
Łódź  

Kilka lat miałam Łódź za miasto szare, dżdżyste i smutne. Trafiłam tu pierwszy raz u progu 

dorosłości. W zimny grudniowy dzień. Później kilka razy jakoś tak się zdarzało, że gdy 

przyjeżdżałam do Łodzi pogoda nie chciała współpracować. Trafiałam do szarych zaułków 

i brudnych bram.  

Minęło kilkanaście lat. Moje myślenie o tym mieście zmieniało się w miarę, jak stopniowo 

zmieniała się  Łódź. Okazało się, że „Łódź nie jest do podobania, Łódź jest do doświadczania. 

W Łodzi nic nie trzeba, za to wszystko można. (…) Łódź to wysiłek. Tu nikt nikomu niczego 

nie daje. Łódź jest biedna, ale na każdym kroku widać ślady dawnej świetności. Łodzi 

nie zbudował Kazimierz Wielki, nie ma w nim kościoła Mariackiego ani nawet 70-letniej 

starówki. Są za to industrialne przestrzenie, wielkie okna, fabryki przypominające 

średniowieczne zamki, pałace eleganckie – jak te w centrum Wiednia – i te opuszczone, jak 

z sennego koszmaru o wampirach. Kamienice, efektowne i zapuszczone, długie podwórka, 

stare parki. Stal, cegła, niedoświetlone ulice. Innymi słowy – jest klimat. (…)”1 

Odrestaurowano Manufakturę, Białą Fabrykę, Księży Młyn i Pałac Herbsta. W między czasie 

ruszył Aquapark „Fala” a miasto stało się gospodarzem wielu imprez kulturalnych. 

Kilkakrotnie odwiedziłam Łódź z moimi zuchami i harcerzami biorąc udział w Święcie 

Chorągwi Łódzkiej, w tym także w Festiwalu Czterech Kultur. Miasto witało nas gościnnie. 

Zapierało dech w piersiach swym pędem. Odkrywało tajemnice zabytków i piękno parków. 

Dziś patrzę na Łódź z dziecięcym zachwytem. 

Łódź okazała się ciekawa, wbrew pozorom barwna, pobudzająca zmysły. Do dziś 

wspominam, jak w rozkołysanym tramwaju moje spontaniczne zuchy zaczęły śpiewać 

żeglarski hit „Przechyły” a potem na melodię szanty wymyślały kolejne zwrotki o łódzkiej 

przestrzeni. Jak pamiętam brzmiało to tak:  

 Pierwszy raz wśród łódzkich ulic sami, 

 kroczym w dal jak miejskich przemian wiatr, 

jeszcze tak dość słabo miasto znamy  

wciąga nas fabrycznych wspomnień czar. 

O ho ho przechyły i przechyły 

O ho ho tramwajem każdy mknie 

O ho ho trzymajcie się dziewczyny 

W Łodzi dziś  zabujaliśmy się 2 

 

Dzieciom  wystarcza przestrzeń, kolorowe szkiełko, stos kamyków, by kreować nowy świat 

wokół siebie. Zainspirowane wizytą w Palmiarni z piasku i liści w tworzą dżunglę ale na tym 

nie koniec, zaraz powstaje tajemnicza kraina elfów, zamczysko oblegane przez wojowników 

obcej armii i tunel podziemnej kolejki między światami jak na Dworcu Fabrycznym. Po 

wizycie w Teatrze Arlekin przez długi czas dzieciom wystarcza koc między oparciami 

 
1 Za: Leszek Jażdżewski,  „Liberté!” nr 17, 2014 
2 Twórczość własna zuchów i harcerzy 6 GZ „Wesołe Elfy” zainspirowana melodią szanty „Przechyły”  autorstwa 
Pawła Orkisza 



krzeseł, maskotki lub lalki by stworzyć własny teatrzyk. I te historie, płynące z dziecięcych 

serduszek. Trochę farby, wody a spektakl barw rozkwita na białych arkuszach a często na 

rękach i ubraniach. Tak powstaje łąka i kosmos, trudne do nazwania konstrukcje i wzory, 

których mógliby pozazdrościć studenci wzornictwa na łódzkiej Politechnice.  

Z drugiej strony współczesnym dzieciom zagraża zagubienie się w sieci. Zasysa je 

multimedialny świat gier. W nim nie ma czasu na kreatywność, gdy pędzi się do kolejnej 

rundy, buduje z klocków według instrukcji  czy postępuje zgodnie z kluczem. Nawet 

internetowe kolorowanki mają ściśle zaplanowane kolory- nie ma miejsca na twórczość 

własną. Tymczasem kreatywność jest, jak ogień - trzeba ją rozpalać, podsycać i stwarzać 

przestrzeń, by mogła się rozwijać. 

W ramach przybliżania uczniom uroków małej ojczyzny a także z zamiarem rozbudzenia ich 

kreatywności pokazałam swoim uczniom, jak Łódź  cyklicznie rozbłyska ferworem barw.  

Zaprezentowałam zdjęcia, na których miejskie zaułki i podwórka zmieniają się w galerie 

sztuki. Dzieci zaciekawił Festiwal Świateł. Moi mali uczniowie zachwycili się do tego 

stopnia, że zapragnęli sami pokolorować świat wokół siebie. Gdy otrzymali szablony 

z budynkami wielkiego miasta użyli tęczowych barw. Ulice były fioletowe, ściany 

wieżowców czerwone, granatowe i złote. Z dziecięcych obrazków uśmiechały się do mnie 

fasady kamienic w pastelowych barwach.  

Innym razem sztuka nowoczesna wkroczyła na naszą lekcję, gdy na zajęciach profilaktycznie 

rozmawiałam z dziećmi o hejcie wszechobecnym w miejskiej przestrzeni w postaci 

wulgarnych napisów i nienawistnych znaków. Wówczas jeden z chłopców opowiedział o tym, 

jak tato pokazywał mu wielkie obrazy na ścianach. Próbowałam dopytać, gdzie chłopiec 

je widział i drogą dedukcji, po opisie „takiej starej babci z kurą” wywnioskowałam, że chodzi 

o te zdobiące Łódź malowidła. Temat rozwinął się twórczo bo część dzieci przyznała, że zna 

ten i inne murale. Zaprezentowałam więc zdjęcia łódzkich murali na tablicy multimedialnej. 

Dzieci żywo reagowały i wymieniały uwagi. Wróciłam do tematu następnego dnia rozdając 

dzieciom arkusze szarego papieru, by same mogły poczuć się twórcami. Okazało się, że Łódź 

inspiruje. Na kolejnych zajęciach wyszliśmy z kredą w dłoni by pomalować szary chodnik 

w pobliżu placu zabaw. Oglądaliśmy też inne zdjęcia Łodzi i udekorowaliśmy nagie gałązki 

drzew kolorową włóczką jak kiedyś łódzcy twórcy lokomotywę przed Manufakturą. W klasie 

pod sufitem zawisła instalacja z papierowych barwnych parasoli origami na wzór tej łódzkiej, 

przy Piotrkowskiej 120.  

W ramach szkolnej wycieczki odwiedziliśmy kino Muzeum Kinematografii i łódzką 

palmiarnię. Po intensywnym dniu i spacerze po parku Źródliska, miałam chęć za bohaterem 

„Ziemi Obiecanej”3 powtórzyć: „ ja się leczę, ja nic nie robię, tylko sobie chodzę po Łodzi 

i patrzę jak ona mi rośnie, to jest najlepsze lekarstwo na moją chorobę.”  Łódź w swoim 

dzisiejszym kształcie i z perspektywami rozwoju staje się lekarstwem na nudę, 

sprzymierzeńcem przygody i źródłem nowych pomysłów. Łódź inspiruje. 

Anna (Fischer) Walczak 

 
3 „Ziemia Obiecana” Wł. St. Reymont; tom II, rozdział III, op. cit., s. 86. 
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