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TAJEMNICE ŁÓDZKIEGO PRZEMYSŁU
ŁÓDŹ NA EKRANIE, ŁÓDŹ ZA KULISAMI
ŁÓDŹ KULTURĄ PŁYNIE

Fundacja Normalne Miasto - Fenomen organizując bezpłatne wycieczki rowerowe z przewodnikiem łączy dwa
filary działalności fundacji – przybliżanie historii miasta
Łodzi oraz promocję zrównoważonego transportu.
W 2016 roku, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, przygotowaliśmy trzy rowerowe wycieczki, które odbyły się
we wrześniu i październiku:
•
11 września – Tajemnice Łódzkiego Przemysłu
•
25 września – Łódź na ekranie, Łódź za kulisami
•
9 października – Łódź Kulturą Płynie
Informacji o podobnych inicjatywach szukaj na stronie
internetowej www.RowerowaLodz.pl.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania, poznawania i odkrywania uroków miasta Łodzi z tą publikacją w dłoni!
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RYN EK STA R EG O M IA STA

Startując z Pasażu Schillera (ul. Piotrkowska 112), kierujemy
się ul. Piotrkowską na południe do ul. Milionowej.

BIAŁA FABRYKA
UL. PIOTRKOWSKA 282

Fabryka jest doskonałym przykładem architektury przemysłowej, chociaż wyglądem odbiega od innych fabryk
w Łodzi, np. Manufaktury. Fabryka powstała w latach
1835–1837, już wtedy została otynkowana i pomalowana na biało, stąd też wszyscy nazywają ją Białą Fabryką
Jej właścicielem był niemiecki przedsiębiorca Ludwik
Geyer, który cieszył się w Łodzi szacunkiem i poważaniem. W 1839 roku na terenie jego fabryki uruchomiono
pierwszą maszynę parową w Królestwie Polskim. Fabryka została założona nad rzeką Jasień, która napędzała
wiele łódzkich fabryk. Dzisiaj w Białej Fabryce znajduje
się Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Ulicą Piotrkowską kierujemy się na północ, następnie skręcamy w prawo w ul. Tymienieckiego. Zwiedzanie kontynuujemy
ul. Tymienieckiego, aż do ul. Przędzalnianej.
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KSIĘŻY MŁYN
UL. TYMIENIECKIEGO

Ta niezwykła dzielnica fabryczna kojarzona jest głównie z Karolem Scheiblerem, jednak początki przemysłu
w tym miejscu związane są z Krystianem Wendischem

FABRYKA LUDWIKA GEYERA
Fot. HuBar CC BY-SA 2.5

FONTANNA NA PLACU DĄBROWSKIEGO
Fot. Zorro2212 CC BY-SA 3.0
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i Karolem Moesem, którzy mieli tutaj swoje fabryki kilka lat przed Scheiblerem. Po raz kolejny najważniejszą
przyczyną powstania fabryk właśnie w tym miejscu była
rzeka Jasień, która wcześniej napędzała młyny, należące
do proboszcza, stąd też nazwa „Księży Młyn”.
Karol Scheibler przyjechał do Łodzi z Nadrenii
i w 1855 roku, by otworzyć swoją pierwszą przędzalnię. Przez kolejne lata zakłady były rozwijane i rozciągały się aż do Piotrkowskiej.
Ulicą Przędzalnianą udajemy się na północ, aż do ul. Tuwima. W ul. Tuwima skręcamy w lewo i kontynuujemy jazdę aż
do ul. Targowej.

EC-1
UL. TARGOWA 1/3

Elektrownia przy ul. Targowej została uruchomiona
w 1907 roku i działała do 2001 roku. Początkowo prąd
wytwarzany był na potrzeby fabryk, tramwajów miejskich i oświetlenia ulic. Pierwsze latarnie elektryczne
stanęły przy Rynku Starego Miasta. Dzisiaj, po rewitalizacji, jest to tzw. Nowe Centrum Łodzi, w którym działają instytucje kulturalne, naukowe i edukacyjne.

Ulicą Tuwima dojeżdżamy do ul. Sienkiewicza i skręcamy
w prawo. Następnie dojeżdżamy do ul. Narutowicza i skręcamy ponownie w prawo. Ulicą Narutowicza dojeżdżamy do
pl. Dąbrowskiego.

PLAC DĄBROWSKIEGO
Jego dawna nazwa brzmi plac Cegielniany. To tutaj odbywała się sprzedaż cegieł, które wytwarzane były w pobliskich cegielniach. Dzisiaj plac nosi nazwę mjr. Henryka
Dąbrowskiego. Znajduje się przy nim Teatr Wielki w Łodzi oraz Sąd Okręgowy w Łodzi.
Placem Dąbrowskiego udajemy się na północ ul. Sterlinga,
dojeżdżamy do ul. Północnej.

PARK HELENÓW
UL. PÓŁNOCNA

Założony w połowie XIX wieku przez łódzkiego przemysłowca Karola Anstadta na terenach doliny rzeki
Łódki, która napędzała pracę fabryki Anstadta, Biedermanna oraz Poznańskiego. Dzisiaj w jej dolinie
usytuowany jest park przy ASP, park Ocalałych, park
Helenów i park Śledzia (Staromiejski).

PARK HELENÓW
Fot. Patryk Grądys ©
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KSIĘŻY MŁYN
Fot. Patryk Grądys ©

W XIX wieku park Helenów był najbardziej eleganckim
ogrodem w Łodzi. Na gości czekało tu wiele atrakcji:
zoo, muszla koncertowa, restauracje, wieża widokowa,
altana koncertowa.
Z parku wyjeżdżamy na ul. Smugową i skręcamy w nią w lewo
na zachód, dalej na wprost przez ul. Franciszkańską kontynuujemy jazdę ul. Wolborską.

RYNEK STAREGO MIASTA
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Nad Starym Rynkiem w sierpniu 2016 roku zawisło 50
kilometrów kolorowych wstążek. To artystyczna instalacja Jerzego Janiszewskiego, zatytułowana „Koncert na
wstążki”. Jerzy Janiszewski jest twórcą m.in. logotypu
„Solidarności”, Sejmu czy polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a także wielu projektów instalacji miejskich w Polsce i na świecie. Za każdym razem
instalacja dostosowywana jest do danego miejsca, jego
wielkości i architektury. Ta w Łodzi jest, jak do tej pory,
największa. To w sumie 50 kilometrów wstążek o konkretnej kompozycji kolorystycznej. Każdy może to dowolnie interpretować . Ważne by ludzie tu przychodzili,
integrowali się, uśmiechali – mówi Jerzy Janiszewski.
JT

„KONCERT NA WSTĄŻKI”.
Fot. Patryk Grądys ©

EC-1 WSCHÓD
Fot. Patryk Grądys ©

ŁÓDŹ NA EKRANIE
ŁÓDŹ ZA KULISAMI
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TEATR STUDYJNY

Fot. Darekm135 CC BY-SA 3.0

Startując z Pasażu Schillera (ul. Piotrkowska 112), kierujemy
się ul. Piotrkowską na północ do ul. Andrzeja Struga. Następnie skręcamy w lewo w ul. Andrzeja Struga, ponownie w lewo
w ul. Wólczańską i w prawo w ul. Kopernika.

TEATR STUDYJNY
UL. KOPERNIKA 8

W teatrze należącym do PWSFTViT wystawiane są
spektakle dyplomowe przygotowywane przez studentów łódzkiej Filmówki. Co roku odbywa się tutaj Festiwal Szkół Teatralnych, którego pomysłodawcą był Jan
Machulski. Teatr Studyjny służy także jako miejsce,
w którym realizowane są projekty badawcze, artystyczne oraz wydarzenia kulturalne.
Ulicą Kopernika kierujemy się na zachód, dojeżdżamy do
ul. Łąkowej i skręcamy w nią w lewo.

ŁÓDZKIE CENTRUM FILMOWE
OPUS FILM
FILMOTEKA NARODOWA
TOYA STUDIOS
KLUB WYTWÓRNIA
KINO 3D WYTWÓRNIA
MEDIA HUB
UL. ŁĄKOWA 29

Przy ulicy Łąkowej 29 na terenie dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych mieści się obecnie kompleks obiektów, w których funkcjonują różne instytucje filmowe.
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Łódzkie Centrum Filmowe specjalizuje się w obsłudze
produkcji filmowej (wynajem środków inscenizacyjnych – kostiumów i rekwizytów, oraz hali zdjęciowej).
Opus Film to największe łódzkie (i jedno z największych
w Polsce) studio filmowe, w którym realizowane są filmy
fabularne, seriale telewizyjne, spektakle teatru telewizji,
teledyski i reklamy. W łódzkim oddziale Filmoteki Narodowej archiwizowane są filmy na taśmach (czyli materiały filmowe – negatywowe i pozytywowe oraz materiały
dźwiękowe), scenariusze, scenopisy, storyboardy, a także dokumentacja filmowa. Toya Studios to jedno z naj-

NA ELEWACJI HOTELU DOUBLETREE BY HILTON
ZNAJDUJE SIĘ KADR Z FILMU „ZAKAZANE PIOSENKI”
Fot. Zorro2212 CC BY-SA 3.0

ROWEROWA WYCIECZKA POD KINEM 3D

Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0

nowocześniejszych na świecie studiów dźwiękowych.
Klub Wytwórnia znajdujący się w dawnej hali zdjęciowej
jest dziś miejscem koncertów i spektakli teatralnych.
W gmachu Double Tree by Hilton & Media HUB mieści
się hotel, biurowiec klasy „A” oraz kino 3D „Wytwórnia”.
Zwiedzanie kontynuujemy, kierując się na wschód drogą dla
rowerów. Po dojechaniu do ul. Targowej na stronę południową można przedostać się windą.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
FILMOWA TELEWIZYJNA I TEATRALNA
UL. TARGOWA 61/63

Jedna z najsłynniejszych szkół filmowych na świecie. Jej
absolwentami są wybitni reżyserzy (Roman Polański,
Krzysztof Kieślowski, Zbigniew Rybczyński, Jerzy Skolimowski, Andrzej Wajda, Juliusz Machulski), operatorzy
(Sławomir Idziak, Witold Sobociński, Jerzy Wójcik, Paweł Edelman), aktorzy (Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski), producenci filmowi, montażyści, scenarzyści, twórcy filmów animowanych, a także fotografowie.
Szkoła – popularnie nazywana „Filmówką” – powstała
w 1948 roku. To tutaj w willi Oskara Kona (gdzie mieści się Rektorat PWSFTViT, Wydział Reżyserii i Wy-
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WYDZIAŁ AKTORSKI PWSFTVIT
Fot. Patryk Grądys ©
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dział Operatorski) znajdują się chyba najsłynniejsze
szkolne schody. W dawnym gmachu szkoły dla dzieci
pracowników zakładów Karola Scheiblera mieści się
Wydział Aktorski, a także Biblioteka i Ośrodek Informacji Filmowej.
Budynek Z to przede wszystkim dwie hale zdjęciowe – filmowa i telewizyjna (gdzie przygotowywane
i wystawiane są także spektakle), siedziba Działu
Promocji, a także przestrzeń wystawowa. Najnowszym obiektem (znajdującym się obok dawnej fabryki
termometrów) jest wybudowany w 2011 roku gmach
Centrum Dydaktyki Nowych Mediów. Styl elewacji
tego budynku jest postmodernistycznym dialogiem
z charakterystyczną dla Łodzi architekturą dawnych
fabryk. W willi Karola Guzego przy ulicy Targowej 57
mieści się Wydział Organizacji Sztuki Filmowej.
PWSFTViT prowadzi obecnie studia na następujących
kierunkach: reżyseria filmowa i telewizyjna, sztuka
operatorska, aktorstwo, realizacja filmowa i telewizyjna, montaż filmowy, animacja filmowa, produkcja
filmowa i telewizyjna, organizacja mediów cyfrowych, fotografia. Od 1983 roku PWSFTViT organizuje
Festiwal Szkół Teatralnych.

Wracamy na północną stronę ul. Targowej, jedziemy drogą
dla rowerów w kierunku zachodnim, aż do ul. Piotrkowskiej.
W ul. Piotrkowską skręcamy w prawo.

ULICA MONIUSZKI
Dzisiejsza ulica Moniuszki – czyli dawny Pasaż Meyera –
wraz z przylegającą do niej ulicą Hotelową to przestrzeń
wielokrotnie wykorzystywana jako filmowy plener (tutaj
realizowano zdjęcia m.in. do „Ziemi Obiecanej”, „Inland
Empire”, seriali „Paradoks” i „Bodo”), a także lokalizacja
wielu znaczących obiektów na mapie Łodzi filmowej.
Na ulicy Moniuszki pod numerem 2 mieściła się legendarna kawiarnia „Honoratka” – niezwykłe miejsce spotkań łódzkiej bohemy: przede wszystkim filmowców,
ale także pisarzy, muzyków, plastyków, ludzi sztuki.
W willi pod numerem 5 w latach 90. mieściła się kultowa „Dada” – pub & klub, galeria, miejsce projekcji
filmowych, koncertów, wystaw, performance’ów, różnorodnych działań artystycznych i spotkań łódzkich filmowców, ludzi kultury i sztuki.
Wracamy na ul. Piotrkowską. Od pasażu Rubinsteina do ul. 6
Sierpnia rozciąga się Aleja Sław.

UL. MONIUSZKI PODCZAS LIGHT MOVE FESTIVAL
Fot. Patryk Grądys ©
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DZIEKANAT WYDZIAŁU ORGANIZACJI
PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
Fot. Patryk Grądys ©

ALEJA SŁAW
UL. PIOTRKOWSKA

Na ulicy Piotrkowskiej na wysokości legendarnego
łódzkiego Grand Hotelu (który powstał w dawnej fabryce w 1888 roku i gości najznakomitsze postacie światowego kina, a o jego niezwykłym charakterze stanowią
apartamenty, które noszą imiona słynnych polskich filmowców) – między ulicami Traugutta i Pasażem Rubinsteina znajduje się łódzka Aleja Sław – wzorowana na
hollywoodzkiej „The Walk of Fame” – upamiętniająca
wspaniałych polskich aktorów, reżyserów, operatorów
filmowych, scenografów i autorów muzyki.
Z ul. Piotrkowskiej skręcamy w prawo w ul. Traugutta.

ŁÓDZKI DOM KULTURY
UL. TRAUGUTTA 18
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Modernistyczny gmach zaprojektowany przez Wiesława
Lisowskiego powstał jako Dom – Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po remoncie i modernizacji ŁDK w 2012
roku zaaranżowana na nowo przestrzeń Sali Kolumnowej
znakomicie służyć może przygotowywaniu i przedstawianiu różnorodnych wydarzeń kulturalnych: spektakli, koncertów, performance’ów, projekcji filmów i multimediów.

GWIAZDA ANDRZEJA WAJDY
Fot. HuBar CC BY-SA 2.5

ŁÓDZKI DOM KULTURY
Fot. HuBar CC BY-SA 2.5

Znajdują się tutaj dwie sale kinowe, funkcjonuje Dyskusyjny Klub Filmowy, prowadzone są warsztaty filmowe,
fotograficzne i teatralne.
W ŁDKu odbywają się liczne, ważne i cenne imprezy
(również filmowe i teatralne), m.in.: Festiwal Sztuki,
Nauki i Techniki, Międzynarodowy Festiwal Komiksu
i Gier, Explorers Festival, Łódzkie Spotkania Teatralne,
ŁóPTA – Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich.

NOWE CENTRUM ŁODZI
EC-1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY
NARODOWE CENTRUM
KULTURY FILMOWEJ
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NCŁ to blisko 100-hektarowa przestrzeń między ulicami Tuwima – Piotrkowską – Narutowicza – Kopcińskiego. Na terenie EC-1 – pierwszej elektrowni w Łodzi
uruchomionej w 1907 roku – w zrewitalizowanych budynkach oraz w zupełnie nowych obiektach powstaje
centrum kulturalno-naukowo-rozrywkowe. Już funkcjonuje tutaj Planetarium (od 2016 roku jeden z 7 Nowych Cudów Polski wg konkursu National Geografic),
tworzone jest Centrum Nauki i Techniki (w dawnej

DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA W CZASIE ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
Fot. Patryk Grądys ©

WYCIECZKA ROWEROWA W EC-1

Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0

chłodni kominowej ulokowane zostało największe
w Polsce wahadło Foucault, natomiast w postindustrialnych pomieszczeniach dawnej kotłowni i sterowni powstaje interaktywna ścieżka edukacyjna, pozwalająca zapoznać się z procesem wytwarzania energii),
Narodowe Centrum Kultury Filmowej oraz Teatr
Dźwięku, czyli studia nagraniowe.
W dawnej Hali Maszyn będzie do dyspozycji przestrzeń,
służąca organizowaniu koncertów, wystawianiu spektakli i prezentowaniu wszelkiego rodzaju widowisk.

DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA
Na dawnym Dworcu Łódź Fabryczna powstała słynna
scena z Bogusławem Lindą w roli Witka Długosza, wbiegającym na stację w „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego. Jack Nicholson miał powiedzieć o tej scenie, że
jest jedną z najlepszych w historii kina.
Dawny dworzec pojawia się na ekranie także m.in.
w filmie Piotra Szczepańskiego, „Aleja gówniarzy”. Autor tego filmu przygotowuje niezwykły dokument – porozstawiane na terenie budowy dworca i wokół niego
(między innymi na kominie EC-1) kamery rejestrują
zmiany w tej przestrzeni.
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TEATR JARACZA

Fot. Gapcior Domena Publiczna
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W 2016 roku ma być oddany do użytku nowy, multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna – węzeł transportowy
dla kolei (pociągi będą jechały tunelem 16 metrów pod
ziemią), autobusów i tramwajów. Jest to największy
tego typu obiekt w Polsce.
Ulicą Traugutta dojeżdżamy do ul. Sienkiewicza i skręcamy w
prawo. Następnie dojeżdżamy do ul. Narutowicza i skręcamy
w prawo. Ulicą Narutowicza dojeżdżamy do pl. Dąbrowskiego.

TEATR WIELKI
PL. DĄBROWSKIEGO

W największym łódzkim teatrze zaprojektowanym przez
Witolda Korskiego, Józefa Kabana Korskiego i Romana
Szymborskiego wystawiane są przede wszystkim spektakle
operowe i baletowe. Jest to drugi pod względem wielkości
gmach teatralny w Polsce i jeden z największych w Europie.
Poza działalnością stricte teatralną w budynku teatru
na placu Dąbrowskiego odbywają się także specjalne
(nie tylko premierowe) pokazy filmowe (przez 10 lat to
tutaj odbywał się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, a obecnie organizowany jest Transatlantyk Festival), a także koncerty,
pokazy mody, uroczyste gale i inne imprezy masowe.

Placem Dąbrowskiego udajemy się na północ i skręcamy
w lewo w ul. Jaracza.

TEATR IM. STEFANA JARACZA
UL. JARACZA 27

Najstarszy łódzki teatr. Jego pierwsza scena funkcjonowała przy ulicy Piotrkowskiej, a po pożarze nowym adresem stała się ulica Cegielniana 27 (czyli dzisiejsza ulica Jaracza). Najpierw teatr ten istniał pod nazwą Teatr
Polski, później Teatr Miejski, podczas okupacji w czasie
II wojny światowej działał jako niemiecki Theater zum
Litzmannstadt, w 1945 roku gmach obecnego teatru
stał się siedzibą zespołu Teatru Wojska Polskiego, kierowanego przez Władysława Krasnowieckiego.
W 1949 roku, po przeniesieniu się części zespołu Teatru Wojska Polskiego do Warszawy, teatrowi nadano
imię Stefana Jaracza. W 2009 roku na 120-lecie działalności teatr uhonorowany został Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ulicą Jaracza jedziemy dalej na zachód, jazdę kontynuujemy
ul. Więckowskiego.

WYCIECZKA ROWEROWA POD TEATREM WIELKIM

Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0
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TEATR NOWY
IM. KAZIMIERZA DEJMKA
UL. WIĘCKOWSKIEGO 15

26

W 1949 roku Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
w Warszawie z siedzibą w Łodzi (której rektorem był
wybitny polski twórca teatralny Leon Schiller) „wróciła” do stolicy, a w samej Łodzi utworzono Państwową
Wyższą Szkołę Aktorską. Absolwenci Szkoły Teatralnej
postanowili założyć nowy, zaangażowany politycznie teatr, którego pierwszą siedzibą był „Dom Żołnierza” przy
obecnej ulicy Tuwima. W 1951 roku stałą siedzibą teatru stał się gmach przy ulicy Więckowskiego 15. Pierwszym rektorem PWSA w Łodzi był Kazimierz Dejmek,
późniejszy dyrektor Teatru Nowego. W 1954 roku PWSA
przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, a w 1958 roku połączono PWSF i PWST w Łodzi i zaczęła funkcjonować PWSFiT, w 1970 roku nazwę szkoły rozszerzono i od tego momentu szkoła popularnie
nazywana Filmówką, nosi nazwę Państwowa Wyższa
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, a jej patronem
jest Leon Schiller. Od 2008 roku Teatr Nowy nosi imię
Kazimierza Dejmka. Pierwszym spektaklem wystawionym w Teatrze Nowym w Łodzi była „Brygada szlifierza
Karhana”. W salach teatru wystawiane są także spektakle w czasie trwania Festiwalu Szkół Teatralnych.

WYCIECZKA ROWEROWA PRZED TEATREM NOWYM
Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0

RYNEK MANUFAKTURY
Fot. HuBar CC BY-SA 2.5

Ulicą Więckowskiego jedziemy na zachód do ul. Gdańskiej,
następnie skręcamy w prawo w ul. Gdańską.

MANUFAKTURA
UL. DREWNOWSKA 58

Wspaniała przestrzeń dawnego przemysłowego imperium Izraela Poznańskiego od 2006 roku funkcjonuje
jako centrum kulturalno-rozrywkowo-handlowe Manufaktura. Fabryki na tym terenie oraz największy
w Europie pałac fabrykancki usytuowany przy ulicy
Ogrodowej bardzo często pojawiają się na ekranie w filmach fabularnych (m.in. „Ziemia Obiecana”, „Pożegnanie jesieni”, „Psy 2 – Ostatnia Krew”, „Tam i z powrotem”, „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Hiszpanka”, „Music,
Love And War”), serialach („Londyńczycy”, „Komisarz
Aleks”), teledyskach i reklamach. W Manufakturze jest
największy łódzki multipleks kinowy – Cinema City,
funkcjonuje tutaj najmłodszy łódzki teatr – Teatr Mały,
a przestrzeń rynku wykorzystywana jest do wystawiania spektakli, przygotowywanych przez artystów z całego świata oraz jako miejsce koncertów.
BM
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Startując z Pasażu Schillera (ul. Piotrkowska 112), kierujemy
się ul. Piotrkowską na północ, następnie skręcamy w prawo
w ul. Traugutta.

TRAUGUTTA/SIENKIEWICZA
Na tym jednym skrzyżowaniu można zobaczyć kilka
ważnych i nowych rzeczy w Łodzi. Po pierwsze mural
Artura Rubinsteina, jest to jeden z ponad 50 wielkoformatowych malowideł, umieszczonych bezpośrednio
na elewacjach budynków głównie w centrum miasta.
Rubinstein jest dziełem Kobro, artysty z Brazylii. Mural znajduje się na kamienicy przy ul. Sienkiewicza 18.
Budynek został gruntownie wyremontowany w ramach
projektu Mia100 Kamienic. Traugutta to dzisiaj podwórzec (woonerf ). Dzięki uspokojeniu ruchu, stworzyła
się przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, a nie tylko
dla samochodów. Traugutta jest drugim woonerfem
w Łodzi, pierwszy powstał w 2014 roku i była to ulica
6 Sierpnia. Dzisiaj obie te ulice tworzą jedną z bardziej
atrakcyjnych przestrzeni w mieście.
Ulicą Sienkiewicza kierujemy się na południe, skręcamy
w prawo w ul. Roosevelta i w prawo w ul. Piotrkowską.

MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM

Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0
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OFF PIOTRKOWSKA
UL. PIOTRKOWSKA 138/140

Przy ul. Piotrkowskiej 138/140, na terenie dawnej fabryki bawełny Franciszka Ramischa, realizowany jest
projekt skupiający artystów, restauratorów i designerów. W pofabrycznej przestrzeni powstało najmodniejsze miejsce w Łodzi, pełne ciekawych wydarzeń
i niesamowitej atmosfery.
Ulicą Piotrkowską kierujemy się na południe do al. Mickiewicza.

STAJNIA JEDNOROŻCÓW
W 2016 roku w centrum Łodzi (w okolicy skrzyżowania
ulic Mickiewicza i Kościuszki) wybudowano dworzec
tramwajowy. Powstanie tego wielkiego przystanku połączone było z remontem trasy W- Z. Wiatę zaprojektował
Jan Gałecki, waży ona około 100 ton, a kolorem i formą
ma nawiązywać do secesyjnej Łodzi. Mieszkańcy szybko
ochrzcili to miejsce Stajnią Jednorożców…
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Ulicą Piotrkowską udajemy się dalej na południe, aż do
ul. Tymienieckiego.

ART_INKUBATOR
Fot. Patryk Grądys ©

WYCIECZKA ROWEROWA
PRZY STAJNI JEDNOROŻCÓW
Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0

ART_INKUBATOR
UL. TYMIENIECKIEGO 3

Fabryka Sztuki w Łodzi to miejska instytucja kultury
usytuowana na terenie fabryk na Księżym Młynie. Powołana została w 2007 roku jako wspólna inicjatywa
Fundacji Łódź Art Center, Stowarzyszenia Teatralnego
Chorea i Urzędu Miasta Łodzi. Działania Fabryki Sztuki
skupiają się na edukacji kulturalnej i artystycznej, teatrze, sztukach wizualnych oraz muzyce. Organizowane
są tu koncerty, wykłady, przedstawienia, konferencje,
festiwale (np. Fotofestiwal, Festiwal Designu, RETRO/
PER/SPEKTYWY). Swoje pracownie mają tutaj artyści,
projektanci, designerzy.
Ulicą Tymienieckiego jedziemy na wschód, skręcamy w lewo
w ul. Kilińskiego, a następnie w prawo w ul. Tylną. Kontynuujemy jazdę ul. Targową.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA
FILMOWA TELEWIZYJNA I TEATRALNA
UL. TARGOWA 61/63

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera została założona w 1948 roku
w Łodzi. Kształci przyszłych aktorów, reżyserów, opera-
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OFF PIOTRKOWSKA
Fot. Zorro2212 CC BY-SA 3.0

34

WYCIECZKA ROWEROWA W MONOPOLIS
Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0

torów filmowych i telewizyjnych, artystów fotografików,
montażystów, scenarzystów oraz producentów telewizyjnych i filmowych. Znajduje się na liście najlepszych
szkół filmowych na świecie.
Ulicą Targową udajemy się na północ i skręcamy w prawo
w plac Zwycięstwa. Do parku wjeżdżamy od zachodniej strony.

PARK ŹRÓDLISKA
UL. PIŁSUDSKIEGO

Dawny ogród fabryczny założony przez Karola Scheiblera. Dzisiaj jest to jeden z piękniejszych parków w Łodzi.
Znajduje się tu zabytkowa altana, palmiarnia, a w dawnym domu ogrodnika mieści się Tubajka – rodzinna kawiarnia. Przez całe wakacje w parku organizowane są
śniadania, warsztaty i koncerty.
Z parku wychodzimy na ul. Piłsudskiego i prowadzimy rower
do ul. Przędzalnianej. Przeprowadzamy rower na północną
stronę ul. Piłsudskiego gdzie jazdę kontynuujemy drogą dla
rowerów w kierunku wschodnim. Następnie skręcamy w lewo
w ul. Wydawniczą.

MONOPOLIS
UL. WYDAWNICZA 4

W dawnej fabryce Łódzkiego Monopolu Wódczanego
(później Polmos) od 2014 roku działa firma Virako. Fabryka ma stać się przyjazną przestrzenią dla wielu inicjatyw kulturalnych. W jej progach odbywały się już polówki, koncerty i wystawy.
Jazdę kontynuujemy ul. Wydawniczą i dalej ul. Tuwima.

EC-1
UL. TARGOWA 1/3

W dawnej Elektrociepłowni powstaje Nowe Centrum Łodzi. Będzie to miejsce pełne kultury i atrakcji. Już działa
tutaj Planetarium, które w 2016 roku zostało wybrane jednym z Cudów Polski w konkursie National Geographic.
W przyszłym roku zwiedzającym zostanie udostępnione Centrum Nauki i Techniki. Na Nowe Centrum Łodzi
składać się będą także nowe ulice, rynki oraz odrestaurowany dworzec Łódź Fabryczna.

WYCIECZKA ROWEROWA W PARKU ŹRÓDLISKA
Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0
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Jazdę kontynuujemy ul. Tuwima aż do ul. Piotrkowskiej,
w którą skręcamy w prawo.

PASAŻ RÓŻY
UL. PIOTRKOWSKA 3

Wyjątkowe podwórko powstało w ramach festiwalu Łódź
Czterech Kultur. Autorką koncepcji jest Joanna Rajkowska. To ona wraz ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zmieniła podwórko przy Piotrkowskiej 3
w wyjątkowe dzieło sztuki, na które składają się tysiące
luster, ułożonych w kształt róż.
Do placu Wolności dojeżdżamy ul. Piotrkowską, kierując się
na północ.

PLAC WOLNOŚCI
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To najważniejszy plac w Łodzi. Jego powstanie jest związane z rozwojem miasta, a dzisiaj plac to miejsce wielu
spotkań i zgromadzeń publicznych. Przez lata metę miała tutaj Łódzka Masa Krytyczna. To początek ulicy Piotrkowskiej, która po remoncie wygląda jeszcze wspanialej
i jest najważniejszą ulicą w naszym mieście.

PLAC WOLNOŚCI PODCZAS LIGHT MOVE FESTIVAL
Fot. Patryk Grądys ©

WYCIECZKA ROWEROWA W PASAŻU RÓŻY
Fot. Małgorzata Strzelecka CC BY-SA 3.0

Jazdę kontynuujemy na północ ul. Nowomiejską, aż do
ul. Stary Rynek, w którą skręcamy w prawo. Jedziemy dalej
ul. Podrzeczną i ul. Wolborską. Przejeżdżamy na wprost przez
ul. Franciszkańską i kontynuujemy jazdę ul. Smugową. Następnie skręcamy w lewo w ul. Źródłową i od razu w prawo
w ul. Chłodną. Dojeżdżamy do Parku Ocalałych w którym
znajduje się Centrum Dialogu.

CENTRUM DIALOGU IM. MARKA
EDELMANA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 83

To miejska instytucja kultury, która powstała w 2011
roku. Znajduje się w parku Ocalałych. Centrum Dialogu
realizuje projekty, związane z historią Łodzi, w szczególności Łodzi żydowskiej, zwłaszcza Litzmannstadt Getto
oraz wydarzenia związane z dyskryminacją. Jest organizatorem wykładów, koncertów, spotkań, wystaw. Realizuje projekty edukacyjne i wydaje książki.
JT
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PODZIĘKOWANIA
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Fundacja Normalne Miasto – Fenomen dziękuje osobom
i instytucjom, które wsparły piątą edycję rowerowych
wycieczek z przewodnikiem.
Dziękujemy Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji oraz wolontariuszom z służby porządkowej za dbanie o bezpieczeństwo przejazdu.
Dziękujemy także władzom Monopolis i EC-1 za umożliwienie zwiedzania.

CENTRUM DIALOGU
IM. MARKA EDELMANA
Fot. Zorro2212 CC BY-SA 4.0
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ZADANIE „ROWEROWE WYCIECZKI CZ. 5” ZOSTAŁO ZREALIZOWANE DZIĘKI
DOFINANSOWANIU Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI W RAMACH REGRANTINGU.

