej koncernu. W roku 1959 za-
siadł w zarządzie potężnej fundacji im. 
F. Tyssena. Te lata były też dla niego ok-
resem prosperity finansowej. Majątek 
ten przeznaczył na pomoc polskiej kul-
turze. Prowadził życie raczej ustronne, 
unikał wybujałego życia towarzyskiego, 
swoje publiczne wystąpienia ograniczał 
do minimum i często jeszcze przed za-
kończeniem uroczystości znikał. Stwo-
rzył sobie świat swej bogatej filantropii 
jako jedyne wartościowe przedłużenie 
bogatego w doświadczenia życia. Zmarł 
w Warszawie 4 lutego 1983 roku i został 
pochowany w Kwaterze Armii Krajowej 
na Powązkach. Nad mogiłą odczytano 
depeszę Jana Pawła II, podnoszącą 
ofiarność Juliana Godlewskiego na rzecz 
Kościoła i Ojczyzny.

Warto zatrzymać się przy tej mogile        
z uczuciem szacunku i wdzięczności. 
Postawa moralna i obywatelska God-
lewskiego jest wielu obecnym krezusom 
w Polsce zupełnie obca. I co gorsze nie-
zrozumiała.

-Anna Buchmann

1. Historia obecnego Muzeum na zamku nie jest 
dokładnie znana nawet historykom emigracji   
w Polsce. Muzeum nie powstało, jak podają 
uważane za rzetelne informatory polskich 
instytucji naukowych i kulturalnych w 1973 
roku,(!) ale już w roku 1954. Wtedy powstało 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego, 
którego celem było reaktywowanie 
zamkniętego dwa lata wcześniej Muzeum. 
Zaczynano od jednego pokoju, potem 
powiększała się powierzchnia i ilość pokoi. 
Urządzano wystawy i gromadzono obiekty.    
W 1973 roku zbiory i instytucję przeniesiono    
na drugie piętro zamku.

Husarz, Józef Brandt (1841-1915)                                          
dar Juliana Godlewskiego

Normandia, Józef Czapski (1896-1993)                                                         
dar Juliana Godlewskiego

Koń (szkic), Piotr Michałowski  (1800-1855)                                                         
dar Juliana Godlewskiego
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„Polesia czar…“ 
Bardzo wielu Polaków z pewnością zna tę pieśń. 
Skomponował ją i słowa do niej napisał 
Artur Kostecki w 1927 roku.

Podobno - to wiadomość niespraw-
dzona – zakochany był w pannie 
poleskiej, która jego uczuć nie od-
wzajemniła. Wówczas napisał tę 
smutną, ale pełną uroku i roman-
tyczną pieśń. Być może bardziej za-
fascynowany był regionem niż 
panną.

W zbiorach naszego muzeum natra-
fiłam na album  „Polesie“ z czarno-
białymi zdjęciami Poleszuków jak 
również krajobrazu regionu, który 
przed drugą wojną światową na-
leżał terytorialnie do Polski, poło-
żony między Bugiem i Prypecią. 
Najważniejsze zachodnie miasta Po-
lesia to Brześć i Pińsk. Głównymi 

rzekami w tej części są Prypeć i Ho-
ryń. W okresie międzywojennym 
województwo poleskie było najwię-
kszym w tamtejszej Polsce. Począ-
tkowo stolicą  był Pińsk. Jednak po 
pożarze miasta w 1921 roku prze-
niesiono ją do Brześcia nad Bugiem. 

Album jest darowizną rodziny Po-
tulickich i jest częścią ich spuścizny 
archiwalnej w naszych zbiorach. 
Materiały zgromadzone w zespole 
dotyczą w większości  tematu życia 
i działalności zawodowej prawnika    
i dyplomaty hrabiego Michała Potu-
lickiego. Jednak są również świet-
nym źródłem dokumentującym 

życie polskiej rodziny arysto-
kratycznej żyjącej na obczyźnie. 

Album  wykonany jest z karbowanej 
skóry, strony powiązane są skórką. 
Zawiera 43 zdjęcia najprawdo-
podobniej uchwycone przez kogoś    
z rodziny Potulickich podczas wy-
cieczki samochodowej na Polesie. 
Najczęściej przedstawiają krajob-
razy natury, ale także chłopów po-
leskich podczas pracy czy świą-
tecznych spotkań. Ujęcia wyglądają 
dość sielankowo i oczywiście nie od-
dają atmosfery codziennego cięż-
kiego życia Poleszuków na ich 
bagnistych terenach. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEA4jGx3UVk&t=3s
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Podobnie jak autor piosenki o Po-
lesiu tak również autor zdjęć za-
uroczony był tym tajemniczym, peł-
nym moczarów i uroczysk regio-
nem. Najbardziej przyciągała go 
tamtejsza przyroda, krajobrazy o za-
chodzie słońca. Jest ich najwięcej      
w albumie. Są również ujęcia Po-
leszuków na kartoflisku, podczas 

orki, ścinania trawy czy wypasu 
krów. Obok tych znajdują się ob-
razki świątecznie ubranych chłopów 
i chłopek poleskich przed kościołem 
czy Klubem Obywatelskim. 

Fotograf uchwycił też chaty kryte 
strzechą jak również fragmenty 
miasta z dworcem czy targowis-

kiem. Oglądając te 43 czarno-białe 
zdjęcia można rzeczywiście zadu-
rzyć się w Polesiu,  koniecznie do te-
go słuchając piosenki „Polesia czar“ 
Artura Kosteckiego.

 - Ewa Wasik

Polesia czar

https://www.youtube.com/watch?v=AEA4jGx3UVk&t=3s
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Znasz li Podkarpacie?

Celem mojej podróży do Polski latem 
w roku 2019 były odwiedziny moich 
przyjaciół mieszkających w Leżajsku, 
na południu Polski. Leżajsk, mias-
teczko leżące nad Sanem, oddalone jest 
od Rzeszowa około 60 km.

Rzeszów jest szybko rozwijającą się 
stolicą Województwa podkarpackiego, 
leżącego na południu Polski na Pod-
górzu, części Podkarpacia.

Oto program mojej podróży:

• przylot samolotem z Zurychu           
do Krakowa

• 4-dniowy pobyt w Krakowie
• jazda pociągiem do Rzeszowa              

i Leżajska
• 11 dniowy pobyt w Leżajsku
• powrót z Rzeszowa przez 

Warszawę do Zurychu

KRAKÓW

Gorący dzień lata roku 2019 poprzedza 
mój wyjazd do Polski. Temperatura 
powietrza w Krakowie waha się między 
33 – 35 °C. i nie motywuje do długich 
spacerów po mieście i zwiedzania na-
grzanych s łońcem zabytków. Na 
szczęście położenie hotelu Ibis w cen-
trum miasta, niedaleko dworca głów-
nego sprzyja wyjściu do miasta.

Była stolica Polski, królewskie miasto     
o historycznym znaczeniu też i obecnie 
zachęca gości do spacerów i czaruje 
swoim urokiem. Stare miasto zaskakuje 
pięknem.

Ze względu na upały w ciągu dnia sta-
rałem się wychodzić na spacery późnym 
popołudniem. Z jednym wyjątkiem. 
Bardzo nowoczesne muzeum w pod-

ziemiach Sukiennic jest wyłącznie tylko 
w dzień otwarte. Wielojęzyczna prezen-
tacja multimedialna na ekspozycji mu-
zealnej przybliża zwiedzającemu świat 
starego Krakowa. Piętro wyżej masy tu-
rystów oglądają i kupują w Sukien-
nicach wystawione towary.

Dla turysty zainteresowanego sztuką 
obejrzenie na najwyższym piętrze Su-
kiennic galerii polskiego malarstwa 
wieku XIX stanowi „miły obowiązek”.

Przeżyciem samym w sobie dla sie-
dzącego w jednej z licznych kawiarenek 
i restauracji na rynku jest obserwacja 
przemieszczających się tłumów ludzi 
różnych narodowości. Siedząc ze 

szklanką chłodzącego napoju z napię-
ciem oczekiwałem cogodzinnego hej-
nału wygrywającego przez trębacza        
z wieży mariackiego kościoła. Wejście 
na wieżę kościoła, obejrzenie w mro-
cznym kościele ołtarza Wita Stwosza 
powinno być kolejnym obowiązkowym 
punktem zwiedzania miasta.

Odprężającym i relaksującym zajęciem, 
oprócz zwiedzania położonych w alej-
kach i zaułkach malowniczej starówki 
licznych kościołów, muzeów, galerii 
restauracji i kawiarenek był spacer po 
Plantach. Opasują one stare miasto 
pasmem zieleni.

Polska okiem Szwajcara
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WAWEL

Spacerując po Plantach natrafimy 
wcześniej czy później na tablice kieru-
jące nas na Wawel – starą siedzibę pol-
skich królów. Szlak królewski popro-
wadził nas na Wzgórze Wawelskie z ka-
tedrą, w której polscy królowie znaleźli 
swoje ostatnie miejsce spoczynku.
Aby zagraniczny gość w pełni mógł 
docenić wartość i zrozumieć różno-
rodny charakter zabytków krakowskich 
warto, by wcześniej zaznajomił się           
z trudną i bolesną historią Polski.

Uwaga powyższa dotyczy też sytuacji, 
kiedy zwiedzający stanie na pięknym 
arkadowym dziedzińcu zamku. Wizyta 
na Wawelu to imponujące przeżycie. 
Warto ją jednak zaplanować poza 
turystycznym szczytem wakacyjnym. 
Szczegóły dotyczące historii zamku i je-
go zabytków pozostawiam lokalnym 
przewodnikom turystycznym lub re-
lacjom w bedekerach. Wizyta na Wa-
welu zdecydowanie się opłaca.

Krótkie zejście ze Wzgórza Wawelskie-
go prowadzi wprost do nabrzeża Wisły.
Jeśli ma się ochotę i potrzebuje trochę 
odpoczynku, polecam wycieczkę stat-
kiem wycieczkowym po Wiśle. Kilka      
z nich przepływa tuż obok kra-
kowskiego Kazimierza.

KAZIMIERZ

Wędrując po uliczkach i placach Kazi-
mierza ulegamy natychmiast specjalnej 
atmosferze byłego Sztetla. Może bę-
dziecie mieć szczęście i podczas wizyty 
w restauracji kapela zagra tradycyjne 
żydowskie melodie. 
W zadumę można popaść odwiedzając 
pomnik ofiar Holokaustu lub wstępując 
do synagogi.

Mój pobyt w Krakowie trwał 4 dni – nie 
był to mój pierwszy pobyt w tym pię-
knym historycznym mieście Małopolski 
– i też nie ostatni.

RZESZÓW

Dalsza trasa podróży prowadziła na 
południowy wschód, na Podkarpacie, 
nadal w Małopolsce.
Pociąg ekspresowy na dworzec główny 
w Krakowie przyjechał ze Szczecina       

i poprzez Tarnów, Rzeszów dojeżdża do 
Przemyśla, miasta przygranicznego       
z Ukrainą.

Rzeszów, nowoczesna stolica woje-
wództwa podkarpackiego stanowi do-
bry punkt startu do wycieczek w pol-
skie Karpaty.

W części prawie dziewiczego regionu 
Wschodnich Karpat znajdują się Biesz-
czady. Tam zaprasza na żagle i do 
kąpieli Jezioro Solińskie.
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BIESZCZADY

Aby zwiedzić i w pełni odczuć odczuć 
urok spokojnego pejzażu Bieszczad 
zalecam skorzystanie z samochodu. 
Zaspane małe wioski, gospody z pysz-
nymi specjalnościami tamtejszej kuchni, 
regionalne browary (mały browar w 
Uhercach), a potem zaskakujące dla 
mnie odkrycie, iż  region ten ma długą 
tradycję uprawy winorośli. Okolica         
z krajobrazami wzbudzającymi podziw!
W drodze powrotnej odwiedziłem         
w mieście Krosno tradycyjną, znaną na 
całym świecie fabrykę wyrobów szkla-
nych marki Krosno.
Mało kto z zachwyconych gości opusz-
cza manufakturę bez szklanej pamiątki 
dla swoich bliskich w domu.

PRZEMYŚL

Na wschodnim krańcu województwa 
podkarpackiego, niedaleko od granicy    
z Ukrainą leży stare historyczne miasto 
Przemyśl. Nie tylko graniczna rzeka San 
jest świadkiem trudnych czasów miasta, 
ale również wiele kościołów, history-
cznych budynków i ruin nosi na sobie 
piętno trudnej historii. Warto obejrzeć 
dworzec pamiętający czasy habsburskiej 
Galicji. Rzadko już kursują tu pociągi 
parowe. Ten czas odszedł definitywnie 
do lamusa.

JAROSŁAW

Na zachód od Przemyśla w kierunku 
Krakowa nowa autostrada prowadzi 
obok wartego obejrzenia miasteczka Ja-
rosław. Duży rynek z ratuszem oto-
czony jest starymi mieszczańskimi 
domami mieszczącymi na parterze skle-
py i zakłady rzemieślnicze. Jarosław 
warto zobaczyć!

ŁAŃCUT

Kierując się jeszcze bardziej na zachód 
w kierunku Rzeszowa warto poświęcić 
pół albo nawet cały dzień wraz z noc-
legiem na odwiedziny Łańcuta. Wizyty 
we wspaniałej arystokratycznej rezy-
dencji położonej w środku parku ze sta-
rym drzewostanem i mieszczące się tam  
muzeum starych powozów nie wolno 
odpuścić.
W pięknych salach pałacu odbywają się 
latem koncerty muzyki klasycznej.

LEŻAJSK

Dalsza trasa mojej podróży prowadziła 
już drogą położoną poza popularnymi 
turystycznymi szlakami, do moich przy-
jaciół mieszkających w powiatowym 
mieście Leżajsku. Miasto kojarzone jest 
przede wszystkim ze znajdującymi się 
w Bazylice Zwiastowania NMP orga-
nami i klasztorem Bernardynów. W lip-
cu i sierpniu odbywają się w mieście 

coroczne koncerty muzyki organowej ze 
światowej sławy organistami.

Stary cmentarz żydowski w Leżajsku 
jest celem pielgrzymek chasydów do 
grobu cadyka Elimelecha. Regularnie 
przyjeżdżają do Leżajska grupy Żydów 
z całego świata. Spokojna okolica poło-
żonego w dolinie Sanu Leżajska jest 
rajem dla rowerzystów. 

Bardzo dobrze udokumentowany i oz-
naczony szlak rowerowy „Green Velo” 
rozciąga się na długości 2000 km. 
Prowadzi od położonych na północy 
jezior mazurskich przez Lublin, aż do 
Podkarpacia. Dlaczego nie zdecydować 
się na rowerową wędrówkę poprzez 
spokojne wioski, barwne pola i lasy? To 
nie musi być od razu 2000 km!
 

Do widzenia / Do zobaczenia / Żegnaj 
Podkarpacie

- Bruno Keller
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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

ADRES

MUZEUM POLSKIE 
Zamek Rapperswil 
Postfach 1251 
  
CH-8640 Rapperswil 
Szwajcaria 
  
info@polenmuseum.ch 

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

www.polenmuseum.ch 

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

REDAKCJA 

Monika Czepielewska-Wóycicka 

Opracowanie merytoryczne: 
Anna Buchmann, Anna Tomczak, Radosław Pawłowski 

Tłumaczenie na język niemiecki: Marco Schmid 

Projekt graficzny: Monika Czepielewska-Wóycicka

Neue Zürcher Zeitung 
o Muzeum Polskim 
w Rapperswilu
Touristisch ausgerichtete Erlebniswelt verdrängt das Polen-
museum – auf Schloss Rapperswil endet eine 150-jährige 
Epoche.

Artykuł Aloisa Feusi (ze zdjęciami Karin Hofer) o dziejach 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu, które po 150 latach 
istnienia jest zmuszone opuścić mury swojej historycznej 
siedziby.

Artykuł>>>

Tekst dostępny w całości tylko dla e-prenumeratorów NZZ .

O nas w mediach:

5 minut o kulturze
PODCAST w Radio Motyw

Wywiad z dyrektor Muzeum Anną Buchmann i kuratorem 
Muzeum, Anną Tomczak, historykiem sztuki.

O historii Muzeum opowiedziały dyrektor Muzeum Polskiego
w Rapperswilu Anna Buchmann. Natomiast o kolekcji mu-
zealnej jego kurator, historyk sztuki Anna Tomczak.

Audycja została wyemitowana 2 marca 2021 roku na antenie 
Radia Motyw. Autorem audycji i prowadzącą była Aneta 
Pisarska-Pucia. RADIO MOTYW www.radio-motyw.eu

https://open.spotify.com/episode/
75bLwDBROzvOiwoEtbN0Bk 
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