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Miasto przywitało mnie turkotem tram-
wajów i  krokami nielicznych jeszcze 
przechodniów. Była godz. 7 rano, gdy 
wysiadłem z  autobusu Polonusa przy 

dworcu kolejowym. W kilka minut dotarłem spacerem 
do przyjemnego i niedrogiego hotelu 1 Irena (ul. Sto-
rożenka  21; www.irenahotel.com.ua; pokój 2-osobowy 
– 450 hrywien; 1 hrywna to ok. 0,15 zł). Dwie godziny 
później, odświeżony i  posilony śniadaniem, ruszyłem 
w  miasto. Nad tą częścią Lwowa góruje neogotycki  
2 kościół św. Elżbiety (pl. Kropiwnickiego 1). Inspira-

cje wiedeńską katedrą św. Szczepana są tu tak wyraźne, 
że u progu minionego stulecia rzadko kto nazywał nową 
świątynię inaczej niż Stephanskirche. Ponadto wywoła-
ła ona w tej części miasta modę na nadawanie chłopcom 
imienia Szczepan. We Lwowie zaroiło się od Szczepciów, 
podobnie zresztą jak od Tońciów pochodzących z Łycza-
kowa, nad którym górował kościół św. Antoniego. Jak 
pewnie wiele osób pamięta, takie właśnie imiona nosiła 
para popularnych lwowskich komików, która zabawiała 
radiową publiczność całej przedwojennej Polski. 

U stóp wzgórza, na którym wznosi się jedna z lwow-
skich ikon, 3 katedra św. Jura (pl.  św.  Jura 5), miną-
łem cyrk. Pamiętałem go jeszcze z 1986 r. Rozbrzmiewał 
wówczas muzyką i migotał neonami, odwracając uwa-
gę od wieńczącej świątynię figury św. Jerzego. Dziś role 
są odwrócone. Święty pobłyskuje złociście, a obskurny 
cyrk czeka na wyburzenie albo na inwestora. 

Wkrótce dotarłem do potężnego gmachu 4 Opery 
Lwowskiej (al. Wolności 28). Wydał mi się łudząco po-
dobny do krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackie-
go. Nieco dalej zatrzymałem się pod monumentem Tara-
sa Szewczenki. Może z racji wąsów profil ukraińskiego 
poety skojarzył mi się z wizerunkami Piłsudskiego. Po-
mnik był dla mnie drogowskazem, bo od niego jest tylko 
krok do 5 Rynku, na którym stanąłem o godz. 11. 

Akurat w samą porę, by przywitać się z Ihorem Lylo, 
historykiem sztuki i zakochanym w rodzinnym mieście 
pasjonatem. O Lwowie bardzo ciekawie pisze i opowia-
da, prowadząc trasami, które obmyśla dla kompanii 
Kumpel Tour (www.kumpel-tour.com). Krąży z chętny-
mi po zakamarkach starego Lwowa nocą i  zapuszcza 
do historycznych piwnic. Jednak na weekend, a zwłasz-
cza na początek, najlepsza jest trasa po lwowskich 
dachach (przy grupie 10-osobowej – 150 hrywien od 
osoby). Po takich, na które normalnie się nie wchodzi, 

a z których widoki na Lwów są najciekawsze: dachach 
hoteli, banków i prywatnych kamienic. Co zobaczyłem 
z  tej perspektywy? Miasto rozsiadłe niczym Rzym na 
siedmiu wzgórzach. Stłoczone ciasno kamienice, świą-
tynie, teatry, urzędy, banki i hotele. Wciskające się w wą-
skie ulice tramwaje oraz pełznące przez skrzyżowania 
samochody. I parki. Mnóstwo parków. 

Półtorej godziny minęło jak z bicza strzelił. A ponie-
waż żołądek zaczął domagać się lunchu, zacząłem roz-
glądać się za jakimś przyjemnym miejscem. Pozostając 

wierny idei poznawania Lwowa i  zachodniej Ukrainy, 
wybrałem restaurację 6 Trapezna (ul. Wałowa 18a). Jej 
klimat tworzą średniowieczne piwnice bernardyńskie-
go klasztoru. W  menu znalazłem 100 potraw galicyj-
skiej kuchni. W gruncie rzeczy bardzo nam bliskiej, bo 
to z niej wywodzą się znane na świecie polskie przeboje: 
barszcz i pierogi (27 hrywien). Z drugiej strony jednak 
zaskakującej bogactwem, bo składają się na nią potra-
wy karpackich górali, Kozaków, szlachty i  mieszczan 
o  ormiańskich, ruskich, niemieckich i  żydowskich ko-
rzeniach. Właściciel lokalu jest artystą i, podobnie jak 
Ihor, pasjonatem. Osobiście wyszukuje przepisy, a  na-
wet sam wykonuje naczynia. Restauracja jest ponad-
to częścią projektu Muzeum Pomysłów. Odbywają się 
w niej wernisaże i koncerty, a ogródek często zamienia 
się w plenerowe kino, scenę teatralną lub estradę. 

Po lunchu zajrzałem na targowisko z  pamiątkami 
i  rękodziełem, nazywane 7 Wernisażem, mieszczą-
ce się przy ul. Teatralnej, nieopodal Opery Lwowskiej. 
Oprócz haftowanych koszul (soroczek) znalazłem tu do-
skonale nadające się na pamiątki motanki – przynoszące 
szczęście laleczki-amulety, które robi się, motając nici 
na patyku (od 200 hrywien). Ubrane na ludowo, zamiast 
ust, oczu i  nosa mają skrzyżowane paski krajki, frag-
menty haftu albo wyrysowane węglem kreski. Uważano 
bowiem, że laleczka z twarzą uzyska tożsamość. A sku-
piając się na sobie, może wchłonąć duszę właściciela. 

Nim się spostrzegłem, zaczęło zmierzchać. Gdybym 
był w rodzinnym gronie, z dziećmi, wieczorem wybrał-
bym się do wspomnianej wcześniej opery. Kapiące od 
złota dekoracje skojarzyłyby się najmłodszym z baśnio-
wym pałacem, a my, dorośli, zachwycalibyśmy się aku-
styką. Jednak dzieci ze mną nie było, więc uznałem, że 
najlepszym pomysłem będzie rajd po klubach i dyskote-
kach. Lwowska oferta jest pod tym względem imponują-
ca. Lokale są czynne do świtu i tchną obietnicą szalonej 
rozrywki. Tradycje zaś mają... zaskakujące. Ot, choćby 
8 Masoch Café w  samym centrum (ul.  Serbska  7). 

W menu drinki takie jak Śliska Pipka i nie mniej „per-
wersyjne” potrawy, które można konsumować, przy-
kuwając się do siedzisk łańcuchami. Ba, można sobie 
zamówić biczowanie. Wszystko dlatego, że we Lwowie 
urodził się Leopold Ritter von Sacher-Masoch, autor 
poczytnych pod koniec XIX w. powieści. Być może jego 
literackie dzieła i nazwisko odeszłyby w niepamięć, gdy-
by nie badający seksualne dewiacje psychiatra Richard 
Freiherr von Krafft-Ebing. Znajdując symptomy jednej 
z nich u bohaterów Masocha, nazwał ją masochizmem. 
Uspokajam jednak: w kawiarni patologii nie ma, a inspi-
rowaną historią atrakcję, jaką jest biczowanie, kelnerzy 
serwują z przymrużeniem oka. 

Ale nawet mimo to nie zamierzałem zakuwać się 
w kajdany. Skierowałem kroki do 9 Millenium, klubu 
mieszczącego się w dawnym kinie, przy al. Czornowo-
ła 2. Sąsiedztwo wydziałów uniwersyteckich i niezbyt  

wygórowane ceny klubowej restauracji przyciągają tu-
taj głównie studentów. A kolorytu dodają goście, którzy 
spłukawszy się w sąsiednim kasynie, zamiast popadać 
w depresję, przychodzą właśnie do klubu. Pojawienie się 
jednego z nich przypomniało mi, że też kiedyś byłem we 
Lwowie w kasynie. I  to najstarszym, mieszczącym się 
w gmachu o secesyjnych wnętrzach. Tyle że nikt już nie 
uprawia tam hazardu, bo jest teraz siedzibą oddziału Na-
rodowej Akademii Nauk Ukrainy.  

Gdy opuszczałem Millenium, okazało się, że już sza-
rzeje. Na szczęście taksówka szybko zawiozła mnie do 
Ireny, gdzie mogłem się choć trochę przespać przed 
atrakcjami kolejnego dnia. 

↙

Neogotycki kościół 
św. Elżbiety inspirowa- 
ny był wiedeńską kate-
drą św. Szczepana.  
To widać już na pierw-
szy rzut oka. 

↑

Greckokatolicka katedra 
św. Jura – rokokowe 
cacko architektoniczne. 

↓

Lwowski Narodowy Akademicki  
Teatr Opery i Baletu im. Salomei  
Kruszelnickiej, w skrócie Opera  
Lwowska, działa od jesieni 1900 r. 

←

Statua Leopolda Rittera  
von Sacher-Masocha,  
od którego nazwiska  
pochodzi termin masochizm. 
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Historia i współczesność tworzą tu oryginalny kolaż  
atmosfery dawnej Galicji i aktualnych europejskich  
trendów. Żeby się w nim rozsmakować, weekend wystarczy. 
I nie ma się co martwić niedosytem. Lwów leży przecież  
tak blisko naszych granic, że wizytę łatwo powtórzyć. 



ximos volorem

Po hulaniu niemal do świtu dzień zacząłem spo-
kojnie, od spaceru. Założę się, że powodowani 
sentymentem wybraliby się na 10Cmentarz 
Łyczakowski, a przyzwyczajeni do poranne-

go joggingu pobiegliby na 11 Wysoki Zamek i z powro-
tem. Ja zdecydowałem się na zwykły spacer, po parku. 
Wybrałem najrozleglejszy z nich – 12 Gaj Szewczenki, 
a dostałem się na miejsce tramwajem nr 7. Bilet kupiłem 
za 2 hrywny u  konduktora, przypominając sobie war-
szawskie tramwaje z czasów dzieciństwa. 

Park, usytuowany nieco na wschód od centrum, kry-
je interesujące 13 Muzeum Architektury Ludowej 
i  Życia Codziennego. To skansen, do którego prze-
niesiono cerkwie i chałupy z zachodniej Ukrainy (bilet 
wstępu – 20 hrywien). Być może u uważnego obserwa-
tora wzbudzi zdziwienie, że wśród góralskich sektorów, 
oprócz bojkowskiego i huculskiego, jest także łemkow-
ski. Skąd Łemkowie wzięli się na Ukrainie? Wyjaśnienie 
jest proste. W skansenie zgromadzono pamiątki kultury 
materialnej przede wszystkim z  XVIII i  XIX w., a  więc 
z  czasów gdy ani Polski, ani tym bardziej Ukrainy nie 
było na politycznej mapie Europy. Ekspozycja prezen-
tuje więc Galicję i  obejmuje swym zasięgiem kulturę 
ruską z czasów panowania habsburskiego. Zgodnie ze 
współczesnymi trendami, wnętrza zabytkowych budyn-
ków są „żywe”. Można więc na przykład dowiedzieć się, 
jak i z czego wyrabiano mydło, a nawet kupić sobie na 
pamiątkę takie pachnące wybranymi ziołami. Podobnie 
słoiczek z konfiturami, butelkę soku czy pięknie hafto-
waną galanterię. 

Skansenowe ścieżki przecinają liczne głębokie jary 
i pną się na strome zbocza pagórków, naspacerowałem 
się więc za wszystkie czasy. Dlatego też z tym większą 
przyjemnością postanowiłem wytchnąć w  kozackim 
chutorze. Skosztowałem tradycyjnych smakołyków i po-
piłem modnym we Lwowie kwasem chlebowym. I to ta-
kim nie z butelki, ale prosto z beczki, czyli wyrabianym 
domowym sposobem, a nie przemysłowo. Na koniec po-
strzelałem z łuku, bo to jak wiadomo wymaga skupienia 
i  przywraca równowagę. Tak zrelaksowany, wróciłem 
do centrum. Tramwajem. 

Na niedzielny lunch wybrałem minibrowar 14Kum-
pel (ul. Wynnyczenki 6). Lwów ma wspaniałe tradycje 
piwowarskie podtrzymywane przez istniejący od 1715 r. 
wielkoprzemysłowy browar. Oferta Kumpla jest jego ka-
meralną konkurencją, ale na wysokim poziomie i  tym 
ciekawszą, że w restauracyjnym menu nie brakuje orygi-
nalnych dań. Zdecydowałem się na inspirowaną hucul-
skimi tradycjami potrawę z bryndzą i muszę przyznać, 
że z miejscowym piwem komponowała się znakomicie. 
Warto tylko pamiętać, że Kumpel ma dziś dwa lokale, 
nazywane potocznie starym (w którym byłem) i nowym 
(al. Czornowoła 2b). To jednak wyłącznie ze względu na 
czas powstania, a nie wystrój czy lokalizację. Oba są no-
woczesne. I z obu na starówkę da się dojść spacerem. 

KALENDARZ IMPREZ I FESTIWALI
W ciągu roku we Lwowie odbywa się mnóstwo różnorodnych  
imprez, często dużych, o międzynarodowym charakterze. 

LWÓW

Znowu na starówkę? O tak, na deser! Do zajmującej 
starą kamienicę przy ul. Serbskiej 3 15 Lwowskiej Ma-
nufaktury Czekolady. Długo stałem z nosem przykle-
jonym do szklanej tafli, obserwując cukierników przy 
pracy. Wszystko robią ręcznie. Prawdziwa manufaktu-
ra. Potem wspiąłem się po drewnianych schodach na 
górę, by wybrać ze stert pralinek piętrzących się na la-
dach firmowego sklepu zestaw dla siebie (5 hrywien za 
sztukę). A potem jeszcze wyżej, żeby wypić przy stoliku 
filiżankę gęstego, ciepłego napoju. Był pogodny dzień 
i  chciałem to zrobić na tarasie najwyższej kondygna-
cji, bo szczęśliwcy, którzy zajmą tam miejsce, raczą się 
napojem, podziwiając kolejną lwowską panoramę. Nie-
stety, wszystkie miejsca były zajęte, więc tylko rzuciłem 
okiem na miasto i wróciłem na dół. 

Od ubiegłego roku przebojem manufaktury są cze-
koladowe figurki Putina. Takie na ząb. To lwowska ripo-
sta na rosyjską agresję. Podobnie jak sprzedawany na 
straganach papier toaletowy z  podobizną rosyjskiego 
przywódcy czy bijący rekordy powodzenia shot – Chwa-
ła Ukrainie, któremu ajerkoniak i Blue Curaçao nadają 
narodowe niebiesko-żółte barwy. 

Wszystko, co dobre, ma swój koniec. Ostatnie chwi-
le pobytu wykorzystałem, żeby zajrzeć do domu towa-
rowego 16 Magnus. Wznosi się nieopodal opery, przy 
ul. Szpitalnej 1. Wybudowany w 1912 r., z żelbetonowym 
szkieletem i wielkimi taflami przeszklonych okien, był 
jednym z pierwszych awangardowych budynków euro-
pejskich. Po pieriestrojce przywrócono mu świetność. 
Dziś zlokalizowane w  Magnusie luksusowe sklepy są 
celem wypraw goniącej za modą klienteli. Tylko tam 
można zobaczyć, co najbardziej kusi lwowianki. 

Spojrzenie na zegarek zadziałało jak ukłucie szpilką. 
Wezwałem taksówkę. Tak jak mnie nauczyli lwowscy 
przyjaciele, cenę za przejazd do dworca – tym razem au-
tobusowego – uzgodniłem z kierowcą. Kwota rzucona 
przez taksówkarza zgodziła się co do hrywny z tą, jaką 
na koniec kursu pokazał taksometr. I byłem na miejscu 
tuż przed odjazdem autobusu. Pamiętajcie tylko o jed-
nym. Ponieważ z usług Polonusa korzystają pracujący 
w Polsce Ukraińcy, wszystkie miejsca podczas kursów 
z  piątku na sobotę tam, i  z  niedzieli na poniedziałek 
z powrotem są zajęte. Bilety trzeba zatem rezerwować 
przez internet, a  ten powrotny wykupić w  kasie na 
lwowskim dworcu autobusowym. Zaoszczędzimy sobie 
tym samym kłopotu i  nerwów, dzięki czemu lwowski 
weekend będziemy długo i miło wspominać.  ▨

WIELKANOC
kwiecień/maj 
Wiosnę wita Lwów odbywają-
cymi się na przełomie kwietnia 
i maja obchodami Wielkanocy. 
Symbolem tego czasu są,  
podobnie zresztą jak u nas, 
pisanki. Z tym że tutaj ich ma-
lowanie jest od kilku lat wielkim 
ulicznym festynem. Odbywają 
się warsztaty malowania, a przy-
gotowane małe dzieła sztuki są 
wystawiane, tworząc „wielka-
nocną trasę turystyczną”. 
www.easter.lviv.ua

DNI LWOWA
maj
Uroczyste dni miasta przypadają 
na początek maja. W tym czasie 
Ihor Lylo wciela się w postać 
mera i pokazuje chętnym ratusz 
– od kuchni. Hasłem pełnego 
tańca i muzyki, uwieńczonego 
barwną paradą, festiwalu jest 
pytanie: „Gdzie jeszcze może 
być ludziom tak dobrze?”. Od-
powiedzią są oczywiście słowa 
piosenki sprzed II wojny świato-
wej: „Tylko we Lwowie”. 

LEOPOLIS GRAND PRIX
czerwiec
Pod koniec czerwca do Lwowa 
ściągają wielbiciele starych  
aut i motocykli. Właśnie wtedy 
odbywa się uliczny wyścig, 
w którym uczestniczą moskwi-
cze, wołgi i zastawy, a więc po-
wojenne modele zapomnianych 
już często aut. 
www.leopolis-grand-prix.com

NOC WE LWOWIE 
lipiec 
W połowie miesiąca na gości 
czeka ponad 100 atrakcji. Swoje 
podwoje otwierają muzea, teatry 
i galerie. Podobnie jak w innych 
miastach Europy – nocą. Można 
też wybierać spośród wielu 
różnorodnych wycieczek po 
mieście, np. na słynny Cmentarz 
Łyczakowski. Noc we Lwowie 
ma także edycję jesienną, za-
wsze w połowie listopada. 

NA KAWĘ DO LWOWA 
wrzesień
We wrześniu miasto pachnie 
kawą. Jarmark „Na kawę do 
Lwowa” nawiązuje do historii. 
Tylko bowiem wywodzący się 
stąd Jerzy Kulczycki wiedział, 
jak wykorzystać zdobyte 
w 1863 r. pod Wiedniem ziarna 
i założył jedną z pierwszych 
kawiarni w stolicy Austrii. 
Tradycje parzenia dobrej kawy 
są pieczołowicie kultywowane 
w metropolii zachodniej Ukrainy. 
www.coffeefest.lviv.ua

ŚWIĘTO SERA I WINA 
październik
Jesień w naszym klimacie 
zdaje się nie sprzyjać zabawie, 
zwłaszcza pod gołym niebem. 
Cztery stulecia temu panowały 
jednak odmienne warunki i na 
południowym skłonie Wysokiego 
Zamku, na pagórkach Łycza-
kowa, Kajzerwaldu i Wynnyk 
ciągnęły się rzędy winorośli. 
Odbywające się w październiku 
Święto Sera i Wina przywo-
łuje pamięć tamtych czasów. 
Z deptanych w kadzi winogron 
powstaje festiwalowe wino,  
a lokale serwują szlachetne 
trunki z całego świata. 
www.cheeseandwine.lviv.ua
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Przebojem są czekoladowe figurki  
Putina. Takie na ząb. To lwowska 
riposta na rosyjską agresję. Podobnie 
jak papier toaletowy z podobizną  
rosyjskiego przywódcy. 

→

Na Muzeum Architektury Ludowej 
i Życia Codziennego w Gaju Szewczenki 
składają się cerkwie i chałupy z zachod-
niej Ukrainy. 

↓

Sarkofag z Cmentarza Łyczakowskiego, 
stałego punktu lwowskich wycieczek. 

↑ 

Stłoczone ciasno kamienice, wąskie uliczki i wciskające się  
w nie tramwaje – oto najbardziej klasyczny obraz starego Lwowa. 

→

Wycieczka z Ihorem Lylo  
to niezapomniany akcent 
wizyty we Lwowie. Tak opo-
wiadać o mieście nie potrafi 
chyba nikt inny!

←

Fiat 508 z 1937 r.  
– takie wehikuły można  
zobaczyć w akcji podczas 
Leopolis Grand Prix. 


