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PODCAST 01

ŁÓDŹ

SPACER PO PIETRYNIE… I NIE TYLKO ZAPROSZENIE DO POZNAWANIA ŁODZI
Przy pomniku jest wejście do Muzeum Kanału
„Dętka” (Odział Muzeum Miasta Łodzi) to
oryginalny zabytek hydrotechniki – czyli owalny
zbiornik na wodę deszczową. Gromadzono ją
tam, w celu płukania miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Zbiornik powstał w 1926 roku.
Plac Wolności czyli dawny Rynek Nowego
Dziś jest tu podziemna trasa turystyczna.
Miasta i ulica Piotrkowska – to oś miasta, tu
znajdowały się wspaniałe kamienice, a w nich Na placu Wolności znajduje się Muzeum
Archeologiczne i Etnograficzne. Muzeum ma trzy
najlepsze sklepy i piękne mieszkania, ale
stałe ekspozycje: archeologiczną, etnograficzną i
pamiętajmy, że przy tej ulicy stały także
numizmatyczną. We wtorek zwiedzisz muzeum
fabryki.
bezpłatnie.
W centralnej części placu znajduje się pomnik Nieopodal znajduje się muzeum w starej aptece
Tadeusza Kościuszki, który powstał ze składek dla tych, którzy są pasjonatami dawnej
medycyny i farmacji.
społecznych w 1930 roku.

EWA GAŁĄZKA
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Idziemy ul. Piotrkowską, zgodnie z jej
biegiem, w kierunku Stajni Jednorożców.
Mijamy ul. Rewolucji 1905 roku – to dawna ul.
Południowa. Gdy powstała Łódź przemysłowa
w latach 20. XIX wieku wyznaczono Rynek
Nowego Miasta i cztery główne ulice, nazwy
zachowane są do dziś: Wschodnia, Zachodnia,
Północna i Południowa – ta jednak zmieniła
nazwę, upamiętniając strajki i protesty
robotników w 1905 roku stąd dzisiejsza
nazwa ul. Rewolucji 1905.
Jeśli pójdziecie ul. Rewolucji 1905, pod
numerem 78/80 znajdziecie Kino Bodo - małe
kameralne miejsce.
Idąc dalej ul. Piotrkowską dochodzimy do
placu przed dawnym Domem Handlowym
Magda, nieopodal znajduje się Informacja
Turystyczna oraz pomnik Twórców Łodzi
Przemysłowej. Przy stole są trzej mężczyźni,
to łódzcy fabrykanci: Izrael Poznański, Karol
Scheibler i Henryk Grohman. Pomnik jest
częścią Galerii Wielkich Łodzian – zespołu
pomników ustawionych przy ulicy
Piotrkowskiej. Dzieło Marcela Szytenchelma.
Tu naprzeciwko pomnika jest coś dla
miłośników ekologii i zdrowej żywności czyli
sklep „Na gramy”.
Jeśli pójdziemy ul. Więckowskiego to
dojdziemy do Teatru Nowego im. Kazimierza
Dejmka (adres ul. Zachodnia 93) oraz
Muzeum Sztuki (ul. Więckowskiego 36) – jest
to pierwsze w Europie muzeum sztuki
nowoczesnej. Warto pamiętać, że zostało
złożone z inicjatywy artystów, ze szczególnym
udziałem Władysława Strzemińskiego i
Katarzyny Kobro. W piątek zwiedzicie
muzeum bezpłatnie. Muzeum Sztuki ma
jeszcze dwie inne siedziby w Manufakturze –
w dawnej tkalni fabryki Izraela Poznańskiego
to MS2 – ekspozycje stałe i czasowe
prezentują sztukę XX i XXI wieku oraz
Muzeum Pałac Herbsta (ul. Przędzalniana 72,
tuż przy osiedlu robotniczym Księży Młyn) –
muzeum wnętrz i galeria malarstwa polskiego.

Przy ul. Więckowskiego 4 tuż za skrzyżowaniem
z ul. Piotrkowską, w podwórzu, znajduje się
intersujący mural „Narodziny Dnia” autorstwa
Wojciecha Siudmaka, jednego z czołowych
malarzy odwołujących się do wielkiej tradycji
sztuki fantastycznej. Pytany o inspiracje artysta
twierdzi, że fascynuje go Wszechświat i pytania
jakie rodzi.
Jeśli pójdziemy ul. Jaracza dojdziemy do Teatru
im. Stefana Jaracza (ul. Jaracza 27 ), a dalej przy
tej samej ulicy znajduje się Teatr Wielki (pl. Gen.
H. Dąbrowskiego).
Idziemy dalej ul. Piotrkowską. Następna
przecznica to z jednej strony ul. G. Narutowicza,
a z drugiej ul. Zielona – tą ulicą można dotrzeć
do Aquaparku Fala. Świetnie spędzicie tutaj czas,
korzystając z wodnych atrakcji w kompleksie
basenów i zjeżdżalni.
Natomiast przy ul Narutowicza 8/10 mieszczą
się dwa interesujące miejsca: Biblioteka Otwarta
(otwarta również na czytelników w Ukrainy) –
odbywają się w niej ciekawe spotkania i
warsztaty oraz Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS gdzie mieści się
Łódzkie Centrum Wielokulturowe – specjalne
miejsce wspierające obcokrajowców w naszym
mieście.
Idziemy dalej, kolejna przecznica to ulice 6-go
Sierpnia oraz R. Traugutta, znajduje się tu dający
wytchnienie woonerf, są ławeczki i restauracje,
można odpocząć, wypić kawę czy zjeść coś
pysznego.
Idziemy dalej. Jeśli z ul. Piotrkowskiej skręcimy
w ul. Tuwima dojdziemy w Biblioteki TUVIM, w
której nie tylko możecie wypożyczać książki, ale
też odbywają się tu warsztaty i spotkania. Obok
biblioteki znajdują się zabudowania pierwszej
łódzkiej elektrowni czyli EC1. Dziś mieści się tu
Centrum Nauki i Techniki, Planetarium i wiele
innych instytucji związanych z nauką i kulturą.
Warto się wybrać.
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Następne ciekawe miejsce na ul.
Piotrkowskiej to oczywiście Ławeczka
Tuwima. Koniecznie trzeba usiać obok Juliana
Tuwima, łodzianina, jednego z
najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.
Miniemy następną przecznicę czyli ul. L.
Zamenhoffa i ul. Nawrot – nazwa pochodzi z
XIX wieku. Była to podobnie jak dzisiaj ulica
jednokierunkowa, po której „nawracano”
konie czyli zawracano. Idąc dalej, zobaczymy
po prawej stronnie pomnik Władysława
Reymonta. To laureat literackiej nagrody
Nobla w 1924 roku. Jest on autorem „Ziemi
obiecanej” - najważniejszej powieści
opisującej życie fabrykanckiej Łódź końca XIX
wieku.
Jeśli wejdziemy w podwórko przy ul.
Piotrkowskiej 139/141 to znajdziemy się w
dawnej fabryce Ramischa, Obecnie mieści się
tu Off Piotrkowska, są tu kawiarnie,
restauracje, puby, a także pracownie
artystyczne, sklepy czy galerie. Można tu
świetnie spędzić czas przy dobrym jedzeniu i
muzyce.
Idziemy dalej, już jesteśmy prawie przy Stajni
Jednorożców. Jest to nowy Dworzec
Tramwajowy Centrum zaprojektowany przez
Jana Gałeckiego. Zwróćcie uwagę na
kolorowy dach. Obok znajduje się Pomnik
Jednorożca autorstwa japońskiego artysty
Tomohiro Inaby.
Od tego miejsca ul. Piotrkowska zmienia swój
charakter. W XIX wieku była to część
przemysłowa, w której dominowały fabryki.
Ulica Piotrkowska 217, to dawna odlewnia
żelaza Józefa Johna, a dziś miejsce kulturalnorozrywkowe, są tu restauracje i kawiarnie,
odbywają się wydarzenia kulturalnorozrywkowe, festiwale kulinarne. Świetne
miejsce na weekend.

Idąc dalej ul. Piotrkowską możemy podziwiać
piękne budowle sakralne, najwspanialszą jest
neogotycka katedra p.w. św. Stanisława Kostki
Znajdującą się obok ul. W. Tymienieckiego
dojdziemy na Księży Młyn, czyli dawnego osiedla
robotniczego wybudowanego przez Karola
Scheiblera dla pracowników swojej fabryki.
Kolejny piękny, sakralny budynek, znajdujący się
nieopodal, przy ul. Piotrkowskiej 279/283 to
neoromański kościół ewangelicki p.w. Św.
Mateusza. Przejdźmy przez ul. Czerwoną (nazwa
pochodzi od koloru wody, która płynęła ulica z
pobliskich farbiarni tkanin).
Po przeciwnej stronie, przy ul. Piotrkowskiej 282
mieści się Centralne Muzeum Włókiennictwa.
Znajduje się ono w dawnej fabryce Ludwika
Geyera, jest ona ze względu na kolor budynku
nazywana Białą Fabryką. Tu pod koniec 1838
roku uruchomiono pierwszą w Łodzi maszynę
parową i wybudowano pierwszy fabryczny
komin.
Ostatnim miejsce, które warto odwiedzić są
Ogrody Geyera. To kolejne budynki należące do
kompleksu fabrycznego Ludwika Geyera,
jednego z najbogatszych fabrykantów
przemysłowej Łodzi. Obecnie kompleks został
odnowiony, odbywają się tu koncerny,
wydarzenia plenerowe i kiermasze rękodzieła.

