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wstęp

 Gdy za pierwszym razem zacząłem pisać ten wstęp to wydał mi się on strasznie 
pompatyczny, bezemocjonalny i jakby napisała go sztuczna inteligencja po uzyskaniu 
kilku wytycznych na temat tego co ma się tu pojawić. Wyliczanka obleczona tekstem. Nie 
spodobała mi się ta pierwsza wersja i pozbyłem się jej z nieukrywaną radością, by zacząć 
jeszcze raz.

 Wstępy są chyba najgorsze, co nie? W zasadzie zabiera się za nie na samym końcu 
tworzenia, bo dopiero wtedy dobrze wiesz co stworzyłeś - gdybym ten wstęp miałbym 
pisać jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy dopiero co wpadłem na pomysł zrobienia takiego 
albumu, wtedy w ogóle nie pasowałby on do treści na kolejnych stronach.

 Zaczęło się od tego, że w sierpniu 2020 roku zacząłem bawić się fotografią analogową. 
Nie bez znaczenia podkreślam tutaj niezobowiązujący charakter całego przedsięwzięcia, 
ponieważ ostatecznie nie jest mi nawet blisko do profesjonalnej fotografii, nie mam 
nawet najmniejszych aspiracji w tym kierunku. Przez pierwsze miesiące strzelałem kadry 
z czymkolwiek - swój stary, radziecki aparat, brałem dosłownie wszędzie, głównie po 
prostu chcąc się nauczyć co i jak, bo używanie fizycznego filmu okazało się być bardziej 
wymagającym doświadczeniem niż się spodziewałem.

 Im dalej w las, tym bardziej nudziło mnie jednak przypadkowe robienie zdjęć 
napotkanym obiektom czy ludziom, ale wtedy też pojawił się problem - no cholera, ja 

naprawdę nie znam się na fotografii, przez co nie mam pomysłów na sesje czy inne 
zaplanowane akcje fotograficzne. Można powiedzieć, że zapadłem w kilkumiesięczny 
letarg, aż mnie olśniło.

 Chciałem wcześniej już przejść się po moim rodzinnym mieście, Włocławku, i robić 
to co normalnie, czyli strzelać z aparatu w przypadkowe, napotkane miejsca. Jednak w 
głowie pojawił się pomysł - czemu nie zrobić zdjęć tematycznych? Jeśli tematycznych, to 
jakich? Krótka burza mózgowa dała mi koncepcję - czarno-białe zdjęcia miejsc z mojego 
dzieciństwa. Szybko udało mi się rozpisać listę miejsc, najważniejszych ujęć. Nie trwało 
też długo, żeby w głowie pojawiła się wizja zebrania tego wszystkiego w jednym miejscu, 
w formie albumu - i bum! Projekt gotowy, wiem co mam robić!

 Tak właśnie na początku miało być, jednak zdałem sobie sprawę, że Włocławek 
mojego dzieciństwa był bardzo ograniczoną wersją tego miasta i zdjęcia, które zrobię, 
nie będą miały większego znaczenia, nawet jeśli zebrane w całość, jako jedna artystyczna 
abominacja człowieka nie mającego pojęcia o fotografii. Więc wraz czasem doszła 
koncepcja opisów, które w trakcie składania wszystkiego w całość rozwinęły się w całe 
teksty, które mają nadawać kontekst obecnym zdjęciom, z perspektywy Małego Michałka 
z lat dzieciństwa. 

 Także co macie teraz przed sobą? Zbiór czarno-białych zdjęć Włocławka wykonanych 
analogową lustrzanką mającą co najmniej czterdzieści lat, okraszoną tekstami mówiącymi 
o ważności tych miejsc z perspektywy małego dziecka. 
 
 I owe teksty też są czarno-białe.

WSTĘP
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ulica olszowa

ULICA ULICA 
OLSZOWAOLSZOWA

 Jednak, żeby było to całkowicie jasne, nie widzę w tym fakcie zupełnie nic złego, 
nie widziałem też i wtedy; miejsce małe, ale bardzo dobrze ulokowane względem 
miasta, ponieważ do centrum spacerkiem było raptem kilkanaście minut. Mimo, iż w 
dużo późniejszych etapach mojego życia poznałem dużo bardziej rozrośnięte rejony czy 
osiedla we Włocławku, nigdy nie czułem się gorszy z powodu urzędowania na takiej ulicy 
jak Olszowa. Wąska, krótka uliczka (zdj. na str. 13), a po obu jej stronach osiedla niskich, 
czteropiętrowych bloków.

 Mieszkanie zdawało się odzwierciedlać minimalistyczną naturę całej okolicy i naszego 
własnego bloku pod numerem 5 (zdj. na str. 12). Tutaj też po raz pierwszy zaznaczę, bo 
będę zapewne jeszcze to robił miliony razy na przestrzeni kilkudziesięciu stron, że pamięć 
może mnie zawodzić i mogę się mylić; jednak wydaje mi się, że powierzchnia naszego 
rodzinnego mieszkania  - w którym żywot dzieliłem z rodzoną siostrą oraz obojgiem 
rodziców  - nie przekraczała znacznie pięćdziesięciu metrów kwadratowych. Dzisiaj wydaje 
mi się to dość karkołomne, jednak przeżyliśmy, a ja nie nabawiłem się klaustrofobii. Ba, 
nawet udawało się w mieszkaniu rozpędzać do prędkości nadświetlnych, bawiąc się w 
Supermana czy innego Spider-Mana, więc dla mnie  w okresie dzieciństwa to było jak 
apartamenty.

 Kilka lat później, kiedy byłem już chyba nastolatkiem, ktoś sprzedał mi historię, że 
całe te okolice ulicy Olszowej, a także blisko położonego fragmentu ulicy Chopina, zostały 

Ulica Olszowa to był na co dzień mój dom, 
od momentu moich narodzin, przez kolejne 

kilka lat mojego życia, w zasadzie prawie do 
momentu ukończenia szkoły podstawowej 
- wciąż myśląc „dom”, przed oczami mam 

to właśnie miejsce. W mojej małej, naiwnej 
głowie ta właśnie ulica wydawała się być 
tą najważniejszą w całym mieście. Mimo, 

de facto, bycia mało istotnym miejscem, o 
istnieniu którego niewielu wiedziało. 
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wybudowane na jakimś grząskim gruncie, prawdopodobnie bagnach. Musiało coś w tym 
faktycznie być, zwłaszcza patrząc na niektóre wewnętrzne dróżki dojazdowe do parkingów 
(zdj. na str. 10). W sumie do tej pory zastanawiam się, na ile mój wciąż naiwny móżdżek 
pozwolił mi uwierzyć w tą historię, a na ile jest w tym jakiekolwiek ziarno prawdy.

 Moja naiwność jako dziecko była nieprawdopodobna, kiedy patrzę na nią z 
perspektywy czasu. Moja siostra, która jest dwa lata młodsza ode mnie, potrafiła mnie 
wkręcić w historię, według której jej kolega z klasy budował we własnym podwórku ścigacz 
z Gwiezdnych Wojen, a także w pełni funkcjonalny miecz świetlny i chciałby skorzystać z 
mojej pomocy. W tłumieniu mojej wybujałej wyobraźni nie pomagał fakt, że mając około 
siedem lat polubiłem czytać książki - lubię pamiętać (bo pewności nie mam) o tym, że 
mama wypożyczyła mi Przygody Sherlocka Holmesa, które mi w tym pomogły i tak się 
zaczęło masowe czytanie rzeczy przeróżnych.

 Mimo, iż w domu za wielu pozycji do czytania dla takiego młokosa jak ja nie było, 
to dosłownie niecałe sto metrów od naszej klatki schodowej znajdowało się wejście do 
jednej z filii Biblioteki Publicznej (zdj. na str. 14), w które to właśnie zdobywało się wszystko 
to co mój  mózg chciał przyswajać najbardziej. Byliśmy tak częstymi gośćmi tego miejsca, 
że panie bibliotekarki znały nas doskonale i nie raz na podstawie tego potrafiły polecić 
coś co trafi w nasze gusta. Między innymi w ten sposób w nasze ręce trafiła druga część 
Harry’ego Pottera, bo „podobno zaczyna robić furorę na świecie”.

 Tak zastanawiając się w sumie teraz, po latach, pisząc te słowa, zdaję sobie sprawę jak 
bardzo te życzliwe i niezwykle miłe osoby w postaci pań bibliotekarek przyczyniły się do 
rozwoju mojego gustu jeśli chodzi o sztukę pisaną, ale nie tylko. Nie bez powodu właśnie 
to niepozorne miejsce, które na zdjęciu nie wyróżnia się w zasadzie niczym, odbiło się w 
pamięci kilkuletniego mnie na stałe, mimo iż nie przekroczyłem progu tego miejsca już 
od prawie od dekady. 

 Dekada. Dziesięć lat. Kolejne zdania zapewne sprawią, że niektórzy z was zaczną 
przewracać oczami, bo mogą wydawać się być bardzo pompatyczne; ba, sam bym 
przewracał oczami czytając coś takiego, gdyby wyszło od kogoś innego. No ale jednak! 
Widujesz pewnych ludzi regularnie, nie zastanawiając się nawet nad tym jak bardzo 
wpływają na twoje codziennie życie, a także na to jakim człowiekiem w przyszłości się 
stajesz  - a potem nagle ci ludzie ot tak znikają z twojego otoczenia. Co się dzieje z tymi 
ludźmi? Gdzie są, co robią? Czy lekkie wyrzuty sumienia za to, że nigdy nie doceniło 
się wpływu tych ludzi na ciebie wynikają właśnie z narosłych z czasem sentymentów 
i nostalgii, czy może rzeczywiście zasługują oni na werbalne i bezpośrednie wyrażenie 
swojej podzięki za tamte czasy? Tylu ludzi tego typu spotkało się na swojej drodze, a jak 
niewielu zdaje sobie sprawę jak formowali rozwój przypadkowego dzieciaka z bloku przy 
ulicy Olszowej numer pięć.
 



16 17

park łokietka

PARKPARK  
ŁOKIETKAŁOKIETKA

  Nie jest też tak, że to miejsce było kultowe tylko dla mnie, bo tak zadziałała moja 
nostalgia ubierając wszystko w różowe barwy. Nie; Park im. Władysława Łokietka, czyli po 
prostu Łokietek, był niezwykle ważnym miejscem dla dzieciaków z kilku różnych osiedli.

 Ode mnie z Olszowej do Parku szło się raptem kilka minut, więc łatwy dostęp miały tam 
dzieciaki z kilku bloków w mojej najbliższej okolicy. W niemal bezpośrednim sąsiedztwie 
do Parku znajdowała się także Szkoła Podstawowa nr 14, więc nauczyciele dość często 
korzystali z takiej okazji, by zabrać dzieci na świeże powietrze, dać im pobiegać i się 
zmęczyć, jednocześnie trochę samemu odprężając się poza murami szkoły. Od drugiej 
strony parku, niż ta bliżej mnie, znajdowały się kolejne ulice, bloki i osiedla  - ulica Traugutta, 
przylegająca do Parku bezpośrednio, dostarczała kolejne stada nieletnich rozrabiaków, a 
oddalając się mieliśmy takie ulice jak Jagiellońska, Kraszewskiego, Bukowa, Reymonta czy 
Chmielna. Wszystkie dzieci z tych rejonów doskonale znały Łokietka, który jest jednym 
z naprawdę nielicznych parków tego typu na terenie miasta, więc pod tym względem 
mieliśmy naprawdę ogromne szczęście.

 Do parku zabierani byliśmy przez rodziców chyba już od samego urodzenia, wożeni 
w wózkach tamtejszymi alejkami; później, zyskując niezbędną motorykę w dolnych 
kończynach, to właśnie na trawnikach tego parku dokonywałem swoich pierwszych prób  
kopania piłki. Nie jest tak, że to wszystko tak pięknie pamiętam z wczesnych lat swojego 
dzieciństwa, co to, to nie; te wczesne „wspomnienia” zawdzięczam temu, że w albumach  

Na samej Olszowej wychodziło się na 
podwórko bawić z innymi dzieciakami - na 

przykład w wojnę - ale w tym momencie 
nie pamiętam nawet jak wyglądali czy jakie 

mieli imiona. Do tego, jeśli chodzi o zabawę i 
rozrywkę, w głowie pozostała jedna główna 

konotacja, jedno kultowe miejsce spychające 
zabawy na podwórku w odmęty niepamięci.
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rodzinnych znajdzie się niejedno zdjęcie wykonane właśnie w tym parku. Notabene, 
zdjęcia też przecież wykonane analogowo, na filmie. 

 Kopanie piłki stało się w ogóle jakiegoś rodzaju zwyczajem, który powtarzaliśmy przez 
lata, kiedy ja z siostrą szliśmy z naszym tatą sobie pograć. Z mojego punktu widzenia był 
to szczyt moich sportowych możliwości i siostra i ojciec to były jedyne osoby z jakimi 
byłem w stanie konkurować, nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną, bo byłem jednym z tych 
dzieciaków, które wybierało się w szkole na WFie na samym końcu. Więc te rodzinne 
mecze były w sumie dla mnie jedyną formą rywalizacji sportowej, jaką za młodu byłem w 
stanie podejmować. 

 W samym Parku nie było czegoś takiego jak boisko, nie było nawet placów zabaw, ale 
to wcale nie powstrzymywało nas w rozgrywaniu trzyosobowego mundialu. Mieliśmy co 
najmniej dwa miejsca, gdzie graliśmy regularnie, a za bramki służyły po prostu idealnie 
postawione tam drzewa (zdj. na str. 18). Często takie miejsce powiązane były z innymi 
ważnymi miejscówkami, na przykład skrytką w drzewie na małym pagórku, którą wskazać 
mógłbym wam nawet dzisiaj. 

 Kiedy byłem naprawdę mały nie mogłem wyjść z podziwu jak to możliwe, że istnieje 
takie miejsce, które odstaje od otaczających go budynków. No bo tak, oczywiście  - mój 
naiwny móżdżek ubzdurał sobie, że znajdujące się w owym Parku pagórki, trawiaste 

placyki i innego rodzaju cuda i dziwy znalazły się tam całkowicie naturalnie, tylko człowiek 
sobie to później obudował. Nie wpadło mi do głowy ani przez chwilę, że to ten właśnie 
człowiek zrobił to wszystko od podstaw i Duża Górka (zdj. na str. 19) nie jest naturalnym 
największym szczytem Włocławka.

 Nie wiem w sumie co było bardziej kultowe  - sam Park czy znajdująca się w nim 
Duża Górka, która dla osób nie przekraczających półtora metra wzrostu wydawała się 
olbrzymem nie gorszym niż K2  - jeśli oczywiście którykolwiek kilkulatek w ogóle wiedział 
co to takiego K2. 

 Duża Górka była nieprawdopodobna ze względu na swoją wysokość, ale także na 
zróżnicowane poziomy trudności wchodzenia na nią, ze względu na różne kąty nachylenia. 
Można było wybrać sobie łagodne wejście najbliżej ścieżki, ale ci odważniejsi, ci lepsi i za 
nic mające strach, mogli próbować swoich sił z tyłu Górki, by wejść na górę, a zejście po tej 
stromiźnie to w ogóle był wyczyn, którym niejeden młodociany samiec alfa udowadniał 
przed koleżankami z klasy swój status. 

 No ja akurat unikałem tej bardziej stromej części, ale tego mogliście się zacząć już 
domyślać. Mimo tego wejście na nią był zawsze obowiązkowy, pomimo tego, że w sumie 
za każdym razem to było to samo doświadczenie. Podczas zimy nie zjechanie z niej na 
sankach, mimo tłumów wokół, też było niedopuszczalne. Wtedy to panował tam zawsze 
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największy chaos i ciekaw jestem statystyk połamanych tam rąk i nóg po spadnięciu 
śniegu. I to była właśnie adrenalina! 

 Park także służył jako pole ćwiczebne do jazdy na rowerze, którą to umiejętność przez 
pierwsze kilka lat  - trzy? cztery? - zawsze zapominałem i co roku musiałem w zasadzie 
uczyć się ponownie. Raz nawet, dosiadając mojego BMXa, tak pięknie wymierzyłem 
łuk, że z wrażenia prędkości i widoku zbliżających się niebezpiecznie do mnie krzaków 
zapomniałem użyć hamulca i wylądowałem w rzeczonych krzakach. Pamiętam, że urwał 
się wtedy przedni odblask i bardzo źle się z tym czułem i byłem na siebie zły. 

 Jak to jest, że pamiętamy tak nieistotne szczegóły z czasów młodości, a twarze i imiona 
innych dzieci z podwórka na Olszowej są nieodwracalnie wymazane? 

 Park był też zawsze istotnym miejscem dla dorosłych, aczkolwiek tych nie interesowało 
niekończące się wspinanie i zbieganie z Dużej Górki. No, może z pojedynczymi przypadkami. 
Poza przyprowadzeniem tam dzieci na spacery, we niedziele przybywali oni tłumnie 
na msze odbywające się w kościele Najświętszego Zbawiciela (zdj. na str. 20-21 i 22), 
który to przycupnął sobie wygodnie w jednym z kątów Parku. Pod względem religijności 
Włocławek nie odstawał tutaj od normy na tle narodu i kościół był niezwykle ważnym 
miejscem; ja sam zaprowadzany byłem do niego co niedziele, na wcześniejszą, poranną 
mszę specjalnie dla dzieci. Jeśli dobrze pamiętam, główne różnice polegały na krótszym 
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czasie, a zamiast kazania wszystkie młodociane aniołki zwoływane były pod ołtarz, a 
księża angażowali je w rozmowy na temat czytanych wcześniej tekstów. Każdy chciał się 
wypowiedzieć do mikrofonu, każdy. Nie było to może tak prestiżowe jak zejście stromą 
stroną Dużej Górki, ale czuło się wtedy dumę. Z resztą, zdobycie uwagi księdza było wręcz 
zaprogramowane w nasze móżdżki przez naszych rodziców czy dziadków i dla tej uwagi 
zrobiłoby się naprawdę wiele  - ksiądz dla nas był postacią wręcz mistyczną, nieomylną. 
Ile razy chodziłem dumny jak paw tylko dlatego, że ksiądz położył mi rękę na głowie, 
kiedy rzuciłem pieniążka na tacę. Moment, kiedy pierwszy raz mnie ominął, bo już byłem 
za duży, otulił mnie prawdziwym smutkiem, wręcz poczuciem odrzucenia.

 Osobiście regularnie nie chodzę do kościoła już od lat i nie stoi za tym żadna 
wyrafinowana ideologia. W zasadzie bywam tam głównie z okazji ślubów i pogrzebów, 
wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. Mogę w ciemno strzelić, że póki co pogrzebów 
doświadczyłem dużo więcej niż ślubó; dwa z nich w ostatnich latach wypadły po śmierci 
Wujka i Cioci-babci, którzy mieszkali w bloku przy ulicy Traugutta (zdj. na str. 23), tuż przy 
samym kościele. W późniejszym wieku zdałem sobię sprawę, że mimo moich odwiecznych 
problemów z okazywaniem uczuć innym ludziom, odziedziczyłem po Cioci-babci odruch 
całowania w czoło bliskich mi ludzi - dokładnie tego samego odruch, którym ona nas 
witała, kiedy odwiedzaliśmy ją po przejściu przez Park Łokietka.

 I ponownie pytanie  - jak mózg zapamiętuje takie szczególiki? Może dlatego, że w 
tym przypadku mózg może żałować, iż potem wizyty w parku coraz rzadziej kończyły się 
odwiedzinami w bloku przy Traugutta...?
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szkoła

SZKOŁASZKOŁA

 Kiedy mówię ludziom, że swoje uczęszczanie do wszelkiego rodzaju przybytków 
edukacyjnych rozpocząłem od razu od Zerówki, nie ocierając się ani trochę o Przedszkole 
jako młodsze dziecko, to owi ludzie nie mogą w to do końca uwierzyć, gdzie dla mnie jest 
to całkowicie normalna sytuacja. Jak byłem małym chłopcem to Przedszkole wydawało 
mi się takim miejscem dla wybranych, z tym ich całym burżuazyjnym leżakowaniem w 
ciągu dnia i  - najwidoczniej przyzwyczajony do braku zbędnej burżuazji w codziennym 
życiu  - przyjąłem swój brak obecności w Przedszkolu jako coś naturalnego i nigdy się nad 
tym nie zastanawiałem.

 W sumie ja swoje leżakowanie też miałem, tylko że w warunkach domowych. W naszym 
przypadku, mówiąc tutaj o sobie i siostrze, nie było konieczności posyłania nas nigdzie 
przed Zerówką, ponieważ nasza mama była cały czas w domu. Odsyłanie nas w jakieś 
obce miejsce, do obcych dorosłych i obcych dzieci nie było konieczne. Więc w zasadzie 
w wieku sześciu lat pierwszy raz trafiłem samodzielnie w objęcia zorganizowanej grupy 
przestępczej, jaką była reszta sześciolatków uczęszczających do mojej klasy w Zerówce.

 Także zacząłem pojawiać regularnie i uczynnie w budynku Przedszkola Publicznego 
nr 17 przy ulicy Wroniej (zdj. ze str. 26), gdzie poznałem chyba więcej dzieci w rok niż w 
sumie przez wcześniejsze lata mojego życia. Nie wiem czy ów ośrodek nazywał się wtedy 
tak samo, jego nazwę musiałem wyszukać dosłownie chwilę przed napisaniem tych słów 
w internecie. Niestety, nie pamiętam samego początku mojej obecności tam  - nie wiem 

Ile można bawić się na podwórku w wojnę 
z dziećmi, których się nie pamięta, albo 
zdobywać najwyższy szczyt Włocławka 

zlokalizowany w Łokietku? Trzeba w końcu 
dorosnąć, wziąć się za siebie i zadbać 
o zapewnienie sobie godnego bytu w 

przyszłości. Przyszedł czas na edukację. I 
pierwsze zawody miłosne.
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czy dlatego, że przyjąłem fakt konieczności chodzenia do Zerówki ze spokojem i godnością, 
czy może było to wydarzenie na tyle traumatyczne, iż wyparłem je z podświadomości. 
Osobiście, strzelałbym w opcję numer jeden; nie z racji w wiarę w swoje ogarnięcie socjo-
społeczne w wieku sześciu lat, a z racji tego, że na ten temat nie krążą żadne upokarzające 
historie w mojej rodzinie.

 Co do moich umiejętności życia w społeczeństwie, mój start nie był taki zły, a na 
pewno nie zwiastował aż takiego pikowania w dół, jakie nastąpiło w kolejnych latach. 
Tak przynajmniej wygląda to z mojej perspektywy - w Zerówce zachowałem jeszcze 
trochę dziecinnej przebojowości, którą można zobaczyć po Małym Michałku patrząc na 
starsze zdjęcia z moich najwcześniejszych lat. Rozmawiałem z innymi dziećmi na równi, 
one rozmawiały ze mną, a nawet wyrażały chęć wspólnej zabawy. Raz bawiliśmy się w 
Power Rangersów, ponieważ podobno zaczynał to być bardzo popularny serial, którego 
ja nie mogłem oglądać; nastąpiła przez to mała lekko śmieszna dla kolegów sytuacja, 
gdy wybieraliśmy, którym kolorem wojowników jesteśmy. Mi przypadł różowy Power 
Ranger, ale nie widziałem w tym nic złego; dopiero podśmiewający się pod nosem koledzy 
powiedzieli, że właśnie dokonałem wyboru, by odgrywać damską rolę. Blamaż na całej 
linii.

 W głowie siedzi dużo więcej wspomnień z Zerówki, które wywołują lekkie ciarki żenady 
do dziś, bo to chyba pierwsze takie momenty w życiu dziecka, gdzie wystawione jest na 
swoich rówieśników w tak dużym stopniu  - a nie ma bardziej nieczułych, zimnokrwistych i bezlitosnych istot niż właśnie dzieci i wcześni nastolatkowie. Tutaj dużo dowodów szukać 

nie trzeba, bo sam pamiętam kiedy podszedłem od jednej z dziewczynek z grupy, od której 
było zawsze czuć lekko nieprzyjemny dla nozdrzy zapaszek, i zapytałem się jej czy w domu 
się myje. Czy miałem złe intencje? Nie. Czy byłem małym, bezdusznym potworkiem? A 
kto nie był chociaż raz za młodego.

 Jednak oprócz tych przyprawiających o ciarki wspomnień, są też te dobre - zajęcia 
z rytmiki, bal przebierańców, na którym byłem przebrany za pirata (chciałem za Spider-
Mana, którego też nie mogłem oglądać, ale mimo tego go lubiłem; niestety, inny kolega 
z grupy już wcześniej kupił sobie strój Człowieka Pająka i postać była już zajęta), pierwsze 
poważne zauroczenie w Blond Pszczółce (z którą mam w albumie zdjęcie z tamtych 
czasów), wizyta panów policjantów, którzy skuli w kajdanki dwóch chłopców dla zabawy 
i faktycznie było zabawnie.

 To była sielanka, lekkie podchody do nadchodzących sześciu lat podstawówki. Myślę, 
że w tym momencie szokiem nie będzie jeśli powiem, że zacząłem chodzić do Szkoły 
Podstawowej nr 14 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na ulicy Bukowej (zdj. na str. 
29); tej samej, która mieściła się w bliskim sąsiedztwie Parku Łokietka, więc końcem 
końców  - w zasadzie też w moim sąsiedztwie. W linii prostej byłoby tej odległości od 
mojego bloku do gmachu szkoły maksymalnie sto pięćdziesiąt metrów, no może nawet 
dwieście. Niestety, między mną a szkołą znajdowało się kilka bloków i mur, więc głównie 
szło się albo z lewej flanki, od ulicy Traugutta, albo od prawej, wybierając ulicę Sadową 
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(zdj. ze str. 24). Nie bójcie się jednak, zawsze znajdzie się jakiś skrót i nie inaczej było w 
tym przypadku!

 Nie wiem dlaczego, ale jakoś zawsze czułem z tyłu głowy jakbym robił coś mało 
legalnego; ale przechodząc na drugą stronę ulicy Olszowej idąc od mojego domu i idąc 
wzdłuż stojących tam bloków można było dotrzeć pod mur szkoły znajdujący na tyłach 
Czternastki. W jednym jej fragmencie była po prostu dziura; a w sumie, to brakowało całego 
fragmentu tego muru (zdj. ze str. 27). Tym oto sprytnym sposobem, mieszkając jeszcze 
na Olszowej, byłem w stanie zaoszczędzić nieprawdopodobne dwie minuty mojego życia 
poprzez użycie skrótu w murze. Co do samego czasu i jego rozumienia byłem niezwykle 
zdziwiony na początku podstawówki, kiedy okazało się, że jeśli plan lekcji pokazuje godzinę 
ósmą jako początek, to nie oznacza to, iż o ósmej mam wyjść z domu, tylko grzecznie już 
wtedy czekać pod klasą w rządku z chłopakami czekając, aż dziewczyny pierwsze wejdą 
do środka. 

 W przypadku szkoły podstawowej również nie pamiętam ani trochę jak to wszystko 
się rozpoczęło, jak reagowałem i co czułem; w sumie szkoda, bo takie momenty przeżywa 
się jeden jedyny raz w życiu. Pamiętając te wszystkie pojedyncze, malutkie sytuacje, 
uderzające jest to jak tak istotne kroki milowe odleciały gdzieś hen. Tutaj stawiam na 
dwie opcje, ale też zdaję sobie sprawę, że moje dywagacje opierają się o naukę w w 
stopniu minimalnym.

 Jedna sprawa to prawdopodobnie brak świadomości faktycznego znaczenia sytuacji w 
jakich znajdujemy się jako dzieci i skupianie się na krótkofalowych, nagłych wydarzeniach, 
których konsekwencji obawiamy się lub oczekujemy w danym momencie. Będąc dzieckiem 
nie myślisz o przyszłości, zaczynając szkołę po prostu wykonujesz jakiś swój obowiązek nie 
do końca myśląc dlaczego przykładanie się do nauko może przynieść profity w dorosłym 
życiu; tutaj często w pułapkę wpadają rodzice i ogólnie dorośli patrząc na młode istoty 
przez pryzmat swojego własnego rozumowania świata, nie biorąc poprawki na to jak 
faktycznie dziecko myśli i oczekując, że decyzje i zachowania ich pociechy będzie racjonalne 
i przemyślane. Jednak umysł dziecka właśnie prędzej przejmie się tym, że wjechało w 
krzaki gubiąc odblask lub takim wyborem Power Rangersa, który będzie wyśmiewany 
przez kolegów.

 Drugą rzeczą - i tutaj już wchodzi jakaś nauka, o której tylko kiedyś słyszałem i kompletnie 
nie mam pojęcia jak to działa - jest dziecięca amnezja. Ta cała koncepcja zawsze była dla 
mnie niezwykle abstrakcyjna, ale faktycznie przychodzi moment kiedy pamięć dziecka o 
najwcześniejszych latach jego życia po prostu znika bezpowrotnie, pozostawiając tylko 
za sobą pojedyncze sceny lub doznania, często bez żadnego kontekstu. Nie da się nawet 
określić, które wspomnienia kiedy tracimy - niektóre da się utrzymać poprzez chociażby 
zdjęcia czy nagrania wideo i dzięki nim w naszych głowach zostaje jakiś ślad. Tylko wtedy 
wciąż jest sporo niepewności  - na ile te wspomnienia to faktycznie wspomnienia? A na ile 
nowe wspomnienia, wygenerowane na podstawie obcowania z archiwami wizualnymi...? 
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 Dzieci to iście przerażające i intrygujące istoty, ale obcowanie z nimi na tym samym 
poziomie, kiedy się jest ich rówieśnikiem, potrafi być dużo bardziej trudne i niebezpieczne 
niż chcemy o tym pamiętać. Nie wiem czy miałem pecha, czy nie wykształciłem 
wystarczająco dobrze moich umiejętności związanych z komunikacją międzyludzką, czy 
dziecięca charyzma zapadła się w niebycie straconych wspomnień, a może po prostu stałem 
się fantastą-odludkiem bujającym w obłokach; możliwe też, że wszystkie te czynniki naraz 
sprawiły, iż na kolejne sześć lat wylądowałem na końcu łańcucha pokarmowego. Poznałem 
swojego Najważniejszy Przyjaciela, pierwszą w życiu bratnią duszę, człowieka, z którym 
mogłem rozmawiać o wszystkim, a do tego połączyły nas wybujałe wyobraźnie, które 
pchały nas do tworzenia historii na papierze w postaci komiksów, opowiadań, książek. 
Brzmi jak typowe odludki ze sztampowego amerykańskiego serialu o szkole, prawda?

 Trochę tak. Wszelkie wcześniejsze próby kopania piłki na terenie Parku Łokietka czy 
wciąż bezowocne na dłuższy dystans nauki jazdy na rowerze nie pozwoliły mi wbić się na 
wyżyny własnych fizycznych możliwości i to ja byłem tym dzieciakiem, który na WFie do 
drużyny wybierany był na samym końcu. Gdzieś głęboko w głowie marzyłem sobie, żeby 
móc grać w zespole naszej klasy kiedy odbywał się międzyklasowy turniej i tak męczyłem 
ludzi wokół na ten temat, że wpuszczono mnie do gry na całe dwie minuty w jednym 
meczu. Wtedy przy SP14 boisko (zdj. na str. 28) to był po prosty plac wylany betonem, 
który się kruszył i nie był równy, a na jego końcach znajdowały się dwie metalowe bramki 
- ogólnie niezwykle bezpieczne warunki. Mój występ był słaby, bo gdy już piłka leciała 
w moją stronę to noga poślizgnęła mi się na wilgotnym od lekkiej mżawki betonie i po 
prostu się z nią minąłem. Koledzy wygonili mnie z boiska w dość stanowczy sposób, a ja 

nie przyjąłem tego najlepiej.

 Jednak tutaj trochę też następuje rozbrat z klasykami sztamp dotyczących odludków 
grupowych, ponieważ ramię w ramię z tym wszystkim powinny iść świetne oceny, 
olimpiady i zdobycie tytułu doktora w wieku dwunastu lat. Jednak w moim przypadku 
tutaj następuje całkowicie niespodziewany zwrot fabularny, ponieważ nigdy nie byłem 
uważany za dobrego ucznia; ba, zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o naukę to byłem 
niezwykle leniwy, bo wiele rzeczy po prostu mnie nudziło i wolałem się skupić na własnych 
aktywnościach - w podstawówce uczęszczałem także na jakieś dodatkowe zajęcia 
nazywane douczaniem, ale mam na ten temat tylko mgliste wspomnienia. Bardzo mocno 
zainteresowałem się matematyką, z której w klasach 4-6 miałem szóstki na koniec roku; 
w zasadzie w dwóch z tych trzech klas na świadectwie miałem paski dzięki mojej średniej, 
jednak wciąż wisiała nade mną ciemna chmura negatywnych opinii, presji, wytykania 
błędów, w wielu przypadkach nie bezpodstawnie. Mimo tego wszystkiego jednak nie 
mam pojęcia czy to jedna z tych sytuacji, gdzie nie pamiętam jak źle podchodziłem do 
nauki i wybiórczo pamiętam tylko te pozytywne rzeczy? Czy faktycznie, będąc leniwym 
i nie skupiającym się na bardzo istotnych rzeczach człowiekiem, nie szło mi najgorzej, 
ale ta cała otoczka negatywności była tym co naprawdę potem pchnęło mnie w odmęty 
naukowej mierności, a wręcz nieudacznictwa w wieku nastoletnim...?

 Można tak naprawdę tylko gdybać, a i tak nie znajdzie się żadnej w pełni 
satysfakcjonującej wszystkich odpowiedzi.

 Podstawówka to w dużej mierze czas wielu nowości - buntów, zauroczeń, łamania 
zasad z premedytacją. Często też te rzeczy się ze sobą bardzo mocno łączą, ponieważ nie 
ma chyba bardziej motywujących do buntów oraz łamania zasad bodźców niż zauroczenie, 
naiwna miłostka, zakochanie się w drugiej osobie? Jeżeli chodzi o mnie to bardzo łatwo 
przychodziło mi się zauroczyć i w zasadzie co miesiąc lub dwa byłem zakochany w jakieś 
kolejnej dziewczynie; jako iż liczba dziewczyn w najbliższym otoczeniu była ograniczona, 
miałem w zasadzie niekończący się cykl zakochiwania w tych samych dziewczynach po 
kolei przez całe sześć lat podstawówki. 

 Często miałem wrażenie, że moje życie w tamtym okresie  - a także późniejszym 
- składało się całej listy zakazów (o niektórych, takich mało istotnych, już niewinnie 
napomknąłem) oraz kar. Jednym z wielu ograniczeń, oczywiście głównie wynikającym ze 
zmartwienia od strony moi rodziców, był teren, na którym mogłem się przemieszczać, 
w zasadzie zawężający się podczas zwykłego dnia w tygodniu do trasy dom-szkoła-dom, 
okolic ulicy Olszowej i dalej świat dla mnie nie istniał, a przynajmniej lepiej by było, 
żebym się do niego nie zbliżał. Jakże inny czynnik mógł mnie motywować do łamania 
niewidzialnych granic na mapie, jeśli nie koleżanki z klasy, do których akurat smaliłem 
cholewki, w myślach rozpalając swoje nadzieje na szansę u nich, nie mając ku temu 
żadnych podstaw? 
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 Oj tak, przemieszczając się po takich ulicach jak Jodłowa (zdj. na str. 32), przesiadywanie 
na przystanku na ulicy Chmielnej (zdj. ze str. 30-31) po każdorazowym odprowadzeniu 
jednej z większych miłości tamtych lat na autobus linii numer cztery, wędrowanie po 
Bukowej i Chmielnej, zapędzanie się w okolice ulicy Chopina, żeby dowiedzieć się gdzie 
mieszka kolejna z miłości na liście... Myślę, że gdyby nie te sytuacje, gdyby nie bardzo 
powoli budzące się do życia hormony, to niewidzialne granice byłyby dla mnie nie do 
przejścia i nigdy nie postawiłbym nogi na Zakazanych Terenach. Przez co nie zdobywałbym 
kolejnych Zakazanych Terenów później. Gdy jednak spojrzycie na mapę i zauważycie, 
że te wszystkie miejsca są prawie dosłownie przy sobie, od razu pierwotne myśli o 
Bohaterskim Michałku znikają z głowy. Natomiast w głowie ówczesnego Michałka były to 
czyny wymagające nieprawdopodobnej odwagi i przyspieszające bicie serca stokrotnie 
od napływu adrenaliny.

 W tym wszystkim zawsze towarzyszył mi niezastąpiony Najważniejszy Przyjaciel, 
który także miewał swoje miłostki. We dwójkę pisaliśmy do dziewczyn wiersze, listy, 
chodziliśmy po tych samych okolicach, by w jakiś sposób dać się zauważyć i mieć szanse 
na trzymanie dziewczyny za rękę. Myślę, że nie będzie to duży spoiler kiedy powiem, 
że tak naprawdę nigdy nam się nie udało i w tej sferze życia do końca podstawówki nie 
osiągnęliśmy żadnych sukcesów. Plusem było to, że naprawdę mogliśmy na siebie liczyć ze 
wszystkim; mimo iż byłem tylko dzieckiem, poziom sekretów, które przed nim otwierałem, 
tematów, był większy niż poziomy, które kiedykolwiek otwierałem przed kimkolwiek w 
przyszłości. Uwielbiałem też spędzać czas z nim w jego domu przy ulicy św. Antoniego 
(zdj. na str. 35) - jego rodzice byli dla mnie niezwykle mili i ciepli, Przyjaciel otwierał mi 
drzwi na rzeczy związane z popkulturą, których nie dawano mi na co dzień doświadczyć; 
w wielu momentach był dla mnie wzorem do doścignięcia  - i w nauce, bo był świetny z 
matematyki, którą ja też przecież ukochałem; i w wyobraźni, gdzie on ze swoimi pomysłami 
do tworzenia historii i lepienia postaci był zawsze co najmniej kilkanaście kroków przede 
mną.

 Wszystko ma swój koniec i nawet największe przyjaźnie się rozchodzą, i nie jest to 
nikogo wina. Odległość, prywatne sprawy, coraz mniej wspólnych tematów - takie rzeczy 
trzeba zaakceptować. I mimo, iż zakończenie podstawówki rozmazała tą konkretną przyjaźń 
to wciąż wracaliśmy do siebie na rozmowy co jakiś czas. Ba, on odwiedzał mnie prawie 
codziennie w szpitalu, gdy zdiagnozowano u mnie cukrzycę  - bite dwa tygodnie zjawiał się 
regularnie, już po skończeniu podstawówki! Nigdy mu do końca za to nie podziękowałem.

 I nigdy tego nie zrobię  - mój Najważniejszy Przyjaciel zmarł kilka lat temu. A ja? Kiedy 
on na pewnym etapie znajdował się w szpitalu, moja noga ani razu nie stanęła u niego 
w odwiedzinach. Z tym nie pogodziłem się, gdy jeszcze żył, a po jego śmierci wiem, że 
będzie mnie to zawsze dręczyło i prześladowało.
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plac kolanowszczyzna

PLACPLAC  
KOLANOWSZCZYZNAKOLANOWSZCZYZNA

  Ta przeprowadzka w pewnym aspekcie jest całkiem zabawna; bawiło mnie to trochę 
kiedy ona przebiegała, bawi mnie do tej pory. Ogólnie, kiedy wyobrażamy sobie tego 
typu sytuację to mamy przed oczami przerzucanie całego dobrobytu domowego z 
jednego miejsca do nowego, oddalonego znacznie od oryginalnego lokum. Koncepcja 
zmiany domu czy mieszkania nie ogranicza się przecież tylko do podmiany otaczających 
nas czterech ścian na nowe cztery ściany, ale często - poza oczywistymi względami próby 
podniesienia dotychczasowego standardu życia - ważna jest również podmiana całego 
otoczenia, poczucie świeżego startu w zupełnie innym miejscu na mapie, w okolicach, 
które nie zdążyły się znudzić.

 W przypadku naszej czteroosobowej rodziny otaczające nas na co dzień środowisko 
w zasadzie nie uległo prawie żadnej zmianie; owszem, jedenastopiętrowy wieżowiec 
z numerem 15 (zdj. na str. 36) wygląda donioślej i zupełnie inaczej niż malutkie bloki 
wyrastające po bokach ulicy Olszowej. Cały dowcip polega na tym, że ten wieżowiec 
znajdował się raptem sto metrów od naszego poprzedniego lokum  - Plac Kolanowszczyzna 
zaczynał się dosłownie na jednym z dwóch końców ulicy Olszowej. Nawet zdjęcie, które 
zrobiłem tejże ulicy (str. 13) jest wykonane z perspektywy wieżowca numer 15 na Placu, 
miałem jego szczyt po swojej lewej stronie.

 Tak duża zmiana przybyła w momencie, w którym byłem w trzeciej klasie podstawówki; 
owszem, ponownie, pamięć może płatać mi figle, ale tego faktu domniemanego jestem 
prawie na sto procent pewny, ponieważ mój mózg mi podpowiada, iż kiedy miałem swoją 
Pierwszą Komunię Świętą mieszkaliśmy jeszcze na Olszowej (pamiętam, że poszliśmy do 
sąsiadki obok, żebym mógł pokazać się jaki ze mnie przystojny kawaler), a po odbywającej 
się rok później rocznicy owej Komunii (bo takowa się odbyła), nasi goście zostali zaproszeni 

Skoro poruszyliśmy tematy związanie z 
nieuniknionym końcem pewnych rzeczy, 

oraz materią życia i śmierci, nadszedł 
czas na metaforyczny zgon Olszowej jako 

dotychczasowego domu i opoki. Umarł król, 
niech żyje król - na scenę dumnie wchodzi 

nowy dom, Plac Kolanowszczyzna
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faktem, tak wysokiej nie widziałem na żadnym osiedlu nigdzie, a i w końcu zniknęła ona z 
naszego rewiru; śmiem podejrzewać, iż uznano ją za zbyt wysoką jak na ogólnie dostępną 
zjeżdżalnię, na którą potencjalnie spróbować wejść może każdy, a jeśli faktycznie miała 
około tych trzech metrów wysokości, to o kontuzje wśród młodych tylko się prosiło.

 Mam paniczny lęk przed spadaniem; przez większość życia myślałem, że chodzi o 
lęk wysokości, ale jeśli jestem wysoko i jestem pewien, że nie spadnę, to wszystko jest w 
porządku. Mimo tego wchodziłem na tą zjeżdżalnię i jej używałem, nawet chyba nie bojąc 
się za bardzo. I także mimo tego panicznego  - wręcz paraliżującego mnie w newralgicznych 
momentach  - lęku, to właśnie mieszkając tutaj urodziła mi się pewna myśl. 

 Wtedy, w czasach podstawówki, była to tylko myśl, a nawet prawdopodobnie próba 
zwrócenia uwagi, że nie czuję się najlepiej ze wszystkim: ogon łańcucha pokarmowego, 
presja, sporadyczne gnębienie przez rówieśników. Dla dziecka jest to jednak jakiś ciężar 
na głowie, więc kiedy ustawiałem sobie opis na Gadu-Gadu brzmiący: „Chyba rzucę się z 
jedenastego piętra” - tak, chodziło o atencję, zwrócenie uwagi, by dostać jakieś wsparcie, 
którego najwidoczniej nie odczuwałem. Z tego co pamiętam dostałem wtedy jedynie 
mini awanturę, że wstawiam takie opisy na komunikatorze i jak tak można.

 Wtedy faktycznie była to myśl bez pokrycia. Ale to ten jedenastopiętrowy budynek 
pośrednio podrzucił ziarenko w głowie małego chłopca; ziarenko, które w późniejszych 
latach życia przybrało już formę realnej opcji, po którą realnie chciał sięgnąć.

już do nowego mieszkania. Uwierzcie mi, normalnie nie byłoby opcji, żebym zapamiętał 
coś takiego jak rocznica własnej Komunii - i faktycznie, własnych wspomnień z tego 
wydarzenia nie zachowałem żadnych; tutaj z pomocą przychodzi nagranie wideo, które 
mamy w naszych zasobach rodzinnych, udowadniające, że coś takiego miało miejsce w 
czasie i przestrzeni. 

 Wieżowiec, czy nie wieżowiec, w sumie dla nas liczba pięter nie robiła żadnej różnicy, 
ponieważ podobnie jak i w poprzednim bloku nasze mieszkanie znajdowało się na parterze. 
Jednak fakt posiadania windy był mocno nęcący i nie raz ot tak jechałem na samą górę, by 
popatrzeć sobie na widoki (zdj. na str. 40-41); co jakiś czas zdarzało mi się też potrzebować 
odwiedzić koleżankę z klasy na jednym z wyższych pięter, żeby pożyczyć jakieś materiały 
związane z nauką i wtedy też zawsze to był pretekst, żeby na chwilę zboczyć z trasy i rzucić 
okiem na drugi brzeg Wisły, który z takiej wysokości był łatwo widoczny.

 Ogromnym plusem tej całej przeprowadzki było zdecydowanie dużo większe 
mieszkanie od tego na Olszowej, a za tym szła chyba najważniejsza zmiana jaka może 
tylko przytrafić się dzieciakom w takich okolicznościach  - dostaliśmy z siostrą własne, 
oddzielne pokoje i każde z nas miało swoją osobistą przestrzeń na stałe. 

 Można się łatwo domyślić, że pod względem lokacyjnym nie zmieniło się wiele i 
wciąż stałymi drogami do szkoły była ulica Sadowa oraz dziura w murze za blokami na 
Olszowej; niewidzialne bariery ograniczające moją eksplorację też pozostały na swoim 
miejscu. Ciekawymi elementami natomiast wieżowców na Placu było rozwiązanie, gdzie 
w wejściach do klatek schodowych były wbudowane malutkie pomieszczenia, dosłownie 
na kilka metrów kwadratowych, w których znaleźć można było różne sklepy oraz usługi, 
jak warzywniak czy szewc (zdj. ze str. 39). W naszej klatce mieliśmy fryzjera i za takim 
udogodnieniem szczerze tęsknię, bo w Łodzi, gdzie mieszkam teraz takich bajerów nie 
mamy.

 Pewnego razu, w Łodzi właśnie już mieszkając, aczkolwiek wtedy jeszcze dość krótko, 
postanowiłem zapisać się do miejscowej Biblioteki; stare nawyki z dzieciństwa, ze stron 
rodzinnych, pozostały i w Bibliotece kartę mieć musiałem. Ówcześnie wciąż byłem 
zameldowany właśnie pod adresem Placu Kolanowszczyzna i wtedy też w pełni zdałem 
sobie sprawę jak dziwna i pokręcona jest ta nazwa, gdy pani bibliotekarka, po próbie 
przepisania tej nazwy na karcie, kazała mi to zrobić samemu, bo czegoś takiego w życiu nie 
widziała. Szczerze powiedziawszy, do tej pory nie mam zielonego pojęcia skąd ta nazwa 
się wzięła, co ona oznacza, ani dlaczego jest to nazwane Placem, skoro placem nie jest.

 Jednym chyba jednak z ważniejszych aspektów, które w przypadku tego miejsca kupiły 
mnie od razu, był plac zabaw: większy niż na poprzednim podwórku i z lepszym sprzętem. 
Znajdowała się tam zjeżdżalnia, naprawdę ogromna - a przynajmniej taka wydawała 
się z perspektywy małego dzieciaka, była co najmniej dwa razy wyższa ode mnie. Fakt 
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miejskie wędrówki

MIEJSKIEMIEJSKIE
WĘDRÓWKIWĘDRÓWKI

  Ponieważ do tej pory pokazałem naprawdę to co najbardziej pozostało w mojej pamięci 
jako integralna część dzieciństwa we Włocławku, jako coś stałego, codziennego. W bardzo 
dużej mierze tak właśnie w moich oczach wyglądał Włocławek i do takich rejonów się 
ograniczał; jednak nie mogę powiedzieć, żeby nie skłamać, coby to było wszystko co do 
wieku nastoletniego znałem w tym mieście. Nie; to wszystko do tej pory było związane 
z domem, z bliskimi, ze znajomymi, przyjaciółmi - z tym wszystkim co budziło i wciąż 
budzi największe emocje w nawiązaniu do tamtych lat. Pozytywne, negatywne - czarno-
białe; tam najbardziej widać kontrast w postrzeganiu miejsc i odczuwaniu emocji z nimi 
związanymi w oczach Małego Michałka.

 Wspólne spacery rodzinne nie były niczym dziwnym i mam dość klarowne obrazy 
z wielu takich sytuacji, więc mogę śmiało założyć, że różnego rodzaju przechadzek w 
rzeczywistości było dużo więcej, niż mój biedny mózg potrafił zachować sobie w archiwach. 
Park Łokietka nie był też jedyną destynacją takich przechadzek, jednak podejrzewam, że i 
tak najczęstszą, czemu wcale się nie dziwię; jeśli, jako rodzic, masz do wybory wybrać się ze 
swoimi pociechami do parku, by mogły poszaleć i pobiegać, albo z drugiej strony pochodzić 
po ulicach małego miasta jakim jest Włocławek - wybór w większości przypadków jest 
oczywisty.

 Ta mniejsza ilość przypadków w naszym spacerowym życiu jednak następowała i 
nie raz wybieraliśmy się na miasto; albo po prostu, przejść się tam i z powrotem, albo 

Nie jest trudno zauważyć, że moja definicja 
Włocławka na co dzień była dość wąska, 

bardzo lokalna, nie wykraczająca poza 
pewne ustalone niewidzialne granice. Z 

perspektywy mnie, jako dziecka, to co znałem 
było naprawdę kameralne; jednakże poza 
utartymi ścieżkami jak najbliżej domu czy 

szkoły, na terenie miasta było też kilka miejsc 
dla mnie niezwykle charakterystycznych, w 

których pojawiałem się cyklicznie i do tej 
pory także pozostają mocno odciśnięte we 

wspomnieniach z tamtych lat 
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wykorzystać potrzebę załatwienia czegoś w jakimś konkretnym miejscu jako pretekst na 
wyprostowanie nóg.

 Kiedy zacząłem się zastanawiać nad miejscem, które najbardziej do tej pory kojarzy mi 
się z ówczesnymi wędrówkami, bardzo szybko w mojej głowie pojawiło się jedno słowo, 
rozświetlając moje myśli światłem neonów: SKRÓT! Droga, ścieżka, miejsce - w stosunku 
do którego z jakiegoś powodu mieliśmy jakąś fiksację, lubiąc tamtędy przechodzić (a tak 
przynajmniej pamiętam - iż nie raz z siostrą prosiliśmy rodziców, żeby przejść właśnie 
Skrótem). Nie wiem tak naprawdę dlaczego ten akurat fragment do przejścia w naszych 
głowach jawił się na tak charakterystyczny i kultowy, ale już tłumaczę co i jak i od razu 
zaznaczam - dla was nie będzie w tym nic ekscytującego lub niezwykłego.

 Krótko - ulica Chopina prowadzi do samego centrum Włocławka, Placu Wolności. 
Żeby dotrzeć od ulicy Olszowej do Chopina (obie są do siebie równoległe) trzeba przez 
jakiś czas - czy to obierając trasę miedzy blokami, czy to wybierając podróż ulicą Traugutta 
- iść nie zbliżając się do Placu Wolności. Dochodząc do ulicy Chopina dopiero skręca się w 
prawo i teraz droga jest już całkowicie prosta - po kilku kolejnych minutach docierając do 
skrzyżowania, gdzie z lewej strony jest ulica Wronia, a z prawej Chmielna.

 Nasz skrót natomiast zaczynał się w momencie, w którym Olszowa stykała się z 
prostopadłą do niej Traugutta. Zamiast iść w lewo, w stronę Chopina, wystarczyło pójść 

prosto, między bloki. I to był początek skrótu - po minięciu pierwszego budynku zakręt w 
prawo, lekki w lewo, mijamy blok po lewej stronie, wychodzimy na przestrzeń z kilkoma 
drzewami pośrodku otaczających ją bloków (zdj. na str. 44-45). Na końcu tej przestrzeni stoi 
blok, przez który przechodzi tunel, a wychodząc po jego drugiej stronie nagle magicznie 
jesteś na wspomnianym wcześniej skrzyżowaniu gdzie w Chopina z lewej wchodzi ulica 
Wronia, a z prawej wychodzi Chmielna.

 Jestem w pełni świadomy, że opis, na który poświęciłem aż dwa akapity dla większości 
ludzi nie ma żadnego znaczenia i jest to jedynie opis ścieżki, która pozwalała nam 
zaoszczędzić kilka minut jeśli za kierunek podróży obieraliśmy centrum miasta. Ci ludzie 
mieliby jak najbardziej rację, bo to właśnie jest to - jednak w naszych głowach, naszym 
postrzeganiu tego kawałka miasta było to jedno z bardziej charakterystycznych miejsc.

 Jeśli jednak Skrót nie został wybrany i do Chopina dochodziło się w - nazwijmy to 
- standardowy sposób, w bloku po drugiej stronie jezdni znajdował się cały pas lokali 
wszelkiego rodzaju: sklepów, solariów, wszystkiego (zdj. na str. 46). Znajdował się tam 
jeden, konkretny sklep, do którego bardzo lubiłem zaglądać, o nazwie Ryza. Tak, dokładnie, 
jak ryza papieru - taka nazwa nieprzypadkowa, bo w sumie był to zwykły sklep papierniczy 
i nic więcej. Kolejna fiksacja na punkcie czegoś zupełnie zwyczajnego, ale zawsze byłem 
tam zahipnotyzowany - charakterystyczny zapach, który jestem w stanie przywołać sobie 
we wspomnieniach nawet teraz; pełno kolorowych długopisów, mazaków; kalkulatory, 
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którymi uwielbiałem się bawić, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało; pięknie wyglądające 
pióra na wystawkach; a także często jakieś kolorowanki z popularnych w tamtych czasach 
seriali, jak animowana Maska czy aktorski Herkules. Akurat na malowanki nie dawało 
się namówić rodziców, ponieważ ich argumentem było to, że po pomalowaniu jednej 
strony odrzucę kolorowankę w kąt - i mieli rację; dużo bardziej cieszyłem się i używałem 
sobie z pustych bloków rysunkowych, gdzie mogłem tworzyć własne historie i postaci na 
kolejnych stronach, a odtwórcze kolorowanki były po prostu nudne na dłuższą metę.

 Idąc dalej ulicą Chopina i mijając skrzyżowanie z Wronią oraz Chmielną (zdj. na str. 
48-49) po chwili docierało się do miejsca, w którym z prawej strony rozpoczynała się ulica 
św. Antoniego, na której to mieszkał mój Najważniejszy Przyjaciel. Jednak z perspektywy 
naszych dziecięcych zainteresowań najistotniejsze było to co znajdowało się na rogu obu 
ulic - cukiernia, w której były nasze ówczesne ulubione lody (zdj. na str. 47). Nie sądzę, żeby 
w tej okolicy znajdowała się inna cukiernia z lodami, więc tak czy siak musiały być naszymi 
ulubionymi, bez innego wyboru. Ze słodkości, których byliśmy fanami, na samym Placu 
Wolności znajdowała się jeszcze cukiernia, gdzie (jeśli dobrze pamiętam) nabywaliśmy 
jakieś naprawdę dobre przekąski z ciasta francuskiego, z dodatkami; na ową cukiernię 
wołaliśmy „wanda polpejn” i przygotowując się do spisywania wspomnień aż musiałem 
się upewnić czy tak faktycznie się nazywała. Byliśmy blisko - oficjalna nazwa całej sieci 
tych cukierni to Polpain-Wanda. 

 Normalnie, idąc dalej ulicą Chopina, doszlibyśmy właśnie do Placu Wolności, czyli 
centrum Włocławka. Na chwilę jednak zboczymy z trasy w tej naszej wyimaginowanej 
podróży po mieście i skręcimy w prawo jedno skrzyżowanie za cukiernią z lodami, w ulicę 
Bojańczyka. Tamtędy po krótkim czasie dochodziło się do Zielonego Rynku - nie będzie 
chyba wyolbrzymieniem, że był to chyba jeden z ważniejszych ośrodków handlu w tym 
rejonie, z ogromną ilością straganów oferującą taką liczbę produktów podrabiających 
światowe marki, że głowa mała. Wtedy jeszcze stragany znajdowały się normalnie na 
środku placu, gdzie obecnie znajduje się parking (zdj. na str. 52-53). Obecnie stragany 
wciąż w pełni fukcjonują, ale znajdują się na lekko na uboczu samego Zielonego Rynku 
(zdj. na str. 50 i 51).

 Może być też tak, że w tym momencie walnąłem kompletną gafę i straganów nigdy 
nie było na placu Zielonego Rynku, ale na tym właśnie polega magia spisywania tych 
wspomnień - w taki sposób uformowały się one w mojej głowie, czy to na bazie faktów, 
czy też przeinaczeń wynikających z mojego młodego wieku i szmatu czasu jaki od tamtej 
pory minął. Jedno natomiast jest pewne  - na tych straganach przez wiele lat kupowaliśmy 
wiele różnych rzeczy; w moim przypadku większość to były buty oraz spodnie. Tego typu 
zakupy miały naprawdę specyficzny - żeby nie powiedzieć, iż dziwny - klimat i podobną 
atmosferę było też czuć w znajdującym się bliżej naszego domu Wiślaninie przy ulicy 
Witosa, w którym też można było kupić tanie rzeczy, o których miejsce pochodzenia chyba 
lepiej było, dla spokoju własnego ducha, nie pytać.
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 Wracając do ulicy Chopina i kontynuując chód w stronę Placu Wolności dochodziło 
się do skrzyżowania z Pocztą (zdj. na str. 54), gdzie ulica Chopina przemieniała się na 
bardzo króki fragment w ulicę Warszawską, już do samego Placu. To miejsce, na wysokości 
wspomnianej Poczty, był dla mnie bardzo istotny - chociaż w sumie dużo bardziej istotny 
dla ograniczeń terytorialnych, tudzież moich niewidzialnych granic.

 Już pod koniec mojego czasu w podstawówce możliwości mojego poruszania się po 
mieście nieznacznie się poszerzyły i klarownie przedstawiono mi budynek Poczty jako 
najdalszy punkt do jakiego mogę się udać bez osoby dorosłej jeśli kiedykolwiek nogi 
poniosą mnie w tym właśnie kierunku. Niestety, dosłownie kilkadziesiąt kroków za tą 
granicą było jedno miejsce, które kusiło mnie mocniej niż jakiekolwiek inne i po wielu 
latach trzymania tego w tajemnicy w końcu muszę przyznać się publicznie - zdałem sobie 
sprawę, że jak pójdę dalej to nie rozpłynę się w powietrzu, nie porwą mnie kosmici ani 
nie będzie żadnych konsekwencji jeśli nikomu nie powiem, że złamałem zakaz. Jakkolwiek 
to nie brzmi, dopiero mając około dwunastu lat zacząłem zdawać sobie sprawę z braku 
wszechmocności osób dorosłych i pozwoliło mi to zrzucić z siebie ciągłe poczucia bycia 
obserwowanym, nawet jeśli byłem zupełnie sam. Jak widzicie, nie żartowałem wcześniej 
z moją nadmierną naiwnością.

 Wspomniałem, że tuż tuż za narzuconą granicą znajdowało się coś, co wielce mnie 

kusiło - a więc cóż to było? Przede wszystkim - główna filia Biblioteki we Włocławku (zdj. 
na str. 55), jednak po lewej stronie od wejścia było tam coś dla mnie jeszcze lepszego: 
Empik. Potrafiłem spędzić w nim wtedy naprawdę sporo czasu, przeglądając komiksy, 
książki i gry, których nigdy bym nie miał, ale wtedy samo obcowanie z tymi mediami w 
ten sposób mi wystarczył. Ten bunt był tego wart.

 Stamtąd do Placu Wolności (zdj. na okładce) to tylko rzut beretem. Jednym z 
ciekawszych miejsc, do którego z Placu można było się dostać było Kino Polonia na ulicy 
Przechodniej, ale chyba najważniejszą ulicą w tamtych czasach odchodzącą od Placu była 
3-ciego Maja (zdj. na str. 57); prowadząca na Bulwary nad Wisłą, z różnymi sklepami 
po lewej i prawej strony, w których też często kupowało się ubrania i buty. Pamiętam 
ten długi deptak jako miejsce, w którym pojawiało się naprawdę bardzo dużo ludzi, jako 
miejsce, po którym chciało się chodzić. Obecnie sytuacja tam nie jest już taka różowa, po 
dawnych szyldach sklepowych pozostało niewiele działających, a w dużej mierze lokale 
użytkowe są po prostu puste.

 W tym właśnie momencie kończą się moje najważniejsze wspomnienia, najistotniejsze 
miejsca, które obecnie najbardziej kojarzą mi się z dzieciństwem i wędrowaniem po 
mieście, czy to samemu, czy z rodziną. Tak w moich młodziutkich bardzo oczach wyglądał 
Włocławek - wspomniane spacery poszerzały moją znajomość miasta, jednak wciąż był to 
bardzo ograniczony wycinek całości i mogę się założyć, że większość moich rówieśników 
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w tym samym czasie znało Włocławek w dużo szerszym spektrum.

 Oczywiście, mógłbym wspomnieć jeszcze o kilku miejscach, które nie raz przewinęły 
się w moim życiu do końca podstawówki, ale z różnych powodów nie były one dla mnie aż 
tak istotne w okresie, na którym się tutaj skupiamy. Chociażby same wspomniane przez 
mnie Bulwary nad Wisłą; nie pamiętam byśmy zjawiali się tam specjalnie często, a nawet 
jeśli - nie odbiły się w ogóle w świadomości Małego Michałka, stały się dla mnie dużo 
bardziej istotne dopiero w drugiej połowie gimnazjum i to z tym okresem mojego życia je 
kojarzę. Podobnie jest ze znajdującym się blisko Bulwarów Parkiem Henryka Sienkiewicza 
- powierzchnią zawstydzającym Łokietka, a także swoją niesamowitą fotogenicznością. W 
mojej dziecięcej pamięci zapisał się jak najbardziej, jednak wizyty tamże wydawały się tak 
rzadkie, że w ogóle ten Park nie kojarzy mi się z czasami podstawówki, ani wcześniejszymi, 
bo dopiero - z resztą podobnie jak Bulwary - zaczął największego znaczenia nabierać dla 
mnie w drugiej połowie gimnazjum, a najbardziej kojarzy mi się dopiero ze studiami.

 Pod ten późny okres mogę przypisać też całe dzielnice Włocławka, o których zdarzało 
mi się za dzieciaka czasem coś usłyszeć, ale do nich trzeba było dostać się komunikacją 
miejską, więc było to poza moim zasięgiem, bo nie nauczono mnie jak z niej korzystać - 
dopóki gdzieś w połowie gimnazjum nie rozpracowałem tematu sam, żeby autobusem 
linii numer czternaście pojechać w tajemnicy na tak zwaną Jednostkę E; dzięki temu 
pierwszy raz byłem w dzielnicy Włocławka nazywanej Południem samodzielnie, a ono 
samo stało mi się bliższe dopiero bliskie właśnie w czasie studiów - tak samo jak Zazamcze, 
o którego istnieniu chyba bardzo długo sobie nawet nie zdawałem sprawy. Jest jeszcze 
osiedle Kazimierza Wielkiego - tam faktycznie bywałem regularnie będąc dzieckiem, ale 
nawet nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że to jakieś osiedle nazywane potocznie 
Kazik; wynikało to z tego, że moi dziadkowie zabierali mnie tam często do mieszkania 
siostry oraz mamy mojej babci podczas ich niedzielnego tournee po rodzinie mieszkającej 
we Włocławku. Ostatecznie Kazika nie przypisałbym do żadnego okresu mojego życia, 
ponieważ nie wyrobiłem sobie z tym osiedlem żadnych konotacji emocjonalnych.

 Tak naprawdę przez dość długi czas nawet do końca nie wiedziałem jak mało wiem 
o Włocławku, jak wielu miejsc nie znam i żyłem w tej błogiej niewiedzy całe lata, jako 
dziecko mając w sumie swój Mały Włocławek, który był dla mnie wystarczający. Wydaje 
mi się, że tak naprawdę pierwszy raz kiedy zdałem sobie sprawę z mojego wąskiego 
punktu widzenia był moment rozpoczęcia jazd na kursie na prawo jazdy, krótko przed 
moimi osiemnastymi urodzinami, kiedy to samochodem objechałem rejony Włocławka, 
o których istnieniu nigdy wcześniej nie słyszałem. Ale o tych wszystkich miejscach z chęcia 
opowiem innym razem, pokazując co zapamiętały moje nastoletnie, a potem dorosłe 
oczy.

 Takie to właśnie było moje czarno-białe dzieciństwo we Włocławku
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Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.647164703746235, 
19.07592410267705

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.647734274059644, 
19.074051920936718

Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.64841774866836, 
19.073263351402236

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65022727742438, 
19.079765026022805

Helios 44-2, 58m
F2, 1/500
Lokacja: 
52.649599158113666, 
19.081339482709293

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.64983185623985, 
19.078641180565604
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Helios 44-2, 58mm
F2, 1/250
Lokacja: 
52.64745111717396, 
19.07519990630185

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/250
Lokacja: 
52.647734274059644, 
19.074051920936718

 Czas na tą mniej interesującą - aczkolwiek pewnie nie dla wszystkich - część, gdzie 
będziecie mogli zobaczyć głównie suche fakty dotyczące konkretnych zdjęć zamieszczonych 
w tym albumie - jaki obiektyw był w użyciu, jakie miałem ustawienia migawki oraz przesłony, 
a także gdzie na mapie szukać miejsca, z którego dane zdjęcie strzelałem. 

 Jedyne rzeczy jakich nie podaje w poniższych zestawieniach to aparat i filmy jakie 
używałem, oraz daty wykonania wszystkich zdjęć; wynika to z dość prostej przyczyny - dla 
każdego zdjęcia te informacje będą dokładnie takie same:
• aparat: Zenit-E
• filmy: zużyte zostały dwa 24-klatkowe czarno-białe filmy Arista EDU Ultra, ISO 200 

(termin ważności - styczeń 2014)
• data: wszystkie zdjęcia zostały wykonane 24.10.2021

 Oprócz tego, przy pisaniu tekstów do albumu, postanowiłem jeszcze bardziej zagłębić 
się we wspomnieniach z dzieciństwa przy pomocy muzyki, całych płyt, które kojarzą mi 
się z tamtym okresem. Głównie są to produkcje, których słuchali moi rodzice, ale przewija 
się też jeden zespół, który był pierwszym, którego zacząłem samodzielnie świadomie 
słuchać pod koniec podstawówki (Linkin Park). Listę albumów, które udało mi się 
odsłuchać w całości podczas pisania znajdziecie na końcu tej sekcji; jestem pewien, że nie 
są to wszystkie, które mógłbym powiązać z opisywanymi czasami, jednak te wymienione 
wystarczyły, żeby spisać wszystko co było potrzebne.

ZA KULISAMI



61

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.64919234029283, 
19.07592410266834

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/250
Lokacja: 
52.64918583117674, 
19.074572269434633

Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.651184084334936, 
19.072683994368717

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65073497351027, 
19.07414311602009

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.651883776801554, 
19.07059723560007

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.647164703746235, 
19.07592410267705
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Helios 44-2, 58m
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65128008931751, 
19.07801354367714

Helios 44-2, 58m
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65075124572276, 
19.079274181870677

Helios 44-2, 58mm
F2.8, 1/500
Lokacja: 
52.651411892417606, 
19.07760316572901

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.64918583117674, 
19.076626841373162

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.64811506837662, 
19.069980327660833

Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.64864231656122, 
19.07438987915887



62

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.647164703746235, 
19.07592410267705

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.647164703746235, 
19.07592410267705

Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.65496879892318, 
19.067003075580242

Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.64951454034092, 
19.07105321119138

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.647054043514146, 
19.071836416303487

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65094651178296, 
19.06883770660176
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Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.649465722301144, 
19.069953505510565

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.655082693231996, 
19.073853437249593

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.655082693231996, 
19.073853437249593

Helios 44-2, 58mm
F2.8, 1/500
Lokacja: 
52.65467918056786, 
19.072115365949106

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65252162624722, 
19.06786674687825

Helios 44-2, 58mm
F2, 1/500
Lokacja: 
52.65287309031416, 
19.067496602064256
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Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.65557731659585, 
19.06701380441543

Płyty, których słuchałem podczas pisania:

• Czarny blues o czwartej nad ranem (Stare Dobre Małżeństwo)
• Piasek (Piasek)
• Older (George Michael)
• SIng when you’re winning (Robbie Williams)
• Greatest Hits 1969-1999 (John Williams)
• Meteora (Linkin Park)
• Hybrid Theory (Linkin Park)
• Collision Course (Linkin Park)

Jupiter 37A, 135mm
F3.5, 1/250
Lokacja: 
52.654877683248465, 
19.066257421534665


