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Od wydawcy

O niezwykłych łódzkich kawiarniach. „U Roszka”, „Fraszka”, „Honoratka” to ostatnia książka 
Pani Profesor Krystyny Ratajskiej, którą oddajemy do rąk Czytelników. Niestety, Autorce nie 
dane było jej zobaczyć. Odeszła od nas, zanim książka została wydrukowana. Ogromu pracy, 
jaki Pani Krystyna włożyła w jej przygotowanie, nie można jednak zaprzepaścić. Spotkania  
z osobami, które bywały w łódzkich kawiarniach, i nawiązane przy tej okazji koresponden-
cje, zaowocowały cennymi wspomnieniami, których echa pojawiły się na kartach tej książki. 

Dzięki pomocy wielu instytucji, zaangażowaniu redakcji i szerokiemu wsparciu życzli-
wych osób prace udało się jednak zakończyć. 

Szczególne podziękowania w imieniu swoim i redaktorki książki Teresy Łozowskiej 
kieruję do pracowników Muzeum Kinematografii w Łodzi, Archiwum Szkoły Filmowej  
w Łodzi, Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, Archiwum Państwowe-
go w Łodzi, Studia Filmowego ZEBRA oraz do Pań Anny Sztaudynger-Kaliszewiczowej, 
Wandy Mirowskiej, Bożeny Pellowskiej-Chudobińskiej, Barbary Bielawskiej-Dębowskiej, 
Danuty Chrust, Renaty Pajchel, do Panów Leona Kelcza, Witolda Sobocińskiego, Kazimie-
rza Mozolewskiego, Jerzego Krzywika Kaźmierczyka oraz do Państwa Sztromajerów.

Zapraszam Państwa do dawnej Łodzi. Przenieśmy się w klimat niezwykłych kawiarni, 
w których liczni artyści przy kawie i papierosie toczyli burzliwe dyskusje na temat litera-
tury i szeroko pojętej sztuki, ale i na tematy codzienne.

 Michał Koliński
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Książka O niezwykłych łódzkich kawiarniach. „U Roszka”, „Fraszka”, „Honorat-
ka” powstała z potrzeby przyjrzenia się fenomenom kulturowym, jakimi nie-
wątpliwie były skupione w łódzkim Śródmieściu kawiarnie – „U Roszka” (ul. 
Piotrkowska 76), „Fraszka” (ul. Piotrkowska 96), „Honoratka” (ul. Moniuszki 2). 
Istniały w różnych czasach – „U Roszka” w latach 1896–1913, „Fraszka” od 1945 do 
1948 roku, a „Honoratka” w latach 1948–1975. Mimo to posiadały cechy wspólne,  
a ich przełomowe znaczenie kulturotwórcze i opiniotwórcze jest nie do przece-
nienia.

W secesyjnej kawiarni „U Roszka” było wytwornie i elegancko. Środowisko bywal-
ców skupiało elitę łódzką – zarówno „lodzermenschów”, jak i inteligencję zawodową  
i twórczą. To „U Roszka” spotykali się przedstawiciele palestry, lekarze, dzienni-
karze, ale także aktorzy, malarze i pisarze. A wśród nich bywali twórcy najwspa-
nialszych bedekerów literackich – Tuwim przyszły autor Kwiatów polskich i Rey-
mont, który podpatrując innych i przysłuchując się ich rozmowom, gromadził  
w pamięci materiały do Ziemi obiecanej.

W kawiarni „Fraszka” lub w znajdującym się w piwnicy barze bezpośrednio po 
II wojnie światowej w żarliwych dyskusjach ich animatorzy, a przede wszystkim 
Stefan Żółkiewski, Jak Kott i Jan Król głosili nowe credo oparte na marksizmie  
i burzliwie przewartościowywali literaturę polską i europejską w duchu socre-
alizmu. 
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Kilka lat później bywalcy małej „Honoratki”, szczególnie aktywni w okresie 
przełomu październikowego 1956 roku i w czasach odwilży, swoją twórczo-
ścią, postawą i sposobem bycia kontestowali rzeczywistość i ideologię PRL-u. 
Bywała w „Honoratce” polska elita intelektualna, wśród której prym wiedli 
studenci Szkoły Filmowej i przyszli melomani. Razem tworzyli nową sztukę – 
nowatorskie poszukiwania filmowe i jazz stały się znakiem epoki odrzucającej 
ograniczenia żelaznej kurtyny. Niebawem międzynarodową sławę zyskały filmy, 
których scenariusze rodziły się właśnie w „Honoratce” – Dwaj ludzie z szafą, Nóż 
w wodzie Romana Polańskiego. W „Honoratce” bywał „Wajda i jego dwór” – sło-
wem przedstawiciele polskiej szkoły filmowej.

Niezwykli bywalcy tworzyli aurę wyjątkowości. Niezależnie od ich przekonań 
kawiarnie były miejscem intelektualnej sjesty, popisów przedniego humoru, a roz-
mowy bywały majstersztykiem inteligentnej szermierki słownej. Dzisiaj bywalcy, 
ich spory i rozmowy istnieją tylko we wspomnieniach i legendzie, jaka otaczała te 
miejsca. Warto przywołać jej echa, tak ważne dla dziejów kultury naszego miasta 
i całego kraju.



 „ U Roszka” 

8

Kamienica przy Piotrkowskiej 76 
dawniej, „wczoraj” i dziś. 

To samo miejsce 
w jakże różnych odsłonach.
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„ U Roszka” 

P ragnienie ocalenia przeszłości i odtwarzania jej choćby „z okruchów” nie 
zawsze jest jednakowo żarliwe. Można się o tym przekonać, wędrując po 
Łodzi.

Proponuję zatrzymać się na rogu ulic Moniuszki i Piotrkowskiej. Ma tu swo-
ją siedzibę oddział banku PKO SA. W jednej z szacownych i pięknych łódzkich 
kamienic zadomowił się przybytek Merkurego. Niegdyś parter i piętro na Piotr-
kowskiej 76 zajmowała słynna w Łodzi cukiernia Aleksandra Roszkowskiego, 
popularnie zwana „U Roszka”. Wpisała się na trwałe w dzieje miasta, jak też  
w osobiste biografie bywalców, wśród których wielu było znanych mieszkańców 
Łodzi, tworzących jej historię. Zatem trudno dziś przecenić znaczenie starej cu-
kierni na rogu Piotrkowskiej i dawnego wytwornego Pasażu Meyera, nazwanego 
tak od nazwiska bogatego właściciela ulicy ‒ Ludwika Meyera.

Źródła, na podstawie których możemy dziś zapełniać przestrzenie pamięci, są 
jak cenne okruchy barwnej mozaiki, której układanie jest odtwarzaniem świa-
ta realnie nieistniejącego. Poszukiwaniom towarzyszy nadzieja, że znajdziemy  
i przywrócimy to, co indywidualne i niepowtarzalne, co decydowało o zagubio-
nej atmosferze miejsca, wpisanego w pejzaż miasta. Dlatego sięganie do źródeł 
w różnych postaciach i fragmentach, szukanie i odczytywanie śladów ma głęboki 
sens.

Ożywianie przestrzeni, wypełnianie jej osobami pozostaje niepewnym i ułom-
nym, ale jednocześnie jedynym sposobem odkrywania na nowo czegoś tak ulot-
nego, jak styl życia bywalców „U Roszka”, którzy często dzielili czas między biuro, 
fabrykę, dom i kawiarnię. Nieocenioną wartość mają zatem wszelkie materiały, 
zbierane przez upartych szperaczy, każda notatka prasowa, reklama, pozornie 
nieważna fotografia. Bezcenne są też wspomnienia należące do sentymentalnego 
pejzażu młodości ich autorów. Wzbogacają one obraz o coraz to nowe, barwne 
fragmenty układanej pracowicie mozaiki. Niektóre z nich są dziś zapomniane. 
Należą do nich wspomnienia Juliana Tuwima, który pisanie Kwiatów polskich 
poprzedził w 1940 roku publikacją w formie listu do przyjaciela Artura Szyka, 
przeznaczoną dla emigracyjnej „Nowej Trybuny”. W trakcie pisania Ze wspo-
mnień łódzkich dojrzewał zamiar i pomysł znacznie pełniejszy i doskonalszy, zre-
alizowany w arcypoemacie Kwiaty polskie. To w nim łódzkie realia, a wśród nich 
kawiarnia „U Roszka”, należące do szczęśliwego kraju młodości poety, potrakto-
wane zostały z pietyzmem i miłością.
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Warto również przywołać wspomnienia mniej znanego twórcy, Bolesława Du-
dzińskiego – krytyka literackiego, prawie rówieśnika Tuwima (urodzony w 1882 
roku). Opublikował on wspomnienia: Wojenne wędrówki. Ze wspomnień łodziani-
na 1905–1918, w których kawiarnia „U Roszka” zajmuje miejsce szczególne.

Źródła literackie dopełnia najważniejsza powieść o Łodzi, Ziemia obieca-
na Władysława Stanisława Reymonta, której autor – bywalec cukierni ‒ pilnie 
przysłuchiwał się toczonym w niej rozmowom, aby wysnute z nich wątki i realia 
wpleść do swojego utworu.

w pejzażu Piotrkowskiej

Na przełomie XIX i XX wieku spośród trzy-
nastu łódzkich cukierni siedem znajdowa-
ło się na ulicy Piotrkowskiej – wszystkie na 
odcinku od Nowego Rynku (obecnie pl. Wol-
ności) do ulicy Andrzeja (obecnie ul. Struga). 
Jesteśmy zatem w ścisłym centrum Łodzi – 
centrum przemysłowym i towarzyskim, na 
trasie wykwintnych domów i sklepów. Tętni 
ruch uliczny, posiadający swoją łódzką dyna-
mikę, zależną od pory dnia. Jak pisał znako-
mity obserwator Łodzi, Stefan Gorski:

Ruch przechodniów w mieście ma codziennie 
kilka faz odmiennych. Do dnia gwizd fabryk 
zwołuje dziesiątki tysięcy robotników, wytwa-
rzających „czarny” ruch uliczny, w godzinach 
przedpołudniowych uwijają się kupcy, woźni, 
komiwojażerowie, w południe – wyludnia-
jący fabryki robotnicy, często rozsiadają się 
w bramach domów, gdzie spożywają dostar-
czane im obiady. W godzinach południowych 
większe ożywienie sprawiają postrojone 
damy łódzkie, w wykwintnych pojazdach, lub 
pieszo, zażywające przechadzki po ulicy Piotr-
kowskiej.


