
         Łódź – miasto o wielu twarzach 
                    16/17/18/19 września 2021 
 

16 września 2021, czwartek – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia ; 07:00. 

Podczas podróży  przerwa śniadaniowa gdzie będzie można cos zjeść ciepłego, napić się kawy, 

skorzystać z WC Spotkanie w Łodzi z przewodnikiem który będzie nam towarzyszył przez kolejne dni. 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa  

Siedzibą Muzeum jest Biała Fabryka, okazały kompleks klasycystycznych budynków, 

jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Zbudowana w 

latach 1835-39 przez Ludwika Geyera Biała Fabryka (wielokrotnie potem rozbudowywana 

i przebudowywana) była pierwszą w Łodzi „fabryką wielowydziałową”. Mieściła pierwszą 

w Polsce mechaniczną przędzalnię, tkalnię i drukarnię bawełny poruszaną pierwszą w 

Łodzi maszyną parową. Konsekwencją wprowadzenia maszyny parowej przy 

zabudowaniach fabrycznych stanął pierwszy w Łodzi komin; potem często mówiono i 

pisano o Łodzi jako „mieście kominów”. Zwiedzimy interesującą wystawę która pozwoli 

nam poczuć realia ciężkiej pracy włókniarzy. 

 

 

Wystawa „Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX/XX w. Prezentacja maszyn w 

ruchu”  

Ogłuszający hałas i stukot maszyn, zapach rozgrzanego smaru, ogromne hale z setkami 

krosien. Tak wyglądały łódzkie tkalnie na przełomie XIX i XX wieku. Wystawa przybliża 

nie tylko realia, ale i klimat codziennej, niezwykle trudnej i wymagającej pracy tkacza. 

Prezentacja maszyn w ruchu zwykle robi na zwiedzających duże wrażanie, tym bardziej, 

że dopełniają ją także elementy scenograficzne ekspozycji – makrofotografie wielkiej 

XIX-wiecznej tkalni. W tej chwili na wystawie pracuje jedenaście maszyn, w tym sześć 

krosien, dwie przewijarki, dwie cewiarki i wielka szydełkarka cylindryczna (produkująca 

dzianiny). 

 

 

http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/biala-fabryka


 

                                     
                                          Rekonstrukcja tkalni – zabytkowe maszyny 

 

 Bazylika archikatedralna św Stanisława Kostki 

Katedra w Łodzi jest jedną z największych świątyń neogotyckich w Polsce. Jej budowę 

poprzedziło rozpisanie konkursu architektonicznego. Budowa świątyni prowadzona była w 

latach 1901-1912. W 1922 r., świątynia została podniesiona do godności katedry a w 

1927 r. ukończono budowę wieży, która osiągnęła wysokość 104 metry i stała się 

najwyższym budynkiem w Łodzi. W 1941 r. niemieckie władze okupacyjne, zamknęły 

katedrę, zamieniając ją na wojskowy magazyn. Największa katastrofa dotknęła jednak 

świątynię w 1971 r. kiedy to w wyniku pożaru zniszczeniu uległy dachy, zaś w czasie 

akcji gaśniczej  uszkodzone zostały elementy wyposażenia wnętrza. Natychmiast 

przystąpiono do odbudowy. W 1989 roku Jan Paweł II nadał katedrze tytuł Bazyliki 

Mniejszej. 

 

   
                                                  Katedra i jej ołtarz główny  
 

 Kościół ewangelicko – augsburski św. Mateusza  

Został wzniesiony w latach 1909–1928 w stylu neoromańskim. Nad całością góruje 

wysoka na 80 m wieża. Wewnętrzna kopuła wykonana z żelbetu, ma wysokość 26 

metrów w najwyższym jej punkcie, przy średnicy 17 m. Kościół św. Mateusza ma 

największe w Polsce, a drugie co do wielkości w Europie, rozety. Mają one 8 metrów 

średnicy. Pierwszym elementem zwracającym uwagę są nawiązujące do stylu 

bizantyjskiego freski na ścianie prezbiterium. Witraże w tym kościele należą do 

najpiękniejszych jakie znajdują się w Łodzi. W kościele św. Mateusza jest też największy 

w kraju żyrandol składający się z 240 żarówek, mosiężny, pozłacany. Ufundowali go 

łódzcy fabrykanci Robert Teodor i Oskar Schweikertowie. Wiele elementów wystroju 

wykonanych jest z białego marmuru. Dumą kościoła są organy firmy Rieger. Takie same 

znajdują się salach koncertowych Wiednia. W tym kościele wielokrotnie koncertował 

Krzysztof Penderecki. Dekoracyjne wnętrze świątyni wygląda nietypowo jak na kościół 

wyznania luterańskiego, zwykle oszczędnego w wystroju.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1909
http://pl.wikipedia.org/wiki/1928
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_roma%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelbet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marmur


    
                                              Wnętrze kościoła św. Mateusza 

 

Przejazd na zakwaterowanie i obiadokolację do hotelu 

17 września 2021, piątek – 2 dzień 
Po śniadaniu  spotkamy się z przewodnikiem i wyruszymy na dalsze zwiedzanie. W trakcie 

zrobimy przerwę kawową 

 Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego 

Cerkiew katedralna diecezji łódzko-poznańskiej. Zbudowana w 1884 r. w stylu rosyjsko-

bizantyjskim, posiada wnętrze pełne przepychu bogate w dekoracje i malowidła. 

Świątynia wzniesiona w stylu bizantyjskim na planie krzyża greckiego wpisanego w 

ośmiokąt, przykryta kopułą. Wieża nad kruchtą została nakryta cebulastym hełmem. 

Dekoracyjne elementy nawiązują do cech sakralnej architektury rosyjskiej. Ikonostas 

projektu Hilarego Majewskiego wykonany został w Petersburgu przez włoskiego mistrza 

Camillo. Zwiedzimy wnętrze i spotkamy się z księdzem – o ile nic temu nie przeszkodzi.  

 

  
 

 Dworzec Kolejowy Łódź Fabryczna 

Łódź Fabryczna to największy i najdroższy dworzec w Polsce. Nad projektem obiektu 

pracowało 300 konstruktorów. W skład kompleksu wchodzi nie tylko stacja kolejowa 

znajdująca się szesnaście metrów pod ziemią, lecz również podziemne parkingi, dworzec 

autobusowy, nowy układ dróg i torowisk. Przeszklony dach hali dworcowej składa się z 

dziesięciu tysięcy trójkątnych paneli. Dodatkowo obiekt doświetla dziewięć tysięcy 

żarówek znajdujących się we wnętrzu oraz 500 lamp rozmieszczonych na zewnątrz. 

Konstrukcja zadaszenia przypomina halę dworcową berlińskiego Hauptbahnhof. W 

nowoczesną formę półkolistego dachu wpisano zrekonstruowane fasady starego dworca 

Łódź Fabryczna. Wnętrze dworca zdobi pięć murali, większość zlokalizowana jest w 

poczekalniach. Zajrzymy do holu dworca. 



  
 

 Pałac Muzyki – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów* 

Pałac Muzyki znajduje się w zrewitalizowanym , pięknym pałacu Karola Poznańskiego. 

Prace adaptacyjne trwały trzy lata i pochłonęły ponad 18 milionów złotych. Efekt jest 

znakomity. Rewitalizacja ponad 100-letniej fabrykanckiej rezydencji Karola Poznańskiego 

objęła przede wszystkim główną klatkę schodową, pomieszczenia na parterze i 

pierwszym piętrze, a także najbardziej reprezentacyjne wnętrza Pałacu - w sumie to 640 

metrów kwadratowych powierzchni. To między innymi dwie jadalnie paradne, biblioteka, 

buduar z garderobą i przedpokojem oraz pokój bilardowy Dzięki rewitalizacji siedziba 

Akademii Muzycznej zyskała także nowoczesne przestrzenie koncertowe. Pojawiły się 

miedzy innymi nowe instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne. Jest to pałac, ale nie 

muzeum, w zabytkowych wnętrzach kształci się  adeptów muzyki. Remont został 

dofinansowany z funduszy norweskich i  funduszy EOG, pochodzących z Islandii, 

Liechtensteinu i Norwegii oraz z środków krajowych.* Wnętrze zwiedzimy w miarę 

dostępności. 
 

  
 

  



 
 Manufaktura 

Jest to jeden z największych i najcenniejszych zespołów przemysłowej zabudowy XIX-

wiecznej Łodzi. W jego skład wchodzą zabytkowy pałac Poznańskiego, budynki dawnej 

fabryki oraz osiedle robotnicze . Dawny kompleks fabryczny zajmuje powierzchnię 27 ha. 

Dawne hale fabryczne mieszczą dziś banki, ekskluzywne butiki, hipermarkety, 

restauracje i kawiarnie, kino z nowoczesnymi salami projekcyjnymi, a także 

kręgielnię, ścianę wspinaczkową i akwarium. Manufaktura bardzo szybko stała się 

wizytówką miasta, rozpoznawalną na równi z ulicą Piotrkowską. Jej punktem 

centralnym jest ponad trzyhektarowy Rynek Włókniarek Łódzkich, pełniący funkcję 

przyjaznej przestrzeni publicznej. To tutaj organizowane są imprezy kulturalne i 

rozrywkowe, przyciągające zarówno łodzian, jaki i turystów. To tu znajduje się 

najdłuższa w Europie fontanna  rozświetlana po zmroku kolorowymi światłami 

czyniąc to miejsce bajecznym. W tym miejscu zrobimy sobie przerwę. 
 

  
 

 Pałac Izraela Poznańskiego, nazywany "Łódzkim Luwrem"* 

To największa rezydencja fabrykancka w Polsce . Neorenesansowy pałac został 

wybudowany  w 1896 r dla syna Maurycego i jego żony Sary Silberstein. 
Budynek wzorowany na weneckiej bibliotece Sansovina. Początkowo otoczony był 
przez ogromny ogród, z czasem zastąpiony różnymi  zabudowami. Pałac krótko 

służył rodzinie Poznańskich, zresztą sam fundator zmarł przed ukończeniem 
budowy. 

         
 

  



W okresie międzywojennym gmach przebudowano, mieściły się tam urzędy. Dopiero w 

latach siedemdziesiątych XX wieku uznano obiekt za cenny zabytek. Dziś mieści się w 

nim Muzeum Historii Miasta Łodzi, odbywają się bale i imprezy artystyczne. 

Zabytkowa, secesyjna klatka schodowa prowadzi wprost do ogromnej jadalni, saloników i 

sali balowej, gdzie zachowały się ścienne malowidła, witraże, sztukaterie i kominki. 

Zwiedzając zadziwiające bogactwem i dekoracyjnością wnętrza, można zapoznać się z 

historią i kulturą XIX-wiecznej Łodzi, Stała wystawa "Panteon Wielkich Łodzian" przybliża 

sylwetki znamienitych artystów związanych z miastem: Władysława Reymonta, Juliana 

Tuwima, Jerzego Kosińskiego, Artura Dedeciusa, a także Artura Rubinsteina i Aleksandra 

Tansmana. *Biuro zastrzega sobie możliwość niedostępności muzeum dla grup 

ze względu na pandemię. Zwiedzanie może być dostępne indywidualnie. 
 
 

Przejazd do hotelu na obiadokolację  

 

18 września 2021, sobota – 3 dzień 
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i ruszamy na zwiedzanie. 

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera - czyli słynna łódzka "Filmówka". 

Z murów znanej na całym świecie uczelni wyszła plejada reżyserów, operatorów i 

aktorów, którzy na trwałe wpisali się w historię polskiej i światowej kinematografii. 

Uczelnia powstała w 1945 roku. W powojennej Polsce była enklawą nowoczesności, do 

dziś jest kuźnią artystów różnych dziedzin, w tym kadr dla przemysłu filmowego. 

Wśród absolwentów są zdobywcy prestiżowych polskich i zagranicznych nagród 

filmowych: m.in. reżyserzy: Andrzej Wajda , Roman Polański, Krzysztof Zanussi, 

Krzysztof Kieślowski , Juliusz Machulski i wielu innych. W gronie aktorów, który ukończyli 

"Filmówkę " są m.in. Janusz Gajos,  Jan Machulski, Barbara Brylska, Barbara Barańska 

czy Krzystof Stroiński. Uczelni się nie zwiedza ale wejdziemy (w miarę dostępności) żeby 

zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie na słynnych schodach. Siadali na nich studenci, tutaj 

rozmawiali, dyskutowali, pili piwo, czynili psikusy. Wśród nich były późniejsze gwiazdy 

świata filmu. 

 

     
 

 Muzeum Pałac Herbsta* 

Pałac Herbsta to miejsce nierozerwalnie związane z losami rodziny Herbstów i 

Scheiblerów, zaliczanych do najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin 

przemysłowców nie tylko w Łodzi, lecz także na całych ziemiach polskich w drugiej 

połowie XIX wieku. Rezydencja pozostawała w rękach rodziny Herbstów do roku 1942. Po 

II wojnie światowej pałac został znacjonalizowany. W 1976 roku użytkowaną przez różne 

instytucje rezydencję przejęło Muzeum Sztuki. Ekspozycja obejmuje urządzone z 

przepychem reprezentacyjne salony oraz prywatne apartamenty właścicieli, a nowa 

aranżacja pozwala poczuć klimat epoki. Zwiedzimy z przewodnikiem wnętrza pałacowe. 

*Biuro zastrzega sobie możliwość niedostępności muzeum dla grup ze względu 

na pandemię. Zwiedzanie może być dostępne indywidualnie. 



 

       
 

 Księży Młyn  

To zespół fabryczno - mieszkalny zbudowany w XIX wieku przez Karola Scheiblera, 

najbogatszego łódzkiego przemysłowca. Stanowił samowystarczalne miasto w mieście 

wzorowane na angielskich osadach przemysłowych. Były tu budynki fabryczne m.in. 

ogromna, przypominająca zamek przędzalnia, magazyny, famuły (domy robotnicze), 

szkoła, remiza straży ogniowej, dwa szpitale, gazownia, klub fabryczny, konsumy 

(sklepy), rezydencje właścicieli, a także bocznica kolejowa. Wszystko to planowo 

rozmieszczone wzdłuż prostych brukowanych uliczek i spójne architektonicznie. W 1971 

roku zespół urbanistyczny został uznany za zabytek architektury przemysłowej. Upadek 

przemysłu włókienniczego wymusił zmianę funkcji osiedla. Dziś Księży Młyn jest 

magnesem przyciągającym turystów, artystów i fotografów. W niebanalnych 

przestrzeniach pofabrycznych organizowane są ciekawe wydarzenia kulturalne, festiwale, 

pokazy mody, a dawne wille i pałace są dziś siedzibą  muzeów. W tutejszej scenografii 

nagrywano sceny do filmu Ziemia Obiecana. 

 

         
 

 Ulica Piotrkowska  

Ulica Piotrkowska jest symbolem Łodzi. To historyczny trakt handlowy liczący 4,2 

kilometry długości. Jest jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie.  

 

  



Jest to jednocześnie najbardziej oryginalny "plac miejski". Rozpoczyna się przy placu 

Wolności - pierwszym rynku w Europie, któremu nadano kształt ośmioboku. Wzdłuż ulicy 

spotkać można wiele niezwykłych kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Niespotykane są 

też podwórka, w których kryje się wiele historii, ale i punktów usługowych i 

gastronomicznych. Zobaczymy piękne przykłady secesji oraz  pomniki wielkich łodzian - 

fortepian Rubinsteina, ławeczkę Tuwima , kufer Reymonta ,  stolik przemysłowców. Aleja 

Gwiazd przypomni nazwiska świetnych artystów. 

 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

19 września  2021, niedziela – 4 dzień 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu, zanim wyjedziemy z Łodzi, zwiedzimy kolejne obiekty z  

naszego programu 

 Cmentarz żydowski  

Ten największy cmentarz żydowski w Europie został założony w 1892 r. Szacuje się że 

pochowane jest na nim ponad 230 tys. osób. Obecnie zajmuje obszar 42 ha. W ciągu 

ponad stuletniej historii cmentarza spoczęło na nim wiele osób zasłużonych dla rozwoju  

miasta i jego dziejów jak rabini, fabrykanci, lekarze, politycy itd. Ich grobowce często 

stanowią dzieła sztuki kamieniarskiej i kowalskiej. Tu również pochowane są ofiary 

Holocaustu. Na części cmentarza zwanego „Polem Gettowym” spoczywa ok. 43 tys. ofiar 

getta łódzkiego, zmarłych z głodu i wycieńczenia. Podczas zwiedzania cmentarza 

zobaczymy mauzolea fabrykantów, okazałe, monumentalne grobowce. Największym i 

najbardziej efektownym mauzoleum jest to które upamiętnia Izraela Poznańskiego. 
 

        
 

 Stacja Radegast  

Właściwie "stacja Marysin", nieczynny już punkt przeładunkowy na wschodniej obwodnicy 

kolejowej Łodzi . W okresie II wojny światowej łódzki Umschlagplatz. Obecnie  oddział 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi -  niewielkie muzeum poświęcone miejscu 

i dziejom łódzkiego getta w oryginalnym byłym budynku magazynowym. Miejsce z 

którego w latach 1942 – 1944  odjechały tysiące ludzi do ośrodka zagłady w Chełmnie 

nad Nerem, a w sierpniu 1944 do Oświęcimia. 

 

                                      

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_Radogoszcz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umschlagplatz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Tradycji_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bciowych_w_%C5%81odzi


 Park Ocalałych 

Jest najmłodszym parkiem w Łodzi. Ma powierzchnię 8,5 ha. Park – symbol Holocaustu 

Żydów. Powstał ku pamięci ofiar które przeżyły Getto łódzkie, utworzone przez nazistów 

w 1940 roku. Park założono w 60 rocznicę likwidacji getta. To drugie pod względem 

wielkości getto w Polsce odizolowano od reszty miasta i zamknięto w nim Żydów z Łodzi i 

z całego województwa. Stąd wywożono ich do obozów zagłady gdzie większość zginęła. 

Ci, którzy ocaleli zasadzili  wzdłuż głównej alei swoje drzewka pamięci, które są 

ponumerowane i oznakowane tabliczkami z nazwiskami. Pomysłodawczynią Parku była 

jedna z osób która przeżyła getto, potem Auschwitz i Ravensbruck – Halina Elczewska. 

Ona pierwsza posadziła swoje drzewko.  

 

      
 

Na terenie parku znajduje się staw przy którym postawiono Pomnik Orła Białego i 

Pomnik Polaków Ratujących Żydów w formie tablic ułożonych w kształcie gwiazdy 

Dawida, upamiętniający Sprawiedliwych Wśród narodów Świata – Polaków ratujących 

Żydów w czasie II wojny światowej. 

       
 

10-metrowy Kopiec Pamięci, usypany na drugim końcu parku jest punktem widokowym 

okolicy. Na szczycie kopca znajduje się pomnik-ławeczka Jana Karskiego. Pełnił 

funkcję kuriera i emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego w stopniu 

porucznika. Był świadkiem Holocaustu. Dwukrotnie odznaczony najwyższymi 

odznaczeniami państwowymi. Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, honorowy obywatel 

państwa izraelskiego. 

Na terenie parku znajduje się także siedziba Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, 

jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim. Zadaniem Centrum jest 

popularyzacja wiedzy o historii i kulturze żydowskiej, odbywają się w nim konferencje i 

zajęcia edukacyjne. 

 
To będzie ostatni punkt naszego programu. Udamy się w drogę powrotną do Wrocławia.  
Zjemy zorganizowany obiad.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Dialogu_im._Marka_Edelmana


Cena ;  
850 zł + wstępy 69 zł (płatne dodatkowo w autokarze) - 
zaliczka 255 zł 
Dla posiadaczy Karty Seniora  - 800 zł +wstępy 69 zł 
(płatne dodatkowo w autokarze) -zaliczka-240 zł 

 
Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejskiego w czasie całej wycieczki 

 przewodnicy muzealni w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Obiad -   w dniu powrotu 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  69 zł  
 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa Biała Fabryka – 12 zł/os 

 Kościół ewangelicki św. Mateusza – 2 zł 

 Cerkiew prawosławna pw. Aleksandra Newskiego – 5 zł/os 

 Pałac Muzyki – Akademia Muzyczna – 10 zł/os 

 Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Izraela Poznańskiego – 13 zł 

 Szkoła Filmowa – 2 zł/os 

 Muzeum w pałacu Herbsta – 15 zł/os 

 Cmentarz Żydowski – 10 zł/os 

 
 
 
 

 
 


