
 

 
 

 

 

Rok 2013 został ogłoszony przez Sejm „Rokiem Tuwima”. Nasz Klub aktywnie włączył się do 

jego obchodów. Rozpoczęliśmy je 20 stycznia wycieczką pt. „Tuwim w obiektywie”. 
 

Na miejscu zbiórki w łódzkim Parku Staromiejskim zebrała się aktywna grupa 
sześciorga "spieszonych" cyklistów. Mimo mrozu, rozpoczęliśmy naszą marszrutę podążając 
do miejsca, od którego wszystko się zaczęło, czyli domu, gdzie mały Julek w dniu 
13 września 1894 r. przyszedł na świat. Tutaj dołączyły do nas jeszcze dwie osoby. 
Wzbudziliśmy niemałą sensację ustawiając się do fotografii na tle nadgryzionej zębem 
czasu kamienicy, prezentując dodatkowo własny plakat informujący o miejscu narodzin 
naszego łódzkiego wieszcza (na budynku przy ul. Kilińskiego 46 brak jest tablicy 
upamiętniającej to wydarzenie). 
 

Potem chyżo przemknęliśmy koło wspaniałej cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego 
i dotarliśmy do następnego punktu programu naszej wycieczki, a jakże ważnego w życiu 
młodego Juliana. „Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam... Oczy mam pełne łez” - nietrudno 
zgadnąć, że chodzi tu o gimnazjum przy ul. Sienkiewicza 46, do którego uczęszczał  młody 
Tuwim w latach 1904-1914. 
 

Tropiąc ślady poety nie mogliśmy nie zajrzeć do kultowego kina „Charlie”. Tam na jego 
cześć odsłonięta została „Dupa Tuwima”. Twórcami metalowej płaskorzeźby, która 
nawiązuje do niecenzuralnego fragmentami wiersza Tuwima, jest grupa B.I.E.D.A. 
Zagościliśmy na dłużej w tym klimatycznym miejscu, racząc się gorącą kawą i herbatą. 
W trakcie odpoczynku odczytane zostały niektóre celne powiedzenia wieszcza „Aby poznać 
się z najdalszą rodziną, wystarczy się wzbogacić”, „Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się 
nudno, kiedy umrzesz” itp., itd. 
 

Wypoczęci, w doskonałych nastrojach dotarliśmy do znanej „wizytówki” naszego miasta, 
czyli....  „Ławeczki Tuwima”. A tam niespodzianka – spotkanie z naszym przesympatycznym 
kolegą, który na swym rowerze przemierzał okolice. Dalej udaliśmy się na ul. Andrzeja 
Struga, do jego „mitycznej krainy szczęśliwości”. Te słowa padały zawsze z ust poety, kiedy 
wspominał  „podwyrko” i kolegów, z którymi spędzał beztroskie dzieciństwo. Tutaj 
z okien kamienicy dostrzegał  „skrzydlatego pegaza” - rzeźbę konia usytuowaną na dachu 
lecznicy dla zwierząt. Również my, będąc pod wrażeniem fragmentów poematu „Kwiaty 
polskie”, poddaliśmy się poetyckiemu nastrojowi. W kolejnym etapie, zatrzymaliśmy się na 
przeciw słynnego fresku „Łódź w pigułce”  namalowanego na ścianie kamienicy przy 
ul. Piotrkowskiej 71, przedstawiającego wybitne postacie związane z naszym miastem, 
gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć również Tuwima. 
 

Następnie, przy popiersiu poety przy  ul. Moniuszki 4A, zrobiliśmy sobie pożegnalne zdjęcie 
i podsumowaliśmy naszą pouczającą wycieczkę. Pozostałe miejsca związane z rodziną 
Tuwimów w Łodzi, których teraz nie odwiedziliśmy (pogoda!), na pewno jeszcze 
spenetrujemy, ale już na rowerach. Gorąco polecam Rowerowej Braci tę trasę. 
Toż wiersze Tuwima towarzyszyły nam niemal „od kołyski”. 
 

Pozdrowienia z zimowej tuwimowskiej Łodzi. 
 Ania



 

                                  Kamienica przy ul. Kilińskiego 46 (d. Widzewska 44) –  tutaj 13 września 1894 r. urodził się Julian Tuwim.  



 

                                                                                                                Uczestnicy wycieczki przypominający o tym miejscu. 



 

                                     ul. Sienkiewicza 46 (d. Mikołajewska 44) -  dawniej męskie Gimnazjum Rządowe. Tuwim uczył się tu w latach 1904-1914.



  

                                               przy kinie CHARLIE, przy ul. Piotrkowskiej 203/205 



  

                        Płaskorzeźba „Dupa Tuwima” odsłonięta w 2013 r. w kinie Charlie 



 

                                                 przy „Ławeczce Tuwima” (ul. Piotrkowska 104) 



   

                                        Nasze koleżanki „modelki” w strojach klubowych. 



 

                        przy znaku „Nakaz Fotografowania” obok Ławeczki Tuwima 

                                          na rewersie:     „I ty taksiarzu, co całą stoisz przed ławką mą wspaniałą. 
                                                               Zdjęcia ze mną są bezcenne - nie parkuj tu, bo to denne!” 



 

                                          Kandydat na honorowego członka Klubu? 



 

                           Mamy także ulicę nazwaną imieniem naszego poety!



 

                                                                                                                                        Kamienica przy ul. Andrzeja Struga 42 (d. św. Andrzeja 40) - 
                                                                                                   z tym domem wiąże się najwięcej wspomnień Tuwima z dzieciństwa.



 

                           Fresk przy ul. Piotrkowskiej 71, przedstawiający portrety osób  
           najbardziej zasłużonych dla miasta Łodzi – między innymi Juliana Tuwima. 



 

                                                   przy popiersiu Juliana Tuwima" przy ul. Moniuszki 4A



  

                     Przygotowali: Ania i Dario 


