ŁÓDŹ FABRYKANCKA
Szanowni Państwo,
jesteśmy Łodzianami i z wielką przyjemnością i
dumą chcielibyśmy podzielić się z Państwem urokami
Naszego Miasta. Zapraszamy na wycieczkę
autokarową „Łódź Fabrykancka”. Odwiedzimy miejsca
zabytkowe i historyczne ściśle związane
z włókienniczą historia miasta. Wycieczkę proponujemy
rozpocząć po śniadaniu z Centrum Konferencyjno –
Bankietowego Rubin.

Stąd wyruszymy w tę niezwykłą podróż w czasie, którą rozpoczniemy od zwiedzania zespołu
rezydencjonalno - fabrycznego Księży Młyn - kompleksu fabrycznego Scheiblera,
z największym w Łodzi budynkiem przędzalni bawełny, osiedlem dla robotników, sklepami firmowymi,
strażą pożarną, szpitalem, szkołą, zespołem pałacowy
i parkiem wraz ze stawem. Obecnie ta zwarta dzielnica
mieszkalno-przemysłowa, jest jednym z najciekawszych
zabytków przemysłowych na świecie. Jako kompleks wpisany
został do rejestru zabytków, a od kilku lat czynione są starania,
by trafił na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Z osiedla robotniczego Księży Młyn przejdziemy do Muzeum
Willa Herbsta – wybudowanej w 1877r dla najstarszej córki Scheiblera, Matyldy i jej męża Edwarda
Herbsta. Rezydencja posiada szesnaście pomieszczeń na dwóch kondygnacjach wśród nich miedzy
innymi salon myśliwski, orientalny i jadalnię oraz sypialnię i
garderobę. Do rezydencji przylega piękny ogród ze stajniami i
wozownią. We wnętrzach willi można podziwiać muzeum wnętrz
fabrykanckich i galerii.
Bilet wstępu do Muzeum – 8 pln bilet na ekspozycję stałą,
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Po zakończeniu zwiedzania zespołu rezydencjonalno – fabrycznego Księży Młyn autokarem
przejedziemy ul. Tymienieckiego podziwiając m.in. zabudowania dawnej fabryki K. Scheiblera,
Bielnik Kopischa (zdj.) – pierwszy w Łodzi obiekt przemysłowy.
Kolejny punkt naszej wycieczki to Centralne Muzeum Włókiennictwa – jedyna tego typu
placówka w Polsce – prezentująca historię przemysłu włókienniczego, a także sztukę związaną
z tkaniną. Budowla ta wzniesiona w latach 1835 - 38, od 1839 r. była siedzibą pierwszej
zmechanizowanej fabryki w Łodzi – uruchomiono wówczas i w przemyśle włókienniczym Królestwa
Polskiego ogromną maszyną parową. Postawiono tu również pierwszy komin fabryczny w Łodzi.
Należała ona do Ludwika Geyera, jednego z najbardziej znaczących fabrykantów Łodzi przemysłowej.
A skąd nazwa „Biała Fabryka”? – to proste: budynek został otynkowany i pomalowany na biało stąd
nazwa "Biała Fabryka" - kontrastuje bowiem z późniejszymi fabrykami, które miały kolor czerwony,
gdyż ich mury nie były z oszczędności tynkowane. Wstęp do Muzeum – 10 pln bilet normalny.
Następnie przejedziemy ul Piotrkowską i dalej ul Żeromskiego i Gdańską do Pałacu
Poznańskiego – zachwycając się widzianymi z okien autokaru zabytkowymi kamienicami i obiektami
użyteczności publicznej – m.in. łódzką katedrą p.w. św. Stanisława Kostki i kościołem ewangelickim
p.w. św. Mateusza na ul. Piotrkowskiej, a także okazałym pałacem Karola Poznańskiego na ul.
Gdańskiej – obecnie siedziba Łódzkiej Akademii Muzycznej.

Dojeżdżamy do

Kompleksu Rozrywkowo – Handlowego

Manufaktura zlokalizowanego w zrewitalizowanych obiektach
fabrycznych z przełomu XIX i XX w. Imperium przemysłowe Izraela
Kalmanowicza Poznańskiego powstało w drugiej połowie XIX
stulecia jako kontynuacja działalności manufaktury założonej przez
ojca Izraela, Kalmana Poznańskiego w 1862 r. W efekcie powstała
jedyna, tak duża fabryka łódzka ulokowana na zwartym, prawie
100 hektarowym terenie, pomiędzy ulicami Ogrodową,
Drewnowską, Zachodnią a Starym Cmentarzem przy ulicy
Ogrodowej. Jest to jeden z trzech zachowanych w Łodzi
kompleksów fabryczno - rezydencjonalnych, unikatowych w skali światowej. Obecnie na terenie
imperium Poznańskiego mieści się Kompleks Rozrywkowo – Handlowy Manufaktura z dużą ilością
sklepów, salonów mody, restauracji, pubów i innych punktów rozrywkowo-usługowych. My jednakże
udajemy
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się najpierw „w odwiedziny” do Izraela Poznańskiego w jego
wspaniałym Pałacu (zdj.), nazywanym łódzkim Luwrem. Ten okazały budynek pełnił funkcje zarówno
handlowe jak i reprezentacyjne. Od 1975 mieści się tam Muzeum Historii Miasta Łodzi, w którym
można podziwiać między innymi gabinety biograficzne sławnych łodzian: Juliusza Tuwima, Jerzego
Kosińskiego, Aleksandra Tansamana, Artura Rubinsteina czy Wł. St. Reymonta. W ostatnich latach
przeprowadzono renowację fasady, przywrócono też urodę elewacji. Wstęp do Muzeum – 9 pln bilet
normalny.

Kolejny, ostatni punkt naszej „podróży w czasie” to Muzeum Fabryki w Manufakturze –
miejsce, gdzie wspólnie odkryjemy historię zakładów
włókienniczych stworzonych przez Izraela Poznańskiego
w drugiej połowie XIX. wieku. Można tu poznać dzieje
przemysłowej fortuny Poznańskich, rozwój zakładów,
technikę produkcji tkanin bawełnianych i codzienną pracę
dawnych robotników. Można zobaczyć i „posłuchać” jak
pracowały zabytkowe krosna.
Wstęp do Muzeum – 4 pln bilet normalny.

Po powrocie z wycieczki po „Łodzi Fabrykanckiej” proponujemy lunch lub kolację w naszych
przestronnych i nowoczesnych wnętrzach, którą przygotujemy tak, aby były przedłużeniem klimatu
niezwykłego dnia.
Finalny koszt udziału od osoby wyniesie zależy od wyboru menu i dodatkowych usług
proponowanych przez CKB Rubin.
Centrum Konferencyjno – Bankietowe RUBIN w Łodzi odpowiedzialne jest za część
produktu dotyczącą zapewnienia zaplecza gastronomiczno – hotelowego (pokoje gościnne,
śniadania, lunch’e, obiady, kolacje).
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