
Nazywana Miastem Czterech Kultur Łódź jest
symbolem przedsiębiorczości i pracy. 
Rozsławione na cały świat przez powieść 
„Ziemia obiecana” i film pod tym samym
tytułem miasto, które chociaż ma 
metryką średniowieczną, 
dynamiczny rozwój przeżyło 
dopiero w wieku XIX. 
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 Łódź - Atrakcje

W Łodzi na masową wręcz skalę powstawały
wtedy włókiennicze zakłady i fabryki, a liczba
ludności w ciągu stu lat wzrosła z około 500 w
roku 1800 do niemal 600 000 w roku 1915!
Twórcami sukcesu Łodzi byli jej mieszkańcy:
Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie, którzy swoją
pracą i zaradnością stworzyli to fascynujące
miejsce. Dzisiaj, po trudnych latach nieudanej
transformacji lat 90-tych XX wieku, Łódź podnosi
się ze stagnacji i kryzysu. W dawnych fabrykach
powstają nowe mieszkania, centra handlowe i
muzea. W mieście znowu czuć gwar i pozytywny
ferment, a niezwykła architektura odzyskuje
powoli swój dawny blask.  

Wraz z niesamowitą, światową koniunkturą na
wyroby włókiennicze w XIX wieku, łódzcy
przedsiębiorcy i właściciele największych fabryk,
w krótkim czasie zdobywali niebywałe wręcz
fortuny. Część z tych środków przeznaczali na
budowę bogatych rezydencji i pałaców.
Właścicielem jednego z najpiękniejszych był
Izrael Poznański. Obok swojego „bawełnianego
imperium”, na które składały się przędzalnie,
tkalnie, farbiarnie i dziesiątki innych budynków
fabrycznych, łódzki potentat kazał wybudować
dla siebie i swojej rodziny eklektyczny pałac,
którego forma architektoniczna i bogate
wyposażenie wnętrz porusza do dziś. Powstała w
latach 1888-1903 rezydencja, jak na siedzibę
prawdziwego łódzkiego przedsiębiorcy przystało,
zlokalizowana była tuż przy fabryce, a na 

parterze Poznański kazał umieścić zarówno
swój gabinet, jak i kantor, biura, a nawet
magazyn towarów. W Pałacu Poznańskiego,
który od 1975 roku jest placówką Muzeum
Miasta Łodzi, oprócz wnętrz mieszkalnych
zobaczyć można również wystawy
poświęcone najwybitniejszym postaciom
miasta takim jak Artur Rubinstein, Jan Karski
czy Julian Tuwim. 

Centralne Muzeum Włókiennictwa to jedna z
najważniejszych instytucji muzealnych
miasta. Zlokalizowana w dawnej tzw. Białej
Fabryce placówka, jest największym w Europie
muzeum poświęconym historii włókiennictwa i
tkactwa. Można zobaczyć tu pracujące
maszyny tkackie, zapoznać się
techologicznym procesem powstawania
tkanin, a także zobaczyć zabytki będące
świadectwem XIX-wiecznego rozwoju miasta.

 Jednym z najważniejszych miejsc Łodzi jest
bez wątpienia ulica Piotrkowska. Przy tym
najdłuższym w Polsce deptaku znajdują się
najpiękniejsze kamienice, modne sklepy,
kawiarnie i restauracje. To tu słynną Aleją
Gwiazd upamiętniono artystów Łódzkiej Szkoły
Filmowej zwanej „Filmówką”, i tutaj można
przysiąść na ławeczce razem z Julianem
Tuwimem. Piotrkowska jest dzisiaj nie tylko
najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta, ale i
jego kulturalnym centrum. 

Życzymy udanej wycieczki :)
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