www.manufaktura.com
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

www.facebook.com/ManufakturaLodz

www.twitter.com/manufakturaLodz

www.instagram.com/manufakturalodz

ISBN 978-83-61001-31-7

•SY GNOW ANO•

ĘCA
2 NAKR
OD 185
E
J
E
I
ISTN

D 2006
ŁÓDŹ O

ywka
a zakupy rozr
r
u
lt
ku
ia
r
to
is
h
Manufaktura

.com

ww w.

www.manufaktura.com

A2

polska w europie

blin

Łódź w polsce

A1
Gdańsk

A1
Gdańsk

Szczecin

Szczecin

Lublin

Karskiego

A4

Rzgowska

Julianowska

Zacho

Piłsudskiego

go

i

Zgierska

Aleksadrów Łódzki

Julianowska

Warszawa

Zachodnia

Karskiego

Al.Włókniarzy

ki

Katowice
Kraków

Legionów

Gdańska

Pabianice
Wrocław

Piłsudskiego

go

Pabianicka

Ogrodowa

Politechni

Radom
Lublin

skie

Mickiewicza

Wojska Polskiego

Narutowicza

Kiliń

Konstantynowska

Konstantynów Łódzki
Łódź

Rzgowska

nia

Drewnowska

Limanowskiego

Zachod

Pabianicka

ska
Srebrzyń

Zachodnia

Narutowicza

Legionów

skie

Warszawa

Politechnik

Mickiewicza

Ogrodowa
ska

Srebrzyń

Kiliń

dnia

Konstantynowska

Drewnowska

Katowice
Wojska Polskiego
Kraków

Pabianice
Wrocław

Zgierz

Radom
Lublin

Łódź

Pabianicka

Limanowskiego

Gdańsk

go

A4

Katowice
Kraków

Warszawa

Radom
Poznań Lublin

ki

Zgierska

Piłsudskiego

skie

Konstantynów Łódzki

W

Narutowicza

Kiliń

Mickiewicza

Politechni

Pabianice

Konstantynowska

Radom
Lublin

Kraków

nia

Lublin
Łódź

Wojska Polskiego

A2

Warszawa

Konstantynów ŁódzkiWrocław

A1

Julianowska

Poznań
Warszawa
Limanowskiego
Aleksadrów Łódzki
Zachod

Łódź

Warszawa

Zgierz

Al.Włókniarzy

Poznań

A4

Wrocław

Karskiego
Zgierska

A2

awa

Gdańsk

Legionów

Warszawa

Zgierz

Srebrzyńs

Legionów

A1
Gdańsk

Poznań
Aleksadrów Łódzki

odowa
Ogr
Ogrodowa

ka

a

Karskiego

Gdańsk

Szczecin

Kraków

manufaktura w Łodzi
sk
Srebrzyń

A2

A4

Drewnowska

A1

Al.Włókniarzy

Kraków

Al.Włókniarzy

Wrocław

A1

Łódź

Warszawa
Drewnowska
Lublin

A4

Gdańska

Wrocław

Poznań

A2

Zachodnia

A2

Warszawa

Zachodnia

Łódź Polska

A4

Gdańska

A2

A4

Gdańska

Poznań

Rzgowska

spis treści
historia

Historia przemysłem pisana

2

szlak
Śladami dawnego imperium tekstylnego

8

Drukarnia i wykańczalnia tekstyliów, elektrownia,
straż pożarna, bielnik i apretura
10
Kantor techniczny, tkalnia niska,
ogrody pałacu Poznańskiego

12

Pałac Poznańskiego, budynki biurowe

14

Brama, dom kultury, kościół św. Józefa

16

Przędzalnia, domy robotnicze,
tkalnia wysoka

18

Galeria handlowa, rynek, parowozownia

20

•SY

O•
N
A
W
GNO

Kultura
Muzeum Fabryki

22

Muzeum Miasta Łodzi

24

2

Muzeum Sztuki ms

26

Nakręcamy imprezę

28

Rozrywka
dla dzieci
Wielkie małych balowanie

34

restauracje
Świat na talerzu

36

Zakupy
Parter

40

Piętro

42

Łódź
Miasto czterech kultur

44

Info
Manufaktura od świtu do świtu

48

Informacje praktyczne

49

JE
E
NI
T
IS

52
8
1

K
NA

R

a
r
u
t
l
u
k
a
i
r
o
t
his

OD

NA

OD

2

20

ka
zryw
o
r
py
zaku

A
ĘC
KR

ra
kultu

DŹ
ŁÓ

fakt
Manu

ura

.c

om

HISTORIA
w

w

.
w

Historia

przemysłem
pisana

W

XIX wieku Łódź była spełnieniem
amerykańskiego snu o potędze.
Była miejscem, które z niewielkiej i sennej wioski stało się tętniącą życiem metropolią, wypełnioną gwarem różnych
języków, mieszanką kultur i religii. Pełną
ludzi pracowicie dążących do realizacji
najważniejszego celu, jakim była poprawa warunków życia i osiągnięcie awansu
społecznego. To właśnie w Łodzi, jak nigdzie indziej w Polsce XIX wieku ten cel
mógł być osiągnięty,
Pod koniec XVIII wieku bowiem była to Ziemiasteczko Łódź było mia Obiecana.

zamieszkane przez
170 osób.

Prawie niedorzecznym wydaje się więc
fakt, że pod koniec XVIII wieku o Łodzi
praktycznie nikt nie słyszał. Miasteczko,
które o mało, co nie straciło praw miejskich było zamieszkane przez jedynie
170 mieszkańców. Mimo, iż w źródłach
historycznych Łódź pojawiła się po raz
pierwszy w 1332 roku, a prawa miejskie
dostała 100 lat później, to przez wiele
wieków pozostawała nieliczącym się miasteczkiem zamieszkałym przez ludność
polską i nielicznych Żydów.

Herb Łodzi z 1577 roku

S

zczęście uśmiechnęło się do Łodzi
w 1820 roku, kiedy to znany polski
naukowiec Stanisław Staszic oraz prezes
komisji województwa mazowieckiego
Rajmund Rembieliński wytypowali teren w okolicach miasteczka w zaborze
rosyjskim, jako idealny obszar pod rozwój
przemysłu sukienniczego. Idealny, gdyż
pełen lasów i wartkich strumieni, położony blisko głównych szlaków komunikacyjnych i przez to dostępny dla rzeszy
osadników szukających perspektywy
lepszego życia.

Nowy Rynek 1827 – dzisiaj Plac Wolności

W 1820 roku do miasta zaczęli
zjeżdżać rzemieślnicy z Saksonii,
Nadrenii, Czech i Prus, dając początek
włókienniczemu imperium.

D

o wytyczonego wokół ośmiokątnego placu (obecnie
Plac Wolności) Nowego Miasta zaczęli licznie przybywać rzemieślnicy z Saksonii, Nadrenii, Czech i Prus zwabieni
ulgami, przywilejami i niedrogimi, długoterminowymi kredytami. Budowali niewielkie rodzinne warsztaty tkackie, które stały się zarzewiem rozwijającego się przemysłu. Liczba
chętnych była tak wielka, że bardzo szybko podjęto decyzję
o lokacji wzdłuż rzeki Jasień kolejnej osady Łódki, gdzie
zaczęto osadzać tkaczy lnu i bawełny. Osada niezwykle
dynamicznie rozwijała się wzdłuż traktu piotrkowskiego,
przemianowanego w 1823 roku na ulicę Piotrkowską –
dzisiaj najsłynniejszą ulicę Łodzi. W początkowej fazie do
miasta przybywali najpierw głównie Niemcy, z czasem, wraz
z coraz większym zapotrzebowaniem na siłę roboczą również Polacy i Żydzi.

Prządki w zakładach Poznańskiego
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Izrael Poznański

N

ic nie mogło już zatrzymać szaleńczego tempa rozwoju. W 1837 roku
ruszyła pierwsza prawdziwa fabryka
przy Piotrkowskiej 282 założona przez
Ludwika Geyera, w której dwa lata
później uruchomiono jedyną wówczas
w Królestwie Polskim maszynę parową.
Tu powstał też pierwszy łódzki komin,
który stał się niezwykle charakterystycznym elementem łódzkiego krajobrazu.
Sukces biznesowy Geyera zachęcał kolejnych chętnych na szybkie wzbogacenie
się. W 1835 roku z Aleksandrowa Łódzkiego do Łodzi przeniosła się rodzina
żydowska Kalmana Poznańskiego
W 1835 roku przybyła
z rocznym synem
do Łodzi rodzina
Izraelem.

Kalmana Poznańskiego,
którego syn Izrael dał
początek dzisiejszej
Manufakturze.

K

alman prowadził przy Starym
Rynku kram z tkaninami i przyprawami, dając swojemu synowi solidne podstawy do prowadzenia biznesu. Fortuny
przemysłowców rosły wraz z rozwojem
rynków zbytu w Rosji, zwłaszcza na bawełnę. Niektórzy, tak jak Geyer, z czasem ustąpili miejsca magnatom pokroju Ludwika Grohmana, Juliusza Heinzla,
a zwłaszcza Karola Scheiblera, który
w 1855 rozpoczął budowę swojego
królestwa wokół terenów przy Wodnym
Rynku (dzisiaj Plac Zwycięstwa). Także
Izrael Poznański, po przejęciu firmy ojca,
wyczuł szansę na rozwój i awans.

Przędzalnia i brama wjazdowa. Koniec XIX wieku.

K

onsekwentnie rozszerzał zakres działalności, zwiększając sprzedaż. Zyski
inwestował w zakup kolejnych gruntów
wokół ulicy Ogrodowej. W 1872 roku
zbudował tu pierwszą tkalnię mechaniczną. W ciągu następnych dwudziestu
pięciu lat w narożniku Ogrodowej i Stodolnianej (dzisiejsza ulica Zachodnia)
powstał gigantyczny kompleks tkalni,
przędzalni, bielnika, farbiarni, sklepu
firmowego i magazynów. W pobliżu
zbudował osiedle dla tysięcy swoich
pracowników, którzy ciężką pracą
w trudnych warunkach ugruntowali pozycję Poznańskiego, jako jednego z naj-

W ciągu kilkunastu lat
Izrael Poznański stworzył
fabrykę-imperium.
U schyłku XIX wieku był
jednym z najbogatszych
przemysłowców
w Królestwie Polskim.

rzeczna)

ul. Drewnowska (Pod

szpital zakładowy

odlewnia
1877

tkalnia 1890

magazyn 1890

drukarnia 1891
apretura
bielnik 1891

farbiarnia 1887

stawy

warsztat mechaniczny

magazyn

ul. Zachodnia (Stodolniana)

tkalnia 1895

ślusarnia
tkalnia 1872
magazyn 1895
biuro

przędzalnia 1878

pałac

brama główna

ul. Ogrodowa
budynki mieszkalne dla robotników

Panorama Łodzi

Plan budynków fabryki Poznańskiego
kościół rzymskokatolicki

Rozmieszczenie budynków w zakładach I.K. Poznańskiego

dymiącym kominom przepełnione
było gryzącym smogiem.

R

bogatszych łodzian. Majątek pozwolił
mu na sfinansowanie wielu inwestycji,
wśród których najokazalsze to pałace
właściciela oraz jego synów Maurycego i Karola, znane łódzkie szpitale czy
nieistniejąca już synagoga przy ul. Spacerowej (dzisiaj Kościuszki). U schyłku
swojego życia (zmarł w 1900 roku) aktywa jego firmy szacowano na blisko
11 mln rubli!

ozwój przemysłu zwolnił nieco w czasie strajków robotniczych 1905 roku. Znacznie poważniejszym ciosem okazała się
być I Wojna Światowa, okupacja
niemiecka oraz zmiany polityczne
w Rosji, które odcięły możliwość
zbywania tam towarów łódzkich. Sytuacja ta w znacznym
stopniu uderzyła także w imperium synów Poznańskiego.
Wielkim ciosem był również wybuch Wielkiego Kryzysu
w latach 20-tych. Firma popadła w długi, które ostatecznie
w latach 30-tych zostały wykupione przez Banca Commerciale Italiana.

Ł

ódź rozkwitała, a wraz z nią charakterystyczne dla niej kontrasty. Obok
bajecznych fortun egzystowały dziesiątki tysięcy rodzin, których życie toczyło
się w rytmie pracy maszyn w wielkich
fabrykach. Powstawały nowe hotele,
teatry, ogrody, rozbudowywały się linie
kolejowe i tramwajowe, wokół Piotrkowskiej powstawały pałace pełne architektonicznych detali, tworzone przez
architektów zgodnie z najnowszymi
trendami mody. Jednocześnie ulicami
płynęły nieczystości, a powietrze dzięki

Pałac Poznańskiego

Przemysłowa Łódź przełomu XIX i XX wieku
stanowiła doskonałe tło do rozwoju
architektury. W duchu ówczesnych trendów,
z pieczołowitością powstawały pałace,
ogrody, hotele i teatry.
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II

Wojna Światowa w okrutny sposób
zmieniła strukturę mieszkańców Łodzi. W 1939 roku miasto zamieszkiwało
ponad 670 tysięcy mieszkańców, z czego blisko jedną trzecią stanowili Żydzi.
Powstanie getta i masowe wywozy do
obozów koncentracyjnych sprawiły, że
po wojnie ta grupa społeczna liczyła
jedynie kilkaset osób. W czasie wojny
zginęło również wielu Polaków, a mieszkańcy pochodzenia
II Wojna Światowa niemieckiego uciekli
położyła kres na teren Rzeszy. Łódź
biznesowej potędze, wprawdzie nie uciera wielonarodowa piała znacząco pod
i wielokulturowa gwarna względem zniszczeń
Łódź praktycznie wojennych, ale straciprzestała istnieć. ła swój wielonarodowy
charakter.

J

ednak Łódź po raz kolejny pokazała, że jest doskonałym miejscem dla
wizjonerów. Poszukiwania inwestora
dla modernizacji kompleksu czynione
z zaangażowaniem przez ostatniego
dyrektora Poltexu Mieczysława Michalskiego zakończyły się powodzeniem.
W 1999 roku teren został zakupiony
przez francuską firmę Apsys. Przez kolejne lata trwał żmudny proces rewitalizacji hal i budynków pofabrycznych,
który nadał ostatecznie kompleksowi zupełnie nową funkcję. Otwarcie
16 maja 2006 roku Manufaktury (nazwa
zaproponowana przez łódzkich żaków)
stało się wielkim wydarzeniem zarówno
dla mieszkańców Łodzi, jak i dla licznych gości.

P

rzemysł łódzki również nie wytrzymał próby czasu. Po wojnie fabryki
zostały znacjonalizowane, choć dalej
działały dla potrzeb komunistycznej
Polski. W latach 70-tych kompleks
funkcjonujący najpierw jako Zakłady
Przemysłu Bawełnianego im. Juliana
Marchlewskiego a potem jako Poltex
objęty został ochroną konserwatora
zabytków. W 1975 pałac Poznańskiego
stał się siedzibą prestiżowego Muzeum
Historii Miasta Łodzi. Okres przemian
ustrojowych początku lat 90-tych
przyniósł liczne bankructwa i wzrost
bezrobocia. Ten los nie ominął również
dziedzictwa Poznańskiego. Postawiony w stan likwidacji kompleks niszczał
przez kilka lat.

Fragment budynku przed renowacją

W latach 70–tych kompleks
Poznańskiego został objęty
ochroną konserwatorską.
Koniec XX wieku rozpoczął
nową erę - tereny trafiły
do firmy Apsys. Nowym
właścicielem Manufaktury
31.X.2012 r. został Union
Investment Real Estate GmbH.

Nowe oblicze Manufaktury,
wspierane przez ponad
3000 osób zaangażowanych
w jej powstanie,
rodziło się w głowach
projektantów, właścicieli
i budowniczych blisko
8 lat.

M

anufaktura na trwale zadomowiła
się w tkance miejskiej Łodzi. Ze
swoją kompleksową ofertą stała się
największą atrakcją turystyczną miasta, co znalazło odbicie także na arenie krajowej. Manufaktura przebojem
zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną w polskiej turystyce
– złoty certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny kraju. Manufaktura należy do
prestiżowej sieci ERIH (European Route
of Industrial Heritage).

Jeden z blisko 3000 pracowników budowy

Dziś dawne imperium
Poznańskiego to
prawie 160000 m2
powierzchni użytkowej,
z czego około 90000
m2 to odrestAurowane
powierzchnie przeznaczone
na centrum handlu, sztuki
i rozrywki

Z

apraszamy na wyjątkowy spacer po
atrakcjach Manufaktury. Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik zachęci
Państwa do poznania oferty kompleksu
i odkrywania uroków Łodzi – miasta,
w którym wielu spełniło swój amerykański sen. W Łodzi nastała nowa era
przemysłu, tym razem przemysłu turystycznego.
Tak zmieniała się Ma

nufaktura...
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ŚLADAMI dawnego
ul. Karskiego
imperium tekstylnego

w

M

anufaktura tworzy zwarty kompleks 13 historycznych budynków
oraz nowo wybudowanego centrum
handlowego obejmujący w sumie powierzchnię 27 hektarów, czyli w przybliżeniu powierzchnię blisko 38 trawiastych

boisk piłkarskich. Połączenie nowoczesnych budynków ze szkła i aluminium
z tradycyjną architekturą przemysłowej
Łodzi nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat.

i

Zwiedzanie jest znacznie ułatwione dzięki trasie turystycznej, która
oplata wszystkie atrakcje. Dodatkowo można wypożyczyć audioprzewodnik
(w wersji polskiej i angielskiej) wraz z mapą i instrukcją użytkowania.
Przybliżony czas zwiedzania to około dwóch godzin, przy czym czas ten
może być dłuższy, jeśli zdecydujemy się na odwiedziny w trzech ulokowanych w Manufakturze muzeach. Audioprzewodniki można otrzymać w Punkcie
Informacji Turystycznej na Rynku bądź w Muzeum Fabryki.

ska
w
o
n
w
e
r
ul. D

W

ycieczkę proponujemy rozpocząć sprzed wyjścia z prześwitu pomiędzy Muzeum Fabryki i Cinema City IMAX, które znajdują się
w budynku drukarni 1 i wykańczalni tekstyliów 2.

2 1

p
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o 4

6
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u

8

q
w

t

9

ul. Zachodnia

3

e ul. Ogrodowa
y

r

Legenda
1 	Drukarnia
2 	Wykańczalnia tekstyliów
- muzeum fabryki

3 	Elektrownia
4 straż pożarna
5 Bielnik i apretura
6 	Kantor techniczny

	i laboratorium
7 	Tkalnia niska
8 	Ogród pałacowy
9 	Pałac Poznańskiego
- muzeum miasta łodzi

q 	Budynki biurowe
w 	Brama fabryczna
e 	Dom Kultury i stołówka
r 	Kościół św. Józefa
t 	Przędzalnia
y 	Domy robotnicze
u 	Tkalnia wysoka
- muzeum sztuki ms2

i 	Galeria handlowa
o 	Rynek Manufaktury
p 	Parowozownia
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drukarnia i wykańczalnia tekstyliów,
ul. Kars ego
elektrownia, straż pożarna, bielnik iki
apretura

NA

DŹ
ŁÓ

1 DRukarnia
i 2 wykańczalnia tekstyliów

Budynek został wybudowany w 1891 r.
jako trzykondygnacyjny o długości
266 m i szerokości 26,6 m, z ryzalitową wieżą wyniesioną ponad
linię dachu. W wieży na dole
znajdowała się maszyna parowa, na
górze zbiornik na wodę. W budynku
odbywały się procesy wykańczania tkanin – gładzenie, drapanie

3 Elektrownia

i drukowanie oraz kontrole jakości. W najwyższej części budynku
znajdowała się fotorytownia, dział
przygotowawczy drukarni.
Dzisiaj we wnętrzu na wyższych
kondygnacjach mieści się Muzeum
Fabryki (strona 22) centrum rozrywki oraz biura, a na parterze
restauracje.

Powstała w 1912 roku pod nadzorem architekta Eliasza Rosenthala i zapoczątkowała proces elektryfikacji fabryki. Pierwszy turbogenerator
miał moc 2400 kW, później zainstalowano kolejne dwa. W działającej
w 1928 roku elektrowni pracowało ponad 30 kotłów produkujących parę do
turbin. Po 1963 roku, kiedy prąd płynął już z miejskiej sieci, budynek
służył jako rozdzielnia elektryczna i punkt zmiękczania wody technologicznej. Do naszych czasów we wnętrzach zachowała się nitowana suwnica
z prowadnicą na żelbetonowych pilastrach.
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ul. Ogrodowa

4 Straż Pożarna

Po pożarze, który wybuchł 15 marca
1890 roku w przędzalni, Poznański
zdecydował się na budowę zakładowej straży pożarnej, której budynek
zaprojektował Hilary Majewski.
Wieża i taras budynku służyły do
suszenia węży strażackich. Pomiędzy
budynkami straży i kantorem technicznym były garaże. W 1900 roku
oddział składał się z 2 brandmistrzów, 36 pracowników i 60 ochotników. Wyposażenie obejmowało
2 pompy parowe i 2 ręczne, beczki,
drabiny i 14 wozów.

5 Bielnik i apretura

Zbudowane zostały w 1891 roku, jako jedne z ostatnich elementów w procesie przetwarzania bawełny.
Apretura doprowadzała do uszlachetnienia wyglądu
i polepszenia chwytu tkaniny, dzięki czemu nie
tylko lepiej wyglądała, ale była mocniejsza i bardziej elastyczna. Obecnie w budynku na parterze
i pierwszym piętrze znajduje się Kręgielnia Grakula, a na drugim piętrze klub Pure Jatomi fitness.
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6 Kantor techniczny

Budynek kantoru technicznego i laboratorium fabrycznego powstał
w 1890 roku w okresie realizacji największych inwestycji Poznańskiego
służących rozbudowie zakładu. Dzisiaj mieści się w nim restauracja American Bull.

7 Tkalnia niska

Pierwszym obiektem przemysłowym
wzniesionym przez Poznańskiego
w 1872 roku była parterowa tkalnia
z 200 krosnami mechanicznymi sprowadzonymi z Anglii. Krosna zasilane
były energią z maszyny parowej
o mocy 216 koni mechanicznych.
Rok później krosien było już dwa
razy więcej, a w ciągu następnych

kilku lat wartość produkcji rocznej wyniosła ponad 412 tysięcy
rubli. Pod koniec lat 80-tych
XIX wieku w całej fabryce pracowało już 2266 krosien! W procesie
rewitalizacji budynek zachował
częściowo charakterystyczny dach.
Dzisiaj ulokowane są tu restauracje i sklepy.
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ul. Ogrodowa

W ogrodzie pałacow ym

urządzono Aleję Rzeźb

8 Ogrody Pałacu Poznańskiego

Podstawową rolą powstałego w 1902 roku ogrodu było oddzielenie zielenią pałacu od
fabryk. Pierwotnie ogród wypełniały trawniki, wypielęgnowane krzewy i drzewa. W centralnym miejscu stworzono geometryczny kobierzec kwiatowy z oczkiem wodnym, a na dziedzińcu
stała nieistniejąca już fontanna. Dzisiejszy ogród ma znacznie mniejszą powierzchnię
w stosunku do pierwotnego, ale dzięki zabytkowej fontannie z początku XX wieku ulokowanej w miejscu oczka wodnego oraz przepięknej fasadzie pałacowej jest wyjątkowym miejscem
na wypoczynek.
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9 Pałac Poznańskiego

Jest to największy i najpiękniejszy pałac pofabrykancki w Łodzi.
Jego przepych i ogrom miał według
zamiarów właściciela przyćmić
wszystko, co do tej pory zostało
w Łodzi zbudowane. Słynna jest
anegdota, iż Poznański na pytania
zadane przez architekta - w jakim
stylu chciałby mieć zbudowany swój
pałac, odparł, że jego stać na
wszystkie style! Bryła pałacu jest
typowym przykładem eklektyzmu, mieszanki stylów zawierającej elementy
neorenesansowe, neobarokowe oraz
secesyjne. Poznański nie doczekał
zakończenia budowy okazałej siedziby. Główna rozbudowa miała miejsce w latach 1901-1903 już po jego
śmierci. Wtedy to dobudowano dwie
kopuły nad salą balową i jadal-

nią, i zwieńczono je alegorycznymi
rzeźbami gloryfikującymi bogactwo
właściciela oraz potęgę handlu i
przemysłu, źróda rodzinnej fortuny.
W tym okresie powstała także okazała klatka schodowa prowadząca na
pierwsze piętro. Z czasem budynek
ulegał modyfikacjom - w czasie II
Wojny Światowej największe zmiany
dotyczyły okazałej sali balowej
(lustrzanej), która została przedzielona w połowie wysokości stropem oraz zlikwidowano m.in. ogród
zimowy. Po wojnie w pałacu miał
swoją siedzibę Urząd Wojewódzki,
a od 1975 roku część pomieszczeń
została przekazana Muzeum Miasta
Łodzi (strona 24), które zarządza
nim do dziś.
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W fasadzie pałac
umieszczone są jące
ązu
elementy nawi
i handlu
do przemysłu
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9

ul. Zachodnia

Sala lustrzana

ul. Ogrodowa

q Budynki biurowe

Między bramą i pałacem znajduje się niewielki budynek mieszczący za
czasów Poznańskiego biura dyrekcji zakładu. Gmach ten jest połączony
wewnętrznie z pałacem, a obecny kształt uzyskał po przebudowie w latach
1899-1907. Dzisiaj również pełni funkcję biurową.
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Kunsztownie wykonana
krata bramy pierwotnie
pochodziła z pracowni
Karla Krempfa – to co
widać dzisiaj jest
repliką z kuźni mistrza
Jana Cygankiewicza

w Brama fabryczna

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów dla Manufaktury
jest wspaniała brama fabryczna
prowadząca niegdyś do tekstylnego królestwa Izraela. Zbudowana
w latach 1878-80, wkomponowana
jest w ciąg ogrodzenia i podkreśla
monumentalny charakter obiektów.
Cegły, z których Poznański budował
fabrykę i bramę, pochodziły z jego
prywatnej cegielni i sygnowane
były inicjałami IKP lub IP.
Oryginalne egzemplarze można
dzisiaj obejrzeć w Muzeum Fabryki.

Przy bramie tylko połowa z nich
posiada wspomnianą wcześniej
sygnaturę. Wiąże się to z wydarzeniem, z lat 50-tych XX wieku:
postanowiono wówczas rozebrać
bramę, uznając ją za symbol kapitalistycznego wyzysku. W połowie prac
zmieniono jednak decyzję z racji
tego, że w zakładzie pracował
niegdyś słynny działacz robotniczy
Julian Marchlewski. Bramę odbudowano, z nieoryginalnych cegieł,
a zakład otrzymał imię Juliana
Marchlewskiego.
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Brama od początku istnienia stanowiła główne
wejście dla pracowników fabryki Poznańskiego /
Foto: Dzięki uprzejmości Muzeum Miasta Łodzi

ul. Zachodnia

e Dom Kultury i stołówka

Naprzeciw bramy, w miejscu dzisiejszego dyskontu spożywczego,
mieściła się pierwotnie stołówka pracownicza i zakładowy Dom
Kultury. W latach 1923-1939 budynek
był siedzibą Teatru Popularnego,
później również kina.

w
e

ul. Ogrodowa

r

r Kościół św. Józefa

Od 1886 roku rozpoczęła się na Starym Mieście budowa katolickiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. Wcześniej stał tam niewielki drewniany
kościółek, wybudowany w XVIII wieku, który dzięki inicjatywie Poznańskiego został przez robotników
jego fabryki przeniesiony i zrekonstruowany w miejscu
niefunkcjonującego już cmentarza przy ulicy Ogrodowej,
tuż przy osiedlu robotniczym. Był to swoisty ukłon ze
strony fabrykanta Żyda w stosunku do jego polskich pracowników, w większości katolików. Kościół konsekrowano
w 1888 roku nadając mu wezwanie św. Józefa.
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t Przędzalnia

Przędzalnia to bezsprzecznie
największy obiekt w kompleksie
Poznańskiego, nawiązujący architekturą do średniowiecznych budowli obronnych. Wzniesiona w latach 1877-1878 mieściła nawet

80 tysięcy wrzecion. W 1974 roku
odegrała rolę w scenografii filmu Andrzeja Wajdy „Ziemia Obiecana”. Dziś mieści się tu ekskluzywny hotel Andel’s .
Basen hotelowy
na ostatnim
poziomie hotelu

Foyer hotelu z inst
alacją
D. Lejmana „Ły żwi
arze”

t Hotel andel's

Wnętrze apartamentu

ra
kultu
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Hotel zaprojektowany przez zespół architektów OP ARCHITEKTEN (4) stanowi wyjątkowe połączenie historycznego budynku z nowoczesną architekturą i oryginalną stylistyką. Posiada 278 pokoi i apartamentów, centrum
konferencyjne z salą balową na 800 osób oraz wspaniałe Spa&Wellness
ulokowane w jednej z wież z zachowanym do dzisiaj basenem przeciwpożarowym przędzalni z widokiem na Manufakturę. Atrakcją hotelu jest kolekcja
współczesnej sztuki polskiej.
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ul. Zachodnia

W 1895 roku moce produkcyjne
najstarszej tkalni w fabrykach
Poznańskiego były już na wyczerpaniu. Szybko zbudowana została kolejna tkalnia, która z racji działania na czterech poziomach, zwana
była tkalnią wysoką. Budynek ten
był połączony tunelem z działem
przygotowawczym ulokowanym w tkalni szedowej. Obecnie tkalnia wysoka
jest siedzibą prestiżowego Muzeum
Sztuki – ms2 (strona 26) skupiającego w swej kolekcji najciekawsze
dzieła sztuki współczesnej.

u
t

ul. Ogrodowa
y

y Domy robotnicze

Na przełomie XIX i XX wieku Poznański zatrudniał
w swoich fabrykach ponad 6000 ludzi. Dla większości z nich w 1877 roku rozpoczął budowę w sumie
ponad 1000 niedrogich jedno- lub dwuizbowych
mieszkań z toaletami w podwórkach, których czynsz
był potrącany z wypłaty pracowniczej. Urzędnicy
fabryczni dostawali przydział większych mieszkań,
dodatkowo wyposażonych w urządzenia wodociągowe
i oświetlenie gazowe. W pobliżu, oprócz opisywanego kościoła, zbudowano też szkołę dla 500 dzieci
robotników, ambulatorium, a przy ulicy Drewnowskiej szpital zakładowy i przychodnię. Ten odcinek
trasy zachował klimat XIX-wiecznej Łodzi. W roku
2014 rozpocznie się kluczowy remont jednej z zabytkowych famuł przy ul. Ogrodowej 24, który ma
się stać perłą łódzkiej rewitalizacji.
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i Galeria handlowa

Galeria handlowa jest nowym
budynkiem na terenie kompleksu
Poznańskiego, powstałym w procesie
rewitalizacji realizowanym przez
firmę Apsys, głównego inwestora
Manufaktury.

i
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p Parowozownia

Budynek dawnej parowozowni wzniesiony został
w latach 1877-1878. Obiekt odbiega charakterem
od pozostałych obiektów kompleksu. Pierwotnie uruchomiono tu odlewnię, gdzie wytwarzano części do
maszyn, co pozwoliło Poznańskiemu uniezależnić się
od zagranicznych dostawców podzespołów. W czasach
powojennych rozlewano tu do syfonów wodę pitną.
Obecnie w budynku mieści się największy w mieście
sklep zoologiczny Kakadu.

p

ul. Zachodnia

o

ul. Ogrodowa

o Rynek

Dzisiaj centralnym punktem Manufaktury jest rynek, którego w czasach Poznańskiego i jego
synów nie było. W tym miejscu były budynki tkalni i farbiarni zbudowane pod koniec
XIX wieku, a przede wszystkim rozległe stawy fabryczne. Przez teren Manufaktury przepływa Łódka - jedna z 18 łódzkich rzek i strumieni. Rzeczka ta ma jedynie 25 kilometrów długości i w dużej części przepływa zabudowanymi tunelami pod powierzchnią miasta,
w tym również pod rynkiem wzdłuż fontanny.
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Muzeum Fabryki mieści się w Wykańczalni fabryki włókienniczej założonej przez Poznańskiego w XIX wieku. Zaprojektowana przez Mirosława Nizio, znanego z projektu
Muzeum Powstania Warszawskiego, interaktywna ekspozycja prezentuje historię
fabryki od momentu jej powstania aż do likwidacji. Uzupełnieniem jej są regularne
pokazy funkcjonowania oryginalnych krosien tkackich z XIX wieku, stare kroniki, filmy
dokumentalne oraz poświęcona byłym pracownikom ZPB Poltex księga „Ludzie
i ich fabryka”. Muzeum corocznie organizuje „Urodziny Poznańskiego” oraz znane jest
z projektu „Wirtualna Fabryka”. Dodatkowo oferuje oprowadzanie po Manufakturze,
wynajem sali i warsztaty dla szkół.

Podróż do przeszłości

Żyjące Muzeum

Jednym z najciekawszych elementów wystawy są
4 wciąż działające, 140-letnie krosna, które kiedyś pracowały w tkalni Poznańskiego. Przewodnicy
muzealni barwnie opowiadają o ich budowie i użytkowaniu nadając im pieszczotliwe imiona ‑ Stefan,
Mietek, Dolores i Ziuta. W czasach świetności
zakładów, na jednej sali jednocześnie działało
kilkaset takich krosien!
godziny otwarcia:
wtorek – piątek 9–19, sobota i niedziela 11–19,
poniedziałek nieczynne
www.muzeum.manufaktura.com, www.wirtualnafabryka.com
www.muzeumfabryki.pl

Przykład architektury XIX wieku

Taras Widokowy

Najnowszą atrakcją muzeum jest taras, z którego rozciąga się widok
na cały fabryczny kompleks Izraela
Poznańskiego. Wejście schodami

od strony Stratosfery lub windą od strony Cinema City Imax.

Dziecięce prace warsztatowe

Bawełna – od kwiatów do tkanin
Podstawowym materiałem, z którego
Poznański wyrabiał swoje materiały była
bawełna. Przemysłowiec zakupił sieć
plantacji na terenie dzisiejszego Iranu,
Uzbekistanu i Azerbejdżanu, gdzie odbywało
się też wstępne czyszczenie kwiatów.
W łódzkiej przędzalni surowiec poddawany
był zwałowaniu, a następnie rozdzieleniu
na włókna. Te w procesie obróbki
przetwarzane były w niedoprzęd, a później
w przędze. Po przejściu przez krosna
powstawała szorstka i twarda surówka
bawełniana, z której po rozmiękczeniu,
wybieleniu i ufarbowaniu otrzymywano
gotowy materiał. Transportowano go za
granicę, do innych miast lub do składów
i sklepów Poznańskiego. Proces obróbki
bawełny został bardzo ciekawie zobrazowany
na wystawie muzealnej.
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Miasta łodzi

Z

ałożone w 1975 roku muzeum mieści się w głównej rezydencji najbogatszego
żydowskiego fabrykanta I.K. Poznańskiego. Po ponad 39 latach działalności
Muzeum Miasta Łodzi zgromadziło jeden z największych zbiorów eksponatów
ilustrujących życie lokalne i tradycje miasta. W obiekcie funkcjonuje także „Panteon
wielkich łodzian” obejmujący gabinety wypełnione pamiątkami po Rubinsteinie,
Karskim, Kosińskim, Dedeciusie, Tansmanie, Tuwimie, Edelmanie i Reymoncie.

Oscar
przyznany Rubinsteinowi
za rolę w „L’Amour de la Vie”

Artur Rubinstein

Światowej sławy pianista spędził
swoje dzieciństwo w Łodzi,
w kamienicy przy ul. Piotrkowskiej
78, przy której dzisiaj stoi
symboliczny pomnik. Muzeum posiada
największą na świecie kolekcję
pamiątek związanych z artystą
przekazanych przez jego żonę Anielę.

Duża Jadalnia

Jadalnia jest najbardziej reprezentatywną częścią pałacu. Dolna
jej część obudowana jest dębową
boazerią z wkomponowanym kredensem
i kominkiem. Górną część okrąża
sztukatorski fryz.

Wystawa historyczna

„Triada Łódzka” przybliża
ideę Łodzi wielokulturowej
i wielowyznaniowej oraz
historię rozwoju
miasta od czasów osady rolniczej przez szczyt potęgi
przemysłowej po lata II
wojny światowej.

Gabinet dedykowany
profesorowi Janowi Karskiemu,

kurierowi polskiego państwa podziemnego
z okresu II wojny światowej, wykładowcy
amerykańskich uczelni, doktorowi honoris
causa wielu uniwersytetów, przez środowiska
żydowskie nagrodzonego medalem „Sprawiedliwy
wśród narodów świata”.

Gabinet Izraela Kalmana Poznańskiego

W pałacu nie mogło zabraknąć oryginalnych pamiątek po rodzinie Poznańskich i po samym
Izraelu. Na szczególną uwagę zasługuje olejny portret protoplasty łódzkiej linii rodziny
pędzla Stanisława Heymana oraz meble z wnętrz
pałacowych.

Galeria Mistrzów Polskich

Mieszkający na stałe w Hiszpanii Krzysztof Musiał
jest jednym z największych kolekcjonerów polskiej
sztuki współczesnej. W jego zbiorach znajdują się
także przykłady polskiej sztuki przedwojennej.
Przekazany muzeum w wieloletni depozyt zbiór to
dzieła artystów tej miary co Henryk Siemiradzki,
Olga Boznańska czy Wojciech Kossak.
GODZINY OTWARCIA
	Pn
	Wt
	Śr
	Czw
	Pt
So
Nd

10-14
10-16
14-18
10-16
Nieczynne
11-18
11-18

www.muzeum-lodz.pl
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SZTUKI
Podstawą zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi jest kolekcja
tworzona w latach 1929 – 1931 przez przedstawicieli
awangardowej grupy artystycznej a.r. – Władysława
Strzemińskiego, Katarzynę Kobro, Henryka Stażewskiego i Juliana Przybosia. O dzieła poproszono wielu
twórców z Europy Środkowej i Wschodniej ale także
znakomitych artystów zachodnich tej miary co Jean
Arp, Pablo Picasso czy Fernard Lager. Dziś muzeum posiada unikatowy zbiór prac prezentujących tendencje
panujące w sztuce nowoczesnej XX i XXI wieku z takimi
nazwiskami jak Marc Chagall, Max Ernst, czy Paul Klee.
Kolekcję uzupełniają dzieła polskich artystów, w tym
Witkacego i Tadeusza Kantora.
Kolekcja Sztuki Nowoczesnej eksponowana jest
w dwóch miejscach na terenie Łodzi – w głównej siedzibie Muzeum w pałacu Maurycego Poznańskiego przy
Więckowskiego 36 i w oddziale w tkalni wysokiej, stąd
też nazwa – ms². Wejście do ms² możliwe jest na parterze od strony Rynku, lub bezpośrednio na pierwsze
piętro przez metalową rampę ulokowaną od strony ulicy
Ogrodowej.
GODZINY OTWARCIA:
wtorek 10 – 18 , środa – niedziela 11 – 19,
poniedziałek nieczynne
www.msl.org.pl
Na parterze muzeum ulokowana jest niewielka,
ale bardzo bogato wyposażona księgarnia artystyczna
mała litera art
Część pierwszego piętra
zajmuje kawiarnia Mała Litera Cafe
Pn 11 – 20, Wt 10 – 20, Nd 11 – 21

Katarzyna Kobro,
„Kompozycja przestrzenna (1)”, 1925
Dzieło wymyka się matematycznym formułom.
Trudno zdefiniować proporcje zestawionych pod
kątem prostym płaszczyzn białego metalu. Architektonika przywodzi na myśl konstruktywistyczne
marzenia: budynki „z żelaza, szkła i betonu, pełne
światła i szczerości uzewnętrznionego piękna materiałów”, organizujące nowe społeczeństwo.

Brzeski Janusz Maria,
„Projekt okładki do magazynu AS”,
1946, fotomontaż 40x30
Tą kontrowersyjną randkę zaaranżował Janusz Maria
Brzeski dzięki technice fotomontażu. Rozwój maszyn – na przykład ciemni fotograficznych – otworzył nowe możliwości przed artystami. Maszyny
budziły także lęk. Brzeski ostrzegał: „Człowiek obsługujący obrabiarkę czy jakiś automat - stał się już
dawno częścią tej maszyny”.

Alina SZapocznikow (1926-1973)
"Goldfinger", 1965
asamblaż / assamblange 183x76x57
“Goldfinger” nawiązuję tytułem do przygód Jamesa
Bonda. Rzeźba jest odlewem ciała z zestawiony z
wahaczem samochodowym. Tym Alina Szapocznikow zaskoczyła Paryż w 1965 roku. Rzeźba zachwyciła m.in. Marcela Duchampa. Podobnie jak inne jej
prace "Goldfinger" był, radykalnym, nowoczesnym
przedstawieniem ludzkiego ciała. Alina Szapocznikow była związana z Łodzią. Wychowała się w
Pabianicach. Wojnę przetrwała w Litzmannstad getto. Była żoną Ryszarda Stanisławskiego, dyrektora
łódzkiego Muzeum Sztuki.

ATLAS NOWOCZESNOŚci
Atlas nowoczesności nie jest wystawą historyczną.
Oferuje nie tyle chronologicznie uporządkowaną
opowieść o nowoczesnych dziejach, ile montaż
wyobrażeń nowoczesności oraz jej śladów utrwalonych w sztuce XX i XXI wieku. Pojawiający się w
tytule „atlas” najwłaściwiej określa konstrukcję
wystawy: jest ona swoistym zbiorem „map”, z których każda opisuje topografię innego terytorium
nowoczesności.

Wybór tekstów na podstawie publikacji "Kolekcja
sztuki XX i XXI wieku" oraz materiałów Działu Promocji i Marketingu Muzeum Sztuki w Łodzi,
Łódź,2014 r.
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NAKRĘCAMY

IMPREZĘ

T

u wszystko kręci się wokół zabawy.
Manufaktura to nie tylko wielkie
zakupy, ale także szalone centrum
rozrywki na najwyższym poziomie.
Tu dzień nigdy się nie kończy, a niezliczone atrakcje gwarantują zabawę
non stop. Niezależnie od upodobań
każdy znajdzie coś dla siebie, od teatru,

przez klub bilardowy i kręgielnię, po
Cinema City IMAX.

kasyno
1 sierpnia 2012 otworzył się w Manufakturze nowy ośrodek gier spółki Casinos
Poland. Po raz pierwszy w swojej historii ta najstarsza polska sieć kasyniarska, w 2/3 należąca do Skarbu Państwa,
zawitała do Łodzi. Kasyno znajduje się
vis a vis luksusowego Hotelu Andels.
Kasyno czynne jest całą dobę.

CINEMA CITY IMAX

Tu zawsze jest co oglądać.
W 15 salach kinowych rozrywkę
na najwyższym poziomie gwarantują najnowsze hollywoodzkie
produkcje i pierwsza w Łodzi
sala IMAX wyświetlająca seanse
3D HD. Romans czy dramat? Horror czy animacja? Nie musisz
wybierać, zapraszamy 7 dni
w tygodniu.
Kontakt: +48 42 664 64 64
www.cinema-city.pl

Kręgielnia Grakula

to prawdziwe centrum bowlingu.
Na 2700 m2 znajduje się 28 profesjonalnych torów, 2 wysokiej klasy
stoły bilardowe, 2 bary, sala konferencyjna i parkiet z efektownym
podświetleniem. Kręgielnia organizuje spotkania dla firm, szkolenia,
imprezy integracyjne, urodziny oraz
imprezy okolicznościowe.
Kontakt: +48 42 630 40 52
www.grakula.pl/lodz

ul. Zachodnia

STRATOSFERA

Specjalnie przygotowane
20 ścianek wspinaczkowych
o wysokości 10.3m spełni oczekiwania zarówno początkujących,
jak i zaawansowanych wspinaczy.
Zajęcia pod okiem instruktorów, zawody z przyjaciółmi, czy
zajęcia opracowane specjalnie
dla kobiet? Ty decydujesz jak
pokonasz grawitację.
Kontakt: 660 462 966
www.stratosfera.org
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„Experymentarium” to niezwykłe interaktywne muzeum nauki i techniki. Tu
każdy może zmierzyć się z Einsteinem, sprawdzić możliwości swojego intelektu i przetestować poczucie humoru. Ciekawskie dzieciaki znajdą
tu odpowiedzi na pytania z wielu dziedzin nauki, techniki i
kultury. Każdy może zobaczyć najnowsze projekty interaktywne, w tym także najnowocześniejsze i najsłynniejsze
wystawy z całego świata. Kontakt: +48 42 633 52 62,
godz. otwarcia: pn-sb 10-22, nd 10-21,
www.experymentarium.pl

TEATR MAŁY

Teatr Mały jest mały i najmłodszy w Łodzi. Pierwsza
premiera miała miejsce
21 czerwca 2009 roku. Kameralna widownia w stylu
amfiteatralnym na 135 miejsc,
starannie dobrany repertuar
dla dzieci i dorosłych i magia Manufaktury sprawiają, że
wizyta w Teatrze Małym to bez
wątpienia wielkie wydarzenie.
Kontakt, kasy: +48 42 633 24 24,
kasa czynna: Wt-Nd 14:30-19:30,
www.teatr-maly.pl

PURE jatomi FITNESS

Witaj w świątyni zdrowia i urody. Pure
to luksusowy klub fitness zajmujący
powierzchnię 1400 m2. Na gości czekają
doskonale wyposażone sale treningowe,
profesjonalni trenerzy, siłownia, sauna
i jacuzzi. Po treningu odpoczynek
w kawiarence lub film z klubowej
wypożyczalni DVD
Kontakt: +48 42 292 04 04

ARENA LASER GAMES

Laserowa arena to kwintesencja zabawy. Tu każdy może być
tajnym agentem, który w zakamarkach labiryntu tropi wrogów
i eliminuje czarne charaktery
laserowymi karabinami. Dla
odważnych, odlotowa podróż
w kosmos!
Kontakt: +48 42 633 52 62
www.arena-lasery.pl

ska

ul. Zachodnia

JAZDA PARK

Jazda Park to klub bilardowy i doskonałe miejsce dla miłośników wirtualnego świata gier video.
Piłkarzyki sprawdzają refleks, symulator rzutów
do kosza ćwiczy koncentrację, a Boxer i Kicker
wymagają wielkiej siły. No to jazda!
Kontakt: +48 42 633 50 18,
imprezy biznesowwe: 663 614 026,
www.jazdapark.pl

ALLIANCE FRANCAISE

W jednym z fabrycznych budynków
w Manufakturze znajduje się najlepsza
szkoła języka francuskiego na świecie.
Wykwalifikowani wykładowcy, nowoczesne
sale i atmosfera pełna joie de vivre to
jej największe atuty.
Kontakt: +48 42 633 22 38
www.aflodz.pl

ul. Ogrodowa
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Manufaktura przyciąga
wielkimi wydarzeniami,
pokazami teatrów
ulicznych, koncertami
gwiazd, festiwalami,
wystawami.

S

ercem Manufaktury jest trzyhektarowy Rynek, nowe centrum Łodzi, gdzie można
w pełni poczuć niepowtarzalny klimat tego miejsca. Wśród atrakcji czekających
na gości pod gołym niebem jest jedna z najdłuższych w Europie fontann. Zabytkowy
tramwaj zabiera turystów na przejażdżkę łączącą przeszłość z przyszłością, pomiędzy
murami dawnych fabryk i nowoczesnymi szklanymi konstrukcjami. Gwarne puby
i romantyczne kawiarenki zachęcają do relaksu, a restauracje kuszą smakołykami.

Latem Łódź opala się w Manufakturze! Choć daleko
stąd do morza, każdy może poczuć klimat gorących
egzotycznych plaż i gwarnych południowych deptaków. Od czerwca do
sierpnia, na leżakach i pod parasolami wylegują się spragnieni słońca
łodzianie i turyści. Co roku na Rynek przyjeżdżają palmy, kryte strzechą
bungalowy i 900 ton piasku! W upalne lato działa najprawdziwszy
Beach Bar, a wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej to atrakcja dla
miłośników sportu. Nie zapominamy również o najmłodszych, dla których
przygotowujemy specjalne wakacyjne atrakcje pod chmurką.

Zimą Rynek skuwa lód przyciągając amatorów
łyżwiarstwa. Na gości czeka szkółka dla
początkujących, wypożyczalnia łyżew i pokazy
profesjonalistów, wszystko w rytm najnowszych
radiowych hitów!
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małych

Wielkie
balowanie

M

anufaktura przyciąga niezależnie od
wieku. O najmłodszych gości i ich
rodziców dbamy szczególnie. W trosce
o bezpieczeństwo i wygodę zapewniamy
odblaskowe opaski dla dzieci, darmowe
wózki, pokoje rodzinne. W samoobsługowych bobomatach rodzice mogą kupić
pieluszki i jedzenie dla maluchów.

M

anufaktura na każdą porę roku dla
dzieci przygotowuje coś ciekawego.
Nie brak tu licznych imprez plenerowych
organizowanych z okazji i bez okazji...

W samoobsługowych
bobomatach rodzice
mogą kupić pieluszki
i jedzenie dla maluchów.
Duża powierzchnia
w pokojach rodzinnych
pozwala wygodnie zająć
się przewijaniem.

Kinderplaneta to beztroski
świat szaleństw na trampolinie,
wyścigów na torze, zabaw na karuzeli i gier video. Tu każdy może
być dzieckiem!
Kontakt: +48 42 630 02 05
www.kinderplaneta.pl/lodz

Warszaty w Muzeum Fabryki

W wyjątkowych wnętrzach
Manufaktury znajdują się
niezwykłe miejsca, gdzie
zabawa spotyka się z nauką.
Warsztaty w Muzeum Fabryki
zabierają najmłodszych
w podróż do korzeni
Manufaktury i gwarantują
wyjątkową lekcję historii.
Podczas spotkań weekendowych
dzieci rozwijają wyobraźnię,
poznają techniki plastyczne
tworząc swoje małe dzieła pod
okiem profesjonalistów.
W sezonie letnim uruchamiane
jest wesołe miasteczko, plac
zabaw przy plaży na rynku,
a także trampoliny i karuzele.
Najmłodsi mogą też skorzystać
z toru gokartowego. Organizowane
są zawody gry w siatkówkę
i koszykówkę.

Zimą w Manufakturze nie
brak atrakcji dla najmłodszych. Każde dziecko ma szansę
usiąść na kolanach św Mikołaja i wyszeptać mu najskrytsze
pragnienia gwiazdkowe. W czasie
ferii dzieci mogą korzystać też
z licznych warsztatów organizowanych przez Muzeum Fabryki
i Experymentarium.
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na talerzu

W

Łodzi Manufaktura smakuje najlepiej! Zapraszamy na szybkie dania, duże i małe
okazje, wystawne obiady w większym gronie i romantyczne kolacje dla dwojga.
Mistrzowie kuchni zadbają o wyjątkowe menu, oryginalne wnętrza zbudują nastrój
i atmosferę, a obsługa zapewni serwis na najwyższym poziomie. W strefie food court
klienci znajdą lokale szybkiej obsługi, zarówno te należące do międzynarodowych sieci,
jak i autorskie. W renomowanych restauracjach na zagranicznych gości czekają słynne
na całym świecie rarytasy i smakołyki kuchni polskiej oraz niepowtarzalna kuchnia
żydowska. Miłośnicy śródziemnomorskich dań też się nie zawiodą. Frykasy
dalekiej Azji
są tu bliżej niż myślisz. Życzymy smacznego!

Anatewka

French Potato by La Pataterie

Zapraszamy do wyjątkowej restauracji,
w której goście zetkną się z unikalnością
i czarem kuchni żydowskiej. Witamy
w Łodzi, gdzie każda z czterech
kultur pozostawiła swe dziedzictwo
i niezapomnianą atmosferę Ziemi
Obiecanej. W menu między innymi:
plastry wołowiny krawca Maurycego, gęsi
pipek, kurczak w cymesie czy pstrąg
po Galicyjsku.
Kontakt: +48 42 633 22 77

Restauracja, która specjalizuje
się w daniach z ziemniaków
pieczonych w piecu, chrupiących,
podawanych z serem. Miłą atmosferę
zapewnia niepowtarzalne wnętrze,
które dzięki różnorodnym
rustykalnym dekoracjom, starym
sprzętom czy małym pamiątkom
oddaje charakter tradycyjnej
wiejskiej kuchni francuskiej.
Słodki weekend w

Manufakturze

Restauracja „Polka”

w Manufakturze serwuje
pyszne dania kuchni
polskiej. Restauracja
firmowana jest nazwiskiem
Magdy Gessler, co daje
gwarancję wykwintności i
dobrego smaku.
W restauracji „Polka”
serwowane są typowe dania
polskie (np. golonka w
kapuście), ale również
potrawy jarskie i specjalne
zestawy dla najmłodszych.
Goście odwiedzający
restaurację mogą liczyć na
prawdziwą polską gościnność
i wspaniałą ciepłą
atmosferę.
Kontakt: +48 42 630 35 30

La Vende

To połączenie wyjątkowego wnętrza w stylu
prowansalskim i wybornej kuchni. Niezwykłą
atrakcję stanowi otwarta kuchnia, która
pozwala na podpatrywanie tajników
przygotowywania dań. W La Vende serwowane
są wyśmienite makarony własnej produkcji,
oryginalnie skomponowane sałatki, wiele
dań fit oraz wyborne dania z ryb i mięs.
Nad niepowtarzalnym smakiem czuwa włoski
kucharz. Dopełnieniem oferty są aromatyczne
kawy, orzeźwiające koktajle owocowe oraz
mrożone herbaty.
Kontakt: +48 42 633 22 26

Bawełna

Bawełna - to restauracja z duszą w
śródziemnomorskim klimacie. Oferuje dania
kuchni włoskiej i innych krajów południa
Europy oraz bogaty wybór win i alkoholi.
Warto przyjść i skosztować dań pachnących
słońcem. Oszczędna aranżacja wnętrz wpisuje
się w przemysłową przeszłość obiektu.
Lokal położony jest w najstarszym z
budynków kompleksu - w starej tkalni, nazwa
zobowiązuje.
Kontakt +48 691 438 955
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obiad i kolacja

American bull

Jak na amerykańską restaurację przystało, królują tu wyśmienite steki i hamburgery. Klimatyczne wnętrza zdobią duże
fototapety, liczne plakaty, flagi oraz amerykańskie rejestracje
samochodowe.
Kontakt +48 601 069 070

Bellanapoli

Neapol to miejsce urodzenia i kulinarnej edukacji tutejszego
szefa Paolo Pistola, który w przygotowywanych przez siebie
daniach przywołuje aromaty i smaki prawdziwej włoskiej kuchni.
Kontakt: +48 42 632 76 50

Bierhalle

Świętuj z przyjaciółmi w atmosferze tworzonej przez browarników – restauratorów z Polski i Bawarii. Przy piwie warzonym
na miejscu czas płynie swoim rytmem.
Kontakt: +48 42 632 03 76

BROWAR THE BRASIL

To tu możesz spróbować specjałów kuchni brazylijskiej, jak
Churrasco oraz kilku niezwykłych gatunków piwa.
Kontakt: +48 42 630 19 29

da grasso

W menu 75 rodzajów pizzy serwowanych z unikalnymi sosami,
w tym z kultowym sosem czosnkowym. Bogata oferta obejmuje nie tylko wyjątkową pizzę, ale także dania rybne, mięsne
oraz sałaty i przekąski. Kontakt +48 504 907 474

galicja

Znajdziemy tu kuchnię wywodzącą się z terenów Austro-Węgier, kraju koronnego Galicji, dodatkowo uzupełniona mieszanką kuchni polskiej i ukraińskiej. Restauracja specjalizuje
się w kuchni tego regionu zatem w jej menu zakochają się
zwłaszcza miłośnicy aromatycznych dań mięsnych.
Kontakt: +48 42 630 88 55

GANESH

Indyjska restauracja wyróżniająca się eksplozją smaków, mixem
przypraw i intensywnością zapachów. Znajdziecie tu dania
przygotowane wg oryginalnych receptur z przyprawami sprowadzanymi prosto z Indii. Kontakt: +48 42 634 12 13

Hana Sushi

Interesujący i oryginalny wystrój wnętrza z japońską duszą,
bogactwo smaku i przemiła obsługa zadowolą nawet najwybredniejsze gusta.. Kontakt: +48 42 634 00 60

HOT SPOON THAI KITCHEN
Restauracja, gdzie spróbujesz przysmaków
kuchni tajskiej w niewygórowanych cenach,
a wszystko przygotują prawdziwi kucharze
prosto z Tajlandii.
Kontakt: +48 42 633 90 90.

MARCELLO
Restauracja Magdy Gessler, gdzie można
zjeść klasyczne domowe, włoskie dania
w przyjaznych i bezpretensjonalnych
wnętrzach.
Kontakt: +48 42 634 05 31

mega burger
Wielkie smaki Ameryki w małym lokalu.
Hamburgery z wołowiną, zapiekanki z pieca, grubo krojone frytki - solidne porcje
z pewnością zadowolą miłośników szybkich przekąsek.
Kontakt + 48 662 106 936

MEIMEI
Restauracja oferująca przysmaki kuchni
chińskiej. W karcie dań znajdziemy ręcznie
robione pierogi dim sum z różnymi nadzieniami oraz wyborną kaczkę po pekińsku.
Kontakt +48 42 636 31 30

pijalnia czekolady e.wedel
Magiczne miejsce, przepyszne smakołyki,
z czekoladą w roli głównej, ale nie tylko.
W ofercie znaleźć można wiele pysznych
deserów, ciast czy skosztować ręcznie robionych pralin.
Kontakt +48 42 631 00 36

Tawerna Pepe Verde
Urządzona jak najprawdziwszy jacht, zaprasza w kulinarny rejs po morzach i oceanach
dobrego smaku.
Kontakt: +48 42 630 88 98

THE MEXICAN
Miejsce, gdzie przy dźwiękach gitary spróbujesz niezwykłych, pikantnych dań prosto
z Meksyku, jak Tacos czy Enchilada.
Kontakt: +48 42 633 77 11

szybki lunch
Akasaka

North Fish

Tu znajdziecie przepyszne, zdrowe i sycące dania kuchni koreańskiej o oryginalnym
i niepowtarzalnym smaku.
Kontakt: 42 630 18 08

Ryba panierowana czy grillowania? Słodko czy słonowodna?
North Fish to obowiązkowa przystań dla miłośników rybnych
specjałów.
Kontakt: +48 42 634 90 31

Berlin Döner Kebap

Pizza Hut

Restauracja z tradycjami, gdzie dba się o naturalny smak. Mięsa, przyprawy i jogurty
sprowadzane są specjalnie z Berlina, gdzie
narodził się pomysł na kebap podawany
w bułce. Kontakt: +48 797 663 788

Sieciowa restauracja serwująca pizzę prosto z pieca, makarony
z rozmaitymi sosami i dodatkami oraz sałatki i desery.
Kontakt: +48 42 634 93 41

Bon Apetito
Jedzenie sprzedawane na wagę. Kuchnia
polska z dodatkami kuchni europejskiej
www.apetito.pl

Burger King
Bar szybkiej obsługi słynnej z grilowanych
burgerów z wołowiną.
www.burgerking.com.pl

Coffee Heaven

Przytulna kawiarnia posiadająca dwie lokalizacje: na rynku Manufaktury i w galerii.
W ofercie ogromy wybór napoju bogów
- kawy podawanej na zimno i gorąco, wzbogacony o słodkie przekąski, bajgle, ciasta
"muffiny", a także sałatki i dania śniadaniowe.
Kontakt +48 42 630 05 99

Green Way
Zaprasza na śniadania i bezmięsne posiłki
z kuchni całego świata, samosy czy dania
z soczewicy. Kontakt: +48 42 632 16 96

KFC
Znana na całym świecie restauracja słynie
z kurczaków przygotowywanych według
receptury Colonela Sandersa.
Kontakt: +48 42 633 14 45

McDonald’s
Najpopularniejsza sieć restauracji szybkiej
obsługi zaprasza na ciepłe kanapki, frytki,
sałatki, kawę, napoje i desery.
Kontakt: +48 602 416 436

Solo Pizza
Łódzka sieć pizzerii specjalizuje się w przygotowywaniu pizzy,
makaronów oraz sałatek. Dobre miejsce na szybkie jedzenie
we włoskim stylu.
Kontakt: +48 42 632 49 49

Sphinx
Tu znajdziesz orientalne smaki w najpyszniejszym wydaniu.
Wyśmienite sosy, bułka pita oraz danie shoarma to kultowe
pozycje menu Sphinxa.
Kontakt: 665 858 431

Subway
Tu kanapka jest napawdę Twoja! Obsługa przygotuje ją dokładnie z takich składników jakich sobie zażyczysz.
Kontakt: +48 42 631 01 11

Szalony Ziemniak
Jeżeli lubisz ziemniaki, kartofelki, bliny, bataty zapiekane z masłem i serem z różnymi toping'ami, to to miejsce jest właśnie
dla ciebie! Kontakt + 48 42 637 51 08

Manufaktura
Jest miejscem na szybki lunch, na przykład w pizzerii (Solo Pizza)
z przyjaciółmi bądź spotkanie biznesowe w kawiarni (Coffee
Heaven, Maxlce&Coffee). Zlokalizowane są tam restauracje,
bary szybkiej obsługi (Adi Express Kebab), czy lodziarnie
(Grycan, Naturalna Jogurternia Lodowa, Owocowy Raj, Feel
the Chill). Amatorzy zdrowego żywienia mogą spróbować
zdrowych sałatek i dań rybnych (North Fish), natomiast
pasjonaci frytek chętnie wejdą do KFC, McDonald's czy Burger
Kinga. Rodziny z dziećmi i ci, co lubią kuchnię polską nie
ominą Bon Apetito, znajdzie się nawet coś dla fanów kuchni
orientalnej (Akasaka).
Więcej na www.manufaktura.com

Manufaktura•RESTAURACJE
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to lat temu Imperium Poznańskiego było jednym z głównych dostawców materiałów dla krajów europejskich, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Dziś, kultywując
tradycję, Manufaktura jest świątynią mody. Dwupoziomowa galeria handlowa to
ponad 240 sklepów z odzieżą, akcesoriami i biżuterią. Wśród obecnych tu marek
jest wiele międzynarodowych firm prêt-à-porter pochodzących z kilkunastu krajów.

Parter
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kultu
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Galeria Handlowa

NA
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Fashion Week
to arena dla
debiutantów,
wybieg dla
gwiazd i mnóstwo
atrakcji dla
gości - nocne
zakupy, pokazy
haute couture
i prezentacje
najnowszych
kolekcji.

Rotunda – cetralne miejsce galerii handlowej

Chwila wytchnienia podczas zakupów.
Wygodne kanapy i domowa atmosfera
sprzyjają wypoczynkowi. Zakupy
w Manufakturze to nie tylko dwa
piętra galerii handlowej, ale także
urokliwe sklepiki wokół Rynku.

Przy wejściu głównym
od strony Rynku,
w Punkcie Informacji,
na klientów
czeka szczegółowy
plan Manufaktury,
z którym nie ominie
Cię żaden sklep.
Święto fanów mo

tor yzacji

Pasaż handlowy na parterze

Manufaktura•ZAKUPY
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Aleja Rzemiosł obok Muzeum Sztuki ms2,
to miejsce w którym można spotkać
przedstawicieli tradycyjnych zawodów
i skorzystać z ich usług. W Piekarni
skosztować można tradycyjnych wypieków,
natomiast w sklepie Cepelia znajdziecie
niezwykłe, promujące polski folklor
pamiątki.

PIĘTRO

NA

DŹ
ŁÓ

Nic nie smakuje jak prawdziwy polski
chleb. W piekarni na własne oczy zobaczysz jak wyrabia się ciasto i poczujesz zapach złocistych bochenków.

Nuta goryczy w filiżance
herbaty, czy kruszony lód
we frappe? Food Court to
nie tylko restauracje, ale
także przytulne kawiarnie.

Pasaż handlowy na piętrze

Karta podarunkowa Manufaktury
spełnia najskrytsze marzenia.
To prezent zawsze trafiony, dla
każdego i na każdą okazję.
Odbierzesz ją i doładujesz
w Punkcie Informacji w pasażu
handlowym
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43

44

20

ka
zryw
o
r
py
zaku

A
ĘC
KR

fakt
Manu

ura

.c

om

LIMA
NOWS
KIEG
O

SIK
SKI

DREWNOWSK
OGRODOWA

LEGIONÓ

SKA
NOW
NTY
STA
KON

AL.

istoria Łodzi została ukształtowana przez wpływy różnych kultur, które nadały miastu charakter. Pozostawiły one nie tylko ślad
w mentalności mieszkańców, ale również w przestrzeni publicznej.
WROCŁAW
Na styku odmiennych wyobrażeń powstało miasto jedyne w swoim
JELENIA GÓRA
rodzaju. Obecnie Łódź to miejsce gdzie wysoka kultura przeplata się
z masową rozrywką a historię opowiadają pomniki i zabytkowe budynki.
O nowoczesności miasta świadczą śmiałe inwestycje i niezwykła otwartość
mieszkańców. Tętniące życiem ulice i place to dowód, że w Łodzi żyje się szczęśliwie.
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Ulica Piotrkowska

Dziś to główna i reprezentacyjna ulica miasta.
Spacerując tu można odwiedzić ponad 100 pubów
i restauracji otwartych do białego rana, a także
podziwiać eklektyczne i modernistyczne kamienice
z XIX i XX w. Ulica powstała w miejsce traktu wiodącego
do Piotrkowa Trybunalskiego, który w XIX wieku stanowił
oś zabudowy i rozwoju miasta.
Łó
dz
ka
Al
eja
Gw
ia z
d

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Piotrkowska 87
Kontakt: +48 42 638 59 55
www.cit.lodz.pl

Centralne Muzeum
Włókiennictwa

Muzeum mieści się w Białej Fabryce
Ludwika Geyera – jednym z najstarszych łódzkich zabytków architektury przemysłowej i prezentuje
największą w Polsce kolekcję
współczesnej tkaniny artystycznej,

a także ekspozycje historycznych narzędzi, próbników tkanin przemysłowych, strojów ludowych oraz
ikonografii włókienniczej. Na terenie przylegającego parku im. Wł. Reymonta znajduje się jedyny
w Polsce Skansen Miejskiej Architektury Drewnianej, który odtwarza typową łódzką ulicę z lat 20.
XIX wieku i jest niesamowitą wyprawą w przeszłość
miasta.
ul. Piotrkowska 282
Kontakt: +48 42 684 33 55
www.muzeumwlokiennictwa.pl
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Cmentarz żydowski na Bałutach przy ulicy Brackiej 40 to
największa żydowska nekropolia w Polsce i Europie. Zachowały
się tu nie tylko nagrobki sprzed lat, ale również niezwykłe mauzoleum Izraela Poznańskiego, uznane za największą na
świecie żydowską budowlę cmentarną.

Księży Młyn

Na terenie dawnych posiadłości nad Jasieniem,
położony jest Księży Młyn — kompleks rezydencjonalno-mieszkalno-fabryczny należący w XIX w.
do najbogatszego łódzkiego przemysłowca Karola
Wilhelma Scheiblera. Obok części przemysłowo — mieszkalnej stoi jeden z najładniejszych
łódzkich pałaców — rezydencja Herbsta. Mieści
się tam oddział Muzeum Sztuki prezentujy dzieła pędzla m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Jana
Matejki, czy Nicolasea Maesa. Dziś Księży Młyn
jest sukcesywnie rewitalizowany a przywracanie
jego świetności zaplanowano do 2020 roku.
ul. Przędzalniana 72
Kontakt: +48 42 674 96 98
www.msl.org.pl

Manufaktura•ŁÓDŹ

45

46

ka
zryw
o
r
py
zaku

A
ĘC
KR

fakt
Manu

ura

.c

om

ŁÓDŹ

Muzeum animacji se-ma-for
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Aquapark Fala

PIOTRKOWSKA

PORT
LOTNICZY

EGO
ŃSKI
KILI

KIEWICZA
AL.MIC

Aquapark Fala to największy kompleks basenów i saun w Polsce. Składa się z całorocznej części umieszczonej w trzech przeszklonych piramidach oraz otoczonej parkiem
części zewnętrznej czynnej w sezonie letnim. Cały obiekt, rozciąga się na obszarze
10 hektarów, a łączna powierzchnia lustra wody w basenach wynosi 2 450 m2!
Do największych atrakcji kompleksu należy basen ze sztuczną falą, oraz dwie całoroczne megazjeżdżalnie, a także jedyna w Polsce megazjeżdżalnia Kamikaze!
al. Unii Lubelskiej 4
Kontakt: +48 42 640 08 00, www.aquapark.lodz.pl
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ul. Targowa 1/3
Kontakt: +48 42 681 54 74,
www.se-ma-for.com
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RSKA
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Legendarne Studio Filmowe Se-ma-for mieszczące się w jednym z budynków zabytkowego kompleksu dawnej elektrociepłowni EC-1 zaprasza do obejrzenia wyjątkowej wystawy.
Na ekspozycję składają się lalki i elementy scenografii z najpopularniejszych polskich bajek i filmów
animowanych. Muzeum z dumą prezentuje również statuetkę Oscara, którą wyróżniono jedną z najnowszych
produkcji Se-ma-fora - „Piotrusia i wilka”.
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wybrane
HOTELE
i HOSTELE
Hotel Andel's 
ul. Ogrodowa 17
Kontakt: +48 42 279 10 00,
www.andelslodz.pl

BOROWIECKI 

Galeria Urban Forms

WARSZAWA
RAWA MAZ.

>

Stała ekspozycja sztuki ulicznej składająca się z
30 wielkoformatowych obrazów malowanych bezpośrednio na elewacjach kamienic w przestrzeni
ścisłego centrum Łodzi. Twórcami są mistrzowie
fachu z całego świata, tacy choćby jak ETAM
Crew (Polska), Inti (Chile), ROA (Belgia) czy
3TTMAN (Francja).

O

ul. Kasprzaka 7/9
Kontakt: +48 42 288 01 00,
42 288 01 21
www.hotelborowiecki.pl

Focus 

ul. Łąkowa 23/25
Kontakt: +48 42 637 12 00
www.hotelfocus.lodz.pl

Qubus 

al. Mickiewicza 7
Kontakt: +48 42 275 51 00
www.qubushotel.com

LUBLIN
RADOM

CAMPANILE 
>

al. Piłsudskiego 27
Kontakt: +48 42 664 26 00,
42 664 26 01
www.campanile-lodz.pl

ibis 

al. Piłsudskiego 11
Kontakt: +48 42 638 67 00
www.ibishotel.pl

stare kino
Muzeum Kinematografii

Siedzibą Muzeum jest XIX-wieczny pałacyk Karola Scheiblera, jednego z największych łódzkich
przemysłowców. Muzeum gromadzi eksponaty i prowadzi dokumentację historii polskiej kinematografii.
Znajdują się tu między innymi unikatowe urządzenia
z okresu poprzedzającego wynalazek kina, kostiumy,
dekoracje do filmów, a także jeden z największych
w Europie zbiór polskich i zagranicznych plakatów
filmowych.
pl. Zwycięstwa 1
Kontakt: +48 42 674 09 57, www.kinomuzeum.pl

ul. Piotrkowska 120
tel. +48 42 207 27 27
www.cinemahotel.pl

cynamon HOSTEL

ul. Sienkiewicza 40/13
tel. +48 42 209 34 79
www.cynamonhostel.pl

HOSTEL FLAMINGO

ul. Sienkiewicza 67
tel. +48 42 66 11 888
www.lodz.flamingo-hostel.com
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Aukcja jaj wielkanocnych

Pokaz Mody na Fashion Week

Turniej siatkówki plażowej

Koncert w Manufakturze

informacje
praktyczne

GODZINY OTWARCIA

JAK DOJECHAĆ

Pn-sob: 10:00 – 22:00
Niedziela: 10:00 – 21:00

Galeria handlowa

TRAMWAJ:
AUTOBUS DZIENNY:
AUTOBUS NOCNY:

Cinema City IMAX

GPS:

9:00 – 22:45

Restauracje

11:00 – 23:00 lub
do ostatniego gościa

2, 3, 6, 11, 15, 16, 16A
59, 65, 65A, 78, 78A, 99, 99A
N1, N2, N5, N6

51.7796, 19.4482
Za pomoc w realizacji
Przewodnika dziękujemy:

Hipermarket Real

9:00 – 22:00
Niedziela: 9:00 – 21:00

Leroy Merlin
Sklep budowlano-dekoracyjny
8:00 – 21:30
Niedziela: 9:00 – 21:00

KONTAKT
www.manufaktura.com
Punkt Informacji

tel. +48 42 664 92 89,
informacja@manufaktura.com

Dyrekcja

ul. Drewnowska 58,
91-002 Łódź,
tel. +48 42 664 92 60
marketing@manufaktura.com
wynajem@manufaktura.com

Punkt Informacji Turystycznej
Rynek od strony ul. Zachodniej
pn-sob 10-22, niedz. 10-21
Kontakt: +48 695 13 11 13
email: it.manufaktura@rotwl.pl
www.lodzkie.travel
Punkt oferuje kompleksową, wielojęzyczną
obsługę turystów przyjeżdżających do Łodzi
i Manufaktury. Posiada także ofertę
sprzedaży pamiątek, gadżetów związanych
z miastem i regionem łódzkim.
IV
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