
6

Barwnych miast jest co niemiara: 
Berlin, Praga, Paryż, Rzym. 
A nas Łódź urzekła szara
łódzkich fabryk dym. 

Ref.
Sam nie wiesz, kiedy Łódź 
Chwyciła cię w swą sieć. 
Chcesz iść, Łódź woła: „Wróć! 
Tu pracuj i tu siedź!”. 

O najpiękniejszym z miast 
Piosenkę z nami nuć. 
Oczarowała nas 
Kochana szara Łódź.

  („Walczyk o Łodzi”  
 – Edward Pągowski)

 OD AUTORKI

W każdym z nas jest coś z czasów PRL-u. W każdym po 30. i 40. roku życia… Dla 
jednych to odległe wspomnienie z kolejki po pomarańcze, które właśnie „rzu-
cili” przed świętami, dla innych 1-majowe manifestacje w bieli i czerwieni ze 

szturmówką w ręku lub dreszcz emocji, gdy otrzymywało się klucze do – wyczekanego 
przez kilkanaście lat – spółdzielczego mieszkania. Nazwy większości zakładów pracy, 
w których łodzianie pracowali przez dziesiątki lat, brzmią dzisiaj, jakby pochodziły ze 
słownika wyrazów obcych.
W rodzinnych albumach pozostały zdjęcia z tamtych lat: z obozu harcerskiego w Ja-
rosławcu lub Białym Borze, z urlopu organizowanego przez Fundusz Wczasów Pra-
cowniczych, z prywatki przy winylach Szczepanika i Czerwonych Gitar oraz grają-
cych pocztówkach z Beatlesami. Do dziś dla wielu żywe jest wspomnienie płaszcza 
ortalionowego, spódnicy bananówki, pierwszej randki pod „Magdą” lub „Centralem”. 
Innych emocji dostarczali kolarze Wyścigu Pokoju, regularnie finiszujący w Łodzi, lub 
piłkarze Widzewa w swych najlepszych latach.
Ta książka to przypomnienie Łodzi epoki PRL-u w jego „najczystszej” postaci,, czyli 
od 1945 roku do sierpnia 1980 roku. Lat, gdy propaganda walczyła, by Polska rosła 
w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Przytaczam fakty, których nie oceniam. Czytel-
nik może wypełnić je własnymi wspomnieniami, doświadczeniami, umiejscowionymi 
w latach i w miejscach, które z każdym rokiem coraz bardziej zacierają się w indywi-
dualnej i zbiorowej pamięci.



W pałacu Poznańskiego 23 stycznia 
1945 roku odbyło się pierwsze ze-
branie łódzkiej komórki Polskiej 

Partii Robotniczej (PPR) z udziałem 600 
członków i sympatyków, na które przybył 
Władysław Gomułka. Dwa dni później 
przywódca PPR wziął udział w zebraniu 
delegatów fabrycznych łódzkich zakła-
dów przemysłowych. 17–18 lutego wybra-
no władze partyjne – I sekretarzem Komi-
tetu Wojewódzkiego PPR został Ignacy 
Loga-Sowiński, a Komitetu Łódzkiego 
– Władysław Nieśmiałek. W lutym łódz-
ka PPR liczyła prawie 2 tys. członków, 
w połowie marca 4,8 tys. Rok później 
w czerwcu partia skupiała już ok. 15 tys. 
osób, by pod koniec 1946 roku zrzeszać 
ok. 25 tys. 
W tym samym czasie organizowała się Pol-
ska Partia Socjalistyczna (PPS). Przedwo-
jenne Kluby Demokratyczne, skupiające 
inteligencję, w kilka dni po zakończeniu 
działań wojennych zawiązały Stronni-
ctwo Demokratyczne (SD). Zaczęło ono 
zrzeszać również rzemieślników i prywat-
nych kupców. 
Po wojnie ruch ludowy był rozbity. W mie-
ście, obok Stronnictwa Ludowego (Zarząd 
Wojewódzki SL został wybrany 18 kwiet-
nia 1945 r., prezesem został Jan Dąb-Ko-
cioł), działało mikołajczykowskie Polskie 
Stronnictwo Ludowe (PSL). W 1949 roku 
zjednoczono obie organizacje – powstało 
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL). 
Pozyskiwało ono członków z terenów wsi 

Wyniki referendum „3 razy tak” prze-
prowadzonego w 1946 roku przy-

najmniej oficjalnie nie odbiegały od 
średniej krajowej. Według ogłoszonych 
danych za zniesieniem Senatu opowie-
działo się 74% łodzian (przy średniej 
w Polsce 68,2%), za przemianami, które 
niosła ze sobą reforma rolna i nacjona-
lizacja przemysłu – 82% (wobec 77,3% 
w kraju), a utrwalenia granic na Bał-
tyku, Odrze i Nysie Łużyckiej chciało 
95% społeczności (średnia krajowa 
– 94,2%).

W latach 50. na pierwszym piętrze 
hotelu Grand (wejście od ulicy 

Traugutta) powstał ośrodek szkolenio-
wy KŁ PZPR, który zajął 14 pomiesz-
czeń o powierzchni 420 m². Ideologicz-
ną edukację przechodzili w nim przede 
wszystkim słuchacze Wieczorowego 
Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, 
organizowanego przy komitetach wo-
jewódzkich PZPR. Otrzymywali oni 
niekoniecznie solidne wykształcenie, 
za to solidnie oprawione świadectwo 
ukończenia WUM-L. 
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Społeczeństwo a polityka
wchłoniętych po wojnie przez miasto. 
Sprawowało pieczę nad Kółkami Rolni-
czymi, których w 1960 roku było 30. Od 
samego początku skupiało także mło-
dą inteligencję, zwłaszcza pochodzenia 
chłopskiego. 
W grudniu 1948 roku w wyniku zjedno-
czenia Polskiej Partii Robotniczej i Pol-
skiej Partii Socjalistycznej powstała Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). 
W 1949 roku łódzka organizacja liczyła 
ok. 55 tys. członków (z tego 36 tys. wywo-
dziło się z PPR, a 19 tys. z PPS). W szere-
gach partyjnych robotnicy stanowili 70%. 
Pierwszą siedzibą PPR (a po zjednocze-
niu PZPR) była 4-piętrowa luksusowa 
kamienica z windą, znajdująca się u zbie-
gu ulicy Sienkiewicza i placu Kolumny 
Paryskiej. Wybudowana została tuż przed 
II wojną światową w stylu modernistycz-
nym. Tu urzędowali Ignacy Loga-Sowiń-
ski I sekretarz Komitetu Wojewódzkie-
go PPR, a później Komitetu Łódzkiego, 
oraz Władysław Nieśmiałek I sekretarz 
KŁ PPR, następnie KW PZPR. W tej 
kamienicy przez kilka miesięcy prze-
chowywano jedną z partyjnych relikwii 
– mundur gen. Karola Świerczewskiego 
zabitego przez Ukraińską Powstańczą 
Armię (UPA). 
Pod koniec grudnia 1952 roku siedziba 
władz PZPR została przeniesiona na dłu-
gie dziesięciolecia do potężnego gmachu 
przy alei Kościuszki 107/113. Pod koniec 
1961 roku PZPR liczyła ponad 50 tys. 

członków, z czego 48,5% to robotnicy, 
a 44,8% – pracownicy umysłowi. Ponad 
30% członków stanowiły kobiety, szcze-
gólnie popierane przez ówczesną I se-
kretarz Komitetu Łódzkiego PZPR Mi-
chalinę Tatarkównę-Majkowską. Na 912 
organizacji partyjnych 256 było kierowa-
nych przez kobiety. W 1968 roku przyna-
leżnością do PZPR w Łodzi legitymowało 
się 82 689 osób (robotnicy – 47,9%, pra-
cownicy umysłowi – 43,3%).
W lipcu 1948 roku w wyniku zjednocze-
nia ruchu młodzieżowego powstał Zwią-
zek Młodzieży Polskiej (ZMP), grupujący 
młodzież pracującą, ze szkół średnich oraz 
uczelni. Jesienią 1948 roku organizacja li-
czyła w Łodzi ok. 12 tys. członków (sku-
piała 18% ogółu zatrudnionych młodych 
robotników i 12% ogółu uczącej się mło-
dzieży). W 1952 roku do ZMP należało 
41,5 tys. młodych ludzi, w tym: 14,6 tys. 
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robotników, 7,2 tys. pracowników umy-
słowych, 7,5 tys. studentów (czyli 2/3 
młodzieży akademickiej) oraz ok. 12 tys. 
uczniów. ZMP patronował współzawod-
nictwu pracy, np. w listopadzie 1950 roku 
otwarto przy ulicy Stalina 20 (obecnie 
al. Piłsudskiego) sklep spożywczy MHD 
(Miejski Handel Detaliczny), obsługiwa-
ny tylko przez członkinie ZMP. W lutym 
1952 roku na terenie województwa łódz-
kiego uruchomiono młodzieżowe kino 
objazdowe prowadzone wyłącznie przez 
członków ZMP.
Po wydarzeniach z października 1956 roku 
ZMP praktycznie przestał istnieć. Oficjal-
nie organizację rozwiązano w 1957 roku, 
a jej miejsce zajęły Związek Młodzieży 
Socjalistycznej (ZMS) i Związek Mło-
dzieży Wiejskiej (ZMW). ZMS miał przy-
gotowywać młodzież do wstępowania 
w szeregi PZPR. W 1960 roku w prawie 
700 tzw. grupach działania było zrzeszo-
nych ponad 20 tys. członków. W tym cza-
sie na uczelniach z ZMS-em konkurowa-
ło Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), 
skupiające ponad 7,5 tys. osób (85% 
ogółu studiujących). W 1968 roku łódzki 
ZMS liczył 42 tys. członków (56% stano-
wiły dziewczęta). ZMW na terenie Ło-

dzi w 1968 roku liczył zaledwie 320 osób. 
W 1973 roku organizację tę przekształcono 
w Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiej-
skiej (ZSMW). W 1976 roku ZMS zaini-
cjował utworzenie Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej, który powstał ze zjed-
noczenia ZMS, ZSMW i Socjalistycznego 
Związku Młodzieży Wojskowej.
Spotkanie zwołane 23 października 1956 
roku przez I sekretarza KŁ PZPR – Mi-
chalinę Tatarkównę-Majkowską dało po-
czątek łódzkim wydarzeniom paździer-
nikowym. Spotkanie odbyło się w hali 
Widzewskich Zakładów Przemysłu Ba-
wełnianego im. 1 Maja przy ulicy Armii 
Czerwonej (obecnie al. Piłsudskiego 135). 
Wiec miał być wyrazem poparcia dla no-
wej polityki i „odwilży”, tymczasem prze-
kształcił się w manifestację, w której pa-
dały hasła: „Sowieci do domu!”, „Precz 
z Rokossowskim!”. Płomienne przemó-
wienia wygłaszali m.in. ówczesny student 
prawa, później działacz opozycji Karol 
Głogowski i... Roman Polański, mówiący 
o konieczności ujawnienia prawdy o Ka-
tyniu i powstaniu warszawskim, o celowo-
ści gospodarczego i politycznego otwarcia 
na Zachód. Gorącą atmosferę starali się 
ostudzić młodzi oficerowie, uprzedzający 
o zbliżających się do Łodzi czołgach. 
W kolejnych dniach podobne manife-
stacjie odbyły się m.in. w auli im. prof. 
Sołtana na Politechnice Łódzkiej. Jeden 
z następnych wieców zakończył się prze-
marszem pod Komitet Łódzki PZPR, gdzie 
demonstracja została otoczona kordonem 
milicji, lecz do incydentów nie doszło. Na-
zajutrz prasa skrytykowała zajścia w Ło-
dzi, a Komitet Łódzki zaczął organizować 
w przedsiębiorstwach wiece, na których 
potępiano działania studentów. 

W Wielkanoc 21 kwietnia 1957 roku tram-
wajarze odmówili wyjazdu z zajezdni, pro-
testując przeciwko niewłaściwemu roz-
dysponowaniu pieniędzy – przyznaniu 
pracownikom umysłowym płac wyższych 
o 42%, zaś obsłudze tramwajów zaledwie 
o 13%. W kolejnych miesiącach spór nie 
został załagodzony i 12 sierpnia 1957 
roku komunikacja miejska w Łodzi cał-
kowicie zamarła. 
Władza odebrała to jako prowokację 
i sprowadzono oddziały ZOMO (Zmoto-
ryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) 
z okolicznych miast. Przeciwko 5-tysięcz-
nej załodze Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego (MPK) wystawiono 
ponad 3 tys. żołnierzy i funkcjonariu-
szy. W południe rozpoczęto atak na za-
jezdnię przy ulicy Dąbrowskiego, użyto 
gazu łzawiącego. Atak ponowiono w nocy 

PZPR Komitet Łódzki, 
al. Kościuszki 107/109
Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź Bałuty, 
ul. Snycerska 8 
Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź Górna,  
ul. Sieradzka 11
Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź Polesie, 
al. Kościuszki 111/113
Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź Śródmie-
ście, al. Kościuszki 111/113
Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź Widzew, 
ul. Szpitalna 5/7
SD  Komitet Łódzki, 
ul. Piotrkowska 99
ZSL  Komitet Wojewódzki, 
ul. Więckowskiego 13
ZSMP Zarząd Łódzki, 
ul. Piotrkowska 262

(Adresy z 1980 r.)

W śród aktywu młodzieżowego 
już w 1945 roku dyskutowano 
o potrzebie wyścigu pracy, wzo-

rowanym na radzieckim ruchu stacha-
nowskim (nazwa od nazwiska Aleksie-
ja Stachanowa ukraińskiego górnika, 
specjalizującego się w wielokrotnym 
przekraczaniu norm wydobycia węgla). 
Jednymi z jego pierwszych inicjatorów 
byli ówczesny przewodniczący Zarzą-
du Miejskiego Związku Walki Mło-
dych (ZWM) Jurek Kortan oraz prze-
wodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
ZWM Kazik Maciejewski. Obaj weszli 
w skład łódzkiej delegacji przyjętej 
przez sekretarza KC PPR Władysława 
Gomułkę, prezydenta Bolesława Bie-
ruta i premiera Edwarda Osóbkę-Mo-
rawskiego. Wyścig oficjalnie rozpoczął 
się 1 sierpnia 1945 roku, a po trzech 
miesiącach został podsumowywany 
w sali kina Włókniarz. Ówczesna ga-
zeta PSL-owska skwitowała go tytu-
łem… „Kino w kinie”. 
Z czasem idea współzawodnictwa sta-
ła się powszechna w całym kraju, choć 
nie każdemu była bliska. Kiedy wiosną 
1946 roku w Zakładach Przemysłu Ba-
wełnianego im. Juliana Marchlewskie-
go grupa prządek i tkaczek zapropo-
nowała przejście na obsługę większej 
liczby maszyn, część załogi zastrajko-
wała. Zakład na jakiś czas zaprzestał 
produkcji. Interweniował KŁ PPR.
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W T R A K C I E M A J O W E G O Ś W I Ę T A

Najważniejszym politycznym, a dla większości łodzian świętem 

o charakterze piknikowym, był każdego roku 1 Maja. Przez długi 

czas, aż po lata 60. rozpoczynało się ono na Wodnym Rynku (obecnie 

pl. Zwycięstwa). Tu odbywał się wiec, na którym w pierwszych latach po wojnie przemawiali 

zarówno ludzie z PPR, jak i PPS, a od 1949 roku przedstawiciele PZPR. Na zakończenie wiecu 

śpiewano „Wyklęty powstań ludu ziemi…”, a przedstawiciele fabrycznych załóg ustawiali się 

w kolumny, by ruszyć ulicą Główną (obecnie al. Piłsudskiego) w stronę ulicy Piotrkowskiej, 

którą przebiegała trasa pochodu. Na czele kolumn dzielnicowych i fabrycznych szły poczty 

sztandarowe PPR i PPS w roboczych kombinezonach, a za nimi działacze młodzieżowi 

wystrojeni w białe koszule i czerwone krawaty, powiewający szturmówkami. 

Przez całe dziesięciolecia pochód oficjalnie kończył się na placu Wolności, ale w pierwszych 

powojennych latach do tradycji należało kierowanie się ulicami odchodzącymi od placu 

w stronę swoich zakładów pracy. Tam, w zakładowych stołówkach czekał wspólny obiad. 

Na stoły wnoszono talerze ze schabowymi i butelki z wódką. Poprzedzone toastami za 

pomyślność klasy robotniczej i ludowej ojczyzny śpiewano pieśni – najpierw rewolucyjne, 

robotnicze, wojskowe, a z czasem coraz bardziej frywolne. Z zakładowego radiowęzła 

płynęła muzyka i załoga ruszała w tany. Majówkowe przyjęcia odbywały się również 

w partyjnych komitetach, z udziałem politycznych notabli, przedstawicieli miejskich władz 

i urzędów bezpieczeństwa. Zagryzając kiełbasy i kwaszone ogórki przywoływano obraz 

dawnych czasów w pieśniach „Gdy naród do boju…”, „Czerwony sztandar”, „Mazur 

kajdaniarski” i wierszach Władysława Broniewskiego A znasz ty Łodzi oblicze, Łodzi złej, 
robotniczej…(…) Ona jest pracy posągiem, Patrz – ręce kominów wyciąga…

1 Maja

W  P I E R W S Z O M A J O W Y M  P O C H O D Z I E 
U C Z E S T N I C Z Y Ł Y  D E L E G A C J E  Z A K Ł A D Ó W  P R A C Y

C O  R O K U  P O D C Z A S  Ś W I Ę T A  1  M A J A  W  Ł O D Z I 
O D B Y W A Ł Y  S I Ę  P R O P A G A N D O W E  P O C H O D Y



14 sierpnia, tym razem zajmując Hele-
nówek, Brus i Chocianowice. Najbardziej 
zacięte walki stoczono o zajezdnię przy 
ulicy Tramwajowej. Rano tramwaje wyje-
chały na ulice Łodzi. 
8 marca 1968 roku do tłumienia przewi-
dywanych w mieście demonstracji przy-
gotowanych było 3 tys. funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej (MO) i Służby Bez-
pieczeństwa (SB), 210 żołnierzy łódzkiej 
jednostki Wojsk Ochrony Wewnętrznej, 
900 ormowców i 3 tys. aktywistów partyj-
nych. Do pierwszego wiecu doszło 11 mar-
ca wieczorem, do kolejnego następnego 
dnia przed zamkniętą dla studentów Bi-
blioteką Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ-
a). W rezolucji żądano m.in. ustalenia 
sprawców ataku na studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego, a także nieingerencji 
władz w życie kulturalne i naukowe oraz 
w sprawy samorządu studenckiego. 
Na zwołanym przez I Sekretarza KŁ Jó-
zefa Witolda Spychalskiego zebraniu rek-
torów i sekretarzy komitetów uczelnia-
nych jedynie rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej i Filmowej (PWSTiF) 
prof. Jerzy Toeplitz oświadczył, że nie 
zgadza się z koniecznością użycia środ-
ków administracyjnych wobec studentów 
UW. Według Wydziału Informacyjnego KŁ 
PZPR pozostali rektorzy zajęli stanowi-
sko właściwe.
19 marca studenci zorganizowali demon-
strację przed gmachem prasy przy ulicy 

Piotrkowskiej 96. Skandowali: „Prasa kła-
mie” i palili gazety. Doszło do kolejnego 
wiecu przed biblioteką uniwersytecką 
z udziałem ok. 2 tys. studentów. Odpo-
wiedzią na to były represje i zatrzymania 
przez SB. 21 marca studenci rozpoczęli 
na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice 
Łódzkiej i w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (PWSSP) strajk oku-
pacyjny, jednak następnego dnia wrócili 
na zajęcia. Mimo to dziesięciu studentów 
z UŁ i PŁ relegowano, kilkunastu zmu-
szono do służby w wojsku, a kolejnych 
obciążono karnymi kolegiami. W dwóch 
procesach politycznych zapadły kilkumie-
sięczne wyroki. Dokonano czystek wśród 
kadry uczelnianej, szczególnie szkoły fil-
mowej, i dziennikarzy. 
Po grudniowych wydarzeniach na Wy-
brzeżu w 1970 roku i objęciu rządów 
przez Edwarda Gierka doszło do straj-
ków o podłożu ekonomicznym i socjal-
nym w łódzkich zakładach włókienni-
czych (luty 1971 r.). Protesty rozpoczęły 
się  także w zakładach mięsnych i Cen-
tralnej Wytwórni Odzieży, a równocześ-
nie z 9-tysięczną załogą Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego  
„Poltex” zastrajkowały Łódzkie Zakłady 
Obuwia i Wyrobów Gumowych „Stomil” 
zatrudniające ponad 4 tys. osób. 14 lute-
go premier Piotr Jaroszewicz i członkowie 
Biura Politycznego KC PZPR: Jan Szydlak 
oraz Józef Tejchma spotkali się z pracow-

nikami zakładów im. Marchlewskiego oraz 
im. Obrońców Pokoju, namawiając ich 
do zaniechania „przerw w pracy”. W od-
powiedzi na te wydarzenia 15 lutego do 
strajku przystąpiły kolejne zakłady ba-
wełniane oraz 17 z innych branż. Łącz-
nie w Łodzi przerwało pracę 55 tys. osób. 
Ostatecznie władza skapitulowała, wyco-
fując się z grudniowych podwyżek. 
Czerwcowe podwyżki 1976 roku w Łodzi 
starano się „zrekompensować” mieszkań-
com przez otwarcie kąpieliska Fala, które 
powstało – jak donosiła prasa – wspólnym 
wysiłkiem łódzkiego społeczeństwa, oraz 
zorganizowanie kolejnego festynu „Głosu 
Robotniczego” i koncertu galowego de-
dykowanego wszystkim ludziom dobrej 
roboty, na którym wystąpili m.in. Joanna 
Rawik, Marek Perepeczko, Jacek Lech 
i Stenia Kozłowska. W uroczystościach 
otwarcia Fali wzięli udział ówczesny I se-
kretarz Komitetu Łódzkiego PZPR Bole-
sław Koperski i prezydent miasta Łodzi 
Jerzy Lorens. 
Wobec takiej dbałości o „dobro wspólne” 
nawet I sekretarz KŁ PZPR był zaskoczo-
ny, kiedy 26 sierpnia 1980 roku zastraj-
kowała łódzka komunikacja. Mimo że 
porozumienia stoczniowe już zyskiwały 
aprobatę centralnych władz, Bolesław 
Koperski raportował do Warszawy, iż sy-
tuacja w Łodzi jest stabilna, a tutejsi ro-
botnicy nie interesują się narastającymi 
napięciami społecznymi w Polsce i dy-
stansują się od „ruchawek na Wybrzeżu”. 
Tymczasem rozpoczynał się demontaż 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ręko-
ma ludu pracującego miast i wsi...
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Mieszkania
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Trudności mieszkaniowe okresu mię-
dzywojennego, pogłebione w czasie 
okupacji, w pierwszych latach po 

wyzwoleniu stawiały Łódź w rzędzie miast 
o najwyższym wskaźniku zagęszczenia 
mieszkań i najgorszym stanie ich wyposa-
żenia w podstawowe instalacje. 21 grudnia 
1945 roku dekretem wprowadzono przy-
musową gospodarkę lokalami – akt praw-
ny regulujący i ograniczający najem lokali 
mieszkalnych, będących własnością osób 
prywatnych. Wprowadzono pojęcie „pub-
licznej gospodarki lokalami”, co w prak-
tyce oznaczało nacjonalizację mieszkań. 
Przydział do lokali mieszkalnych leżał 
w gestii władz kwaterunkowych – w przy-
padku Łodzi w gestii Prezydium Rady 
Narodowej miasta Łodzi (w 1957 r. utwo-
rzono przy Prezydiach Dzielnicowych Rad 
Narodowych Wydziały Kwaterunkowe).
Aby poprawić warunki mieszkaniowe ło-
dzian, trzeba było przede wszystkim rozpo-
cząć budowę nowych mieszkań. W okresie 
35 powojennych lat przeznaczano na ten 
cel rocznie 15–29% z całości budżetu inwe-
stycyjnego miasta. W początkowym okresie 
państwo wzięło na swoje barki cały ciężar 
nakładów budownictwa mieszkaniowe-
go. Do realizacji projektów zabudowy 
w 1949 roku powołano Zarządy Osiedli 
Robotniczych (ZOR), które następnie zo-
stały przekształcone w Dyrekcje Budowy 
Osiedli Robotniczych (DBOR). Miasto 
próbowało w tym okresie przełamać mo-
nopol ZOR, a następnie DBOR, formą 
tzw. budownictwa rozproszonego. Jednak 
ograniczone środki nie pozwalały szerzej 
rozwinąć tej formy budownictwa. W 1957 
roku wprowadzono w życie tzw. nową 
politykę mieszkaniową. Polegała ona na 
przeznaczeniu części środków własnych 
ludności i środków wypracowanych przez 
załogi zakładów pracy na budowę miesz-
kań, w wyniku czego obok budownictwa 
DBOR rozwinęło się budownictwo spół-
dzielcze i zakładowe.
W pierwszej połowie lat 60., mimo wy-
datnego zmniejszenia nakładów inwesty-
cyjnych na budownictwo mieszkaniowe 
w Łodzi, rozwiązano kilka poważnych 

W I Ę K S Z O Ś Ć  I N W E S T Y C J I  M I E S Z K A N I O W Y C H 
R E L I Z O W A N Y C H  B Y Ł O  P R Z E Z  S P Ó Ł D Z I E L N I E
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Lata
Mieszkania przekazane do użytku Izby przekazane do użytku

ogółem w tym gospodarka 
uspołeczniona ogółem w tym gospodarka 

uspołeczniona
1946–1949 1214 623 2643 1147
1950–1955 8171 6736 25 399 22 173
1956–1960 15 495 14 323 41 772 37 873
1961–1965 32 132 30 232 92 584 85 714
1966–1970 38 493 35 333 115 815 112 655
1971–1975 45 280 44 558 148 874 145 876
1976–1978 29 039 28 175 101 520 97 153

Zużycie wody na jednego mieszkańca wzrosło z 2,4 m3 w 1946 roku do 90,3 m3 
w 1989 roku. Zużycie gazu w tych samych latach zwiększyło się z 16,4 m3 do 

blisko 205 m3. W 1980 roku z wodociągów korzystało w Łodzi 93,8% mieszkańców, 
z kanalizacji 82,4%, a z gazu 77,9%. Pod koniec lat 70. ok. 520 tys. mieszkańców 
Łodzi mieszkało w budynkach ogrzewanych przez elektrociepłownie.

W okresie PRL-u książeczki mieszkaniowe miały zapewnić każdemu obywatelo-
wi własne mieszkanie i stanowiły najpopularniejszą formę oszczędzania na ten 

cel. Pieniądze wpłacane przez kilka, a nawet kilkanaście lat, były pomocne przy jego 
zakupie. Każdą wpłatę przeliczano przez obowiązującą i ogłaszaną cenę m2 miesz-
kania lub domu. Oszczędzający dowiadywał się, na jaką powierzchnię już zebrał 
pieniądze, choć w dalszym ciągu nie wiedział, kiedy będzie mógł się wprowadzić.

problemów mieszkaniowych. Do 1964 
roku ostatni lokatorzy opuścili sutereny 
(mieszkania w piwnicy), zlikwidowa-
no większość innych pomieszczeń nie-
mieszkalnych (tylko w latach 1962–1963 
wyprowadzono z nich 2,7 tys. rodzin). 
Zmniejszyła się także liczba lokali 1-izbo-
wych. W 1965 roku przeprowadzono ak-
cję zakładania instalacji w niezamożnych 
domach, do których nie dotarła elektrycz-
ność. Ostatnie lampy naftowe zlikwidowa-
no w mieszkaniach  rencistek przy ulicach 
Wilanowskiej 33 i Kilińskiego 93. 
Od 1965 roku spółdzielnie miały realizo-
wać większość budownictwa mieszkanio-
wego. W maju tego roku wprowadzono in-
stytucje kandydata na członka spółdzielni. 
Chciano w ten sposób osiągnąć dwa cele: 
pozyskać pieniądze poprzez wpłaty na 
książeczki mieszkaniowe oraz stworzyć 
pozory rozwiązania problemu mieszkanio-
wego. W praktyce oznaczało to powstanie 
grupy liczącej kilkaset tysięcy osób (tylko 
do 1970 r. ok. 0,5 mln), które przez lata 
płacąc na nowe „M” nie wiedziały, kiedy 
je otrzymają.
Początek lat 70. to rozpoczęcie realizacji 
gierkowskiego programu rozwoju Łodzi, 
w tym budownictwa mieszkaniowego. 
W 1973 roku powstała – jak podkreślano 
– „druga Łódź”, gdyż liczba nowych izb 
przekroczyła 50% dotychczasowego za-
sobu mieszkaniowego miasta. Najwięcej 
nowych mieszkań wybudowano w pierw-
szej połowie lat 70. Przeciętna powierzch-
nia jednego mieszkania wzrosła z 38,9 m2 
w 1965 roku do 54,5 m2 w 1978 roku. 
W nowych budynkach mieszkania trzy- 
i czteropokojowe stanowiły ponad 80%. 
Dzięki temu systematycznie zmniejszało 
się zagęszczenie mieszkań. W 1946 roku 
wynosiło ono 1,8 osób na 1 izbę (3,28 
osób na 1 mieszkanie), w 1950 roku odpo-
wiednio 1,93 (3,51); 1960 – 1,78 (3,42); 
1970 – 1,29 (3,04); 1980 – 1,01 (2,76). 
Niestety, mimo zauważalnego postępu 
Łódź pod każdym względem, zarówno 
zasobów mieszkaniowych, jak i ich stan-
dardu, pozostawała w tyle w stosunku do 
innych wielkich polskich miast. 
Liczba mieszkań byłaby większa, gdyby 
nie konieczność wyburzania pokaź-
nej liczby budynków (w końcu lat 70. 
przeciętnie ponad 3 tys. izb rocznie), 
głównie w celu przygotowania tere-
nów pod inwestycje, mające popra-
wić stan zabudowy miejskiej i układ 
komunikacyjny. Dlatego na wyma-
rzone „M” czekało się kilka, a na-
wet kilkanaście lat.
Częściowym rozwiązaniem proble-
mu miały być tzw. mieszkania rota-
cyjne – niewielkie lokale, najczęściej 
typu M-2 lub M-3, przeznaczone 
dla młodych małżeństw oczeku-

jących na mieszkania spółdzielcze, 
które pojawiły się z końcem lat 70. 
Znajdowały się one najczęściej na 
najwyższej kondygnacji nowo po-
wstających wieżowców, ale też bu-
dowano specjalne bloki rotacyjne. 
Pierwszy taki budynek, wzniesio-
ny na osiedlu Widzew Wschód 
przez Robotniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Bawełna”, od-
dano do użytku jesienią 1978 
roku.
Wzrost udziału nowego budow-
nictwa sprawił, że coraz więcej 
łodzian korzystało z instalacji: 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
i gazowej. Równocześnie uno-
wocześniano stare zasoby 
mieszkaniowe. Tylko w latach 
1971–1978 zmodernizowano 
ok. 7,6 tys. mieszkań.



Jedzenie
Już w parę dni po wyzwoleniu w mie-

ście działały restauracje, w których 
grały najlepsze orkiestry taneczne: 

„Halka” przy ulicy Moniuszki, „Tabarin” 
w gmachu obecnej Filharmonii przy ulicy 
Narutowicza, „Tivoli” przy ulicy Prze-
jazd (obecnie ul. Tuwima), „Malinowa” 
i „Złota” w hotelu Grand, kawiarenka 
„Cyganeria” przy ulicy Piotrkowskiej. 
Tam wydawano pierwsze złote „Lubel-
skie” i zaliczki na pobory. W „Tivoli” co-
dziennie grała orkiestra Bolesława Kroch-
malskiego, jedna z najlepszych w mieście. 
Była jedyną restauracją z ogródkiem, 
fontanną i muszlą koncertową, w której 
w letnie wieczory grała orkiestra. Prze-
chodnie, których nie było stać nawet na 
skromny posiłek, przystawali na chodni-
ku i słuchali.
Na drzwiach lokali pracownicy wywieszali 
plakaty informujące, że przez siedem dni 
w tygodniu będzie grał zespół. Był to czas, 
kiedy bawiło się całe miasto. Zamożniejsi 
w wykwintnych restauracjach, ale mu-
zycy występowali także w podrzędnych 
knajpkach, gdzie bawiono się z większym 
rozmachem: było głośno, w holu często 
załatwiano nieporozumienia przy użyciu 
pięści. 
Od marca 1946 roku kawiarnia „Grand 
Cafe” proponowała nową atrakcję – wystę-
py znakomitego combo jazzowego „Swing 
Club” Mieczysława Kleckiego, z którym 
występował wówczas swingujący skrzy-
pek i saksofonista Marian Krakowiński. 
Zespół stał się tak popularny, że grał rów-
nież podczas tzw. niedzielnych poranków. 
Można było wówczas również podziwiać 
wyjątkową i niezastąpioną Hankę Bieli-
cką. W 1947 roku w „Grandce” bawiono 
się przy orkiestrze Zenona Płoszaja, póź-
niejszego rektora i profesora honoris cau-
sa Akademii Muzycznej w Łodzi.

W 1945 roku w Łodzi powstały pierw-
sze zakłady żywieniowe – prywat-

ne, uspołecznione i stołówki państwo-
we. Jedną z pierwszych była stołówka 
Grupy Operacyjnej Ministerstwa Prze-
mysłu w hotelu Savoy. Poza pracowni-
kami korzystali z niej wszyscy miesz-
kańcy Łodzi.

P O Z A  B A R A M I  M L E C Z N Y M I  P O W S T A W A Ł Y  B A R Y  K A W O W E , 
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Powojenna gastronomia „odżyła” wraz ze 
zniesieniem 1 stycznia 1949 roku systemu 
kartkowego. W lokalu najwytworniejszej 
przedwojennej łódzkiej restauracji „Tivo-
li” otworzono „Gospodę Ludową” na 400 
miejsc. Po dawnej legendzie i wystroju po-
zostało tylko wspomnienie (teraz pełniła 
bardziej rolę stołówki), ale i tak od dnia 
otwarcia jadłodajnia cieszyła się ogromną 
popularnością. Dziennie wydawano ok. 
1,5 tys. obiadów. W listopadzie 1949 roku 
uruchomiono pierwszy w Łodzi bar mlecz-
ny przy ulicy Piotrkowskiej 13, a miesiąc 
później drugi pod numerem 209, bardzo 
nowocześnie urządzony: przy wąskich sto-
łach konsumpcja odbywała się na stojąco, 
z krzeseł mogły skorzystać jedynie matki 
z dziećmi. W niektórych barach oprócz 
mleka, kakao i leniwych,  serwowano… 
mleko gazowane o smaku waniliowym.
W kwietniu 1951 roku Centrala Rybna 
otworzyła przy ulicy Narutowicza bar 
i restaurację „Delfin”, w której serwowa-
no wyłącznie dania rybne. W tym samy 
czasie przy ulicy Sienkiewicza 22 powstał 
pierwszy w Łodzi bar jarski Łódzkich Za-
kładów Gastronomicznych (ŁZG). Po-
wstałe w 1950 roku ŁZG w późniejszych 
latach stworzyły sieć otwartych zakładów 
żywienia zbiorowego. 
Na przełomie lat 40. i 50. najczęściej za-
gospodarowywano przejęte lokale prywat-
ne, zazwyczaj o małych powierzchniach 
i z ciasnym zapleczem. Sytuacja polepszyła 
się w latach 1951–1960, kiedy uruchomio-
no 14 placówek w nowym budownictwie 
oraz zmodernizowano 42 inne. Powstały 
nowoczesne kawiarnie, np. „Staromiej-
ska” na Starym Rynku, „Agawa” przy alei 
Kościuszki, bardzo elegancka restauracja 

W latach 60. modernizowano istniejące 
lokale i budowano nowe. Jednak Łódź 
nadal miała mniej lokali gastronomicz-
nych niż inne miasta. Elity intelektualne 
i finansowe dobrze się bawiły w „Maxi-
mie”, mniej majętni w „Tivoli” i „Nad 
Łódką”. Stałych gości miała „Casanova” 
przy ulicy Zachodniej obok kina Włók-
niarz, gdzie pokazano pierwszy w Łodzi 
striptiz – przez scenę przebiegła dama 
odziana jedynie w tiule. Za najbardziej 
wytworną niezmiennie uchodziła restau-
racja „Malinowa”. Tam najlepsze orkie-
stry grały przez pierwszą godzinę „do 
słuchu”, a potem do tańca. 
W 1967 roku otwarty został po remon-
cie coctail bar „Monika” przy ulicy Piot-
rkowskiej 29. Był to pierwszy tego typu 
lokal w Łodzi przeznaczony głównie dla 
młodzieży i dzieci. Można było w nim ku-
pić lody, ciastka, napoje, kremy, galaretki 
i koktajle owocowe.
W 1969 roku przy alei Kościuszki 118 
wybudowano kombinat gastronomiczny 
„Europa” (restauracja – 160 miejsc, ka-
wiarnia – 60, taras – ok. 100). Miała ona 

Po wojnie największą popularnoś-
cią cieszyła się cukiernia Gra-

nowskich. Spadkobiercami jej tradycji 
są dziś cukiernicy Dybalscy. Do Gra-
nowskiej chodziło się na najlepsze 
lody w mieście, najpierw na ulicę Piot-
rkowską 56, później na ulicę Naruto-
wicza, gdzie mieściła się kawiarnia 
„Katarzynka”. W późniejszym czasie 
cukiernia wróciła na ulicę Piotrkowską 
56, ale tym razem do lokalu w podwór-
ku. Kolejka po pyszne ciastka często 
była kilkudziesięciometrowa. Zmiany 
lokalizacji nie były fanaberią właści-
cieli, ale efektem tępienia prywatnej 
inicjatywy przez ówczesne władze. Ma-
ria Granowska nie wytrzymała represji 
i wyjechała do Kanady. 

„Sim” przy placu Wolności (obecnie znaj-
duje się tam restauracja „Ha Long”) czy 
„Turystyczna” przy ulicy Sienkiewicza.
Już w latach 50. kultową kawiarnią była 
maleńka „Honoratka” przy ulicy Moniusz-
ki 2, w której  przy niewielkich stolikach 
przesiadywali artyści, filmowcy i literaci, 
m.in. Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Ja-
rosław Marek Rymkiewicz czy Roman Po-
lański i seksbomba tamtych lat, Kalina Ję-
drusik. Także sama „Honoratka” grywała 
w filmach, m.in. jako kawiarnia w Stawce 
większej niż życie i… zakład pogrzebowy 
w Kaloszach szczęścia.
Niszowy charakter miał – powstały 
w 1958 roku – Klub Studencki 77. 
W „Siódemkach” słuchało się jazzu, 
występowały kabarety. W lokalu 
bywali: Zbigniew Cybulski, 
Bogumił Kobiela, Roman 
Polański, Michał Urba-
niak. 



Restauracje
„Arkadia”, ul. Jakuba 10, kat. II
„Astra”, ul. Długosza 34, kat. II
„Bagatela”, ul. Limanowskiego 42, kat. II
„Casanova”, ul. Zachodnia 87, kat. I
„Centrum”, ul. Kilińskiego róg ul. Naru-
towicza, kat.I
„Dąbrowa”, ul. Zapolskiej róg 
ul. Dąbrowskiego, bl. 445, kat. II
„Dietetyczna”, ul. Zielona 5/7, kat. II
„Dworcowa”, dworzec Łódź Fabryczna, 
kat. I
„Dworcowa”, dworzec Łódź Kaliska, kat. I
„Europa”, al. Kościuszki 106/116, kat. S
„Golonka”, ul. Wschodnia 65, kat. II
„Górniak”, ul. Sieradzka 3, kat. II
„Gwarna”, pl. Reymonta, 1–2, kat. II 
„Halka”, ul. Moniuszki 1, kat. I
„Jutrzenka”, ul. Bytomskiej 65 (ob. ul. 
Organizacji „Wolność i Niezawisłość”), 
kat. II
„Kaskada”, ul. Narutowicza 7/9, kat. I
„Kaszubska”, ul. Piotrkowska 127, kat. II
„Klubowa”, ul. Kilińskiego 78, kat. II
„Kolejowa”, ul. Kopernika 25, kat. II
„Lajkonik”, ul. Rzgowska 48, kat. III
„Lotnicza”, ul. Pabianicka 169, kat. II
„Ludowa”, ul. Piotrkowska 19, kat. I
„Magnolia”, ul. Armii Czerwonej 4 (ob. 
al. Piłsudskiego), kat. II
„Malinowa”, ul. Piotrkowska 72, kat. S
„Murzynek”, ul. Próchnika 16, kat. III
„Natasza”, ul. Żeromskiego 78, kat. I
„Obywatelska”, ul. Piotrkowska 191, kat. II
„Ogrodowa”, ul. Nowomiejska 14, kat. III
„Peszt”, ul. Piotrkowska 24, kat. I
„Pod Szewczykiem”, ul. Kilińskiego 15, 
kat. II
„Przekąska”, ul. Nawrot 52, kat. II
„Przemysłowa”, ul. Zachodnia 59, kat. III
„Rajdowa”, ul. Gagarina 11 (ob. ul. Pade-
rewskiego), kat. II
„Roma”, ul. Piotrkowska 152, kat. II
„Rzemieślnicza”, ul. Kilińskiego 104, kat. II
„Savoy”, ul. Traugutta 6, kat. II
„Sim”, ul. Obrońców Stalingradu 2 (ob. 
ul. Legionów), kat. I
„Smakosz”, ul. 22 lipca 2 (ob. ul. 6 Sierp-
nia), kat. II
„Stylowa”, ul. Wojska Polskiego 152, kat. II
„Śródmiejska”, ul. Piotrkowska 79, kat. II
„Światowit”, al. Kościuszki 68, kat. I
„Tivoli”, ul. Tuwima 1, kat. I
„Tkacka”, ul. Kilińskiego 46, kat. II
„Turystyczna”, ul. Sienkiewicza 22, kat. II
„Wólczańska”, ul. Wólczańska 131, kat. II
„Zacisze”, ul. Narutowicza 42, kat. II
„Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 163, kat. II
„Zgoda”, ul. Jerzego 11 (ob. ul. św. Jerze-
go), kat. III

„Zulana”, ul. Ładna 1, kat. II
Hala Sportowa, ul. Worcella 21(ob. ul. ks. 
Skorupki), kat. II

Jadłodajnie dietetyczne
„Dietetyczna”, ul. Zielona 5/7, kat. II
„Relaks”, ul. Tatrzańska 124b
„Roma”, ul. Piotrkowska 152, kat. II

Bary
„Balaton”, bar węgierski, ul. Struga 6/10, 
kat. I
„Bankowy”, ul. Piotrkowska 63, kat. III
„Bar-Aperitif”, ul. Piotrkowska 92, kat. I
„Bar-Bistro”, hotel Polonia, ul. Narutowi-
cza 38, kat. I
„Beniaminek”, ul. Armii Ludowej 40 (ob. 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej), kat. 
III
„Express”, ul. Czarnkowska 2, kat. II
„Frykas”, ul. Rydzowa 20, kat. I
„Hortex”, ul. Piotrkowska 106–10, kat. I
„Jontek”, ul. Moniuszki 1, kat. II
„Kęs”, ul. Obrońców Stalingradu 16 (ob. 
ul. Legionów), kat. II
„Klopsik”, ul. Długosza 26, kat. III
„Koliber”, ul. Łagiewnicka 13/21, kat. II
„Leśny Dwór”, ul. Studencka 28, Arturó-
wek (sezonowy), kat. III
„Monika”, ul. Piotrkowska 29, kat. II
„Mozaika”, ul. Zielona 23, kat. III
„Pawilon”, Arturówek (sezonowy), kat. III
„Pawilon”, Stawy Jana (sezonowy), kat. III
„Pod Małpką”, ul. Konstantynowska 88 
(ZOO) (sezonowy), kat. III
„Rekord”, ul. Piotrkowska 92, kat. III
„Robotnicza”, ul. Kilińskiego 145, kat. III
„Słoneczna”, ul. Bratysławska 6, kat. II
„Tramwajarz”, ul. Park Ludowy (ob. im. 
J. Piłsudskiego) (sezonowy), kat. III
„Widzewiak”, ul. Neonowa 1, kat. II
„Wielkopolanka”, ul. Limanowskiego 194, 
kat. II
Bar-Bistro, Hotel Mazowiecki, ul. Hutora 
57 (ob. ul. 28. Pułku Strzelców Kaniow-
skich), kat. II
Piwiarnia „Pod Kuflem”, ul. Struga 7, 
kat. I
Piwiarnia, ul. Tetmajera 4, kat. I
 
Bary szybkiej obsługi
„Balaton”, ul. Struga 6/10, kat. I
„Kaskada”, ul. Narutowicza 7/9, kat. I
„Kęs”, ul. Obrońców Stalingradu 10/12 
(ob. ul. Legionów), kat. II
„Rarytas”, ul. Niepodległości 4, kat. II
„Wielkopolanka”, ul. Limanowskiego 194, 
kat. II

Bary mleczne
„Bałucki”, ul. Zachodnia 27
„Biały Potok”, ul. Kilińskiego 213
„Dąbrowa”, ul. Broniewskiego 69
„Gwiazdka”, ul. Gagarina 47 
(ob. ul. Paderewskiego)
„Iskra”, ul. Boya-Żeleńskiego 5
„Jagusia”, ul. Pojezierska 2/8
„Kogucik”, ul. Piotrkowska 265
„Leśniczy”, ul. Zielona 10a
„Ludowy”, ul. Zarzewska 2
„Maciuś”, ul. Czarnieckiego 4
„Narożny”, ul. Nowotki 28 
(ob. ul. Pomorska)
„Oaza”, ul. Armii Ludowej 42 
(ob. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej)
„Pod Lutnią”, ul. Piotrkowska 243
„Południowy”, ul. Rzgowska 56
„Przystanek”, ul. Nowomiejska 11
„Pyza”, ul. Tatrzańska 42/44
„Reprezentacyjny”, ul. Próchnika 2
„Smakosz”, ul. Struga 7
„Teofilanka”, ul. Traktorowa 26
„Widzewiak”, ul. Neonowa 1
„Wygoda”, ul. Rzgowska 143
„Wzorcowa”, ul. Piotrkowska 91 
„Zachęta”, ul. Jaracza 7
„Zachodni”, ul. Wólczańska 161
„Zamiejski”, ul. Pabianicka 214
„Zdrowie”, ul. Zgierska 8
„Zielony”, ul. Zielona 31

Bary kawowe
„Aśka”, ul. Armii Czerwonej 47  
(ob. al. Piłsudskiego), kat. II
„Beza”, ul. Tuwima 1, kat. II
„Cafe Biblioteczna”, ul. Gdańska 100, 
kat. II
„Karzełek”, ul. Rydzowa 10, kat. III
„Łodzianka”, ul. Piotrkowska 76, kat. II
„Mała Monika”, ul. Jaracza 3, kat. II
„Mariolka”, ul. Piotrkowska 12, kat. II
„Marysieńka”, ul. Nowotki 5 (ob. ul. 
Pomorska), kat. II
„Renata”, ul. Piotrkowska 124, kat. III
„Sieradzki”, ul. Piotrkowska 292, kat. II
„Stefanka”, ul. Sienkiewicza 101/103, 
kat. II

(Adresy z 1980 r.)

najnowocześniejsze w Łodzi wyposażenie 
kuchni, automatycznie sterowaną klima-
tyzację oraz unikalne oświetlenie. Lokal 
szybko dorównał popularnością starszym 
placówkom, co było widać szczególnie 
podczas dancingów. Spotykała się tam 
młodzież: przychodzili po lekcjach całą 
grupą, zamawiali ciastka i kawę. Było to 
również popularne miejsce pierwszych 
randek. Wówczas nie było ważne, ile się 

miało pieniędzy w kieszeni, grupa zawsze 
umiała się tak zorganizować, że na herba-
tę starczało dla każdego. To, że w ponie-
działek ktoś nie miał ani grosza nie było 
problemem – rehabilitował się następnym 
razem. Do „Europy” chodziło się głównie 
na najlepsze w mieście wuzetki. Nato-
miast najsmaczniejsze bezy serwowano 
w Barze Kawowym „Beza” przy ulicy 
Tuwima. Można tam było również kupić 

i zabrać do domu na prywatkę, w słoikach 
lub specjalnych metalowych termosach, 
bitą śmietanę albo lody.
Elita aktorsko-filmowa w latach 60. i 70. 
spotykała się w SPATiF-ie (SPATIF – Sto-
warzyszenie Polskich Artystów Teatru 
i Filmu) przy alei Kościuszki 33/35. Wejść 
mógł artysta i dwie osoby towarzyszące, 
choć legenda głosi, że ładne dziewczyny 
zawsze były mile widziane. 
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jące kompleksy mieszczące bary szybkiej 
obsługi, kawiarnie, specjalistyczne skle-
py. Powstały z myślą o mniej wybrednym 
kliencie masowym. W 1963 roku przy 
ulicy Andrzeja (ob. ul. Struga) powstał 
„Balaton”. Był to pierwszy bar, w którym 
zastosowano tzw. system szwedzki – pod-
grzewaną ladę z przygotowanymi wcześ-
niej daniami. Mógł obsłużyć dziennie ok. 
4 tys. osób. Obok mieścił się sklep garma-

W 1968 roku otworzono przy ulicy Na-
rutowicza 76/78 kawiarnię „Irena”, prze-
znaczoną dla 100 gości. Oprócz sali głów-
nej, gdzie występowały kabarety, był tam 
coktajl bar, salka kominkowa i taras z 25 
miejscami. Kawiarnia od samego począt-
ku stała się ulubionym miejscem spotkań 
studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
W latach 60. pojawiły się w Łodzi placówki 
gastronomiczne nowego typu – wolno sto-

żeryjny i ciastkarnia z własnym piecem 
piekarniczym. Na piętrze znajdowała się 
kawiarnia z tarasem na 160 miejsc. 
W tym samym roku został otwarty przy 
ulicy Obrońców Stalingradu 14/16 (obec-
nie ul. Legionów) bar szybkiej obsługi 
„Kęs”. Znajdowało się w nim 100 miejsc 
(latem był czynny taras z 44 dodatkowymi 
miejscami), mógł obsłużyć ok. 3 tys. osób 
dziennie. Nowoczesna lada ogrzewana 
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Saturator
W letnie upały pragnienie gasiła woda 
z saturatorów, czyli z „wózków” do pro-
dukcji wody sodowej, rozstawionych na 
ulicach. Oferowały one czystą wodę so-
dową albo z sokiem. Ponieważ stoso-
wano szklanki wielorazowego użytku, 
płukane pobieżnie przez sprzedawcę 
metodą natryskową, serwowany napój 
często nazywany był „gruźliczanką”.
Dostępne na naszym rynku w latach 
70. różnego rodzaju wody mineralne 
i napoje chłodzące, z takimi nowoś-
ciami, jak Coca-Cola i Pepsi-Cola, nie 
zdołały wyprzeć  z ulic saturatorów.
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Kawiarnie
„Agawa”, al. Kościuszki 74/78, kat. I
„Akademicka”, ul. Piotrkowska 126, kat. I
„Anetka”, ul. Żubardzka 3, kat. II
„Astra”, ul. Długosza 34, kat. I
„Balaton”, ul. Struga 6/10, kat. S
„Barkares”, ul. Wirowa 7 (sezonowa),  
kat. II
„Cafe Biblioteczna”, ul. Gdańska 100, 
kat. I
„Central”, ul. Piotrkowska 165/169, kat. II
„Centrum”, ul. Kilińskiego 59/63, kat. I
„Cyganeria”, ul. Piotrkowska 25, kat. I
„Danusia”, ul. Obrońców Stalingradu 69 
(ob. ul. Legionów), kat. III
„Dworcowa”, ul. Smugowa, Dworzec 
PKS, kat. I
„Dziekanka”, pasaż ZMP (ob. pasaż 
Rubinsteina), kat. II
„Europa”, al. Kościuszki 100, kat. S
„Irena”, ul. Narutowicza 78, kat. I
„Jaś”, ul. Nowotki 95 (ob. ul. Pomorska), 
kat. II
„Jedyna”, ul. Boya-Żeleńskiego 14, kat. I
„Jubileuszowa”, ul. Przybyszewskiego 18, 
kat. II
„Kaczka Dziwaczka”, ul. Piotrkowska 
196, kat. II
„Kalina”, ul. Zielona 41, kat. II
„Kameralna”, ul. Lutomierska 146a, kat. II
„Kaprys”, ul. Kopernika 46, kat. II

„Karolinka”, ul. Bratysławska 1, kat. II
„Kaskada”, ul. Narutowicza 7/9, kat. I
„Kęs”, ul. Obrońców Stalingradu 16 (ob. 
ul. Legionów), kat. I
„Kurant”, pl. Wolności 7, kat. I
„Lutnia”, ul. Piotrkowska 245, kat. II
„Łodzianka”, ul. Piotrkowska 76, kat. I
„Łowicka”, ul. Cieszkowskiego 2a, kat. II
„Magda”, ul. Piotrkowska 32, kat. II
„Maleńka”, ul. Ossowskiego 2, kat. II
„Mariolka”, ul. Piotrkowska 12, kat. I
„Marysieńka”, ul. Nowotki 5 (ob.  
ul. Pomorska), kat. II
„Masza”, ul. 22 lipca 7(ob. ul.  
6 sierpnia), kat. I
„Maxim”, ul. Piotrkowska 52, kat. I 
„Miś”, ul. Główna 1 (ob. al. Piłsudskiego), 
kat. II
„Niezapominajka”, ul. Bytomskiej (ob. ul. 
Organizacji „Wolność i Niezawisłość”), bl. 
29, kat. III
„Nowomiejska”, ul. Wojska Polskiego  
bl. 15, kat. II
„Paluch”, ul. Limanowskiego 22, kat. II
„Popularna”, ul. Wrocławska 10, kat. II
„Rarytas”, ul. Niepodległości 4, kat. I
„Ratuszowa”, ul. Piotrkowska 103–105, 
kat. I
„Staromiejska”, ul. Podrzeczna 2, kat. I
„Szarotka”, ul. Fornalskiej 59/61 (ob. ul. 
Wileńska), kat. II

„Światowit”, al. Kościuszki 68, kat. I
„Teatralna”, ul. pl. Dąbrowskiego 8, kat. I
„Teinka”, herbaciarnia, ul. Traugutta 2, 
kat. III
„Warszawianka”, ul. Piotrkowska 56,  
kat. II
„Wielkopolanka”, ul. Limanowskiego 194, 
kat. II
„Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 163,  
kat. II
„Zulana”, ul. Ładna, 1 kat. II
Orbis-Grand, ul. Piotrkowska 72, kat. S
Pałac Ślubów, ul. Armii Czerwonej 32 (ob. 
al. Piłsudskiego 100), kat. II
Pałacyk, ul. Piotrkowska 262, kat. II
Polonia, ul. Narutowicza 38, kat. II
Savoy, ul. Traugutta 6, kat. II

Cukiernie
„Irys”, ul. Rzgowska 39, kat. III
„Jubileuszowa”, ul. Przybyszewskiego 16, 
kat. II
„Katarzynka”, ul. Narutowicza 4, kat. III
„Małgosia”, ul. Nowotki 86 (ob. ul. Po-
morska), kat. III
„Nowomiejska”, ul. Wojska Polskiego 
bl.15, kat. II
„Wuzetka”, ul. Obrońców Stalingradu 40 
(ob. ul. Legionów), kat. III

(Adresy z 1980 r.)

promieniowaniem podczerwonym utrzy-
mywała stałą temperaturę potraw. W lo-
kalu znajdowała się także kawiarnia. 
Kolejnym barem szybkiej obsługi był „Ra-
rytas” przy placu Niepodległości 4. Do-
datkową atrakcję stanowiły sklepy gar-
mażeryjny i cukierniczy, znajdujące się 
na parterze oraz kawiarnia na piętrze.
W latach 70. zaczęto otwierać duże lo-
kale gastronomiczne także poza Śród-
mieściem, m.in. w 1970 roku w pawilonie 
handlowym przy ulicy Limanowskiego 
194/196 na osiedlu Wielkopolska. Znaj-
dowała się tam kawiarnia, w której miło 
mogły spędzić czas 64 osoby. 
Nowością była pĳalnia piwa „Pod kuflem” 
(przy al. Kościuszki 31), w której po raz 
pierwszy amatorzy tego trunku mogli 
napić się przy wygodnych stolikach. Do 
piwa serwowano serowe przystawki, pre-
celki i ciasteczka.
Od 1976 roku łodzianie nie musieli już 
zazdrościć innym miastom „Horteksu”. 
W nowo otwartym lokalu przy ulicy Piot-
rkowskiej 106, wyposażonym we włoskie 
urządzenia do produkcji lodów, dystrybu-
tory do produkcji napojów chłodzących 
i duńskie szafy chłodnicze, mieściła się 
cukiernia, kawiarnia, coktajl bar, sklep 
cukierniczy i niewielka gastronomiczna 
piwniczka. Ponieważ lokal cieszył się 
ogromną popularnością wśród mieszkań-
ców miasta, dwa lata później uruchomio-
no w podcieniach przy ulicy Zgierskiej 
filię „Horteksu”.
W latach 70. międzynarodową kuchnię 
reprezentowały dwa lokale: węgierską 

– „Peszt” i rosyjską – „Natasza”. „Peszt”, 
poza salą restauracyjną, w której serwo-
wano zupę gulaszową z kociołka, miał 
zaraz za szatnią przytulny barek, gdzie na 
wysokich stołkach można było przysiąść 

na piwo lub przy lampce 
koniaku. „Nataszę” otwo-
rzono w 1977 roku przy ulicy 

Żeromskiego 78. W menu znaj-
dowały się m.in.: pierogi ru-
skie, kulebiak, solianka, bliny, 
barszcz ukraiński. Wystrój loka-

lu utrzymano w stylu rosyjskim, 
a obsługa ubrana była w ludowe 
stroje. W 1979 roku przy ulicy 

Narutowicza 28 powstał pierwszy 
Night Club. Oprócz dobrze zaopatrzone-
go bufetu prezentowano tam codziennie 
minirecitale, a wieczór kończył się dysko-
teką.
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Moda
Na łódzkich ulicach w 1945 roku 

kobiety paradowały w bluz-
kach zrobionych z męskich 

koszul, mężczyźni nosili przefarbowane 
mundury, kufajki, „kanadyjki”, czyli częś-
ciowo przerobione angielskie bluzy woj-
skowe. Kto chciał zadawać szyku, chodził 
w oficerkach. Były bardzo poszukiwane 
i koszmarnie drogie.
W 1947 roku przebojem na chłodne dni 
stały się tzw. selfiksy, czyli pończochy gru-
bo tkane z wełny, w kolorze popielatym 
lub beżowym. Ale już rok później prasa 
lansowała modę luksusową. Najmodniej-
szym kolorem dodatków – szczególnie 
toreb, biżuterii, letnich butów – miał być 
czerwony. Na wieczór do ciemnych sukie-
nek proponowano białe koronki, woalki, 
hafty i kwiaty. Na nogach – tylko perlony, 
zwiewna mgiełka opinająca zgrabną łyd-
kę. Marzenie kobiet. 

W 1949 roku zaczęły królować spódnice 
w kratę i kostiumy w pepitkę. Szczytem 
elegancji stały się wełniane jesionki dam-
skie i męskie, a na głowie (bez względu 
na status społeczny) – kapelusz. Nawet 
elegancko ubrane dziecko wyglądało ni-
czym miniaturka dorosłego.
Lata 50. to emanacja kobiecości w każdym 
wymiarze. Wbrew opowieściom o szarych 
ulicach PRL-u, w Łodzi z pierwszymi 
wiosennymi promieniami słońca robiło 
się kolorowo. Sukienki – zgodnie z naj-
nowszą modą – miały pasek podkreślają-
cy talię i odsłonięty dekolt, a marynarki 
fantazyjne kołnierze i bufiaste rękawy 
trzy czwarte, zapinane na duży guzik. 
Najmodniejsze były rozkloszowane spód-
nice, podobnie jak spodnie, z podniesio-
ną talią. Popularne były również spódnice 
na sztywnych halkach.

Pod koniec lat 60. i w latach 70. coraz 
więcej kobiet, podążając za modą 

z Zachodu, szyło sobie ciekawe ciu-
chy, używając domowych walizkowych 
maszyn do szycia. Panie zwykle korzy-
stały z gotowych wykrojów i opisów 
zamieszczonych w niemieckich ma-
gazynach „Burda” oraz „Neue Mode” 
kupowanych w Empiku.
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Pomysłowość kobiet nie znała granic. 
Jeśli ubrania w komisie czy na Górniaku 
były za drogie, można było kupić co nieco 
od sąsiadki, która właśnie dostała pacz-
kę od rodziny z Zachodu. Prawie każda 
mała dziewczynka marzyła o szyfonowej 
falbaniastej sukience „z paczki z Amery-
ki”. A przynajmniej o tzw. stroju krakow-
skim. Panie kupowały materiał (w łódz-
kich sklepach był duży wybór tkanin 
oraz ozdobnej pasmanterii) i zamawiały 
wybrany wzór u krawcowej, której usługi 
były stosunkowo tanie.
W latach 50. mieszkańcy Łodzi, oprócz 
własnej inwencji, mogli liczyć na sklepy 
branżowe wiodących firm odzieżowych, 
zlokalizowanych w mieście: „Wólczanki”, 
„Próchnika”, „Telimeny”. Powstały w 1957 
roku w Łodzi Dom Mody „Telimena”, naj-
starszy dom mody w Polsce, bardzo dłu-
go wyznaczał styl ubierania się. Firma 
swój pierwszy sklep, będący przez lata 
symbolem luksusu, otworzyła przy uli-
cy Piotrkowskiej 78. Choć ceny sukienek, 
płaszczy i garsonek często przekraczały 
wysokość średniej pensji, ustawiały się po 
nie kolejki. Kolejny sklep uruchomiono 
przy ulicy Tuwima 20.
W tym czasie przeciętna łódzka elegantka 
nosiła na głowie trwałą ondulację. Za-
możniejsze panie decydowały się na tzw. 
ondulację na zimno, dającą lżejszy skręt 
i nie niszczącą tak bardzo włosów, ale za 
to utrzymującą się krócej. Tańsza trwała 
– „na gorąco” – dawała często efekt „ba-
rana”, paląc końcówki włosów. 
W latach 60. oprócz sukienek, tzw. prin-
cesek, lansowano styl marynarski: dekolty 
łódki, tkaniny w pasy, wielobarwne krat-
ki, groszki i grochy. A przede wszystkim 
sukienki w geometryczne wzory pop-art. 

Epokowe słowa
bananówka – w pierwszej połowie lat 70. spódnica do ziemi, wykonana z ułożonych 
w skos kawałków materiału, wykończona falbaną. Najczęściej dwukolorowa, czasa-
mi z dżinsu. Jej najlepszym uzupełnieniem był kapelusz z olbrzymim rondem. 
beret z antenką – typowe nakrycie głowy robotnika, wieńczące resztę klasycznego 
stroju – ażurowej podkoszulki na ramiączka i drelichowych spodni ściągniętych 
sznurkiem. W udoskonalonym modelu beret był dopasowywany do rozmiaru głowy 
za pomocą dwóch tasiemek. Z socjalistycznej budowy wyeliminował go kask wy-
magany przez behapowców. 
ciuchy – pochodziły z paczek lub słanych przez Polonię zza oceanu darów chary-
tatywnych. Na bazarach ceny takiej odzieży często były znacznie wyższe od cen 
nowych ubrań oferowanych przez państwowy przemysł lekki.
dzwony – spodnie, symbol mody lat 70. Bardzo obcisłe u góry, z mocno rozszerzany-
mi od kolan nogawkami w kształcie dzwonu, które obowiązkowo zakrywały buty. 
dla szpanu – w tylnej kieszeni spodni duży grzebień. 
Przez lata był to obowiązkowy elementem estrado-
wego ubioru.
gumofilce – obuwie polskiego rolnika. Filcowy kapeć 
do kolan, w trzech czwartych zalany gumą. Noszo-
ny przez cały rok, nawet w największe upały, dobrze 
komponujący się z podkoszulką na ramiączka.
japonki – noszone na co dzień, obcierające, gumo-
we klapki plażowe o krótkim okresie trwałości – do 
momentu zerwania się paska, tkwiącego między 
dużym a pozostałymi palcami stopy.
kangurki – kurtki z brezentu z wielką kieszenią 
z przodu, kupowane w Składnicach Harcerskich. 
Wkładane przez głowę i sznurowane pod szyją.
kapturek foliowy przeciwdeszczowy, kapiszon – kawałek 
przeźroczystej folii zakładanej na głowę, który był 
zawiązywany pod szyją za pomocą foliowych trocz-
ków. Z założenia – jednorazowy, jednak zwykle no-
szony przez cały mokry sezon w damskiej torebce.
koturny – buty z bardzo wysoką podeszwą, obowiąz-
kowy dodatek do dzwonów i bananówek.
kozaki nad kolana – by w dobie minispódniczek 
nie pokazać zbyt dużo, dziewczyny zaczęły nosić 
bardzo wysokie kozaki, z elastycznych tworzyw 
sztucznych, zakrywające nawet kolana. 
marmurki – przerobione w odpowiedni sposób spod-
nie dżinsowe. Materiał zyskiwał marmurowy, nieco 
nagrobny wzorek. 
miś – sztuczne futerko, głównie dla dzieci, z czapką 
z tego samego materiału. 
nonajron – niemnący się materiał, z którego szyto 
męskie koszule. Nieprzepuszczający powietrza sym-
bol „dobrego smaku i elegancji”. Damskim odpo-
wiednikiem były niegniecące się sukienki z krem-
pliny.
odry, teksasy – popularne nazwy polskich dżinsów produkowanych przez Szczeciń-
skie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Odra”. Niestety, nie chciały się wycierać (na-
wet pumeksem…).
szwedka – krótka kurtka do pasa ze ściągaczami, wykonana z czegoś, co przypomi-
nało foliowany papier. Kupowana na bazarach.
pepegi i trampki – obuwie sportowe produkowane przez Łódzkie Zakłady Obuwia 
Gumowego „Stomil”, który specjalizował się w produkcji opon samochodowych.
śledzik – wąski krawat, często ze skóry.
tapir – nastroszona fryzura uzyskiwana przez elektryzowanie włosów grzebieniem. 
Utrwalana lakierem ze szklanego rozpylacza zakończonego gumową gruszką. Fry-
zura szczególnie ceniona przez ekspedientki sklepowe.
waciak – kufajka robocza na chłodne dni z granatowego drelichu wypchanego wato-
liną. Pikowana, w pionowe prążki.

M O D N A  R O Z K L O S Z O W A N A 
S U K I E N K A ,  A  N A  P A L C U 
P I E R Ś C I O N E K  Z A R Ę C Z Y N O W Y 
–  P I A S E K  P U S T Y N I
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Modne były również pudełkowe żakiety 
z dwurzędowym zapinaniem, luźne pele-
ryny i krótkie trencze z dużymi plastiko-
wymi guzikami (jeden z najważniejszych 
detali). Szerokie opaski na włosach, 
wszechobecne apaszki i gruba kreska na 
oczach dopełniały stylowego wyglądu. 
Włosy bardzo często spinano w mocno 
natapirowane koki, szczególną popular-
nością cieszyły się tzw. chałki.
Nieporozumieniem modowym były płasz-
cze ortalionowe, które dotarły do Pol-
ski z Zachodu w pierwszej połowie lat 
60. Tam tylko chroniły przed deszczem, 
a u nas były noszone powszechnie, nie-
zależnie od pogody, z wielkim szykiem 
i gracją, głównie przez eleganckich pa-
nów w latach 60. i 70. Pierwsze można 
było dostać w łódzkich komisach.
Pod koniec lat 60. do Polski przyjechał 
z wizytą prezydent Francji – generał 
Charles de Gaulle. Wydarzenie to miało 
znaczny wpływ na modę, gdyż młodzień-
ców oczarowała jego… wojskowa czapka. 
Wkrótce cała łódzka młodzież paradowała 
w czapkach „degolówkach”, kupowanych 
w prywatnych sklepach, głównie przy uli-
cach Nowomiejskiej i Piotrkowskiej. 
W tym czasie zamożne i eleganckie ło-
dzianki mogły ubierać się w Domach Mody 
Łódzkiego Przedsiębiorstwa Krawiecko- 
-Kuśnierskiego, zlokalizowanych w róż-
nych częściach miasta. Najczęściej od-
wiedzano te przy ulicy Piotrkowskiej 
– „Nestor”, „Kreacja”, „Estetyka”, „Eto-
la”. Proponowały one gotowe wyroby, ale 
i odzież szytą na miarę. Przedsiębiorstwo 
dysponowało własnym laboratorium 
odzieżowym, organizowało i brało udział 
w branżowych pokazach mody. 
Koniec lat 60. i lata 70. to moda na długie 
włosy. U pań – rozpuszczone „na topie-
licę”, różnej długości pazie oraz mocno 
kędzierzawe afro. Panowie kreowali się 
najpierw na „Beatlesów”, później hip-

pisów, w latach 70. dokładając zabójcze 
baczki. Uzupełnieniem były jeansy – jeśli 
nie z paczki od cioci z Ameryki to firmo-
we „Rifle”, „Lee” czy „Levi’ego Straussa” 
z Peweksu za kilka lub kilkanaście dola-
rów. W wersji krajowej szczególnie cenio-
na była firma „Odra”.
Lata 70. to najbardziej eklektyczna deka-
da na łódzkich ulicach – mieszanka sty-
lów, różnych długości sukienek i spódnic. 
Królująca mini nie wykluczała długości 
midi i maxi. W szafie ważne miejsce zaj-
mowały: wzorzyste sukienki, długie, sze-
rokie spodnie, marynarki, tuniki, bluzki 
marszczone pod biustem. Szczególnie 
modne były buty na koturnie. Młodzież 
preferowała styl sportowy – szorty, t-shir-
ty, stroje hipisowskie, a na nich fantazyj-
ne, wyrafinowane aplikacje. Na początku 
lat 70. krótkotrwałą nowinką były spód-
nice bananówki, niemal obowiązkowy 
strój młodej kobiety. Szyło się je najczęś-
ciej samemu.
Lata 70. to także era krempliny (inaczej 
bistoru), dzianiny z włókna poliestrowe-
go, wykorzystywanego głównie do szycia 
sukienek i garsonek, które nosiły zwłasz-
cza panie w średnim i nieco bardziej za-
awansowanym wieku. Tkanina, co praw-
da, nie gniotła się, ale była nieprzewiewna. 
Najpierw można było ją kupić jedynie 
w komisie lub Peweksie, a od 1974 roku 
w pierwszym w Polsce firmowym sklepie 
Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych „Teo-
filów” przy ulicy Zachodniej 23.
Przez dziesiątki powojennych lat wiele 
kobiet szydełkując i robiąc na drutach 
uzupełniało rynkowy asortyment. Stroje 
dla siebie i dzieci wyczarowywały z włócz-
ki kupowanej w pasmanteriach. W latach 
70. przebojem były wełny Mohair z Pewe-
xu. Powstawały z nich nie tylko… mohe-
rowe berety. Nikogo nie dziwiło, że stu-
dentki łódzkich uczelni dziergały sweterki 
w przerwie między zajęciami. Poza dzier-

ganiem młode dziewczyny uprawiały nie-
malże rękodzieło artystyczne – własnym 
sumptem tworzyły kolorowe sukienki 
i spódnice z tetry, korale z guzików, far-
bowały podkoszulki i rajstopy. 
Ale bywało i szarobrązowo, gdy człowiek 
liczył tylko na możliwości polskiego prze-
mysłu konfekcyjnego, oferującego podob-
nie skrojone kurtki, spodnie i buty na sło-
ninie. W tramwajach można było spotkać 
zmęczone kobiety z zaniedbanymi fryzu-
rami, oczami intensywnie podkreślonymi 
niebieskim cieniem i jaskrawo uróżowa-
nymi policzkami. Bywało, że paznokcie 
dawno nie widziały manicure’u, a palce 
przyozdobione były licznymi złotymi 
pierścionkami z rosyjskiego złota. To też 
tworzyło specyficzny koloryt Łodzi.
Na ciekawsze gotowe ubrania można było 
liczyć z chwilą powstania wielkich domów 
handlowych – Uniwersalu i Centralu. Ubie-
rali się w nich, sądząc choćby z rejestracji 
samochodów parkujących przed sklepem, 
rodacy z całego kraju. Młodzież szkolna 
i studenci odwiedzali dom handlowy Ju-
ventus. Tu m.in. sprzedawane były autor-
skie kolekcje Anny Batory, zwanej łódzką 
Barbarą Hoff. 

Z A M O Ż N E  Ł O D Z I A N K I  D E C Y D O W A Ł Y  S I Ę 
N A  T Z W .  O N D U L A C J Ę  N A  Z I M N O
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Kinematografia
Ł ódź po wojnie stała się najwięk-

szym w Polsce ośrodkiem produk-
cji filmowej. W 1943 roku powsta-

ła Czołówka Filmowa Wojska Polskiego, 
która realizowała kroniki oraz filmy do-
kumentalne. Była ona podstawą dla po-
wstałej w 1945 roku Wytwórni Filmów 
Fabularnych – Przedsiębiorstwo Państwo-
we „Film Polski”, która swoją działalność 
rozpoczęła w Hali Sportowej przy ulicy 
Łąkowej.

W 1949 roku Dział Produkcji „Filmu Pol-
skiego” podzielono na trzy jednostki: Wy-
twórnię Filmów Fabularnych i Wytwórnię 
Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Wy-
twórnię Filmów Dokumentalnych w War-
szawie. Po 1956 roku decyzję o tym, jakie 
filmy warto zrealizować, miały podejmo-
wać tzw. zespoły realizatorskie (działa-
jące w Warszawie), a łódzka wytwórnia 
stała się obiektem usługowym, wykonu-
jącym zlecenia produkcyjne. W 1961 roku 

Łódź filmowana
Łódź w czasach swej kinematograficz-
nej świetności była… Warszawą, Gdań-
skiem, Monachium, a nawet Stambułem. 
Oczywiście na planie filmowym. Łódzkie 
budynki i zakątki stały się scenografią dla 
ok. 150 filmów i seriali – od Zakazanych 
piosenek (1945 r.) po najbardziej łódzkie 
dzieło Ziemię obiecaną (1975 r.).
Budynek III Liceum Ogólnokształcące-
go, mieszczący się w parku im. Henryka 
Sienkiewicza, w odcinku zatytułowanym 
Genialny plan pułkownika Krafta słynnej 
Stawki większej niż życie (1967–1968) 
zagrał siedzibę niemieckiego wywiadu. 
Z kolei Dom Towarzystwa Akcyjnego 
Ludwika Geyera (ul. Piotrkowska 74) 
był Bankiem Zbożowym w serialu Ka-
riera Nikodema Dyzmy (1980 r.).
Niezwykle filmową okazała się ulica Mo-
niuszki. Tu pod numerem drugim mieścił 
się słynny, goszczący studentów filmów-
ki i gwiazdy ekranu lokal „Honoratka”. 
Zagrał on kawiarnię w Stawce większej 
niż życie i… zakład pogrzebowy w Ka-
loszach szczęścia (1958 r.). Ulicę Mo-
niuszki przemierzał kondukt pogrzebo-
wy Buholza w Ziemi obiecanej. W dziele 
Andrzeja Wajdy można odnaleźć także 
inne zabytki i zakątki Łodzi, m.in. pałace 
Poznańskiego i Scheiblera.
Komenda milicji przy ulicy Sienkiewicza 
była głównym miejscem akcji niezapo-
mnianego serialu z Wiesławem Gołasem 
– Kapitan Sowa na tropie (1965 r.). Nie-
opodal peronem dworca Łódź Fabrycz-
na biegł Bogusław Linda w Przypadku 
(1981 r.) Krzysztofa Kieślowskiego. 
Z gmachu budynku Telewizji Polskiej 
przy ulicy Narutowicza nakręcono czo-
łówkę, rozgrywającego się w znacznej 
części w Łodzi, serialu Daleko od szosy 
(1976 r.). W Domu Handlowym „Mag-
da” w 1978 roku powstały sceny do filmu 
Wesela nie będzie.
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Wytwórnia Filmów Fabularnych, 
ul. Łąkowa 29
Wytwórnia Filmów Oświatowych, 
ul. Kilińskiego 210
Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for, 
ul. Pabianicka 34
Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii 
Filmowych, ul. Narutowicza 86/88
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Teatru i Filmu „Spatif”, 
al. Kościuszki 33

(Adresy z 1980 r.)

powstało 15 filmów. Począwszy od 1973 
roku produkcja ustabilizowała się na po-
ziomie 13–16 filmów kinowych i 40–60 
odcinków telewizyjnych rocznie.
Dobrymi duchami, tworzącymi podwali-
ny filmowej Łodzi, byli łodzianie – Alek-
sander Ford, dyrektor Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Film Polski”, oraz Jerzy 
Bossak (szef działu dokumentalnego PP 
„Film Polski”, red. nacz. Polskiej Kroniki 
Filmowej). W dużej mierze dzięki nim, gdy 
centralne instytucje kulturalne, w tym fil-
mowe, przeniosły się do Warszawy, Łódź 
pozostała ośrodkiem produkcji filmowej.
W grudniu 1945 roku w przystosowa-
nej hali przy ulicy Łąkowej rozpoczęto 
zdjęcia do pierwszego po wojnie filmu 
fabularnego Zakazane piosenki w reży-
serii Leonarda Buczkowskiego (pierwsza 
premiera 8 stycznia 1947 r., druga – po 

prasowej krytyce „sielankowości” obrazu 
– 2 listopada 1948 r.). W 1953 roku po-
wstał pierwszy polski barwny film Przygo-
da na Mariensztacie (premiera 25 stycz-
nia 1954 r.).
Przy ulicy Nowotki (obecnie ul. Pomor-
ska) uruchomiono Łódzkie Zakłady Ki-
notechniczne (później ŁZK „Prexer”), 
a przy ulicy Kilińskiego 210 Wytwórnię 
Filmów Oświatowych. Z początkiem 
1952 roku utworzono Łódzkie Zakłady 
Wytwórcze Kopii Filmowych.
Centralny status zachowała, powołana 
w 1949 roku, Wytwórnia Filmów Oświato-
wych (WFO). Była jednym z największych 
w kraju producentów krótkometrażowych 
filmów szkolnych i instruktażowych oraz 
jedynym producentem filmów popularno-
naukowych, przeznaczonych dla masowego 
widza. Największe sukcesy WFO odnosiła 
w dziedzinie filmu przyrodniczego, dzięki 
takim twórcom, jak: Włodzimierz Puchal-
ski, Karol Marczak, Józef Arkusz, Bole-
sław Bączyński czy Aleksandra Jaskólska. 
W maju 1980 roku obył się I Ogólnopolski 
Przegląd Filmów Przyrodniczych, pod-
czas którego twórcy starali się o nagrodę 
im. Włodzimierza Puchalskiego.
Łódź stała się również kolebką polskiej 
kinematografii animowanej. W 1947 roku 

w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Rad-
wańskiej plastyk Zenon Wasilewski z po-
mocą przyjaciół zrealizował pierwszy lal-
kowy film animowany Za króla Krakusa. 
Tak narodziło się Studio Filmów Kukieł-
kowych „Filmu Polskiego”, a z czasem 
samodzielne Studio Filmów Lalkowych. 
W 1959 roku powstały pierwsze filmy 
Tadeusza Wilkosza (późniejszy twórca 
Misia Colargola i Pingwina Pik-Poka) 
i Lucjana Dembińskiego (główny realiza-
tor Misia Uszatka).
W 1960 roku zmieniono nazwę wytwór-
ni na Studio Małych Form Filmowych  
„Se-ma-for”. W latach 60. w dziedzinie ani-
macji debiutowali m.in.: Zofia Ołdak, Da-
niel Szczechura i Stanisław Lenartowicz. 
W studiu filmy innych gatunków kręcili 
także: Roman Polański, Janusz Nasfeter, 
Janusz Morgenstern, Janusz Majewski, 
Andrzej Kondratiuk, Jerzy Antczak, Wła-
dysław Ślesicki,  Wojciech Marczewski.
W latach 60. rozpoczęto realizację seria-
li: lalkowego Miś Kolargol, rysunkowego 
Zaczarowany ołówek i aktorskiego, dla 
dorosłych – Klub Profesora Tutki. Hitem 
lat 70. okazał się lalkowy Miś Uszatek 
i rysunkowy Kot Filemon. Na początku 
lat 70. pojawili się w „Se-ma-forze” mło-
dzi eksperymentatorzy, a wśród nich póź-
niejszy zdobywca Oscara (1982 r.) za film 
Tango – Zbigniew Rybczyński.
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Literatura
Bezpośrednio po wojnie Łódź stała 

się mekką literatów. W mieście na 
pewien czas osiadły instytucje wy-

dawnicze i redakcje gazet. Uruchomio-
no wydawnictwa książkowe „Czytelnik” 
i „Książka”. Do miasta powrócili łódzcy 
pisarze z Marianem Piechalem, Grzego-
rzem Timofiejewem i Antonim Kasprowi-
czem na czele. Przybyli autorzy już wcześ-
niej w różny sposób związani z miastem, 
a wśród nich Władysław Broniewski, Zofia 
Nałkowska, Mieczysław Jastrun, a także li-
teraci nieznani dotąd w Łodzi. Większość 
zakwaterowano w Domu Literata przy 
ulicy Bandurskiego 8 (obecnie al. Mickie-
wicza), alei Kościuszki 98 i 99 oraz ulicy 
Żeromskiego 21. 13 lutego 1945 roku po-
wstał Łódzki Oddział Związku Literatów 
Polskich (ZLP), który pod koniec roku 
liczył ok. 60 członków, a rok później już 
90. Dla życia literackiego istotne zna-
czenie miało także reaktywowanie, jako 
pierwszego w Polsce, łódzkiego oddziału 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mi-
ckiewicza, które zajmowało się badaniami 
nad literaturą i jej popularyzowaniem.
Kwitło życie towarzyskie. Po dzień dzi-
siejszy z nostalgią wspominane są ka-
wiarnia literacka z prawdziwego zdarze-
nia „Fraszka” przy ulicy Piotrkowskiej 
96 oraz skupiający ludzi sztuki niezapo-
mniany Klub Pickwicka, działający przy 
hotelu Savoy. Mimo że wielu znanych 
literatów wyjechało w latach 1947–1948 
do stolicy, w Łodzi nie ustało życie li-
terackie. W 1947 roku powołano Koło 
Młodych, gromadzące debiutantów. Wy-
łoniło się z niego wiele talentów, m.in.: 
Anna Pogonowska, Bohdan Drozdowski 
i Tadeusz Gicgier.
W 1949 roku do Warszawy przenosiły się 
kolejno wszystkie czasopisma kulturalne 
i instytucje wydawnicze, a wraz z nimi wie-
lu twórców. Na miejscu pozostali rdzenni 
łodzianie i nieliczna grupa nowo osiad-
łych, a wśród nich: Stanisław Czernik, 
Leon Gomolicki, Jan Huszcza, Władysław 
Rymkiewicz, Jan Izydor Sztaudynger.
Impas po pozbawieniu miasta wydawnictw 
i czasopism został przerwany w 1954 roku. 
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Zaczęło się wówczas ukazywać czasopis-
mo „Łódź Literacka”. Jego redaktorem 
naczelnym został Jan Koprowski. Mimo 
że wydano zaledwie pięć numerów pis-
ma, na jego łamach znalazły się nazwiska 
prawie wszystkich pisarzy mieszkających 
w Łodzi, którzy publikowali zarówno 
utwory oryginalne, jak i tłumaczenia 
z języków obcych. To właśnie na łamach 
„Łodzi Literackiej” Adolf Rudnicki ogło-
sił po raz pierwszy swój piękny szkic 
o Leonie Schillerze Gwiazdy nad Łodzią, 
a specjalną kolumnę pisma poświęcono 
pamięci zmarłej w grudniu 1954 roku 
Zofii Nałkowskiej. Drukowano także au-
torów z poza Łodzi, byli to: Mieczysław 
Jastrun, Seweryn Polak, Artur Sandauer, 
Tadeusz Różewicz i Gustaw Morcinek. 
W 1955 roku czasopismo zostało prze-
kształcone w dwutygodnik społeczno-
kulturalny „Kronika”, ukazujący się do 
listopada 1957 roku.
Po niespełna czteromiesięcznej przerwie 
lukę wypełnił nowy tygodnik społecz-
no-literacki „Odgłosy”, który docierał 
do masowego odbiorcy i od początku 
związał się z życiem kulturalnym miasta 

Jedną z barwnych postaci Łodzi li-
terackiej był Zbigniew Nienacki 

(1929––1994), a naprawdę Zbigniew 
Tomasz Nowicki, który dla twórczych 
potrzeb zmienił, a w zasadzie zniekształ-
cił, zbyt popularne nazwisko. Pisarz 
i dziennikarz urodził się w 1929 roku 
w Łodzi. Debiutował w wieku 17 lat. 
Początkowo sławę przyniosła mu seria 
powieści dla młodzieży o przygodach 
Pana Samochodzika, muzealnika-de-
tektywa. Tym większym zaskoczeniem 
była więc jego nasycona erotyzmem po-
wieść – drukowana na początku lat 80. 
w odcinkach na łamach „Odgłosów” 
– Raz w roku w Skiroławkach.
W 1940 roku wraz z rodziną został 
wysiedlony do Słupi Skierniewickiej, 
po wojnie powrócił do Łodzi i ukoń-
czył III Liceum Ogólnokształcące. Stu-
diował scenopisarstwo w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi oraz 
przebywał na stypendium w Wszech-
związkowym Państwowym Instytucie 
Kinematografii w Moskwie, skąd wró-
cił z opinią antystalinowca, co unie-
możliwiło mu ukończenie studiów. Po 
pewnym czasie otrzymał jednak etat 
redaktora w „Głosie Robotniczym”. 
W latach 1954–1964 pracował w tygo-
dniku „Odgłosy”, gdzie kierował dzia-
łem reportażu, potem filmowym, a na 
koniec… kobiecym. W 1962 roku zo-
stał członkiem Związku Literatów 
Polskich. Dwukrotnie otrzymał Nagro-
dę Miasta Łodzi – w 1964 i 1966 roku. 
W 1967 roku przeprowadził się do 
Jerzwałdu niedaleko Iławy. Ten okres 
zaowocował kolejnymi powieściami, 
sztukami teatralnymi, widowiskami te-
lewizyjnymi i słuchowiskami radiowy-
mi. Ponadto twórca rzeźbił i malował. 
Kilka powieści Zbigniewa Nienackie-
go doczekało się adaptacji filmowych 
i przekładów na kilkanaście języków. 
Zmarł w 1994 roku w Morągu.

(ukazywał się do 1990 r.). Nowym miej-
scem pracy, dla niektórych literatów, stał 
się dwutygodnik satyryczny „Karuzela”, 
wychodzący w Łodzi od 1957 roku. Jesie-
nią 1977 roku ukazał się w mieście, poza 
zasięgiem cenzury, pierwszy numer niere-
gularnego kwartalnika literackiego „Puls”, 
dziś uważanego za jeden z najważniej-
szych „podziemnych” periodyków spo-
łeczno-kulturalnych wydawanych w PRL-u. 
Twórcami niezależnego pisma była grupa 
przyjaciół: Jacek Bierezin, Ewa Sułkow-
ska-Bierezin, Tomasz Filipczak, Witold 
Sułkowski, Tadeusz Walendowski z War-
szawy i inni. Ku zaskoczeniu wielu „Puls” 
nie okazał się efemerydą ani też nie stał się 
błahym, prowincjonalnym przedsięwzię-
ciem (ukazywał się do 1981 r.). Na jego 
łamach drukowali swe teksty, m.in. Stani-
sław Barańczak, Adam Michnik, Leszek 
Szaruga i Janusz Anderman. 
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju życia 
kulturalnego Łodzi i szczególnie korzyst-
nym dla miejscowego środowiska litera-
ckiego było powołanie do życia w 1957 roku 
oficyny Wydawnictwo Łódzkie. Wydaw-
nictwo od początku dbało o miejscowych 

autorów. W ciągu czterech pierwszych lat 
jego działalności ukazało się 105 tytułów, 
w tym 80 autorstwa łodzian (35 prozy, 45 
poezji). Podobnie było w kolejnych latach, 
kiedy pod szyldem Wydawnictwa Łódzkie-
go publikowali: Wacław Biliński, Stanisław 
Czernik, Leon Gomolicki, Jan Huszcza, 
Wiesław Jażdżyński, Zofia Lorentz, Ry-
szard Łoboda, Andrzej Makowiecki, Tade-
usz Papier, Władysław Rymkiewicz. W ofi-
cynie debiutował Andrzej Brycht.
W serii Biblioteka Poetów, ukazującej się 
w latach 1957–1966, redagowanej począt-
kowo przez Stanisława Czernika, a później 
przez Tadeusza Chróścielewskiego, ukaza-
ły się tomiki twórców dojrzałego pokole-
nia, m.in. Mariana Piechala, Włodzimierza 
Słobodnika i Jana Izydora Sztaudyngera, 
ale i debiutantów: Jarosława Marka Rym-
kiewicza, Zbigniewa Kosińskiego, Ryszar-
da Łobody, Bernarda Sztajnerta.
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Cenną inicjatywą Wydawnictwa okazała 
się Rzecz poetycka – almanach zawie-
rający utwory poetyckie, prozatorskie, 
szkice krytyczne (nie tylko pisarzy łódz-
kich) oraz przekłady wierszy autorów 
zagranicznych. Wydawnictwo zasłynęło 
z publikowania współczesnych przekładów 
z literatur: białoruskiej, republik nadbałty-
ckich, narodów Jugosławii (seria Bibliote-
ka Jugosłowiańska). 
Od 1961 roku swoją siedzibę w Łodzi miał 
oddział Państwowego Wydawnictwa Na-
ukowego. 
W 1980 roku w mieście pojawiła się ko-
lejna oficyna – Oddział Łódzki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich – Wydaw-
nictwo „Ossolineum”. 
Rangę łódzkiego środowiska literackiego 
podniósł, odbywający się od 1966 roku, 
Ogólnopolski Festiwal Poezji (wcześniej 
Łódzka Wiosna Poetycka) – jedna z naj-
większych imprez literackich w Polsce. Jej 
organizatorem był łódzki oddział Związku 
Literatów Polskich (ZLP) oraz władze 
miasta. Festiwal trwał najczęściej trzy dni, 
słynął z dyskusji literacko-naukowych, 
konkursów na najlepszy debiut książko-
wy, przekład i esej. Jego laureatami byli 
Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, 
Wiesław Trzeciakowski. Ideę festiwalu, 
odbywającego się do 1981 roku, podtrzy-
mywał kolejny, długoletni prezes Łódz-
kiego Oddziału ZLP – Jerzy Wawrzak.
Wyrazem uznania dla lokalnego środowi-
ska artystycznego była reaktywowana tuż 
po zakończeniu wojny Nagroda Literacka 
miasta Łodzi, wręczana od 1926 roku 
za całokształt pracy literackiej. W mar-
cu 1946 roku na posiedzeniu Miejskiej 
Rady Narodowej ustalono nowe kryteria 
przyznawania nagrody. Mógł ją otrzymać 
literat, którego twórczość związana jest 

Zarząd Okręgowy Związku Literatów 
Polskich, ul. Mickiewicza 8

WYDAWNICTWA
Krajowa Agencja Wydawnicza,  
oddział, ul. Piotrkowska 272b 
Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW  
„Prasa Książka Ruch”,  
ul. Piotrkowska 96
Oddział Łódzki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich  
– Wydawnictwo „Ossolineum”
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
(PWN), oddział w Łodzi,  
ul. Więckowskiego 13
Wydawnictwo Łódzkie,  
ul. Piotrkowska 171
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Ciekawą 
inicjatywą 

było nadawanie 
nazw łódzkim 
księgarniom. 
Księgarnia przy 
ulicy Piotrkow-
skiej 47 od 1957 
roku nosiła 
nazwę „Pegaz”, 
przy ulicy Naru-
towicza 50 (ot-
warta w 1961 r.) 
otrzymała nazwę 
„Akademicka”, 
a powstała 
w 1967 roku 
w wieżowcu 
przy alei Koś-
ciuszki 106/116 
– „Współczesna”.

z Łodzią. Niestety, w praktyce okazało 
się, że pisarze nie otrzymywali jej każde-
go roku. Pierwszym laureatem po wyzwo-
leniu został Mieczysław Jastrun. W 1949 
roku za twórczość poetycką ponownie 
nagrodzony został Julian Tuwim (po raz 
pierwszy odebrał ją w 1928 r.). Jej laure-
atami byli także, m.in.: Marian Piechal, 
Stanisław Czernik, Władysław Rymkie-
wicz, Leon Gomolicki, Jan Koprowski, 
Wiesław Jażdżyński, Igor Sikirycki, Antoni 

Kasprowicz, Wanda Karczewska, Wacław 
Biliński, Bernard Sztajnert.
Przedstawiciele łódzkiego środowiska 
literackiego wyróżniani byli także in-
nymi nagrodami: Nagrodą Państwową 
– Marian Piechal i Leon Gomolicki; Na-
grodą Ministra Kultury i Sztuki – Wac-
ław Biliński, Jerzy Wawrzak, Władysław 
Rymkiewicz; Nagrodą Literacką Ministra 
Obrony Narodowej – Wacław Biliński; 
Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka – 
Maciej J. Kononowicz; Nagrodą Central-
nej Rady Związków Zawodowych – Jerzy 
Wawrzak.



Uczelnie
Łódź nie miała tradycji akademickich. 

Przed II wojną światową w mieście 
funkcjonowała jedynie prywatna 

szkoła wyższa – oddział Wolnej Wszech-
nicy Polskiej (WWP). Sytuacja zmieniła 
się w 1945 roku. Wówczas to władze za-
decydowały, że w Łodzi powstaną pań-
stwowe szkoły wyższe. Liczni pracownicy 
naukowi ze zniszczonej stolicy przybyli 
do miasta, by wraz z łodzianami rozpo-
cząć organizowanie uczelni. Wielu z na-
ukowców związało się z Łodzią na stałe, 
część z nich wróciła do Warszawy.

Uniwersytet Łódzki 
Inicjatorem utworzenia w Łodzi uczelni 
uniwersyteckiej, pod początkową nazwą 
Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszech-
nica, był prof. Teodor Vieweger, wieloletni 
rektor przedwojennej WWP. Pod koniec 
marca 1945 roku rozpoczęto nauczanie 
na trzech wydziałach, niedziałającej jesz-
cze oficjalnie uczelni. Wykłady odbywały 
się najpierw w gmachu przy ulicy Żerom-
skiego 112 (pierwszy trymestr: 18 marca 
– 15 lipca 1945 r.). Uniwersytet Łódz-
ki formalnie został powołany dekretem 
z dnia 24 maja 1945 roku.
W roku akademickim 1945/1946 uczelnia 
składała się z sześciu wydziałów: Huma-
nistycznego, Matematyczno-Przyrodnicze-
go, Prawno-Ekonomicznego oraz utworzo-
nych w sierpniu 1945 roku – Lekarskiego, 
Stomatologicznego i Farmaceutycznego. 
Pięć lat później trzy ostatnie wydziały 
zostały wyłączone z UŁ i dały początek 
łódzkiej Akademii Medycznej. 

W roku akademickim 1945/1946 Uniwer-
sytet Łódzki zatrudniał 530 pracowników, 
a studia rozpoczęło ponad 7 tys. studen-
tów (12,7% ogólnej liczby studiujących 
wówczas w Polsce). W 1956 roku do UŁ 
włączono Państwową Wyższą Szkołę Pe-
dagogiczną (powołaną w 1946 r. w celu 
przyspieszenia kształcenia kadr nauczy-
cielskich), a w 1961 roku Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną, dzięki czemu powstał Wy-
dział Ekonomiczny (zasilony częściowo 
kadrą Wydziału Prawno--Ekonomiczne-
go). W 1964 roku Wydział Ekonomiczny, 
po przejęciu socjologii z Wydziału Filozo-
ficzno-Historycznego, stał się Wydziałem 
Ekonomiczno-Socjologicznym.
22 grudnia 1946 roku miały miejsce pierw-
sze promocje doktorskie. 13 marca 1949 
roku wręczono trzy doktoraty honoris 
causa UŁ. Otrzymali je: laureat Nagrody 
Nobla Fryderyk Joliot-Curie, poeta Julian 
Tuwim i prezes Towarzystwa im. Tadeusza 
Kościuszki w Szwajcarii dr Alfred Schmid-
Respinger.
Od 1952 roku na UŁ zaczęło funkcjono-
wać Studium Języka Polskiego dla Cudzo-
ziemców. Po 10 latach jego istnienia roz-

poczęto budowę nowego gmachu studium 
przy ulicy Kopcińskiego 16/18. Budynek 
ten został nazwany przez łodzian wieżą 
Babel.
Już w pierwszych dniach lutego 1945 
roku przystąpiono do tworzenia Biblio-
teki Uniwersyteckiej. Kompletowanie 
zbiorów rozpoczęto od przejmowania 
książek z porzuconych księgozbiorów 
w Łodzi i okolicach. Liczne były również 
darowizny od osób prywatnych i od in-
stytucji (do końca 1945 r. zebrano ok. 90 
tys. woluminów). Od 1946 roku bibliote-
ka zaczęła otrzymywać tzw. egzemplarz 
obowiązkowy, który do dziś stanowi pod-
stawowy sposób pozyskiwania książek. 
Początkowo gmach biblioteki znajdował 
się w pofabrycznym lokalu przy alei Koś-
ciuszki 10. W latach 1955–1960 wznie-
siono nowy budynek według projektu 
inż. arch. Edmunda Orlika przy ulicy 
Matejki 32/38. Był to pierwszy po wojnie 
nowo wybudowany gmach biblioteki uni-
wersyteckiej w Polsce. Zdobienia gmachu 
wykonali łódzcy artyści plastycy: cera-
miczna płaskorzeźba w holu głównym na 
parterze – Antoni Starczewski, malowidło 
ścienne na I piętrze – Stanisław Fĳałkow-
ski, malowidło ścienne w Czytelni Czaso-
pism – Lech Kunka, rzeźba w hollu na II 
piętrze – Mieczysław Szadkowski.

Rektorzy UŁ:
1945–1949  Tadeusz Kotarbiński 
1949–1952  Józef Chałasiński 
1952–1956  Jan Szczepański 
1956–1962  Adam Szpunar
1962–1965  Stefan Hrabec 
1965–1968  Józef Stanisław Piątkowski 
1968–1968  p.o. Witold Janowski 
1968–1969  Andrzej Nadolski 
1969–1972  Zdzisław Skwarczyński 
1972–1975  Janusz Górski 
1975–1981  Romuald Skowroński
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Wyższa Szkoła Ekonomiczna
W lipcu 1945 roku powstał w Łodzi Od-
dział Szkoły Głównej Handlowej (SGH). 
Wraz z reorganizacją i przemianowaniem 
SGH na Szkołę Główną Planowania i Sta-
tystyki oddział w Łodzi został Wydziałem 
Handlu Wewnętrznego, a w 1950 roku stał 
się łódzkim oddziałem tej szkoły. W tym 
samym roku utworzono samodzielną Wyż-
szą Szkołą Ekonomiczną z dwoma wy-
działami: Przemysłu i Handlowo-Towaro-
znawczym. W 1961 roku uczelnia została 
włączona do UŁ.

Akademia Medyczna
Akademia Medyczna (AM) w Łodzi, jako 
autonomiczna uczelnia kształcąca leka-
rzy, stomatologów i farmaceutów, została 
powołana 1 stycznia 1950 roku po wy-
odrębnieniu z Uniwersytetu Łódzkiego 
wydziałów medycznych. Pierwszym rek-
torem AM w Łodzi został prof. dr Emil 
Paluch. Rok akademicki rozpoczęło 1942 
studentów.
W latach 1945–1950 kliniki uczelni mieś-
ciły się w przekazanych do tymczasowe-
go użytkowania szpitalach miejskich. 
Niektóre z nich (Szpital Kliniczny Nr 1 
im. Norberta Barlickiego, Szpital Klinicz-
ny Nr 3 im. Seweryna Sterlinga) w 1950 
roku zostały przekazane Akademii Me-
dycznej na własność.
W 1956 roku uczelnia otrzymała budy-
nek przy alei Kościuszki 4, który stał się 
siedzibą rektoratu, administracji ogól-
nouczelnianej oraz dziekanatów wy-
działów. W 1960 roku akademia zyskała 
nowo wybudowany szpital pediatryczny 
przy ulicy Spornej. W roku akademickim 
1970/1971 dla Wydziału Farmaceutyczne-
go przeznaczono nowy budynek przy uli-

cy Muszyńskiego 1, mieszczący wszystkie 
jego katedry, zaś w 1977 roku przy ulicy 
Muszyńskiego 2 oddano do użytku no-
woczesny gmach wydziałowej Biblioteki 
Głównej. W tym samym roku przy wy-
dziale tym powołano Oddział Analityki 
Medycznej. 

Wojskowa Akademia Medyczna 
W 1950 roku utworzono przy łódzkiej 
Akademii Medycznej Fakultet Wojskowo-
-Medyczny, kształcący lekarzy wojsko-
wych, który stał się zalążkiem przyszłej 
akademii wojskowej. Uchwałą Rady Mi-
nistrów z 1957 roku powołano Wojskową 
Akademię Medyczną z dniem 1 lipca 1958 
roku. Przez pierwsze dziesięć lat uczelnia 
w znacznej mierze korzystała z zasobów 
(personelu, katedr, zakładów i klinik) cy-
wilnej Akademii Medycznej w Łodzi. 
Bazą kliniczną WAM stały się Centralne 
Szpitale Kliniczne Ministerstwa Obrony 
Narodowej – w Łodzi, przy ulicy Żerom-
skiego i w Warszawie, przy ulicy Sza-
serów. Program kształcenia studentów 
WAM obejmował przedmioty medyczne 
w pełnym zakresie przewidzianym dla od-
powiednich wydziałów cywilnych uczelni 
medycznych oraz przedmioty ogólnowoj-
skowe i wojskowo-medyczne. W 1975 
roku uczelnia otrzymała imię gen. dyw. 
prof. dra hab. Bolesława Szareckiego. 

Politechnika Łódzka
Powstanie Politechniki Łódzkiej (PŁ) 
wiąże się z historią i rozwojem przemysło-

wej Łodzi, zwłaszcza przemysłu włókien-
niczego. Miasto potrzebowało absolwen-
tów wyższych szkół technicznych. Długa, 
przedwojenna batalia o utworzenie w Ło-
dzi uczelni technicznej zakończona zo-
stała dopiero w 1945 roku. Ministerstwo 
Oświaty desygnowało do Łodzi profesora 
Politechniki Warszawskiej Bohdana Ste-
fanowskiego, by ten zorganizował w mie-
ście uczelnię. Tworzenie tego typu szkoły 
wyższej rozpoczął od poszukiwania ka-
dry inżynierów i profesorów, a także od 
pozyskania bazy materialnej.
Władze miejskie przyznały uczelni tym-
czasowe lokale na sale dydaktyczne oraz 
pomieszczenia dla pracowników. Rektorat 
ulokowano w pałacu Scheiblera przy Wod-
nym Rynku 1/2 (obecnie pl. Zwycięstwa). 
Kadra zamieszkała w dwóch kamienicach 
w Łodzi i dwóch w Pabianicach. Pierw-
sze zajęcia odbywały się w Państwowej 
Szkole Techniczno-Przemysłowej przy uli-
cy Żeromskiego 115, w Widzewskiej Ma-
nufakturze, w zakładach przemysłowych, 
a nawet w salach kinowych. Własną bazę 
dydaktyczną uczelnia zaczęła tworzyć 
wraz z pozyskaniem obiektów dawnej fa-

Komendanci – rektorzy WAM
1958–1965 
gen. bryg. prof. dr hab. med. 
Marian Garlicki
1965–1972 
kontradm. prof. dr hab. med. 
Wiesław Łasiński 
1972–1975 
płk doc. dr hab. med. 
Józef Barancewicz 
1975–1978 
gen. bryg. prof. dr hab. med. 
Jerzy Bończak 
1978–1981 
płk prof. dr hab. med. 
Tadeusz Brzeziński 

Rektorzy PŁ:
1945–1948 Bohdan Stefanowski
1948–1952 Osman Achmatowicz
1952–1953 Bolesław Konorski
1953–1962 Mieczysław Klimek
1962–1968 Jerzy Werner
1968–1975 Mieczysław Serwiński
1975–1981 Edward Galas

Rektorzy AM: 
1950–1954 Emil Paluch 
1954–1955 Aleksander Goldschmied 
1955–1968 Marian Stefanowski 
1968–1972 Tadeusz Pawlikowski 
1972–1981 Antoni Kotełko
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bryki Rosenblatta, w kwadracie ulic Żwir-
ki, Gdańska, Radwańska i Żeromskiego.
Dekret powołujący Politechnikę Łódz-
ką został podpisany 24 maja 1945 roku, 
a uroczyste otwarcie uczelni nastąpiło 
25 października 1945 roku. Na początku 
utworzono wydziały: Mechaniczny, Elek-
tryczny, Chemiczny oraz Oddział Włókien-
niczy. Na pierwszy rok studiów przyjęto 
525 studentów, na wyższych latach naukę 
kontynuowało 458 studentów. W uczelni 
były 33 katedry, w których pracowało 33 
profesorów, 15 adiunktów i 53 asystentów.
Od września 1945 roku zaczęła działać Bi-
blioteka PŁ. W dalszych latach powstały 
kolejne wydziały i jednostki uczelni:
– w 1947 roku – Wydział Włókienniczy, 
obecnie Wydział Technologii Materiało-
wych i Wzornictwa Tekstyliów;
– w 1950 roku – Wydział Chemii Spo-
żywczej, obecnie Wydział Biotechnologii 
i Nauk o Żywności;
– w 1956 roku – Wydział Budownictwa Lą-
dowego, obecnie Wydział Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska;
– w 1970 roku – Instytut Inżynierii Che-
micznej na prawach wydziału, obecnie 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska;
– w 1970 roku – Międzywydziałowy Insty-
tut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych, 
obecnie Instytut Papiernictwa i Poligra-
fii – w 1976 roku – Wydział Fizyki Tech-
nicznej i Matematyki Stosowanej, obecnie 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki 
i Matematyki Stosowanej.

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
Historia Akademii Muzycznej w Łodzi się-
ga początków XX wieku. Powstało wów-
czas Konserwatorium Muzyczne Heleny 
Kĳeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające 
grono wybitnych muzyków i pedagogów. 
Po II wojnie światowej uczelnia została 
reaktywowana. Nominację na dyrekto-
ra nieistniejącego jeszcze Państwowego 
Konserwatorium w Łodzi w lutym 1945 
roku otrzymał Kazimierz Wiłkomirski. 
Dzięki staraniom jego i prof. Heleny Kĳeń-
skiej-Dobkiewiczowej udało się skompleto-
wać kadrę złożoną z wybitnych kompozy-
torów, teoretyków, wokalistów, wirtuozów, 
dyrygentów (Kiejstut Bacewicz, Maria Wił-
komirska, Władysław Kędra, Adela Comte-
Wilgocka, Olga Olgina, Grażyna Bacewicz).
Po koniec marca 1945 roku przeprowa-
dzono egzaminy wstępne, a 18 kwietnia 
odbyła się uroczysta inauguracja konser-
watorium. Siedzibą szkoły stał się pałac 
przy ulicy Gdańskiej 32, przed wojną na-
leżący do rodziny Poznańskich. 
W lipcu – jak wspominał Kazimierz Wił-
komirski – pierwszy skrócony rok nauki 
został zakończony balem dla słuchaczy 
i pracowników w siedzibie uczelni. Ze 

względu na obowiązującą wciąż godzinę 
milicyjną bal trwał do białego rana. 
W wyniku reformy szkolnictwa muzycz-
nego (dwustopniowy system kształcenia 
zastąpiono trójstopniowym) konserwa-
torium podzielono na szkołę średnią 
i wyższą. W kwietniu 1946 roku powsta-
ły Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna 
i Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. 
Na początku uczelnia posiadała cztery wy-
działy: Wydział Teorii, Kompozycji i Dyry-
gentury, Wydział Instrumentalny, Wydział 
Wokalny i Wydział Pedagogiczny. 
W 1982 roku Państwowa Wyższa Szko-
ła Muzyczna w Łodzi zmieniła nazwę na 
Akademia Muzyczna, a w 1999 roku przy-
jęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
Uczelnia powstała w 1945 roku jako 
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pla-
stycznych w Łodzi. Stworzyli ją artyści 
związani po wojnie z Łodzią: Władysław 
Strzemiński, Stefan Wegner, Felicjan 
Szczęsny-Kowarski, Roman Modzelewski, 
Ludwik Tyrowicz, Władysław Daszewski, 
Stanisław Byrski. Twórcy uczelni nawią-

zywali do tradycji Bauhausu i dążyli do 
powiązania sztuki z przemysłem.
Uczelnia mieściła się w budynku przy uli-
cy Narutowicza 77. Na pierwszy rok stu-
diów zgłosiło się 80 studentów. W dniu 
otwarcia szkoły – 28 października 1945 
roku – działały trzy wydziały: Włókienni-
czy, Ceramiki i Grafiki. W roku akademi-
ckim 1946/1947 stworzono Wydział Pla-
styki Przestrzennej. W dobie socrealizmu 
uczelnia przeszła liczne reorganizacje, 
zmieniła na pewien czas status (w 1949 
roku zlikwidowano magisterium, jakim 
kończono pięcioletni cykl studiów), a na 
początku lat 50. planowano ją nawet zam- 
knąć. Ze szkoły usunięto Władysława 
Strzemińskiego i Stefana Wegnera. 
W latach 50. i 60. starano się ograniczyć 
działalność uczelni do jednej specjalności 
– włókiennictwa. W połowie lat 60. na-
stąpił okres względnej stabilizacji. Szkoła 
nawiązała kontakt z lokalnymi ośrodka-
mi przemysłu, które finansowały plene-
ry i wyjazdy zagraniczne projektantów, 
a także zatrudniały absolwentów uczelni.
Ponowny wielokierunkowy rozwój szkoły 

Rektorzy PWSSP:
1945–1949 Leon Ormezowski 
1949–1950 Stefan Wegner 
1950–1952 Stanisław Borysowski 
1952–1963 Roman Modzelewski 
1963–1971 Zdzisław Głowacki 
1971–1975 Roman Artymowski 
1975–1981 Wiesław Garwoliński

I N A U G U R A C J A  R O K U 
A K A D E M I C K I E G O
1 9 6 9 / 1 9 7 0

Rektorzy PWSM: 
1945– 1947 Kazimierz Wiłkomirski 
1947– 1954 Kazimierz Sikorski 
1954– 1957 Mieczysław Drobner 
1957– 1969 Kiejstut Bacewicz 
1969– 1981 Zenon Płoszaj
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nastąpił po 1971 roku. Otwarta w 1976 
roku monumentalna siedziba przy ulicy 
Wojska Polskiego, wzniesiona według 
projektu Bolesława Kardaszewskiego, do 
dziś jest jedynym w Polsce przykładem 
kompleksu zrealizowanego na potrzeby 
współczesnej, wielowydziałowej uczelni 
artystycznej. W 1988 roku szkoła otrzy-
mała imię Władysława Strzemieńskiego, 
a w 1996 roku zyskała status Akademii 
Sztuk Pięknych. 

PWSFTviT
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Te-
lewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera 
to wyższa uczelnia kształcąca aktorów, 
reżyserów, operatorów filmowych i tele-
wizyjnych, artystów fotografików, monta-
żystów, scenarzystów oraz organizatorów 
produkcji telewizyjnej i filmowej.
Główną siedzibą PWSFTviT jest nie-
zmiennie od 1948 roku dawny pałac łódz-
kiego przemysłowca Oskara Kona przy 
ulicy Targowej 61/63. 
„Filmówka” powstała w 1958 roku w wy-
niku połączenia dwóch łódzkich uczelni: 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, po-
wstałej w 1948 roku (w ramach której ist-
niały wydziały: Reżyserski i Operatorski, 
a od 1956 roku również Aktorski), oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej 
(powstałej w 1949 r. w miejsce Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warsza-
wie z siedzibą w Łodzi) przemianowanej 
w 1954 roku na Państwową Wyższą Szko-
łę Teatralną im. Leona Schillera.

Rektorzy: 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie z siedzibą 
w Łodzi 
1946–1949 Leon Schiller
rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły 
Aktorskiej 
1949–1950 Zdzisław Żygulski 
1950–1952 Kazimierz Dejmek 
1952–1954 Hanna Małkowska 
rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Leona Schillera 
1954–1955 Janina Mieczyńska 
1955–1958 Emil Chaberski
dyrektorzy Wyższej Szkoły 
Filmowej i Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej 
1949–1951 Jerzy Toeplitz
1951–1952 Czesław Kacperski 
1952–1957 Roman Ożogowski 
rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej i Teatralnej im. Leona 
Schillera 
1957–1968 Jerzy Toeplitz 
1968–1969 Bolesław Lewicki 
rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera
1969–1972 Jerzy Kotowski 
1972–1980 Stanisław Kuszewski

Uczelnie zapoczątkowały swoją działal-
ność w Łodzi głównie z tego powodu, że 
w pierwszych latach powojennych w War-
szawie nie było warunków do szybkiego 
uruchomienia produkcji filmowej. Obie 
szkoły stanowiły novum, gdyż przed 
II wojną światową nie istniała w Polsce 
tradycja państwowego kształcenia akto-
rów i reżyserów.
Pierwszy okres działania szkoły filmowej, 
zanim została scalona ze szkołą aktor-
ską, w dużym stopniu przyczynił się do 
jej legendy. Mury uczelni opuściła pleja-
da reżyserów i operatorów, którzy stwo-
rzyli tzw. polską szkołę filmową. Byli to 
m.in. Andrzej Munk, Janusz Morgenstern, 
a nieco później Andrzej Wajda i Kazimierz 
Kutz.
Po scaleniu obu szkół w 1958 roku rozpo-
czął się najsławniejszy okres działalności 
uczelni. Szkoła stała się rodzajem labo-
ratorium sztuki nowoczesnej, w którym 
oprócz działalności związanej bezpośred-
nio z filmem i teatrem rozwĳały się także 
muzyka, literatura i malarstwo. Między 
innymi dwóch studentów Wydziału Ope-
ratorskiego Jerzy Matuszkiewicz i Witold 
Sobociński było jednocześnie jednymi 
z pierwszych muzyków jazzowych w Pol-

sce. Do legendy tego okresu przeszły burz-
liwe dyskusje artystyczno-światopoglądo-
we, które prowadzono w czasie przerw 
między zajęciami na schodach pałacu 
Kona. Wokół osoby Romana Polańskiego 
– od 1954 roku studenta Wydziału Aktor-
skiego, a od 1956 roku Wydziału Reżyser-
skiego – zawiązała się nieformalna grupa 
muzyków, aktorów i operatorów, z któ-
rych wielu zrobiło później karierę za gra-
nicą. Sprzyjała temu atmosfera środowi-
ska uczelnianego i pionierskie programy 
nauczania zaproponowane przez rektora 
szkoły Jerzego Toeplitza.
W 1968 roku na skutek perturbacji poli-
tycznych Jerzy Toeplitz utracił stanowi-
sko rektora uczelni, a wraz z nim odeszło 
wielu najwybitniejszych wykładowców. 
Po 1970 roku szkoła odzyskała swój cha-
rakter, wróciło wówczas do niej wielu 
z dawnych nauczycieli. 

Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego
W 1945 roku powstała w Łodzi Wyższa 
Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, która 
w roku 1952 roku została przeniesiona 
do Olsztyna. Uczelnia posiadała cztery 
wydziały: Przemysłu Rolnego, Rolnictwa, 
Ogrodniczy i Społeczny. 

Siedziby rektoratów 
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68
Politechnika Łódzka, ul. Gdańska 155, ul. Żwirki 36
Akademia Medyczna, al. Kościuszki 4 
Wojskowa Akademia Medyczna, ul. Źródłowa 52
Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, ul. Gdańska 32
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, ul. Wojska Polskiego 121
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna, ul. Targowa 61/63 

(Adresy z 1980 r.)
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Ciemna strona miasta
Najstarszy zawód świata – mimo iż 

w ustroju „nowej demokracji” nie 
było dla niego miejsca i prostytucja 

została zdelegalizowana – kwitł w naj-
lepsze przede wszystkim w hotelach, re-
stauracjach i kawiarniach. Prostytutki 
w „Grandce” czy „Mariolce” dzieliły sto-
liki z handlarzami walutą i złotem, wystę-
pującymi często w roli alfonsów. 
Mniej luksusowe panie musiały pracować 
na ulicach. Zwykle można je było spotkać 
w rejonie dworca Łódź Fabryczna (zwane-
go łódzkim pigalakiem) oraz w zaułkach 
ulic: Traugutta, Zielonej, Zachodniej i alei 
Kościuszki. W chłodne dni tzw. węglary 
kuliły się w bramach przy ulicach Sien-
kiewicza i Kilińskiego, w okolicach pod-
rzędnych knajp i mordowni. Gdy trafił się 
klient, prostytutka znikała z nim w jednej 
z kamienic, by po kilkudziesięciu minu-
tach znów wrócić na posterunek. I tak 
do godz. 24.00, a w weekendy do godz. 
1.00–2.00. Na „obsługę” o każdej porze 
dnia i nocy można było liczyć w okolicach 
prowadzącego do dworca parku im. Sta-
nisława Moniuszki. W grupie pań lekkich 
obyczajów arystokracją były prostytutki 
„towarzyskie”, dysponujące własnym, do-
brze urządzonym mieszkaniem. Utrzymy-
wały one głównie kontakty z małą liczbą, 
często stałych, klientów.
W ramach walki „ze źródłem chorób za-
kaźnych” milicja robiła obławy na te pa-
nie. Prostytutki były rejestrowane, posia-
dały – jak to określano w gwarze milicyjnej 
– „karty rowerowe”, często ze zdjęciem, 
odciskami palców, oznaczeniem miejsca 
zamieszkania i rewiru działania.
Ciemną stronę miasta stanowił także 
przemyt, którego owoce można było zna-
leźć na Górniaku i Bałuckim Rynku, ale 
także w komisach przy hotelu Polonia 
czy w podcieniach przy ulicy Obrońców 
Stalingradu (obecnie ul. Legionów). Był 
to tzw. przemyt marynarski, który towa-
rzyszył importowi oficjalnemu, głównie 
z demoludów (państw dawnego bloku 
wschodniego). Przedstawiciele naszej 
floty szmuglowali do Polski sprzęt elek-
troniczny, odzież, kosmetyki, wywozili 

zaś – głównie do krajów skandynawskich 
– wyroby spirytusowe. Po 1955 roku, 
w wyniku ożywienia kontaktów gospo-
darczych i kulturalnych oraz rozwoju 
turystyki zagranicznej, pojawił się typ 
turysty – komiwojażera, zajmującego się 
drobnym przemytem. W latach 60. była 
to już zorganizowana kontrabanda, czę-
sto wchodząca w kontakty z zagranicz-
nymi grupami przemytniczymi. Do Polski 
napływały tanie zegarki (buksiaki), złoto 
pod różnymi postaciami, teksas. W la-
tach 70. walizki podróżnych wypełnione 
były syntetycznymi bluzkami, krempliną, 
tranzystorami, pismami porno, a nawet 
naszywkami marki „Levi’s”. W związku 

Wampir z Gałkówka
W latach 1952–1967 wśród mieszkanek Łodzi budził lęk Stanisław Modzelewski, 
który w kryminalnych annałach zapisany został jako Wampir z Gałkówka. Jego sie-
dem śmiertelnych ofiar pochodziło z okolic Łodzi. Urodził się w 1930 roku w po-
wiecie łomżyńskim. W Warszawie zdobył zawodowe prawo jazdy, służbę wojskową 
jako kierowca odbył w Gałkówku. W 1952 roku zawarł związek małżeński z ło-
dzianką. Krótko potem w lesie gałkowskim znaleziono zwłoki uduszonej 67-letniej 
Józefy P., pierwszej ofiary Wampira. W grudniu 1952 roku Modzelewski zamieszkał 
z żoną w Łodzi. Na przełomie lat 1952/1953 w okolicach Tuszyna zgwałcił i udusił 
kolejne dwie kobiety. Na początku 1955 roku pod Gałkówkiem w pobliżu torów 
kolejowych znaleziono zwłoki jego następnej ofiary. Sytuacja powtórzyła się rok 
później. Jedną z ofiar była 18-letnia Helena W. – uczennica łódzkiego technikum. 
W 1956 roku znaleziono jego dwie następne ofiary.
Siedem innych kobiet, mieszkających w Łodzi i okolicy, miało więcej szczęścia 
– udało im się uciec z rąk napastnika. Między innymi na będącą w zaawansowanej 
ciąży dziewczynę Modzelewski napadł w okolicy ulicy Dumnej. Bita kablem ko-
bieta skutecznie wzywała pomocy. Napastnika spłoszył, oddając dwa strzały w po-
wietrze, strażnik z pobliskiej fabryki. Łódzka prokuratura w 1957 roku umorzyła 
śledztwa w sprawie morderstw. Milicja nie potrafiła wykryć sprawcy. Kierowała się 
przekonaniem, że zbrodni, w większości popełnianych niedaleko torów kolejowych, 
dokonuje pracownik PKP. Zresztą kilka kobiet, które przeżyły atak, zeznawało, że 
sprawca był w mundurze.
Modzelewski na 11 lat zaprzestał napadów. We wrześniu 1967 roku w Warszawie 
zaatakował 87-letnią Marię G., swoją sąsiadkę z czasów, gdy mieszkał w stolicy. 
Udusił ją i pociął jej ciało żyletką. Kilka dni później został aresztowany i w trakcie 
przesłuchań przyznał się nie tylko do ostatniego, ale i sześciu innych morderstw 
oraz ataków na kobiety. Po trwającym 11 dni procesie, Sąd Wojewódzki w Łodzi 
5 lutego 1969 roku skazał oskarżonego na karę śmierci. Dziewięć miesięcy później 
jeden z 30 powojennych polskich seryjnych morderców został powieszony. 
Maciej Żurawski nakręcił 25-minutowy, telewizyjny film dokumentalny z serii Pa-
ragraf 148 – kara śmierci, pt. Stanisław Modzelewski – Wampir z Gałkówka.

z wahaniami kursów walut popularne 
były „operacje” przemytniczo-dewizowe: 
kupowane za granicą dolary wymieniano 
w kraju na bony, a te – już jawnie – sprze-
dawano pod Peweksami, np. przy ulicach 
Jaracza i Snycerskiej.
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Używki
W pierwszych powojennych latach za-

notowano znaczny spadek spoży-
cia alkoholu. Jednak już w latach 

50. coraz bardziej popularne było topie-
nie codziennych smutków w „czystej”. 
Przysłowiowa połówka stała się także 
nieodłącznym elementem finalizowania 
jakichkolwiek interesów. Najpierw była 
to butelka z czerwoną naklejką, później 
żytnia lub baltic. Z kolei dyrektorskie i le-
karskie szafki wypełniały się dowodami 
wdzięczności w postaci bułgarskich Pli-
sek, Słonecznych Brzegów oraz Napoleo-
nów z Peweksu. W ten sposób na przeło-
mie lat 70. i 80. przeciętny Polak rocznie 
spożywał 6 l przeliczeniowego czystego 
spirytusu. Oczywiście, nie wliczając tego, 
co sam sobie utoczył przy wykorzystaniu: 
na wsi bańki od mleka i skręconej mie-
dzianej rurki w bali z zimną wodą, w mie-
ście – miednicy. Tak czy inaczej z domową 
produkcją trzeba było się kryć, bo kara-
no już za samo posiadanie „aparatury”. 
Chętnie pędzono bimber, choć do najbliż-
szego punktu sprzedaży alkoholu nie było 
daleko. W 1978 roku jeden przypadał na 
631 osób. Niedaleko łodzianie mieli rów-
nież do producenta – Łódzkich Zakła-
dów Przemysłu Spirytusowego „Polmos”, 
mieszczących się przy ulicy Wydawniczej 
4. W 1977 roku zainstalowano wydajne 
linie holenderskie. Zwiększyło to możli-
wości produkcyjne zakładu, ale i uszczu-
pliło zatrudnienie z 620 pracowników 
w latach 1965–1970 do 520 w 1978 
roku. W latach 80. wytwórnia była 
dalej modernizowana. 
O łódzkim piwie różnie 
mówiono, m.in. że piwo 
łódzkie jest nieludz-
kie. Do dziś smakosze 
wspominają smak i przy-
stępną cenę Łódzkie Moc-
nego czy słodkawego Porte-
ra Łódzkiego oraz rozliczne 
odmiany innych ciemnych piw.
Przy kieliszku najstosowniejszym 
rekwizytem był papieros. A ponie-
waż prawie nikt nie śmiał się palaczom 
przeciwstawić, dym papierosowy wy-

pełniał zarówno zakłady 
pracy, jak i kawiarnie, re-
stauracje i ulice. Z zarob-
ków (średnia płaca w la-
tach 60. i 70. wynosiła 
1–1,5 tys. zł) na Sporty 
trzeba było wydać 3,00–
3,50 zł, na Giewonty 
5–7 zł. Szpanerskie Caro 
to już był wydatek 11 
zł, Carmeny – 12 zł, 
Marlboro – 26 zł, a za-
chodnie papierosy u restaura-
cyjnych szatniarzy kosztowały 
30–40 zł. 
Ponoć zdrowiej się paliło, ko-
rzystając z fifki (cygarniczki) – 
szklanej, przezroczystej lub brą-
zowej rurki. Do rytuału należało 
klaśnięcie w dłonie po wypale-
niu papierosa, co powodowało, 
że sprężone między dłońmi 
powietrze wyrzucało niedopa-
łek z trzymanej między palcami 
fifki. Bardziej eleganccy palacze korzy-
stali z papierośnic, w których gumki (jak  
od majtek) utrzymywały dwa rzędy pa-
pierosów.
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