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Plac Wolności,( Площа Незалежност�) тобто
колишня Новом�ська площа та вулиця
Пьотрковська – ось сентральна вулиця
(в�сь) м�ста, тут були чудов�
багатоквартирн� будинки з найкращими
магазинами та красивими квартирами,

але пам’ятайте, що на ц�й вулиц� також
були заводи.

У центральн�й частин� площ� встановлено
пам’ятник Тадеушу Костюшку, який був
побудований �з соц�альних внеск�в у 1930

роц�.

Поряд з пам’ятником є   вх�д до музею-

каналу „ Дентка „(в�дд�л музею м�ста Лодзь)

- ориг�нальна пам’ятка г�дротехн�ки -

овальний резервуар для дощової води.

Резервуар збирали для того, щоб промити
м�ську канал�зац�ю. В�н був побудований в
1926 роц�. Сьогодн� тут проходить
п�дземний туристичний маршрут. 

На Placи Wolności,( Площ� Незалежност�) є
археолог�чний та етнограф�чний музей. У
музеї три пост�йн� експозиц�ї: археолог�чна,

етнограф�чна та нум�зматична. У в�второк
ви безкоштовно в�дв�даєте музей.Поруч є
музей у стар�й аптец� для тих, хто
захоплений старовинною медициною та
аптекою.

EWA GAŁĄZKA
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Йдемо по вул. Пьотрковськ�, сл�дуючи її
курсу, до конюшн� Єдинорога.

Проходимо повз вул. Революц�ї 1905 р. -

це колишня вул. П�вденна. Коли у 1820 -х
роках було створено промислову Лодзь,

було визначено Нову М�ську площу та
чотири головн� вулиц�, назви  збереглися
донин�: Сх�д, Зах�д, П�вн�ч та П�вдень - ця,

однак, зм�нила назву, згадуючи страйки
та протести роб�тник�в у 1905 р., зв�дси
тепер�шня назва вул. Революц�я 1905

року.

Якщо ви йдете по вул. Революц�ї 1905,

п�д номером 78/80 ви знайдете К�но Бодо
- маленьке, камеральне м�сце.

Йдемо дал� по вул. Пьотрковська, ми
д�йдемо до площ� перед колишн�м
ун�вермагом Магда, неподал�к є
туристична �нформац�я та пам’ятник
творцям промислової Лодз�. За столом
троє чолов�к�в, вони виробники Лодз�:
Ізраїль Познаньський, Кароль Шейблер
та Генр�к Грохман. Пам'ятник є частиною
Галереї Великих Лодзян - групи
пам'ятник�в, розм�щених на вулиц�
Пьотрковськ�й. Праця Марселя
Шитенхельма.

Тут, перед пам’ятником, є щось для
любител�в еколог�ї та здорового
харчування, тобто магазин «На грами».

Якщо ми п�демо по вул. Венцковського,

ми потрапимо до Театру Нового.

Kazimierza Dejmka (адреса ul. Zachodnia 93)

та Музей Мистецтв (ul. Więckowskiego 36)

- це перший музей сучасного мистецтва
в Європ�. Варто пам’ятати, що в�н був
заснований за �н�ц�ативою художник�в за
особливої   участ� Владислава
Стжем�нського та Катажини Кобро. У
п’ятницю ви безкоштовно в�дв�даєте
музей. Художн�й музей має ще два м�сця
в Мануфактур� - у колишн�й ткацьк�й
фабриц� заводу Ізраїля Познанського
знаходиться MS2 - пост�йн� та тимчасов�
експозиц�ї, що представляють мистецтво
ХХ та ХХІ стол�ть, та палац -музей Гербст
(вул. Пжендзальняна, 72, поруч �з
житлом роб�тник�в Ксенжи Млин) - музей
�нтер'єр�в та галерея польського
живопису.

На вул. Венцковськог 4 одразу п�сля
перехрестя з вул. Пьотрковської, у двор� є
ц�кава фреска "Народження дня" Войцеха
Сюдмака, одного з пров�дних художник�в,

що посилається на велику традиц�ю
фантастичного мистецтва. Коли його
запитують про його натхнення, художник
стверджує, що в�н захоплений Всесв�том �
питаннями, як� в�н викликає.

Якщо ми п�демо по вул. Ярача, ми
потрапляємо до Театру �м Стефана Ярача
(вул. Ярача, 27), а дал� на ц�й же вулиц�
знаходиться Великий театр (площа Ген. Д.

Добровського). 

Продовжуємо рух по вул. Пьотрковськ�й.

Наступне перехрестя це з одного боку
знаходиться вул. Г. Нарутов�ча, а з �ншого,

вул. Зелена - ця вулиця веде до аквапарку
Фаля. Ви тут чудово проведете час,

насолоджуючись водними атракц�онами в
комплекс� басейн�в та г�рок. 

З �ншого боку, на вулиц� Нарутовича, 8/10 є
два ц�кавих м�сця: В�дкрита б�бл�отека
(також в�дкрита для читач�в в Україн�) - у н�й
проводяться ц�кав� зустр�ч� та майстер
-класи, а також Центр сприяння та розвитку
громадських �н�ц�атив OPUS, де
розташований Мультикультурний центр
Лодз� - особливе м�сце для п�дтримки
�ноземц�в у нашому м�ст�.

Ми йдемо дал�, наступний квартал - це
вулиц� 6 – го Серпня та Р. Траугутта, там є
woonerf (тип вулиц� в урбан�зован�й зон�),

який дає вам розслаблення, є лавки та
ресторани, ви можете в�дпочити, випити
кави чи з’їсти щось смачненьке.

Ми йдемо дал�. Якщо в�д вул.

Пьотрковської, ми повернепозичатимо у
вул. Тув�ма, ми досягаємо б�бл�отеки TUVIM,

де можна позичати книги, а також майстер
- класи та зустр�ч�. Буд�вл� першої
електростанц�ї в Лодз�, тобто EC1,

розташован� поруч �з б�бл�отекою. Сьогодн�
в ньому розм�щен� Центр Науки � Техн�ки,

Планетар�й та багато �нших установ,

пов'язаних з наукою та культурою. Це
варто побачити.

. 



PROJEKT: ZOSTAŃ Z NAMI ŁODZIANAMI

Ще одне ц�каве м�сце на вул.   

Пьотрковськ �й - зв�сно ЛавочкаТув�ма.

Необх�дно с�сти поруч �з Юл�аном
Тув�мом, �з Лодз�, одним �з найб�льших
польських поет�в ХХ стол�ття.

Ми проходимо наступний поворот, тобто
вул. Л. Заменгоффа та вул. Nawrot - назва
походить з 19 стол�ття. Це була, як �
сьогодн�, вулиця з односторонн�м рухом,

де коней « завертали », тобто повернули
назад. Рухаючись дал�, праворуч
побачимо статую Владислава Реймонта.

В�н є лауреатом Нобел�вської прем�ї з
л�тератури 1924 року. В�н є автором
"Земл� об�цяної" - 

Якщо ми зайдемо у дв�р за адресою вул.

Пьотрковська, 139/141, ми опинимось на
колишн�й фабриц� Рам�ша. В даний час
тут розташована Off Piotrkowska, є кафе,

ресторани, паби, а також художн� студ�ї,
магазини та галереї. Тут можна чудово
провести час за смачною їжею та
музикою
Ми продовжуємо, ми майже б�ля
конюшн�(стайн�) Єдинорога. Це нова
трамвайна зупинка Centrum, розроблена
Яном Галецьким. Зверн�ть увагу на
барвистий дах. Поряд - пам’ятник
Єдинорогу японського художника
Томох�ро Інаби..

З цього моменту вул. Пьотрковська
зм�нює св�й характер. У 19 стол�тт� це
була промислова частина, де були
розташован� заводи. Вулиця
Пьотрковська, 217 - це колишн�й
чавуноливарний завод Юзефа Іоанна, а
сьогодн� це культурно -розважальне
м�сце, тут працюють ресторани та кафе,

проводяться культурно -розважальн�
заходи та проводяться кул�нарн�
фестивал�. Чудове м�сце для вих�дних.

Йдемо дал� по вул. Пьотрковськ�, ми
можемо милуватися прекрасними
рел�г�йними буд�влями, найпрекрасн�шим
є неоготичний собор св. вул. Стан�слава
Костки
Розташований поруч з вул. В.

Тименецького, ми д�йдемо до Ксенжи
Млин, колишнього роб�тничого житлового
масиву, збудованого Каролом Шейблером
для сп�вроб�тник�в його фабрики.

Ще одна красива, рел�г�йна буд�вля,

розташована неподал�к, за адресою вул.

Пьотрковська 279/283-це неороманська
євангельська церква Св. Матв�я.

Переходимо вул. Червона (назва походить
в�д кольору води, яка текла вулицею з
сус�дн�х фарбувальних роб�т) 

З протилежного боку, на вул. Пьотрковськ�
282 знаходиться Центральний Музей
Текстилю. В�н розташований на територ�ї
колишньої фабрики Людв�ка Гейєра, її
називають Б�лою фабрикою через кол�р
буд�вл�. Тут наприк�нц� 1838 р. було
запущено в експлуатац�ю першу парову
машину в Лодз� та споруджено перший
заводський димох�д. 

Останнє м�сце, яке варто в�дв�дати, - це
сади Гейєра. Це наступн� буд�вл�, що
належать фабричному комплексу Людв�ка
Гейєра, одного з найбагатших
промислових виробник�в Лодз�. В даний
час комплекс в�дремонтований, це м�сце
проведення концерт�в, заход�в на
в�дкритому пов�тр� та ярмарк�в ремесел.


