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Ksià˝ka ta jest pierwszà cz´Êcià oÊmioksi´gu – gaw´dy o przedwojennym Lwowie. Jej autor, Witold Szolginia, zmar∏
w 1996 r. Nad rozpisanà na tomy opowieÊcià o mieÊcie swojej m∏odoÊci pracowa∏ do samego koƒca – dwie ostatnie cz´Êci
ukaza∏y si´ ju˝ po jego Êmierci. Nak∏ad dawno si´ wyczerpa∏, dlatego wydawnictwo Wysoki Zamek zdecydowa∏o si´
na wznowienie wszystkich oÊmiu pozycji. I oto pierwsza: na ok∏adce stary kamienny lew, pod ∏apà trzyma herb tego nieistniejàcego ju˝ polskiego Lwowa. S∏owa wyryte na herbie g∏oszà: „Zawsze wierny” <<

>>

HANNA URBANKOWSKA

W

itold Szolginia by∏ znany
jako naukowiec, pisarz,
rysownik, poeta, ale
przede wszystkim jako popularyzator wiedzy o przedwojennym
Lwowie. Ceniono go zarówno
za ogromnà erudycj´, jak i poczucie humoru i ciep∏o, z którym opowiada∏ o ukochanym mieÊcie.
„Stra˝nikiem Miasta i Grobów”
nazwa∏ go Zbigniew Herbert, gdy
dedykowa∏ mu jeden z tomów
wierszy. Witold Szolginia sta∏ si´
niemal wyrocznià w kwestiach
lwowskich. W dniu, w którym opuÊci∏ swoje miasto, mia∏ 23 lata. By∏
rok 1946 – przymusowa ekspatriacja ludnoÊci. Daleko od rodzinnego domu (stojàcego przy s∏ynnej
¸yczakowskiej!) Witold Szolginia
przez wiele lat piel´gnowa∏ pami´ç o mieÊcie swojej m∏odoÊci.
Obraz Lwowa utrwali∏ w nieprzeliczonej iloÊci publikacji, ksià˝ek,
artyku∏ów – i w pisanych ba∏akiem
wierszach. Prowadzi∏ równie˝
– do samej Êmierci – cykl gaw´d
„Krajobrazy serdeczne” w Programie III Polskiego Radia. To one
sta∏y si´ impulsem i podstawà
do spisania a˝ oÊmiu tomów lwowskich w´drówek.
> Oblicze miasta

Autor nie ukrywa∏, ˝e ksià˝ki powsta∏y przede wszystkim dla ludzi
takich jak on – wygnaƒców.
Chcia∏, ˝eby czytajàc, mogli wspominaç. Dlatego prowadzi∏ ich za-

W´drówki po mieÊcie
u∏kami dzieciƒstwa, przypomina∏
nazwy ulic i placów, kreÊli∏ panoram´ widocznà z kopca Unii Lubelskiej, przywo∏ywa∏ jeszcze raz
zieleƒ parków, dachy, b∏yszczàce
w s∏oƒcu i górujàce nad nimi koÊcielne wie˝e. Zbiera∏ historyczne
fakty i anegdoty. Ale i ci, którzy
„nie mieli szcz´Êcia przyjÊç
na Êwiat w tym jedynym na ca∏ym
Êwiecie MieÊcie”, b´dà mogli do∏àczyç do niespiesznej w´drówki.
Pierwszy tom poÊwi´cony jest w∏aÊnie „obliczu miasta”: zosta∏a tu
opisana geografia Lwowa, jego
parki, ulice, rzeka – której ju˝ nie
ma, lwowskie wodociàgi, gmachy
publiczne, pomniki… Aby urozmaiciç narracj´, Witold Szolginia
zdecydowa∏ si´ wpleÊç pomi´dzy
w∏asne wspomnienia równie˝
fragmenty tekstów takich pisarzy,
jak Jan Parandowski, Stanis∏aw
Wasilewski czy Józef Wittlin, i wielu innych. Dobiera∏ te urywki z du˝à pieczo∏owitoÊcià, ˝eby na koniec uzyskaç obraz miasta, przypominajàcy mozaik´. Dope∏niajà
go przedwojenne fotografie i nakreÊlone r´kà autora rysunki tuszem. Gdy dodaç do tego swobodny, gaw´dziarski ton, którym prowadzona jest narracja, mo˝na

Lwowska Fala wcià˝ nadaje
MARCIN HA¸AÂ

Z

apewne wielu spoÊród czytelników sàdzi, ˝e na falach Polskiego Radia legendarna Weso∏a Lwowska Fala zamilk∏a w 1939 r.
Tymczasem audycj´ nawiàzujàcà
do jej tradycji reaktywowano ju˝
w 1991 r., a od czterech lat w ka˝dà
niedziel´ mo˝na jej s∏uchaç na antenie publicznej rozg∏oÊni – Polskiego Radia Katowice
„Weso∏a Lwowska Fala” by∏a
przed wojnà audycjà, której s∏uchano w ca∏ym kraju. Byç mo˝e
w powojennej Polsce do jej fenomenu przyrównaç mo˝na jedynie
„60 minut na godzin´”. To dzi´ki
„Weso∏ej Lwowskiej Fali” narodzi∏a
si´ popularnoÊç Toƒka i Szczepka
– pary lwowskich batiarów, kreowanych przez Henryka Vogelfängera i Kazimierza Wajd´.
Obaj zresztà stali si´ równie˝ bohaterami trzech „lwowskich” filmów – „B´dzie lepiej”, „W∏ócz´gi”
i „Serce batiara”. Ten ostatni film,
zrealizowany 1939 r., nie doczeka∏
si´ premiery, a nakr´cony i zmontowany materia∏ zosta∏ zniszczony
w czasie wojny. Radiowe dialogi
Toƒka i Szczepka do chwili obecnej sà wznawiane w formie ksià˝kowej, to oni spopularyzowali szeroko dziÊ znanà piosenk´ „Tylko we
Lwowie”.
W 1991 r. w Bytomiu powsta∏o
prywatne radio SBB Rod∏o. Rod∏o
– to znak Zwiàzku Polaków
w Niemczech, wystylizowany gra-

ficznie bieg Wis∏y z zaznaczonym
Krakowem jako kolebkà polskiej
kultury. Ale Bytom to nie tylko miasto, w którym mieÊci∏ si´ w 1920
i 1921 r. Polski Komisariat Plebiscytowy i gdzie podj´to decyzj´ o rozpocz´ciu III powstania Êlàskiego. To
tak˝e miasto, do którego w 1945 r.
trafi∏o prawie 40 tys. wysiedleƒców
ze Lwowa. To oni wskrzeszali klub
sportowy Polonia Bytom i tworzyli
zespó∏ Opery Âlàskiej. Radio Rod∏o
stworzy∏a grupa zapaleƒców, zwiàzanych ze Êrodowiskami kresowymi. W 1991 r. na jego antenie
po raz pierwszy zabrzmia∏ sygna∏
przedwojennej „Lwowskiej Fali”.
A potem – rozpocz´∏a si´ audycja
pod tym tytu∏em.
Od samego poczàtku „Lwowskà
Fal´” prowadzi Danuta Skalska. To
kobieta, a w∏aÊciwie lwowianka, renesansu. Jest za∏o˝ycielem, re˝yserem i aktorkà lwowskiego kabaretu
„Paca∏ycha”, który dzia∏a w Bytomiu
od 20 lat. Jest dzia∏aczkà spo∏ecznà
– prezesem bytomskiego oddzia∏u
Towarzystwa Mi∏oÊników Lwowa
i Kresów Po∏udniowo-Wschodnich
i bytomskà radnà, wybranà w∏aÊnie
z poparciem Prawa i SprawiedliwoÊci na kolejnà kadencj´. Jest organizatorkà wielu akcji charytatywnych.
Wreszcie – dziennikarkà, autorkà
ksià˝ki „Mózg na Êcierce, czyli dwa
∏yki Ameryki”. Wymieniaç mo˝na d∏ugo. Jednak dla ma∏ych rozg∏oÊni radiowych bardzo szybko przyszed∏ trudny czas – rozpoczà∏ si´ proces koncentracji rynku, ˝eby rzàd

odnieÊç wra˝enie, ˝e przenieÊliÊmy si´ w czasie. Dlatego mimo
ogromu informacji lektura nie nu˝y. A trzeba przyznaç, ˝e Lwów zosta∏ opisany bardzo dok∏adnie.
Dowiadujemy si´ nie tylko, jakie
tereny spacerowe by∏y w przedwojennym Lwowie – ale nawet,
ile posadzono w mieÊcie bratków… (dok∏adnie 120 000!). Autorowi zale˝a∏o na tym, aby ocaliç
od zapomnienia ka˝dy szczegó∏,
przypomnieç, w których zakàtkach parków spotykali si´ zakochani, a gdzie lwowiacy lubili
przychodziç z dzieçmi na spacery; naÊwietliç obraz miasta w pogod´ i w niepogod´. OpowieÊç zamyka garÊç wierszy autora. Cz´Êç
z nich zosta∏a napisana lwowskà
gwarà, ba∏akiem.
> Wiersze w ba∏aku

Witold Szolginia, który zawsze
uwa˝a∏ si´ za prozaika, wspomina,
˝e poetà zosta∏ troch´ niespodziewanie. By∏ zimowy wieczór, w po∏owie lat 50. Na chwil´ oderwa∏ si´
od pracy, ˝eby wyjrzeç przez okno
na padajàcy Ênieg – i wtedy dozna∏
dziwnego wra˝enia: jakby cofni´cia
w czasie. Znów by∏ w rodzinnym domu i przez stare okno wyglàda∏

dusz mog∏y dzier˝yç na nim „przekaziory”. Radio Rod∏o za∏o˝one spo∏ecznym wysi∏kiem wobec koniecznoÊci zainwestowania du˝ych pieni´dzy – zosta∏o sprzedane. Na jego
cz´stotliwoÊci pojawi∏o si´ rockowe
Radio „Planeta”. Jednak sprzedawcy w umowie zastrzegli obowiàzek
emitowania przez nowego w∏aÊciciela „Lwowskiej Fali”. Dzi´ki temu audycja utrzyma∏a si´ na antenie
przez 10 lat.
Potem nastàpi∏a kilkuletnia przerwa. Dopiero w 2006 r., kiedy prezesem PR Katowice zosta∏ Wojciech Poczachowski – pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç
reaktywowania „Lwowskiej Fali”
na antenie publicznej. Tak te˝ si´ sta∏o i 10 grudnia 2006 r. „Lwowska Fala” znów pop∏yn´∏a w eter. Danuta
Skalska tak wspomina swoje pierwsze kontakty z publicznym radiem:
– Zawodowi dziennikarze patrzyli
na mnie jakby z rezerwà. Ot, przysz∏a
jakaÊ kobieta z ulicy i b´dzie próbowa∏a robiç prawie godzinnà audycj´.
Zapewne „wy∏o˝y” si´ na pierwszej.
A potem najwi´kszym komplementem by∏a dla mnie chwila, kiedy podesz∏a do mnie wieloletnia dziennikarka Radia Katowice, mistrzyni tego
zawodu, senator Krystyna Bochenek
i powiedzia∏a: Pani Danko, jest pani
w naszej rodzinie. Dla Danuty Skalskiej najwi´kszym osiàgni´ciem jest
fakt, ˝e „Lwowskiej Fali” s∏uchajà dziÊ
tak˝e Âlàzacy. Ale w sumie czemu si´
dziwiç – skoro „Weso∏a Lwowska Fala” mia∏a swoich fanów na Âlàsku
jeszcze przed wojnà.
„Lwowska Fala” emitowana jest
na antenie Radia Katowice w ka˝dà niedziel´ o godz. 8.10. Trwa
50 minut.
<

na ulic´ ¸yczakowskà, na dok∏adnie taki sam zimowy wieczór. „Z jakiegoÊ niepoj´tego nakazu napisa∏em wówczas przy tym moim biurku pierwszy w mym ˝yciu wiersz
»Wigilia«” – wspomina. A po nim
wszystkie nast´pne. W´drowa∏y
póêniej pomi´dzy ludêmi w odpisach, cz´sto wraca∏y do autora:
anonimowe, okrojone albo podpisane innymi pseudonimami, co
tylko dowodzi, ˝e by∏y potrzebne
i czytane. Autor przywo∏uje równie˝ najzabawniejszà „przygod´”
tych wierszy. Jedna z czytelniczek
postanowi∏a przekazaç je znajomemu duchownemu. Uzna∏a
przy tym, ˝e wr´czenie szacownej
osobie poezji pisanej byle jak – bo
gwarà – jest czymÊ niegodnym,
dlatego pracowicie prze∏o˝y∏a je
na pi´knà, literackà polszczyzn´.
Poprawi∏a stylistyk´, ortografi´…
A równoczeÊnie – pozbawi∏a utwory niemal ca∏ego uroku.
Tutaj wiersze zosta∏y zamieszczone bez podobnie drastycznych
zmian. Pozostajà sentymentalnymi
obrazami miasta, widzianego we
wszystkich porach roku. I zamykajà pierwszy tom cyklu. Wydanie kolejnych planowane jest na przysz∏e
lata. B´dà to: „Ulice i place”, „Âwiàtynie, gmachy, pomniki”, „My, lwowianie”, „˚ycie miasta”, „RozmaitoÊci”, „Z niebios nad Lwowem”
i w koƒcu – „Arcylwowianie”: tom
poÊwi´cony najznakomitszym w odczuciu autora mieszkaƒcom tego
miasta. Tym samym wszystkie tomy
zamykajà w sobie ca∏oÊciowy obraz
nieistniejàcego ju˝ miasta. Nieistniejàcego – bo tamtego Lwowa nie

ma tak samo, jak i kamiennego lwa
z ok∏adki ksià˝ki.
> „Tobie Polsko”

Pochodzàca ze zbiorów autora fotografia zosta∏a wybrana nieprzypadkowo. W latach, w których wykonano zdj´cie, dwa kamienne lwy sta∏y
na cmentarzu Obroƒców Lwowa
– strzeg∏y bramy stanowiàcej Êrodkowà cz´Êç monumentalnego pomnika Chwa∏y. UroczyÊcie ods∏oni´ty w roku 1934, w czasach dzieciƒstwa Witolda Szolginii, upami´tnia∏
walki prowadzone o miasto i jego
okolice w latach: 1918, 1919, 1920.
A przede wszystkim: poleg∏ych
w obronie Lwowa, w tym i lwowskie
Orl´ta... Pomnik sta∏ na cmentarzu
do roku 1971, kiedy – niemal dos∏ownie – rozjecha∏y go sowieckie czo∏gi,
a figury lwów wywieziono z nekropolii. Jeden z nich, ten z ok∏adki, strzeg∏
s∏ów „Zawsze wierny”, a drugi, niewidoczny na zdj´ciu, dopowiada∏:
„Tobie Polsko”.
<
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Krajubrazy syrdeczny
Lat ju˝ kilkadziesiunt jak woda sp∏yne∏u,
A z nimi to wszystku, co niesi nam ˝yci;
Pó∏ wieku ju˝ przesz∏u ud czasów mine∏u,
U chtórych furt myÊlim, dumam, marzym skryci…
Lwów… To Miastu cudny, z synnegu marzenia,
ÂlicznoÊci nizwyk∏yj, ni du upisania –
W myj tensknyj pamnieƒci wciongli si udmienia,
Furt inszy – dnim, nocu, wiczorym i z rania…
A tag˝y na wiosny, latym, w jesiƒ, w zimi,
Gdy Miastu to w kwiatach, to w bujnyj zileni,
To het zasypany liÊciami z∏utymi,
To w Êniegu i lodzi bajkowu si mieni…
Taj wcià˝ ty syrdeczny naszy krajubrazy
Przyd przymru˝unymi jawiu si uczami,
Byz przerwy i wciongli, pu tysiency razy,
Wu∏any pamnieƒciu, sercym, wspumniniami…
A skoru ni mogim na my w∏asny oczy
Krajubrazów Miasta kiedy chcem zubaczyç –
Tu spraw, dobry Bo˝y, naj mi si ni zmroczy
Nigdy pamiƒç o nich – pamiƒç, skarb tu∏aczy…

