WYCIECZKA AUTOKAROWA
DO ŁODZI

ORGANIZATOR : TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM im. Św.
BRATA ALBERTA ”NADZIEJA”

TERMIN : 23.05.2015
ZBIÓRKA : 5:45
WYJAZD : 6:00

PROGRAM WYCIECZKI

- przejazd na trasie Śrem - Łódź
- zwiedzanie z przewodnikiem zabytków Łodzi
- Przemysł XIX-wiecznej Łodzi tworzyli głównie niemieccy fabrykanci. Jednym z nich był Karol
Wilhelm Scheibler, który zajmował się produkcją bawełny. W szybkim czasie udało mu się dorobić
fortuny, dzięki której wybudował swoje imperium - miasto w mieście. Ten najbogatszy łódzki
fabrykant nazywany był „królem bawełny”. Żydzi z kolei zajmowali się głównie handlem i
rzemiosłem. Wśród nich zdarzali się jednak i wielcy przemysłowcy. Jednym z nich był Izrael
Kalmanowicz Poznański, który przez całe swoje życie próbował dorównać Scheiblerowi. Nigdy nie
udało mu się dogonić „króla bawełny”. Jednak on i jego dzieci - pozostawili po sobie wspaniałe
pałace, które dziś tworzą wizytówkę Łodzi.

Program:
-

Przyjazd do Łodzi – spotkanie z grupą w umówionym miejscu

-

przejazd wybraną trasą – tzw. „Łódź w pigułce”, np.: ul. Gdańska, ul. Wólczańska (dawne
fabryki i wille przemysłowców), Beczki Grohmanna, Łódzka Filmówka

-

Księży Młyn – Imperium Karola Wilhelma Scheiblera (XIX-wiecznego łódzkiego fabrykanta)
•
•

zwiedzanie dawnego osiedla robotniczego
dawna przędzalnia fabrykanta tzw. „Lofty u Scheiblera” – przykład doskonałej adaptacji dawnej
fabryki na apartamenty mieszkalne

-

przejazd do ulicy Piotrkowskiej

-

spacer słynną „Pietryną”:
• Pomniczki Znanych Łodzian, w tym m.in.: „Fotel Jaracza”, „Kuferek Reymonta”,
„Ławeczka Tuwima”, „Fortepian Rubinsteina”
• Pomnik Łodzian Przełomu Tysiąclecia – jedyny w Polsce pomnik wtopiony w ulicę
• Łódzka Aleja Gwiazd z nazwiskami najznakomitszych postaci polskiej kinematografii
• najpiękniejsze kamieniczki i pałace na Pietrynie

-

przejazd do Manufaktury

-

MANUFAKTURA – Imperium Izraela Kalmanowicza Poznańskiego – (XIX-wiecznego
łódzkiego fabrykanta)
•

Muzeum Miasta Łodzi - dawny pałac rodziny Poznańskich, wnętrza pałacowe oraz stała
wystawa poświęcona historii miasta Łodzi, jak i ekspozycja muzealna poświęcona
zasłużonym Łodzianom (m.in. Arturowi Rubinsteinowi i Władysławowi Reymontowi,
Janowi Karskiemu)

•

zwiedzanie „Manufaktury” – ogromny teren obejmujący zespół pałacowo-fabryczny
oraz osiedle robotnicze, obecnie znakomity przykład rewitalizacji budynków
pofabrycznych i ich adaptacji na centrum rozrywkowo-handlowe

- obiad
- powrót w godzinach wieczornych do Śremu

Informacje dodatkowe :
- Grupa dodatkowo ubezpieczona
- usługi przewodnika i pilota podczas wycieczki
- Autokar klasy Lux
- cena obejmuje wszystkie wstępy oraz posiłek podczas wycieczki
- Koszt wycieczki : 110,00

PROJEKT DOFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY ŚREM

