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PODCAST 01

ŁÓDŹ

ПРОГУЛЯНКА ПЕТРИНОЮ… І НЕ ТІЛЬКИ А ІНШЕ ЗАПРОШЕННЯ ВІДВІДАТИ ЛОДЗЬ
EWA GAŁĄZKA

Plac Wolności,( Площа Незалежності) тобто
колишня Новоміська площа та вулиця
Пьотрковська – ось сентральна вулиця
(вісь) міста, тут були чудові
багатоквартирні будинки з найкращими
магазинами та красивими квартирами,
але пам’ятайте, що на цій вулиці також
були заводи.
У центральній частині площі встановлено
пам’ятник Тадеушу Костюшку, який був
побудований із соціальних внесків у 1930
році.

Поряд з пам’ятником є в
 хід до музеюканалу „ Дентка „(відділ музею міста Лодзь)
- оригінальна пам’ятка гідротехніки овальний резервуар для дощової води.
Резервуар збирали для того, щоб промити
міську каналізацію. Він був побудований в
1926 році. Сьогодні тут проходить
підземний туристичний маршрут.
На Placи Wolności,( Площі Незалежності) є
археологічний та етнографічний музей. У
музеї три постійні експозиції: археологічна,
етнографічна та нумізматична. У вівторок
ви безкоштовно відвідаєте музей.Поруч є
музей у старій аптеці для тих, хто
захоплений старовинною медициною та
аптекою.
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Йдемо по вул. Пьотрковські, слідуючи її
курсу, до конюшні Єдинорога.
Проходимо повз вул. Революції 1905 р. це колишня вул. Південна. Коли у 1820 -х
роках було створено промислову Лодзь,
було визначено Нову Міську площу та
чотири головні вулиці, назви збереглися
донині: Схід, Захід, Північ та Південь - ця,
однак, змінила назву, згадуючи страйки
та протести робітників у 1905 р., звідси
теперішня назва вул. Революція 1905
року.
Якщо ви йдете по вул. Революції 1905,
під номером 78/80 ви знайдете Кіно Бодо
- маленьке, камеральне місце.
Йдемо далі по вул. Пьотрковська, ми
дійдемо до площі перед колишнім
універмагом Магда, неподалік є
туристична інформація та пам’ятник
творцям промислової Лодзі. За столом
троє чоловіків, вони виробники Лодзі:
Ізраїль Познаньський, Кароль Шейблер
та Генрік Грохман. Пам'ятник є частиною
Галереї Великих Лодзян - групи
пам'ятників, розміщених на вулиці
Пьотрковській. Праця Марселя
Шитенхельма.
Тут, перед пам’ятником, є щось для
любителів екології та здорового
харчування, тобто магазин «На грами».
Якщо ми підемо 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 Європі. Варто пам’ятати, що він був
заснований за ініціативою художників за
особливої участі Владислава
Стжемінського та Катажини Кобро. У
п’ятницю ви безкоштовно відвідаєте
музей. Художній музей має ще два місця
в Мануфактурі - у колишній ткацькій
фабриці заводу Ізраїля Познанського
знаходиться MS2 - постійні та тимчасові
експозиції, що представляють мистецтво
ХХ та ХХІ століть, та палац -музей Гербст
(вул. Пжендзальняна, 72, поруч із
житлом робітників Ксенжи Млин) - музей
інтер'єрів та галерея польського
живопису.

На вул. Венцковськог 4 одразу після
перехрестя з вул. Пьотрковської, у дворі є
цікава фреска "Народження дня" Войцеха
Сюдмака, одного з провідних художників,
що посилається на велику традицію
фантастичного мистецтва. Коли його
запитують про його натхнення, художник
стверджує, що він захоплений Всесвітом і
питаннями, які він викликає.
Якщо ми підемо по вул. Ярача, ми
потрапляємо до Театру ім Стефана Ярача
(вул. Ярача, 27), а далі на цій же вулиці
знаходиться Великий театр (площа Ген. Д.
Добровського).
Продовжуємо рух по вул. Пьотрковській.
Наступне перехрестя це з одного боку
знаходиться вул. Г. Нарутовіча, а з іншого,
вул. Зелена - ця вулиця веде до аквапарку
Фаля. Ви тут чудово проведете час,
насолоджуючись водними атракціонами в
комплексі басейнів та гірок.
З іншого боку, на вулиці Нарутовича, 8/10 є
два цікавих місця: Відкрита бібліотека
(також відкрита для читачів в Україні) - у ній
проводяться цікаві зустрічі та майстер
-класи, а також Центр сприяння та розвитку
громадських ініціатив OPUS, де
розташований Мультикультурний центр
Лодзі - особливе місце для підтримки
іноземців у нашому місті.
Ми йдемо далі, наступний квартал - це
вулиці 6 – го Серпня та Р. Траугутта, там є
woonerf (тип вулиці в урбанізованій зоні),
який дає вам розслаблення, є лавки та
ресторани, ви можете відпочити, випити
кави чи з’їсти щось смачненьке.
Ми йдемо далі. Якщо від вул.
Пьотрковської, ми повернепозичатимо у
вул. Тувіма, ми досягаємо бібліотеки TUVIM,
де можна позичати книги, а також майстер
- класи та зустрічі. Будівлі першої
електростанції в Лодзі, тобто EC1,
розташовані поруч із бібліотекою. Сьогодні
в ньому розміщені Центр Науки і Техніки,
Планетарій та багато інших установ,
пов'язаних з наукою та культурою. Це
варто побачити.
.
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Ще одне цікаве місце на вул. 
Пьотрковськ ій - звісно ЛавочкаТувіма.
Необхідно сісти поруч із Юліаном
Тувімом, із Лодзі, одним із найбільших
польських поетів ХХ століття.
Ми проходимо наступний поворот, тобто
вул. Л. Заменгоффа та вул. Nawrot - назва
походить з 19 століття. Це була, як і
сьогодні, вулиця з одностороннім рухом,
де коней « завертали », тобто повернули
назад. Рухаючись далі, праворуч
побачимо статую Владислава Реймонта.
Він є лауреатом Нобелівської премії з
літератури 1924 року. Він є автором
"Землі обіцяної" Якщо ми зайдемо у двір за адресою вул.
Пьотрковська, 139/141, ми опинимось на
колишній фабриці Раміша. В даний час
тут розташована Off Piotrkowska, є кафе,
ресторани, паби, а також художні студії,
магазини та галереї. Тут можна чудово
провести час за смачною їжею та
музикою
Ми продовжуємо, ми майже біля
конюшні(стайні) Єдинорога. Це нова
трамвайна зупинка Centrum, розроблена
Яном Галецьким. Зверніть увагу на
барвистий дах. Поряд - пам’ятник
Єдинорогу японського художника
Томохіро Інаби..
З цього моменту вул. Пьотрковська
змінює свій характер. У 19 столітті це
була промислова частина, де були
розташовані заводи. Вулиця
Пьотрковська, 217 - це колишній
чавуноливарний завод Юзефа Іоанна, а
сьогодні це культурно -розважальне
місце, тут працюють ресторани та кафе,
проводяться культурно -розважальні
заходи та проводяться кулінарні
фестивалі. Чудове місце для вихідних.

Йдемо далі по вул. Пьотрковські, ми
можемо милуватися прекрасними
релігійними будівлями, найпрекраснішим
є неоготичний собор св. вул. Станіслава
Костки
Розташований поруч з вул. В.
Тименецького, ми дійдемо до Ксенжи
Млин, колишнього робітничого житлового
масиву, збудованого Каролом Шейблером
для співробітників його фабрики.
Ще одна красива, релігійна будівля,
розташована неподалік, за адресою вул.
Пьотрковська 279/283-це неороманська
євангельська церква Св. Матвія.
Переходимо вул. Червона (назва походить
від кольору води, яка текла вулицею з
сусідніх фарбувальних робіт)
З протилежного боку, на вул. Пьотрковські
282 знаходиться Центральний Музей
Текстилю. Він розташований на території
колишньої фабрики Людвіка Гейєра, її
називають Білою фабрикою через колір
будівлі. Тут наприкінці 1838 р. було
запущено в експлуатацію першу парову
машину в Лодзі та споруджено перший
заводський димохід.
Останнє місце, яке варто відвідати, - це
сади Гейєра. Це наступні будівлі, що
належать фабричному комплексу Людвіка
Гейєра, одного з найбагатших
промислових виробників Лодзі. В даний
час комплекс відремонтований, це місце
проведення концертів, заходів на
відкритому повітрі та ярмарків ремесел.

