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Miły Czytelni k u .
Dostajesz do ręki kolejny i ostatni przed, wakacjami 

numer naszego Biu1etynu.Tym razem ograniczamy się do naj
ważniejszych informacji na temat działalności Oddziału Sto
łecznego TML w sezonie zimowo-wiosennym 93.Przepraszamy za 
brak informacji z naszego Koła Kresowego,ale redakcji nie 
udało się przyłapać nikogo z Kresowiaków,co było tym trud
niejsze ,że i sama Redakcja wyprowadziła się już na lato pod 
Wars zawę.

Sygna1 izujemy,że Kresowiacy w ogóle,w tym i Lwowiacy 
myślą o udziale w wyborach.W i e m y ,że zapewne kilku Lwowiaków 
startować będzie do wyborów z różnych list, i oczywiście 
życzymy im powodzenia.TML jednak,a już z całą pewnością 
Oddział Stołeczny,nie ma żadnych ani ambicji,ani opcji po
litycznych . Oczywi ś c i e nie mielibyśmy nic przeciwko temu,by 
w nowym Parlamencie uformowało się coś w rodzaju"Koła Kre
sowego ",które mogłoby pomóc w działani a c h ,które uważamy dla 
nas za najważniejsze,a więc we wszelkiego rodzaju pomocy 
dla naszych rodaków na Wschodzie.Czy i co z tego wyjdzie 
zobaczymy już we wrześniu b r .

Życząc Wszystkim udanych wakacji,na okres letni 
żegnamy się do jesieni. Redakcja



Wysokie Odznaczenia dla Polaków ze Lwowa
W czasie swej tegorocznej wizyty na Ukrainie Prezydent 

Lecłi Wałęsa odwiedził również Lwów,i tu,w lokalu Towarzys
twa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej przy Rynku Lwowskim 
wręczył wysokie odznaczenia państwowe przyznane działaczom 
Towarz ystwa.

Odznaczenia m.in. otrzymał i :Janina Zamojska,Stanisław 
Czerkas i Zbigniew Chrzanowski,

C yme 1 i a Lw owskie,czyi i 
wstęp do Muzeum Lwowskiego.

Staraniem Muzeum Niepodległości w Warszawie i Oddziału 
Stołecznego TML w dniach od 5 maja do 15 czerwca br czynna 
była w Warszawie wystawa pamiątek lwowskich zatytułowana 
"Lwowskie Cymelia".Ekspozycja prezentowała zbiory trzech 
członków i działaczy naszego Oddzi a ł u ,Jerzego Janickie
go,Witolda Szolgini i Janusza Wasylkowskiego.

W zamyśle inicjatorów Wystawa ma być wstępem do utwo
rzenia Muzeum Lwowski e g o .Dl a zapoznania zainteresowanych z 
tą,tak istotną inicjatywą,przedrukowujemy fragmenty tekstu 
Apelu,jaki opublikowany został przy okazji zaproszenia 
na"Lwowskie Cymelia".

Czytamy tu:"Mija blisko pół wieku odkąd Lwów-jedno z 
najbardziej kulturotwórczych miast dawnej Rzeczypospolitej 
pozostało poza granicami Polski.

Zabrane w przymusową drogę okruchy rodzinnych d o 
mów. ..stały się zalążkiem nowych siedzib.

Pragniemy uruchomić te pamiątki,by stały się materia
łem badawczym i wspomnieniowym.Zamierzamy inicjować badania 
naukowe nad przeszłością Lwowa.Nawiązujemy do tradycji 
przedwojennego Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa.

Wspólnie z Muzeum Niepodległońci w Warszawie powołuje
my Kolekcję Leopolis w celu zgromadzenia zabytków dokumen
tujących i upamiętniających dzieje miasta i społeczeństwa



Lwowa...Chcemy zbierać również wszystkie typy materiałów 
historycznych i muzealnych tyczących się dziejów.HaJopolski 
Ws chodniej . "

Zbiory Kolekcji tworzone będą z przekazów i daro
wizn. ..W miarę uzyskania funduszy będziemy pomnażać te 
zbiory drogą zakupów.Będą one integralną częścią zasobów 
Muzeum Niepodległości i stają się własnością narodową...

Wszystkich,którzy chcą finansowo wspomóc Kolekcję Leo- 
polis,prosimy o dokonywanie wpłat na konto Muzeum Niepod
ległości w Warszawie,Aleja Solidarności 62.Numer konta:PBK 
IX O/W-wa,370031-796017-131,z zaznaczeniem w 
przekaz i e "Ko lekcja Leopolis".

Informujemy też.że przy Muzeum Niepodległości powstała 
Rada Kolekcji Leopolia,w skład której weszli:

Józef Bobrowski Janusz Majewski
Wojciech Dzieduszycki Krystyna Maszumańska-Nazar

Stanisław Nicieja 
Tadeusz Rudkowski 
Witold Szolginia 
Janusz Wasylkowski 
Jerzy Węgierski 
Władysław Zalewski 
Mirosław Żuławski 

Przewodnictwo Rady powierzono Jerzemu Janickiemu.

Aleksandra Garlicka 
Marian Garlicki 
Jerzy Janicki 
Jerzy Kołaczkowski 
Zofia Kurzowa 
Artur Leinwand

Antena na Wschód 
Nasz Oddział wziął czynny udział w przeprowadzonej w 

dniach £1-27 czerwca przez Wspólnotę Polską i TV 
akcji"Antena na Wschód".

Celem Akcji jest zdobycie funduszy na zakup zestawów 
do odbioru telewizji satelitarnej dla polskich ośrodków na 
Wschodzie z myślą o tym,by do naszych rodaków za wschodnią 
granicą docierał powstały niedawno program telewizyjny Po
lonia . Zas i ęg i em swoim program ten obejmuje Moskwę i Kijów,a 
więc może być oglądany przez wszystkie ważniejsze skupiska
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< kPolaków na Wschodzie,z wyjątkiem KazaKstanu,
Kwestowano,i nadal zbiera ^ię fundusze,na zakup zes

tawów do odbior telewizji satelitarnej dla polskich 
szkół ,paraf i i ,domów kultury i innych ośrodków we Lwowie,w 
Tarnopolu,,w Żytomierzu i w dziesiątkach innych miast i 
osiedli na Wschodzie.

Podajemy numer kont a,na które można dokonywać wpłat na 
ten cel:Bank Gdański,IV Oddział w 
Warszawie,No.3 00O09-1873-132

Przegląd filmów polskich we Lwowie 
W dniach 21-27 czerwca,staraniem Konsulatu i naszego 

Oddziału TML ftdbył się we Lwowie,po raz pierwszy po wo j - 
nie,przegląd filmów polskich.

Wyświe11 o n o :Jacka Bromskiego-"Kuchnię Polską",Jana 
Łomnickiego-"Wielką Wsypę" i "Jeszcze tylko ten las",Jana 
Zaorskiego-"Matkę Królów" i "Wielki Poker",oraz Radosława 
Piwowarskiego-"Ko 1ejność Uczuć".

Pokazy odbyły się w znanym doskonale starym lwowskim 
kinie Kopernik,które nadal nosi t £ samą,co przed wojną naz- 
wę.W pokazach brali udział twórcy poszczególnych filmów,a 
Oddział Stołeczny reprezentował oczywiście Jerzy Janicki.

"Złota Miotła" dla "Kija".
Od 6 do 9 maja w Przemyślu odbywał się doroczny Festi

wal Kapeli Podwórkowych.Tym razem zakończył się on wielkim 
sukcesem 1wowsko- przemyskiej kapel i"Ta joj",pod kierow- 
nioctwem"Kija"Galikowskiego.

Orkiestra ma w swoim programie wyłącznie lwowskie pio
senki, tak stare,jak i nowe.

Teatr Lwowski jedzie do Londynu.
Staraniem Wspólnoty i Oddziału Stołecznego TML w paź

dzierniku br do Londynu wyjedzie Teatr Polski ze Lwo- 
wa.Zespół Jedzie z repertuaremj sztuk fredrowskich.
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W drodze do Anglii Teatr wystąpi w Warszawie,a potem w 

N i erncze c h , w Kolonii.
Przy okazji warto przypomnieć,że Teatr otrzymał nagro

dę Ministra Spraw Zagranicznych za Upowszechnianie Kultury 
Polskiej za granicą.Z rąk ministra Skubiszewskiego nagrodę 
odebrali dyrektor Teatru Zbigniew Chrzanowski i scenograf 
Walery Bortiakow.

Spotkania lwowskie 
Jak uprzednio,tak i w pierwszej połowie b r .odbywały 

się w poniedzi... ałki i w środy spotkania poświęcone historii 
i literaturze Lwowa.Oto niektóre z tych spotkań:

O poezji lwowskiego podziemia mówił M . ZĄA.l awski . Od by ł o 
się spotkanie z pani M .Bi e 1ecką-Kasprx)wicz,poetką Lwow
skiej Grupy Żagiew.

Pani M.Sawicka mówiła o dialogach Toricia i Szczepcia. 
Zorganizowano spotkanie z twórcą p,anoraray plastycznej 

Lwowa,panem H.Wyłażeckim.
Historię Lwowskiej Rozgłośni Radiowej przedstawił 

p.Jerzy Kołaczkowski.
Odbyło się spotkanie poświęcone historii Ko/rpusu Ka

detów Lwowskich z udziałem Adama Kiliana i Sebastiana Po- 
dłowskiego.

Wieczór filmów o Lwowie prowadził Witold Szplginia.

Apel o składki 
Jak zawsze nasz Sekretariat zwraca się z apelem o 

jłacanie składek za ten r o k .Od 1990 r Oddział nie otrzymuje 
już żądnych dotacji,a wszelkie koszty działalności pokrywa
ne są ze składek.

Na wiosnę wpływy ze składek przeznaczono m.in ..na w y 
syłkę wielkanocnych paczek do Lwowa i kilku innych polskich 
skupisk na ziemi lwowskiej.
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