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. ie byłem we ·Lwowie pra-

. wie 50 lat .•. 
· W chwili wybu,chu woj
ny mieszkałem z rodziną 
we Lwowie. gdzie wYsteoo
wałem gościnnie w operze. 

Ewakuowali wówczas do Lwowa ucieka
jąc ze wsi przed nadciągającą· Czerwo
ną Armią z podstanisławow„ldego Je
zupola, moi rodzice I siostra z dzieć
mi z leżących pod BuCl:l:aczem Ossowiec. 
Mój brat i szwagier pr:zeszli ie swymi 
oddziałami do Rumunii. W listopadzie 
1939 został aresztowany we Lwowie 
mój ojciec Mimo Interwencji chłopów 
z Jezupola nie zwolniono go, zatrzy
mując w więzieniu na Zamarstynowie 
czy tet „na Brygidkach". W styczniu 
1940 wywieziono moją siostrę z trze
ma małymi córeczkami do Semipała
tyńskiej Obłaści. W kwietniu otrzyma
łem gryps, że ojciec mój zmarł w wię
zieniu. Nie było więc sensu poz.osta-

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

a teraz odkrywają egzotycmy urok za
pomnianego i zanikającego 11: upływem • 
czasu folkloru„. 

N a jednym z przedstawień był na
czelnik: Wydziału Kultury miasta Lwo
wa, Piotr Zozulak, który przyjechał do 
Wrocławi:i celem nawiąJ;ania wymia
ny kulturalnej między Lwowem a 
Wrocławiem. I on uległ urokowi i za
prosił kalamburowy kabaret do Lwo
wa. 

Z lwowskimi piosenkami do Lwowa! 
Tym razem już nie miałem wątpliwo
ści, te nowe wrażenia nie zatrą d!!-
w:nych sentymentalnych wspomnień i 
tak zaczęła się moja nie tylko senty-
mentalna podrót. ' 

#' 

Pierv :-.,- występ odbył się w bazie 
socjalnej polskiego przedsiębiorstwa 
Energopol, wykonującego we Lwowie 

cję swego filmu, BPOtkałern go przy-. 
padkiem na lwowskim Rynku i zapro
siłem na kalamburowy wieczór. 

Pierwsze piosenki przyjęte chłodno, 
tylko polskie stoliki biją brawa, za
grzewając aktorów. Ale już przy „Bal
ladzie o pannie Franciszce" lody pęka
ją, cała sala bije brawa, nawet pod
śpiewuje z aktorami refreny. Na za
kończenie owacje kwiaty, serdeczno
ści. Po spektaklu idziemy do siedziby 
Polskil!go Teatru Ludowego przy uli
cy Kopernika, w# dobrze mi zna~ym 
dawnym pałacu Baworowskich. Obec
nie jest to Obwodowy Dom Nauczy
ciela: Właśnie w kapitalnym remoncie, 
ale sale, które zajmuje Polski Teatr, 
już pięknie odremontowane. Przyjęcie 
prz:y szklance winJl,.,,,niezwykle serdecz
ne~~Catnik :z11zulak, nie. 
szczędząc wielu ciepłYctt. sł6w w po
dzięce za - jak powiedZiat - „nie
zwykle ".'artościowy artystycznie, spe-

opowiadając o teatrzę lwowskim pod 
• dyrekcją Wilama Horzycy i o operze 

(w której śpiewałem przed samą wo}
tią), zanim nie zaproszono nas na osta
tnie, dodatkowe przedstawier;iie. 
Widziałem już . wiele entuzjastycznie 

przyjmowanych spektakli, wiele dłu
gotrwałych owacji, ale takiej jeszcze 
nie przeżywałem. Każda piosenka wi
tana była ' huraganem braw, każdą bi
sowano razem z publicznością, widzo
wie wielokrotnie wstawali i skandowa
li „Niech żyje Kalambur", · śtiiewali 
,,Sto lat"._ Jakże potrzebny był ten 
przyjazd wrocławskiego teatru z lwo
wskimi piosenkami do Lwowa, do lwo
wskiej Polonii... przepraszam, Polacy 
żyjący we Lwowie nie chcą, aby ich 
nazywano Polonią. oni nie przybyli do 
Lwowa, oni są Polakami mieszkający
mi we Lwowie. Jest ich obecnie -
tych, którzy mają w paszportach wpi
saną narodowość polską - 13 . tysięcy, 

DO· 1101 A PODROŻ NIE TYLKO ·,SENTYMENTALNA 
ivać we Lwowie i - korzystając z o
ficjalnego zezwolenia na powrót ń
chodźców, ' ewakuowanych w czasie 
działań -wojennych z zachodu Polski 
do -Lwowa - przeszliśmy z całą rodzi
ną przez most na Sanie w Przemyślu 
do. Generalnego Gubernatorstwa ... 

Przez pół wieku nie chciałem od
wiedzać Lwowa, mimo iż zdar~ło się 
wiele okazji Chciałem zatrzymać w 1 
pamięci nienaruszony Lwów mojej 
młodości... aż wreszcie nadarzyła się 
okazja niezwykła: podróż do Lwowa z 
dawnymi piosenkami lwowskimi, tymi 

óoważne prace budowlano-montatowe. 
Zamieszkaliśmy bardzo wygodnie w tej 
bazie (gdzie opiekował sie nami do
prawdę w niezwykle serdeczny sposób 
dyrektor Józef Adam Bobrowski i je
go zastępca Ryszard Cieśla) i pierwszy . 
występ miał się odbyć w dużej świe
tlicy dla pracowników . Energopolu. 
Tymczasem tuż pr:zed spektaklem zje
żdżają autobusy z otldalonego o 14 ki
lometrów Lwowa z Polakami. którzy 
dowiedzieli śię o przyjeździe Kalambu
·ra z dziennika nagminnie oglądanej 
przez lwowskich Polaków Polskiej ;Te-

Lwowskł Teatr Wielki 

z Łyczakowa, Kleparowa, Lewandówki 
i tymi z niezapomnianej Wesołej Fali.M 

# 

Przygodę z piosenkami lwowskiej u
licy rozpoczął dyrektor Ośrodka Teat
ru Otwartego Kalambur we Wrocławiu 
Bogdan Litwiniec, lachęcając k9lekcjo
nującego „leopolitana" Janusza Wasyl~ 
kowsk~ego do złożenia w Wydawnict
wię_KaJambur~ c,Antologii-Jlio.senek 

lewizji.1 Konsul Włodzimierz Woskow
ski postarał się o autobusy i sala 
świetlicy Energopolu pęka w szwach. 
Pracownicy ustąpili miejsc siedzących 
przyjezdnyin sami stoją pod ścianami. 
Warunki sceniczne prymitywne, za
miast reflektorów kilkanaście nocnych 
lampek ze zdjętymi abażurami, musi
my czekać aż się ściemni, bo okna nie 
zasłonięte„ Ale atmosfera niezwykła: 
Kalambur był pierwszym polskim ze
społem. tea tral.n_v:m_orz.y_btlvJn- da ... Lwa 

ktakl, który bez wątpienia przyczyni 
się do mocniejszego zadż.ierzgni:ęcia 
przyjaźni. między naszymi narodami", 
a przy okazji usłyszeliśmy gorące po
chw{lłY pod adresem Polskiego Teatru 
Ludowego i jego wieloletniego kierow·
nika artystycznego Zbigniewa Chrza
nowskiego. · . . 

' ale ludzi m~wiących językiem polskim 
jest we Lwowie niewątpliwie znacznie 
więcej. ,Według oficjalnych danych n;!. 
Ukrainie żyje około 230 tysięcy Pola-

. ków, obywateli radzieckich Najwięcej 
w· Żytomierzu ; ponad 30 tysięcy, potem 
kolejno na Wołyniu, w Tarnopqlskiem, 
w dawnym Stanisławowskiem czyli I
wano-Frankowskiem, w Czerniowcach, 
Chmielnickiem. · 

Jeszcze do niedawna Polacy mieszka
jący ·we Lwowie musieli jeździć .do ' 
Konsulatu Polskiego w Kijowie ponad 
500 kilometrów. Od półtora roku jest 
już we Lwowie polska placówka kon-' 
sularna. Do września · je~ynym konsulem 
był Włodzimierz Woskowski. Teraz 
pr:zeniesiono już z kijowskiego Konsu
latu do lwowskiej Ajencji Konsularnej 
drugiego konsula, Józefa Fijała Konsul 
lwowski nie tylko opiekuje się lud'no
ścią narodowości polskiej zamieszku
jącą ogromną połać kraju, ale także 
całą rzeszą polskich podróżnych przy
jeżdżających 'lub przeieżdżających orzez 
Lwów. W tym roku spodziewana jest 
niezwykła ilośt podróżnych tranzyto
wych, oonad półtora miliona! Niema
ła z nich część to. niestety .,podróżni 
handlujący". Masowo wykupują we 
Lwowie, w Mościskach, w Iwano-Fran~ 
kowsku atrakcyjne towarv. tvsiace ko
lorowych telewizorów, elektrycznych 
pieców olejowych, pił elektrycznych itp:, 
przysparzając - po nieporozumieniach 
grąnicznych - więlu kłopotów konsu~ 
lowi. Zdarzają się nawet wypadki mi
licyjnych interwencji, kradzieży, bija
tyk, które kończą się aresztem i znów 

Na początku lat osiemdziesiątych 
lwowski Polski Teatr Ludowy przeży
wał dramatyczne chwile. Groziła likwi
dacja zespołu istniejącego od 1958 ro
ku, mającego w dorobku kilkadziesiąt 
premier klasycznych i współczesnych 
dramatów i komedii, polskich i obcych 
- Słowacki, Norwid, Fredro, Zapolska, 
Bałucki, J{orzeniowski, Wyspiański. Że
romski, Różewicz, Szaniawski. Wy
drzyński, Salaburska, Szekspir, Molier, 
Puszkin, Pogodin, Arbuzow„. Nazwiska 
wielkich twórców nie schodziły z re
pertuaru tego ambltnego teatru. Ama
torski zespół założony przez Piotra 
Hausvatera, przez wiele lat pracy nad 
wybitnymi dziełami pod ręką doświad
czonych reżyserów, osiągnął bardzo do
bry poziom artystyczny, zyskał świet
ne recenzje w dziennikach i periody-~ 
kach lwowskich i wileńskich, ~dyż był 
częstym gościem na scenie Republikań
skiego I>ałacu Kultury w Wiln\e. a 
także na scenach w Rydze. Gdy zaist
niała groźba zawieszenia działalności 
Polskiego Teatru Ludowego. Zbigniew 
Chrf.anowski, pozbawiony pracy we 
Lwowie, przeniósł się do ::>zczecina, 
gdzie objął stanowisko reżysera w Te
atrze Polskim. Polski zespół teatralny 
we Lwowie został pozbawiony kierow
nictwa. Na szczęście malazł się Rosia
nip, artysta plastyk, wybitny sceno
graf, Walery Bortiakow. zakochany w 
polskiej literaturze, kulturzG, w pol
skim teatrze, entuzjastYczny przyjaciel 
Polskiego Teatru Ludowego, który 
zgodził się objąć kierownictwo lwow
skiego zespołu I prowadzić go w kie
runku wyznaczonym przez nieżyjącego 
już Piotra Hausvatera I nieobecnego 
we Lwowie Zbigniewa Chrzanowskiego. 
W erze „Pieriestrojki" Polski Teatr Lu- ' 
dowy odż'rł . Znów zaczęli napływać 

~K~-~i -~~:?~~~:· ,~~:r~;~~:~~:::;; :\ filj~_.t.l.:.~li:tllt\3)],_ t,]E[; .. i.i.~J.lii 

nylh i gospodarczych z 
umowy o współpracy z ~ 
kraińskimi. Opera Iwo\ 
wrocławską. lwowski T1 
czny im. Marii Zinkowi 
trem Ludowym w No 
warzyszenie ;literatów wa 
sarzami krakowsldmi, kil] 
ci lwowskich gościło na1 
Polsce, a w przyszłym 
wakacyjna znacznie się 

A tymczasem na ob 
Lwowa znajduje się rys 
którego czytelnik się do 
zalożeniu miasta przez 
kiego w 1256 roku w 
miasta zaczął się dopie 
lat historii pomija się 
niem. To też jest niem 
su!a, aby usunąć skrzęt 
kultywowane .,białe pia 
Lwowa, aby otoczyć od 
ką zabytki polskiej ku 
się już pomnik Mickie 
~adza dostęp do pomn 
go stan U< konsul czyni s 

.dowe uznanie cmerrta 
skiego za historyczny zaE 
kultury. Wtedy można by: 
czną dotację finansową 
publikańskiego, gdyż mi 
nie wystarczyłyby 'na u 
i renowację tego niewą 
z najpiękniejszych cme 
rym spoczywają setki v 
stów, naukowców, działa 
polskich. 
Oprowadzając Małgor 

zacząłem od cmentarza 
go. Była sobota i przy b 
wej spotkaliśmy dużą g 
ków Energopolu, którzy 
z dyrektorem Bobrowski 
ną sobotę dopro_wadzać 
pomniki i grobowce lud 
znanych. pomniki stano 
ną wartość Zaczęto od 
wstańców 1863 roku, ofi 
nia kościuszkowskiego, 
dzin zasłużonych dla P~ 
Pr7l'Wodnikiem w posz~ 
pomników iest pani Mari 
kująca się cmentarzem, 
pedia tego ogromnego 
wskazała mi miejsce. 
piękna barokowa kaplic 
duszyckich. W czasie w 
bombami spadł prosto. 
niszcząc ją doszczętnie 
dy pozostały, niestety . 
obrońców Lwowa ... Kapli 
kowskich, w której leż 
Seweryna Dzieduszycka 
nego uczonego, polityka 
ciecha, strawiona częś.c 
chyli się ku _ upadkowi r 
jakie ogromne fundusze. 
ba włożyć w uporząd 
przepięknego cmentarza! 
ob~cnie ostrokrzewami . 
dynie przy głównych 
stają nowe groby sąsla 
rymi pomnikami rzeź 
znakomitych mistrzów 
ników Energopolu któ 
nie I bezinteresownie z, 
co tydzień poświęcić k 
uporządkowanie cmenta 



(•Ni ~'~?~i 
Lwow!kt Teatr Wielki 

z Łyczakowa, Kleparowa, Lewandówki 
i tymi z niezapomnianej Wesołej Fali." 
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Przygodę z piosenkami lwowskiej u
licy rozpoczął dyrektor Ośrodka Teat
ru Otwartego Kalambur we Wrocławiu 
Bogdan Litwiniec, zachęcając k91ekcjo
nującego .,leopolitana" Janusza Wasyl„ 
kowskiego do złożenia w Wydawnict
w ie Kalambur „Antologii piosenek 
lwowskięi ulicy" Powstała oięknie wy
dana, opatrzona rycinami lwowskiego 
pejzażu Marii A. Orzechowskiej, pla
nem orientacyjnym wielkiego Lwowa 
i słowniczkiem „lwowskiego bałaku'', 
książka z rzetelnie opracowanymi.- kil
kudzieśięciu najpopularniejszym! ongiś 
piosenkami „batiarskimi" balladami 
śpiewanymi przez lwowską cyganerie i 
wreszcie z oiosenkami Szczepka i Toń
ka. Włady Majewskiej, Stefy Zieliń
skiej. Love Short itd . z Wesołej Fali 1 
ze starych filmów nakręconych z boha_ 
terami tej znakomitej, przedwojennej 
rozrywkowej audycji lwowskiego ra~ 
dia. / 
Konsekwencją wydania „Antol<.1gii..." 

był kabaret pi-0senek lwowskiej ulicy 
„A kto z nami trzyma c;ztamy „". wy
stawiony w sece~yjnei kawiarni Pod 
Kalamburem, do którego, wyławiając 
z pamięci pioc;enkl , zdarzenia anegdo
ty lwowskie, napisałem · scenariusz z 
pomoca Jana Węglowskiego który w 
Ossolineum wynalazł kapitalne mate
riały tródłowe . min d;va opasłe tomy 
„Lwowskich piosen~k" wydane w 1977 
przez Koło Lwowian w Londynie Kie
rownictwo muzyczne objął I;logusław 
Klimsa, reżyserię wprawiona w „Dy
mku z papierosa." Halina: szóstka mło
dych aktorów którzv przecież nie mo
gli znać specyficznej atmosfery rozśpie
wanego Lwowa ale iuż oo pierwszym 
kontakcie z oioc;enkami zapalili się i 
„wgryźli" w charakterystyczny klimat 
lwowskiego humoru I. co trudniejsze, 
gwary ulicy - Anna Bajer, Jolanta 
Chełmicka Edward Kalisz, Ryszard 
Malinowski. Piotr Tokarz I planista-a
ktor-piosenkarz w jednej osobie Jan 
Węglowski - przedzierzgnęła się w 
dziesiątki typów z lwowskich przed
mieść. a Halina Litwińcowa „gospody
ni''. kabaretu, spajała 'konferansjerką 
kontrastujące nastrojem, -stylem I tre
ścią obrazki kabaretowe„. 

„A kto z nami trzyma sztamy„."? 
Cały Wrocław' Powodzenie niebywałe! 

, Miejsca w niewielkiej kawiarni Pod 
Kalamburem wykupione na kilka ty
godni. Bawią c;le f wzruszają nie tylko 
byli lwowiacy, ura~o~ani . ~e „.urato: 
wan o od zapomnienia stare . P!o~en~t 

, i niepowtarzalny humor lwo~k1eJ ul.1-
cy, ale i widzowie . kt6r~y nigdy n~e 
widzieli tego miasta I moze nawet me 

•szeli w życiu. lwowsklch
1 

piosenek, 

lewizji. 1 Konsul Włodzimierz Woskow
ski postarał się o autobusy i sala 
świetlicy Energopolu pęka w szwach. 
Pracownicy ustąpili rniejsc siedzących 
przyjezdnyfll sami stoją pod ścianami. 
Warunki sceniczne prymitywne, za
miast reflektorów kilkanaście nocnych 
lampek ze zdjętymi aba żurami, musi
my czekać aż się ściemni, bo okna nie 
zasłonięte„ Ale atmosfera niezwykła: 
Kalambur był pierwszym polskim ze
społem teatralnym przybyłym do Lwo
wa„. i w dodatku z lwowskimi piosen
karni! 

Już po pierwszej piosence: 
W dzięń deszc:Zowy i ponury 
7<. Cytadeli idą góry 
szeregami lwowskie dzieci 
idą tułać się po świecie •.• 

wi~zowie nie kr.yją łe~ powtarzają z 
aktorami słowa, ściskają się za ręce. 
W tej niezwykłej atmosferze i Halina 
Litwińcowa nie może wydobyć głosu 
przez ściśnięte gardło. A potem weso
łe piosenki przeplatają c;ię z balłada
mi, publiczność. skanduje oklaski, śpie
wa po kilku szczególnie popularnych 
„Sto tatt Sto lat!" stosy kwiatów zno
szą małe dzieci na scenę . Siedzę obok 
sceny I jestem wprost obłożony kwia- • 
tarni. Po spektaklu podpisuję setki 
programów, otrzymuję iakże wzrusza
jące prezenty - dawne nuty, gazety 
z recenzjami z moich przedwojennych 
występów we Lwowie. Jakiś harmoni
sta, typowy .Miśku z Lyczakowa", wy
skakuje na scenke i Intonuje piosenki, 
które się nie zmieściły w kalamburo
wym kabarecie. Wszyscy podchwytują, 
niezwykła wspólna biesiada śpiewacza 
trw& do północy .. Plon tego pierwsze
go wieczoru to dziesiątki zaproszeń. 
umawiamy sie na spotkania w mieście, 
na zwiedzanie c;tarych kątów„. 

Na drugi dzień występ w ekskluzy
wnym klubie Pod Lwem, naprzeciw 
słynnych lwów pod Ratuszem, na ltyn
ku tuż obok Katedry, Kaplicy Bolmów. 
Ogromna sala restauracyjna, ozdobiona 
panorama renesansowego Lwowa, wy
pełniona gośćmi zaproszonymi przez 
lwowski Wydział Kultury. Jest naczel
nik Piotr Zozulek, redaktorzy lwow
skich pism. dyrektorzy teatrów. Siedzę 
z dyrektorem artystycznym Opery I
gorem Lacaniczem I jego zastęl)cą, dy
rygentem Fedią Szefferem Atmosfera 
wyczekiwania, jak też piosenki będą 
przyjęte przez tę śmietankę kultural
ną . Otuchy dodają nam stoliki, przy 
których siedzą aktorzy Polskiego Tea
tru Ludowego z reżyserem Zbighiewem 
Chrzanowskim, przyjacielem dobrze ml 
znanym z wrocławskiej telewizji, gdzie 
przygotowywał Muzyczne Salony. Przy-· 
chodzi też Krz.ysztof Zanussi z żoną I 
filmowym menedżerem z Kijowa . Za
r..:issi przyjechał do Lwowa na projek-

goz1e ot>Jął stanowisko rezysera w Te" 
atrze Polskim. Polski zespół teatralny 
we Lwowie został pozbawiony kierow
nictwa Na szczęście malazł się Rosia
nip, artysta plastyk, wybitny sceno
graf, Walery Bortiakow. zakochany w 
polskiej literaturze, kulturz$, w pol
skim teatrze, entuzjastyczny przyjaciel 
Polskiego Teatru Ludowego, który 
zgodził się objąć kierownictwo lwow
skiego zespołu I prowadzić go w kie
runku wyznaczonym przez nieżyjącego 
już Piotra Hausvatera I nieobecnego 
we Lwowie Zbigniewa Chrzanowskiego. 
W erze „Pieriestrojki" Polski Teatr Lu
dowy odżył . Znów zaczęli napływać 
zdolni amatorzy, powróciło wielu daw
nych aktorów. Do wyreżyserowania 
kilku sztuk na jubileusz 30-lecia tea
tru i na pierwszy wyjazd teatru do 
Polski.' do Rzeszowa, zaproszono Zbi
gniewa Chri:ano~skiego. który rozpo
czął pracę od orzy~otowania premiery 
Różewicza „Stara kobieta wysiaduje" 
i Arystofanesa .. Ptaków". 

Na przyjęciu w Obwodowym Domu 
Nauczyciela, zorganizowanym przez 
Polski Teatr Ludowy, Walery Bortia
kow, witając kalamburowców, wygłosił 

piękną polszczyzną toast: „Ci, którzy 
trafili do tego miasta, nie mogą nie pod
dać się urokowi polskiej kultury ... Kto tu 
przychodzi, staje się krewnym tej zie
mi, nieważne jakiej jest narodowości. 
Tutaj przyjmujemy narodowość 

«Tajo jkóW>>„.". 

Trzeciego dnia pobytu we Lwowie 
Kalambur wystąpił w Klubie Aktora, 
mieszczącym się w Pałacu Skarbko~
skim. Po pr'zedstawieniu, które odbyło . 
się w późnych godzinach nocnych, gdyż 
było przeznaczone również dla aktorów 
biorących w tym dniu udział w nor
malnych spektaklach teatralnych, po
jechaliśmy - , zgodnie z tradycją is,t
niejąc,1 od lat w zespole Polskiego Te
atru Ludowego - złożyć kwiaty pod 
pomnikiem Mickiewicza. Ktoś był już 
tam przed nami, gdyż pod owiniętą 
na czas remontu kolumną leżały już 
wiązanki świeżych kwiatów ... 

Ostatni V.:ystęp Kalambuta we Lwo
wie znów miał s!e odbyć w bazie so
cjalnej Energopolu dla tych pracówni
ków. którzy nie mogli sie pomieścić 
w świetlicy na pierwszym I znów -
już w czasie trwania spektaklu - zjeź
żają autobusy z Polakami ze Lwowa. 
I znów konsul Woskowskl prosi: „Daj
cie dla nich jeszcze jedno przedsta
wienie! Nie mogłem odmówić tym '.Po
lakom, lotórzy oblegali konsulat, pro
sząc o wstawiennictwo w Kalamburze 
i możliwość zobaczenia spektaklu, ~ 
którym już zrobiło się głośno we Lwo
wie". 

Cóż było robić. aktorzy zgodzili się 
zagrać powtórnie, a zanim skończyło 
się pierwsze przedstawienie, nieocenio
ny gospodarz, dyrektor Bobrowski, u
dostępnił przybyszom ze LWOV(;:l salę 
stołówki, gdzie starałem się ich zająć 

~ 

licyjnych interwencji. kradzieży, bija
tyk, które kończą się aresztem i znów 

interwencją konsula, który musi spo
wodować odstawienie winnych do gra
nicy i skierowanie 'sprawy do kompe
tentnych władz w Polsce. 

W czasie naszego pobytu konsul W o
s:kowskl otrzymał jakże przykrą wiado
mość o zatrzymaniu przez milicję pol
skiej turystki która ukradła jakiemuś 
Ukraińcowi portfel z pieniędzmi. Ale 
zdarza się I przyjemna wizyta: znany 
ukraiński plastyk prosi o interwencję 
w sprawie powrotu do dawnej nazwy 
placu Ge:-terała Jó-refa Bema. 

Konsul Woskowski energicznie za
biega o upowszechnienie polskiej kul
tury. Od ki1ku miesięcy prasa drukuje 
program masowo oglądanej, nie tylko 

. przez Polaków, Polskiej Telewizji, zor-
ganizowano cztery dekady filmu pol
skiego, ogromnym powodzeniem cieszy

· ła się wystawa polskiego malarstwa 
współczesnego Po podpisaniu prrez 
ministra Krawczuka umowy o wymia
nie kulturalnej polsko-ukraińsk i ej pra
wie sto plaeówek naukowych, kultura!-
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opowładaJąa o teatTzę lwowskim pod 
dyrekcją Wilama Horzycy i o operze 

• (w której śpiewałem przed samą woj
I'lą), i.anim nie zaproszono nas na osta
tnie, dodatkowe przedstawiel).ie. 
Widziałem już wiele entuzjastycznie 

przyjmowanych spektakli, wiele dłu
gotrwałych owacji, ale takiej jesz.cze 
nie przeżywałem. Każda piosenka wi
tana była huraganem braw, każdą bi
sowano razem z publicmością, widzo
wie wieJokrotnie wstawali i skandowa
li „Niech żyje Kalambur", śJ;>iewali 
„Sto lat". Jakże potrzebny był ten 
przyjazd wrocławskiego teatru z lwo
wskimi piosenkami do Lwowa, do lwo
wskiej Polonii... przepraszam, Polacy 
żyjący we Lwowie nie chcą, aby ich 
nazywano Polonią. oni nie przybyli do 
Lwowa. onl są Polakami mieszkający
mi we Lwowie. Jest ich obecnie -
tych, którzy mają w paszportach wpi
saną narodowość polską - 13 tysięcy, 

YMENTALNA 
ale ludi.i mówiących językiem polskim 
jest we Lwowie niewątpliwie znacznie 
więcej. ,Według oficjalnych danych nę. 
Ukrainie żyje około 230 tysięcy Pola-

. k§w, obywateli radzieckich Najwięcej 
w Żytomierzu : ponad 30 tysięcy, potem 
kolejno na Wołyniu, w Tarnop0lskiem, 
w dawnym Stanisławowskiem czyli I
wano-Frankowskiem, w Czerniowcach, 
Chmielnickiem. · 

Jesz.cze do niedawna Polacy mieszka
jący we Lwowie musieli jeździć do , 
Konsulatu Polskiego w Kijowie ponad 
500 kilometrów. Od półtora roku jest 
już we Lwowie polska placówka kon
sularna. Do września jedynym konsulem 
był Włodzimierz Woskowski. Teraz 
przeniesiono już z kijowskiego Konsu
latu do lwowskiej Ajencji Konsularnej 
drugiego konsula, Józefa Fijała Konsul 
lwowski nie tylko opiekuje się ludno
ścią narodowości polskiej zamieszku
jącą ogromną połać kraju. ale także 
całą rzeszą polskich podróżnych przy
jeżdżających lub przeieżdża jących orzez 
Lwów W tym roku spodziewana jest 
niezwykła ilość podróżnych tranzyto
wych, oonad półtora miliona! Niema
ła z nich część to, niestety ,,podróżni 
handlujący" . Masowo wykupują we 
Lwowie, w Mościskach, w Iwano-Fran~ 
kowsku atrakcyjne towary, tvsiace ko
lorowych telewizorów, elektrycznych 
pieców olejowych. pił elektrycznych itp:, 
przysparzając - po nieporozumieniach 
graniczny.eh - wielu kłopotów konsu
lowi. Zdarzają się nawet wypadki mi
licyjnych interwencji, kradzieży, bija
tyk, które kończą się aresztem i z.nów 

• 

nyth i gospod~rczych :z P olski zawado 
umowy o współpracy z instytucJami u
kraińskimi. Opera lwowska z Operą · 
wrocławską. lwowski Teatr Dramaty
czny im. Marii Zinkowieckiej z Tea-
trem Ludowym w Nowej Hucie. sto- ~ 
warzyszenie "literatów we Lwowie z pi- 13 
sarzami krakowslĆimi. kilkadziesiąt dz.ie- Sz 
ci lwowskich gościło na ·wakacjach w sh 
Polsce, a w przyszłym roku wymiana d z.; 
wakacyjna znacz.nie się rozszerzy... Pa 

A tymczasem na obwolucie planu szl 
Lwowa znajduje się rys historyczny, z do 
którego czytelnik się dowi~du.je, •że po le~ 
założeniu miasta przez ks1ęc1a Halle- ni 
kiego w 1256 roku właściwy rozwój śni 
miasta zaczął się dopiero w 1939. 700 kn 
lat historii pomija się prawie milcze- lit 
niem. To też jest niemałą troska kon- ki 
suit. aby usunąć skrzętnie dotychczas zo 
kultywowane .,białe plamy" w historii kt 
Lwowa, ab,v otoczyć odpowiednia opie- pa 
kol zabytki polskiej kultury. Odnawia WJ 
się już pomnik Mickiewicza i dopro- co 
Wiłdza dostęp do pomnika do dawne- sk 
giJ stan~ konsul czyni starania o urzę- ru 

.dowe uznanie cmentarza Lyczakow- fu 
skiego za historyczny zabytkowy obiekt jes 
kultury. Wtedy można by otrzymać zna- wi 
czną dotację finansową z funduszu re- op 
publikańskiego. gdyż miejskie fundusze bli 
nie wystarczyłyby 'na uporządkowanie „P 
i renowację tego niewątpliwie jednego na 
z najpiękniejszych cmentady. ' na któ- ~dI 
rym spoczywają setki wybitnych arty- Ko 
stów, naukowców, działaczy, żołnierzy sz1 
polskich. por 
Oprowadzając Małgorzatę po Lwowie sy. 

zacząłem od cmentarza Łyczakowskie- ko 
go. Była sobota i przy bramie wejścio- wo 
wej spotkaliśmy dużą grupę pracowni- niE 
ków Energopolu, którzy przybY..li wraz jęz 
z dyrektorem Bobrowskim, aby w wol- l 
ną sobotę doprowadzać do porządku nąl 
pomniki I grobowce ludzi zasłużonych, do 
znanych, pomniki stanowiace artystycz- m· 
ną wartość Zaczęto od grobów po- ne 
wstańców 1863 roku, oficerów powsta- do 
nia kościuszkowskiego , grobowców ro- Mi 
dzin zasłużonych dla Polski I Lwowa. do 
PaPwodnikiem w poszukiwaniu tych Bq 
pumników iest pani Maria Muryn opie1- pól 
kująca się cmentarzem, żywa encyklo-
pedia tego ogromnego obiektu .. Ona 
wskazała mi miejsce, w którym stała 
piękna barokowa kaplica rodziny Dzie
duszyckich. W czasie wojny samolot z. 
bombami spadł prosto na tę kaplicę, 
niszcząc ją doszczętnie Nikłe też śla-
dy pozostały, niestety . po cmentarzu 
obrońców Lwowa ... Kaplica Dunin Bor
kowskich, w której leży tnoja babka 
Seweryna Dzieduszycka. żona . wybit-
nego uczonego , polityka I pisarza Woj• 
ciecha, strawiona częś.ciowo pożarem, 
chyli się ku upadkowi fleż to wysiłku, 
jakie o'(romne fundusze . ile pracy trze-
ba włożyć w uporządkowanie tego 
przepięknego cmentarza. zarośniętego 
obecnie ostrokrzewami , w którym je
dynie przy głównych drogach , wyra-
stają nowe groby sąsiadujące r.e st::o 
rymi pomnikami rzeźbionymi przez 
znakomitych mistrzów Obok pracow
ników Energopolu którzy spontanicz-
me I bezinteresownie zobowiązali się 
co tydzień poświęcić kilka godzin na 
uporządkowanie cmentarza Lyczakow-
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interwencją konsula, który musi spo
wodować odstawienie winnych do gra
nicy i skierowanie 'sprawy do kompe
tentnych władz w Polsce. 

W czasie naszego pobytu konsul Wo
skowski otrzymał jakże przykrą wiado
mość o zatrzymaniu przez milicję pol
skiej turystki która ukradła jakiemuś 
Ukraińcowi portfel z pieniędzmi. Ale 
zdarza się t przyjemna wizyta: znany 
ukraiński plastyk prosi o interwencję 
w sprawie powrotu do dawnej nazwy 
placu Ge~erała J67.efa Bema. 

Konsul Woskowski energicznie za
biega o upowszechnienie polskiej kul
tury. Od kilku miesięcy prasa drukuje 
program masowo oglądanej , nie tylko 

. przez Polaków, Polskiej Telewizji, zor-
ganizowano cztery dekady filmu pol
skiego, ogromnym powodzeniem cieszy

·ła się wystawa polskiego malarstwa 
współczesnego Po podpisaniu przl!z 
ministra Krawczuka umowy o wymia
nie kulturalnej polsko-ukraińsk i ej pra
wie sto placówek naukowych, kultura!-

Lwowski Dwo
-rzec Glównu 

skiego opiekę nad grobami wybitnych 
artystów. uczonych. wodzów polskich 
roztaczają uczniowie szkół z polskim 
językiem nauczania. rrosce konsula i 
p·acy uczniów należy zawdzięczać do
bry stan grobowców Zapolskiej. Kono
pnickiej, Grottgera , ~enerała Nullo ... 

Lwowskie szkoły z eolskim 1ęzykiem 
nauczania. Są Ąwfe. ośmioklasowa I 
dziesięcioklasowa. Odwiedziliśmy z 
Małgorzatą tę pierwszą. mieszczacą się 
w budynku dawnej „magdalenki". szko
ły im Marii Ma~daleny, na ro~u ulic 
Sapiehy i Potockiego obecnie Mira i 
Puszkina Oprowadzał nas poeta l pe
dagog ze manej wowskiej rodzinv Bil
lów, Jan. Szkoła ubożuchna, iak nie
·stety całe społe eństw<;>- polskie we 
Lwowie, ale znak i utrzymana w 

(Ciąg dalszy na st-r. 19) 
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Do Lwowa podróż 
• nie tylko sentymentalna 
(Ctąa dalszy ze str. 3) 

czystości, dzieci dOlbrze wych01Wane, 
zdyscYGJlinowane. Do s2lkoły uczęszcza 
136 dzieci nie tylko z pcu,kich rodzin. 
Szkoła nr 10 ma tak dl>brą reI}omę, że 
starają się o przyjęcie do niej również 
dzieci z rodzin ukraińskich. rosyjskich. 
Pani Marta Markunina, kierująca 
szkołą od 19 lat, prowadzi nas 
do klasy, w której odbywa się 
lekcja polskiego. Polonistka, pa-
ni Maria Iwanowa, pyta wła-
śnie Diał\ę, Ukrainkę. Ta odpowiada pię
kną polszczyzną. Pytamy ją o polską 
literaturę, doskonale się orientuje. Pod 
kierownictwem pani Iwanowej dzieci 
zorganizowały teatr szkolny Baj, w 
którym wystawiają wieczory polskiej 
poezji. a także całe sztuki. Ostatnio 
wystawiły komedię .. O dwóch takich, 
co ukradli księżyc" według Makuszyń
skiego i dorhód z biletów - spory, 170 
rubli i 44 kopiejki - ofiarowały na 
fundusz ofiar Czarnobyla Język polski 
jest ulubionym przedmiotem dzieci. 
wiele 1z nich pisze naprawdę zgrabne 
opowiadania, które wywiesza się na ta
blicy w korytarzu w ściennej gazetce 
„Płomyk" O urokach Lwowa napisała 
należąca do szlrolnego kółka literacko~ 
~dramatycznego dwunastoletnia Marta 
Kowalska . .. Jak ciesze się, że tu mie
szkam!". kończy mała Marta swoje o
powiadanie Wiersz uczennicy z VI kla
sy. Basi Kost. „Zimowa baśń" wydru
kowano nawet w oolskim piśmie „Czer
wony Sztandar". wychodzącym w Wil
nie. Lwów nie posiada jeszcze pisma w 
języku polskim 

Pora jednak rozpocząć sentymentąl
ną wędrówkę po Lwowie mojej mło
dości, chciałbym pokazać Małgorzaclf! 
miejsca szczególnie dla mnie pamięt
ne: Pasaż Mikolasza . gdzie chodziło si• 
do kina Uciecha na filmy :!: Tomem 
Mixem.„ An! śladu . bomba zniszczyła 
doszczętnie ten piękny pasaż„ . Kaplica 
Boimów jest taka piękna jak przed 
pół w lekiem, kościół Marli Magdaleny 

' . \ . 

. 
& z;ewnątrz pięknie odrestaurowany. ale 
służy za magazyn mebli, w kamienicy 
Sobieskiego na Rynku, jednej z naj
piękniejszych ·renesansowych kamieni
czek w środkowej Europie, wys.tawa 
„Lwów wczoraj l dziś" stare zdjęcia i 
epidiaskop. Między innymi zdjęcie to
ru wyścigowego, a przed trybuną. stoi.„ 
mój ojciec! Pałac Dzieduszyękich przy 
ul. Kurkowej w dobrym stahie. zajęty 
przez wojsko, muzeum Dzieduszyckich 
w remoncie, Teatr Wielki wspaniale 
odnowJony, na złocenia zużyto 5 kilo
gramów 18-karatowego złota. Dyrektor, 
dowiedziawszy się, że śpiewałem na tej 
~c11nie przed l!O-c!u laty, oprowadza 
nas po przepięknie odnowionych foyer~ 
z odrestaurowanymi obrazami Chlłra
symowicza Batowskiego, Rozwadow
skiego Popiela ... toż to prawdziwa ita
lerla sztuki. przez którą przed każd:;m 
przedstawieniem oprowadzaja widzów 
młodzi historycy sztuki Dostajemy z 
Małgorzatą lożę dyrektorska na .„Rign
letto". W czasie przerwy opuszczają 
dla nas, ukazywaną tylko „od wielkie~o 
dzwonu", słynną kurtynę Siemiradz
kiego .. : 

Ale pora jut kończyć sentymentalnĄ 
podróż. Do granicy odprowadza nas 
konsul Włodzimierz Woskowsk!. Opie
kował się nam! przez cały czas pobytu 
Kalambura we Lwowie z niezwykłą 
troskliwością. Dzięki jego zapobiegli
wości i serdeczności, dzięki uprzejmo
~ci dyrektora Energopolu Bobrowskie
l(o, mogli kalamburowcy pomać piękno 
Lwowa, wielu interesujących ludzi. ~o
rientowa~ s!~ w zawiłych sprawach 
dzisiejszych. Cztery dni minęły w za
wrotnym temJ?ie. jak film ouszczpny 
z oo najmniej potrójnll szybkością„. 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

PS. W pierwszych dniach listopada 
ukonstytuowało się we Wrocławiu To
warzystwo Miłodnłków Lwowa, mające 

„ 

' 

Lwów. Hotel Intouris t „George" przy pl. Mickiewicza Fot. Jerzy Domański 

m.ln. na celu zadbanie o dziedzictwo 
Ziemi Lwowskiej, dziedzictwo kultural
ne, historyczne. naukowe myśli społe
cznej, technicznej, wojskowej. dziedzic
two, z którego przed laty korzystał ca
ły kraj. Towarzystwo postawiło sobie 
za zadanie odszukiwanie rozproszo
nych leopolitanów. urządzanie wystaw 
i spotkai1. wycieczek do Lwowa, ma· 
jących na celu nawiązanie kontaktów 
z żyjącym! we Lwowie Polakami. bę
dzie się starać nieść pomoc dzieciom 
polskim, dostarczać lektur I pomocy 
szkolnych dla lwowskich szkół radzie
ckich z polskim językiem nauczania. 
nawiązywać kontakty z konsulatem. z 
władzami. 7. zawiązanym niedawno we 
Lwowie '-t'owarzystwem Miłośników 
Polskiei Literatury i Kultury. 

Na pierwszym zebraniu organ izacyj
nym Towarzystwa Miłośników Lwowa, 

które odbyło się w sali filharmonii 
wrocławskiej, zgromadziło się ponad 
500 dawnych lwowiaków i co dzień na
pływa po kilkadziesiąt zgłoszeń z całej 
Polski Ossolineum wydało oiękny al
bum Stanisława S.- Niciei .. Cmentarz 
Łyczakowsk i we Lwowie" po Kalam
burze Teatr Muzyczny w Gdyni reali
zuje widowi-;ko oparte na lwowskich 
piosenkach w każdym nieomal piśmie 
tygodniowy'm pojawiają się artykuły o 
Lwowie Lwów stał się modny! Nic 
dziwnego. skoro przez czterdzieści lat 
był „tabu" . 
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